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  پويايي هاي بازار 
نگراني حاصل از ظهور مجدد سيكل بيماري  مجددا سقوط كرد.    ١٣٩٩تير ماه    ٢٠قيمت نفت در روز جمعه  

  براي نفت خام شد.   جهانيتقاضاي  ود  بباعث ترديد در بهو بيشتر شدن مقدار انبارهاي نفت خام    ١٩-كوويد 
هزار كيس جديد كرونا گزارش شد. قيمت نفت برنت درياي شمال با    ٦٠در آمريكا در روز پنج شنبه بيشتر از  

سنت كاهش    ٧٧دالر هر بشكه رسيد. قميت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز با    ٤١.٦٤سنت كاهش به    ٧١
زاس  گ درصد و ت ٣نت  رترتيب در ظرف يك هفته بدر بازار نيويورك فروخته شد. به اين دالر  ٣٨.٨٥به قيمت  

درصد كاهش داشتند. انبارهاي فرآورده نيز همچنان لبريز است. تقاضا براي بنزين، نفت گاز و ساير فرآورده    ٤.٥
در پس از تحريم برخي از مقامات چيني توسط واشنگتن  ها مطابق پيش بيني ها در فصل تابستان بيشتر نشد.  

سينكيانگ در چين، چين بالفاصله تهديد به عمل متقابل كرد.    يا نژاد اويغور در استان غرب به دليل بدرفتاري ب
 تصور مي شود مرافعه بين چين وآمريكا به اين زودي خاتمه نيابد. 

 
 تفسير هفته 
بيماري كوويد  -١ اقتصادي  ١١، حدود  ١٩-با شيوع  فعاليت هاي  از   در سطح جهان  تريليون دالر 

نظر شركت درجه بندي ريسك براداستريت، وضعيت اقتصاد جهاني به اين  مطابق    كاسته شد.
فعاليت ها به سطح قبل از كرونا    ٢٠٢٢زودي ها به دوران پيشاكرونا باز نخواهد گشت. شايد تا  

مطابق گزارش صندوق بين المللي پول، عالوه بر مبارزه با ويروس كرونا، سياست گذاري    برسد.
مت و سويي باشد كه درآمد خانوار كمتر از حد متعارف نشود، و بخش هاي  اقتصادي بايد به س 

از همه سالهايي كه   ٢٠٢٠بزرگ تجاري و صنعتي به سمت ورشكستگي نروند. بدهي عمومي در 
و از كل توليد ناخالص داخلي در سطح جهاني گذر كرده است. آمار آن در دست است بيشتر شده  

اقتصاد پيشرفته و كشورهاي با اقتصادهاي نوظهور را نشان  شكل زير درصد بدهي كشورهاي با  
كشور    ٢٥درصد جي دي پي جهاني است. در اين منحني    ١٠١.٥مي دهد. بدهي تجمعي جهاني  

در اين ميان كشورهاي  كشور با اقتصاد نوظهور در نظر گرفته شده است.    ٢٧با اقتصاد پيشرفته و  
تن قرض و وام از كشورهاي ثروتمند و يا نهادهاي  درحال توسعه مجبورند كه مجددا به سمت گرف

مالي جهاني رو آورند. هرناندو دسوتو از پرو پيشنهاد مي كند كه اين گونه كشورها مناسب است 
كه بجاي بيشتر كردن تعهدات خود، به سمت جذب ثروت هاي استفاده نشده در اقتصاد جهاني  

كنند كه اقتصاد پساكرونا در جهان سبز   طرفداران محيط زيست از هم اكنون تالش مي  بروند.
  ١٧  ، ٢٠٢٠باشد و نه قهوه اي. در اثر شيوه ويروس كرونا انتشار گازهاي گلخانه اي در نيمه اول  

كاهش نشان مي دهد. اما نگراني از اين است كه با باز شدن   ٢٠١٩درصد نسبت به نيمه اول  
افتادن حمل   توليد در همه سطوح و راه  و شروع  نقل بازارها  توليد دي اكسيد كربن    و  مجددا 

  ٨٥٠افزايش يابد. اروپا يك چهارم بسته محرك اقتصادي براي رفع آثار منفي كرونا  به مبلغ كل  
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ميليارد دالر را به اولويت هاي محيط زيستي و تغيير اقليم قرار داده است. چين و هند بدنبال آن  
  ه ندهند.هستند كه صنايع انرژي بر خود را مانند گذشته توسع

  

  
 

انستيتو ماليه  اقتصاد خويش است.  به  سرعت دادن    تحريك و   چين در بعد از كرونا مجددا در حال  -٢
شكل) است    v) خاطر نشان كرده كه منحني بهبود چين يك منحني خورجيني (IIFبين المللي ( 

ي  ين فعال شده است. در بخش اقتصادچبه طرز قابل توجهي اقتصاد    ٢٠٢٠و در سه ماهه دوم  
از كرونا در   ، توليدات صنعتي و كارخانه اي   ص بخصو اما در    ،حال تحقق است  بازگشت به قبل 

در بخش انرژي دولت چين  بخش خرده فروشي همچنان نبض اقتصاد چين آهسته تر مي تپد.  
برنامه هاي وسيعي را براي ظرفيت سازي بخش انرژي جهت در اختيار گذاردن مقدار مورد نياز  
انرژي شروع كرده است. از جمله برنامه هاي مسلط در چين پساكرونا، تقدم برقي سازي بر ديگر  

مربوط به حامل    اقض هاي تنحامل هاي انرژي است. در توليد برق نيز چيني ها به دنبال حل  
عادي  هاي سبز انرژي براي توليد برق در برابر حامل هاي قهوه اي انرژي هستند. چين بصورت  

قهوه اي انرژي مانند نفت خام، ذغال سنگ و گاز طبيعي به مقدار معتنابه    هم اكنون از حامل هاي 
مين گرمايي و كمتر  و متنوع دراختيار دارد. گرايش به انرژيهاي خورشيدي، بادي، زيست توده، و ز 

 كردن هزينه آنها نيز بچشم مي خورد. 
ت كوره با  فتيش پتروليوم و شركت نفت چيني سينوپك در يك پروژه مشترك ارائه كننده ن يبر -٣

اين پروژه را شروع كردند    ٢٠١٥سولفور باال و كم در بندر فجيره امارات هستند. اين دو شركت از  
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سوخت را به كشتي ها و تانكرها ارائه مي دهند. روتردام،  مختلف اين نوع   و هم اكنون در بنادر
سنگاپور، آنتورپ، آمستردام، فجيره و چند بندر در چين براي ارائه چنين سرويسي از سوي اين  
سرمايه گذاري مشترك هدفگذاري شده است. سينوپك بزرگترين دارنده ظرفيت پااليشگاهي در  

دريانوردي جهاني، قيمت نفت كوره با سولفور كم  جهان است. با توجه به سياست هاي سازمان  
 از ابتداي سال باال رفته است.

ير كل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز مي گويد كه رشد تجارت در بازار گاز طبيعي مايع  دب -۴
درصد نسبت به    ١٣،  ٢٠١٩درصد است. اين مقدار در    ٣محدود به    ٢٠٢٠شده (ال ان جي) در  

درصد    ٢مجددا    ٢٣و    ٢٠٢٢درصد رشد خواهد داشت. در    ٧،  ٢٠٢١بود. ال ان جي در    ٢٠١٨
و   ٢٠٢٠كاهش نشان خواهد داد. دليل آن كمتر سرمايه گذاري كردن در ال ان جي در سالهاي 

است. او ادعا كرد كه اين مجمع از يك قيمت عادالنه براي گاز طبيعي دفاع خواهد كرد. گاز    ٢١
كاهش نشان خواهد   ٢٠١٩درصد نسبت به    ٦  ،٢٠٢٠مجمع در    روسي  بر نظر دبير  طبيعي بنا

صنايع گاز بشدت  است.    ٢٠٢٠و زمستان معتدل در  ١٩-داد. نيروي پيشران اين كاهش كوويد 
اين سالها افزايش    در   سرمايه بر هستند. در عين حال ريسك سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز

نهاد سرمايه گذاري در صنايع نفت و  يافته است. بانك ها و موسسات مالي اين روزها كمتر پيش
  ٧٢ناظر است. مجموعا    ٩عضو و   ١١گاز مي دهند. مجمع كشورهاي صادركننده گاز متشكل از  

درصد از خطوط لوله گاز و    ٥٥درصد از توليد گاز و   ٤٦درصد از ذخائر اثبات شده گاز طبيعي و 
 . درصد از ال ان جي در اخيتار كشورهاي اين مجمع است ٦١صادرات 

۵- ) آمريكا  نفت  توجهي  APIانستيتو  قابل  نتايج  به  طبيعي  گاز  مزيت  مورد  در  مطالعه خود  در   (
سال پيش تشكيل شده در مطالعه جديد خود به اين نتيجه    ١٠٠. اين موسسه كه  ترسيده اس 

كشورهاي ديگر صادركند، با اين كار مي تواند بخش  ه  رسيده كه اگر آمريكا گاز طبيعي خود را ب
هي از انتشار گازهاي گلخانه اي را متوقف سازد. اين گزارش خاطر نشان مي سازد كه  قابل توج

،  درصد   ٧٤. هند  كرده استدرصد از برق خود را از ذغال سنگ توليد    ٦٦چين همچنان    ٢٠١٩در  
الكتريسيته به ذغال سنگ وابسته اند. اگر بجاي    توليد   درصد از   ٢٤و در آمريكا    ، درصد   ٣٠آلمان  

ين انتشار گازهاي گلخانه اي به مقدار  چدر    ،شورهاي مزبور از گاز استفاده نمايند ذغال سنگ ك
كمتر مي شود. در    در توليد الكتريسيته   درصد نسبت به انتشار ناشي از مصرف ذغال سنگ  ٤٨

درصد گازهاي گلخانه اي به نسبت مقدار انتشار آنها    ٥٣درصد و    ٤٩مان و هند نيز به ترتيب  لآ
توسط آمريكا انجام   ي ذغال سنگ كمتر مي شود. اين مطالعه براي ال ان جي توليد  سناريوي در 

بين آمريكا و اين كشورها را در اين زمينه بي تاثير دانسته است.    جغرافيايي  شده است و فاصله 
 قابل توجه مسئولين ايراني كه بر روي دومين درياي گاز جهاني نشسته اند.
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) در آخرين اظهار نظر خود پيش بيني كرده اند  Emirates NBDمسئولين بانك ملي دوبي ( -۶
دالر و    ٤٤دالر هر بشكه و در سه ماهه سوم    ٤٢،  ٢٠٢٠كه قيمت نفت برنت در سه ماهه سوم  

درصد ارزانتر شده است. اين   ٣٤  ،٢٠١٩دالر خواهد بود كه نسبت به    ٤٢.٥٥  ، ٢٠٢٠براي كل  
  ه بشكه اي در سه ماهه دوم با توليد اضافميليون   ١٢عرضه    شبانك پيش بيني مي كند كه كاه

  خواهد شد.  جايگزين ٢٠٢٠بشكه در روز در سه ماهه سوم  ميليون  ١٣


