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 پايش بازار انرژي 
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  پويايي هاي بازار 
نگراني حاصل از ظهور مجدد سيكل بيماري  .  تا اندازه اي باال رفت  ١٣٩٩تير ماه    ٢٨قيمت نفت در روز جمعه  

  ٧.٧تا    اوپك پالس   كاهش توليد همچنين كمتر شدن  مانع از باال رفتن بيشتر قيمت نفت گرديد.    ١٩-كوويد 
به گفته وزير نفت  ار نفت خام مي دهد.  ن بازد مليون بشكه در روز از ابتداي ماه اوت، خبر از نسبتا عادي ش 

ميليون بشكه است، زيرا برخي از كشورها    ٧.٧عربستان سعودي، كاهش توليد از ابتداي ماه اوت بيشتر از مقدار  
ن  تعهدات خود در ماه انجام  را  اند  هاي مه، آوريل و ژوييه  كه از ابتداي ماه اوت تا آخر  داده و متعهد شده 

ميليون بشكه در روز    ٨.٣تا    ٨.١سپتامبر انجام دهند. پس ممكن است كه كاهش عرضه به بازار چيزي بين  
  . تا ژوئن و تاثير تصميم اوپك را نشان ميدهد. ٢٠٢را از ابتداي  باشد. شكل زير روند قيمتهاي نفت خام شاخص  

  
 

 تفسير هفته 
موفق از آب درآمد. اين مطلب بعد   ٢٠٢تعهدات اوپك پالس مبني بر كاهش توليد تا آخر ژوئيه  -١

اعالم شد. مطابق    ژوييه   ١٥از اجالس در سطح وزراي نفت و انرژي كشورهاي اوپك در چهارشنبه  
  ميليون بشكه در روز از توليد مجموعه   ٩.٧گزارش دبيرخانه اوپك، اوپك+ متعهد شده بود تا مقدار  

درصد از تعهد غيراوپكي هاي عضو اوپك    ٩٦درصد از تعهد اوپك و    ٩٨كشور را كاهش دهد.    ٢٣
هزار بشكه، و قزاقستان    ١٣٦هزار بشكه، نيجريه    ٣٤٨. عراق  در اين دوره انجام شده استپالس  

هزار بشكه از توليد خود را كم كردند. حال از ابتداي اوت، اوپك پالس متعهد شده است كه    ٨٦
ميليون بشكه    ٢ميليون بشكه در روز توليدات خود را كاهش دهد. يعني اوپك مي تواند    ٧.٧

بيشتر از ماه هاي قبل توليد كند. به گفته وزير نفت عربستان سعودي، كاهش توليد از ابتداي ماه  
ميليون بشكه است، زيرا برخي از كشورها تعهدات خود در ماههاي مه،    ٧.٧اوت بيشتر از مقدار  
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ل و ژوييه را انجام نداده و متعهد شده اند كه از ابتداي ماه اوت تا آخر سپتامبر انجام دهند.  آوري
ميليون بشكه در روز باشد. به    ٨.٣تا    ٨.١پس ممكن است كه كاهش عرضه به بازار چيزي بين  

  ماه آوريل بود كه رد شده و اكنون نشانه هاي بهبود   وضعيت درگفته وزير انرژي روسيه بدترين  
 آشكار شده است.

مسئله  قيمت نفت رنج مي برند. هركدام از كشورها به نحوي با اين    شيانه از كاهمكشورهاي خاور  -٢
دالر هر    ١٥٧اگر قيمت نفت برنت  ،  ٢٠٢٠ژوئيه    ١٨ش اكونوميست در  رمواجهه مي كنند. به گزا

در عمان نقطه سربسري براي دولت  نگاه دولت الجزاير كسري بودجه نخواهد داشت.  آبشكه باشد،  
. قطر با توجه به اين كه بيشتر صادر كننده گاز  دالر است  ٨٧اين كشور در مورد بودجه قيمت  

به گزارش  دالر هر بشكه است.    ٤٠است تا نفت خام، نقطه سربسري همين قيمت فعلي نفت يعني  
نقطه سرب در    سرياكونوميست  ايران  قيمت نفت با كسري صفر  دالر است.   ٣٨٩بودجه كشور 

واهد  دالر شود، دولت ايران آنگاه كسر بودجه اي نخ  ٣٨٩بدين معني كه اگر قيمت نفت برنت  
دالر قيمت نفت    ٦٠دالر و عراق    ٦٥دالر، كويت    ٧٠امارات  دالر،    ٧٥داشت. عربستان سعودي  

اند.  در برابر چنين وضعيتمطلوب آنهاست.   ي هركدام از كشورها روش خودر ا در پيش گرفته 
حقوق  دولت الجزاير دستورداده است كه هزينه هاي دولتي نصف شود. نخست وزير جديد عراق  

بدنبال   داده است. دولت عمان  را كاهش  از كشور است. كسري  كارمندان  از خارج  وام  گرفتن 
در ايران وابستگي    ن كشور رسيده است.درصد توليد ناخالص داخلي اي  ٤٠بودجه دولت كويت به  

به   رسيده است.بودجه  به حداقل  نفتي  بدون شك    درآمدهاي  داليل چنين وضعيتي  يوع  ش از 
همه را خانه نشين كرد و فعاليت هاي توليدي را به حداقل  است. اين بيماري  ١٩- بيماري كوويد 

وارد  ي كشورهاي  ير بدهشكل ز  .ه استتقاضا براي نفت خام را يك سوم كاهش داد   و   رسانده،
و آسياي    ) و منطقه قفقازMENAPكننده نفت در منطقه خاورميانه، آفريقاي شمالي و پاكستان (

 ن مي دهد.را نشا ) CCA( مركزي 
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انرژي  برخي از صاحبنظران مي گويند كه در رقابت مابين سوخت هاي فسيلي و تجديدپذير،    -٣
در    هاي تجديدناپذير كنار گذاشته مي شوند. البته من در آينده نزديك امكان چنين تحولي را

متوسط    كس، ياكونوم  نگيد يبه نقل از تر  سنايگزارش ا  بهممكن نمي دانم.    كشورهاي خاورميانه
 د يدرصد رس   ٠.٥به    نئماه ژو  انياقتصاد جهان عرب تا پا  نيكننده در بزرگترمصرف  يشاخص بها

تورم ثبت شده از ماه دسامبر    نيبه ماه قبل و كمتر  ي درصد كمتر از رقم بازه مشابه منته  ٠.٦كه  
نفت در    متيدولت و سقوط ق  يتوجه به كاهش درآمدها  با  كشور بوده است.  نيسال قبل در ا

نرخ    عالوه بر افزايش قيمت سوخت،  ژوئيه   ي از ابتدا  بود عربستان اعالم كرده    ،يجهان  يبازارها
بودجه دولت عربستان در ماه    يداده است. كسر  شيدرصد افزا١٥بر ارزش افزوده را به    اتيمال
 ن ييپااز    يكيبه    هم   ماهدر    زيكشور ن  نيا  يارز   ريذخا  زانيبوده و م  ي همواره صعود  رياخ  يها
پيش بيني مي شود كه كسري بودجه عربستان    .د يرس  ريدهه اخ  كي سطوح خود در طول    نيتر

عربستان از سند    ٢٠١٦در    توليد ناخالص داخلي) برسد.درصد    ١٦ميليارد دالر (  ١١به    ٢٠٢٠در  
حاال رونمايي كرد. به قول يك مشاور محمد بن سلمان،    )Vision 2030چشم انداز خود به نام (

به هدف چشم انداز رسيديم. او به اين مطلب اشاره دارد كه در سند چشم    ٢٠٢٠در    ٢٠٣٠بجاي  
عربستان  ٢٠٢٠قرار بود كه بودجه عربستان به نفت وابستگي نداشته باشد. حاال در    ٢٠٣٠انداز  

اكونومي  دارد به اين سمت مي رود. ست، در حال حاضر صندوق ذخائر ارزي عربستان بگزارش 
بنابر  پول دارد. اين مبلغ براي پوشش دوسال بودجه دولت عربستان كافي است.  ميليارد دالر    ٤٤٤

در مجموع درآمد نفتي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي  گزارش صندوق بين المللي پول،  
  ٢٠٢٠در  ميليارد دالر رسيد.    ٥٧٥به    ٢٠١٩  ميليارد دالر بود، در   ١٠٠٠باالتر از    ٢٠١٢كه در  

به چشم  اعتراضات مردمي در كشورها  ميليارد دالر برسد.    ٣٠٠پيش بيني مي شود اين رقم به  
ترش دسترسي به فضاي مجازي اينك مردم عادي بخصوص  سخورد. در عربستان با توجه به گمي  

معترضان  مي كنند. در عراق نيز    ضايتي خود را از فاصله عميق طبقاتي ابرازرشيعيان شرقيه نا
صداي اعتراض  الجزاير مجددا  خشمگين به كمبود شغل و آب و غذا به خيابان ها مي ريزند و در

را در نزديكي شهر تونس  ايستگاه پمپاژ نفت    و جويندگان كار  در تونس معترضان  شنيده مي شود.
در شكل زير رابطه مابين قيمت نفت  صداي اعتراض به فساد بلند است.  در لبنان    از كار انداختند.

 و نقطه سربسري كشورهاي خاورميانه نشان داده شده است.
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ن آمدن قيمت نفت، كاهش توليد ناخالص داخلي كشورها و ركود جهاني، آمار چين  ييدر ميان پا -۴
  در گشته است.    وضعيت قبل از كرونا بازنشان مي دهد كه اين كشور زودتر از ديگر كشورها به  

سه    در ،  ٢٠٢٠درصد در سه ماهه اول    ٦.٨توليد ناخالص داخلي چين به اندازه    ط پس از سقو
توليد صنعتي چين در ماه ژوئن نسبت به  داشت.    درصد رشد   ٣.٢چين  اقتصاد    ٢٠٢٠ماهه دوم  
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مشكالتي است كه در  چين در نگاه آمريكا مقصر  درصد رشد داشته است.    ٤.٨،  ٢٠١٩ماه ژوئن  
آمريكا، چين در مقابله با ويروس كرونا مناسب و  بخش اقتصاد جهاني پيش آمده است. به نظر  

چين جنوبي در حال  قانون امنيت قبلي هنگ كنگ را تغيير داده، در درياي  سريع عمل نكرده،  
اقليت هاي نژادي مانند مسلمانان اويغور بدرفتاري  و نسبت به  ساختن جزيره هاي مصنوعي است،  

آمريكا را دارد. بنظر مي رسد كه اين دو كشور  چين نيز فهرستي از بدرفتاري هاي دولت  مي كند.  
و چالش هاي ديگر همچنان سرناسازگاري دارند. به همين دليل چين نگاه به    در جنگ تجاري 

از هميشه   قرار داده است.ديگر بخشهاي جهان را جدي تر  تر  چين در حال    مد نظر  گسترده 
و يك منطقه ويژه در    ر مصرد  بندر   ككردن نفوذ خود در خاورميانه است. عالوه بر ساختن ي 

 نيز توافقات جديدي را انجام داده است. الجزاير، در ديگر كشورهاي اين منطقه مانند ايران 
حفاري   -۵ كوويد صنعت  بيماري  شيوع  تاثير  تحت  نيز  گاز  و  نفت  متعدد    ١٩- منابع  مشكالت  با 

كاهش با  قه بود كه  هزار حل  ٨٢،  ٢٠١٩در  روبروست. تعداد چاه هاي حفاري شده در سراسر جهان  
  ٢٠١٩ركورد  بگزارش ريستاد انرژي، بازگشت به  هزار حلقه رسيد.    ٥٥، به  ٢٠٢٠درصدي در    ٢٣

خسارت را در    ينقه آمريكاي شمالي بيشترطدر اين ميان مناتفاق افتد.    ٢٠٢٥بعيد است كه تا  
پس از آمريكاي  نيز بيشترين كاهش حفاري را در  روسيه و آفريقا  بخش صنعت حفاري ديده است.  

را نشان    ٢٠٢٥و پيش بيني تا    ٢٠١٩تعداد چاه هاي حفاري شده در  شكل زير    شمالي داشته اند.
 مي دهد. 

 

  
  
  

  كند، ي كه چابهار را به زاهدان متصل م  ي ليهند را از پروژه توسعه ر  ران يها اگزارش   ي به برخ  بنا -۶
هند ذكر    ي مالي ايران بههادر پرداخت  ريتأخ  يياز سو  رييتغ  نيكنار گذاشته شده است. علت ا
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سو از  و  است  پ  چهار  .نيبا چ  رانيا  كياستراتژ  گرتوافقنامه يد  يشده  و    ،هند ،  ران يا  شيسال 
بندر چابهار به زاهدان و امتداد آن به    ي ليپروژه بزرگ را امضا كردند. با اتصال ر  نيافغانستان ا

  ي خود پاكستان، ارتباطات اقتصاد  نيري م د هند قصد داشت با دور زدن خص  ران،ي شبكه راه آهن ا
  ٢٠١٦هند در مه    رينخست وزمودي،    گسترش دهد.  انهيم  يايآس   يخود را با افغانستان و كشورها 

  ي رؤسا  ،ي و اشرف غن  ي سفر كرد و به همراه حسن روحان  ران يتوافق به ا  ن يبه ا  يابيدست  يبرا
  ي برا  يتيو ترانز  ياز گذرگاه ترابر  يوژه بخشپر  نيو افغانستان آن را به امضا رساند. ا  رانيجمهور ا

در همين حال با جدي تر شدن كريدور    .رودي م  شمارو افغانستان به    رانياتصال سه كشور هند و ا
جنوب برخي ديگر از گذرگاه هاي دريايي نگران وضعيت تجارتي در آينده شده اند. در  -شمال

قاهره نگراني بابت كمتر شدن درآمد مصر از كانال سوئز در برخي از روزنامه ها منعكس شده 
رز خارجي براي دولت مصر  كيلومتري سوئز، مهمترين منبع درآمد از طريق ا  ١٩٣است. كانال  

درصد از سال قبل كمتر بود كه بدليل    ١٠،  ٢٠١٩-٢٠است. درآمد مصر از كانال در سال مالي  
جنوب كه فاصله حمل ونقل بار  -كمتر شدن حمل و نقل دريايي پس از كروناست. كريدور شمال

مورد بحث و    از آسيا به اروپا و شمال روسيه را به يك سوم كاهش مي دهد، از سالهاي گذشته 
سپس توافق مابين كشورهاي مختلف بخصوص سه كشور كليدي يعني هند، ايران، و روسيه شده  
است. بدين ترتيب كه كاال مي تواند از بندر نواشوا در هند به بندر چابهار با كشتي حمل شود. از  

ز آن جا به  چابهار تا انزلي با خط آهن حمل شده و مجددا با كشتي به آستاراخان در روسيه و ا
آستاراست. -رشت  -سنت پترزبورگ و يا هامبورگ برود. مشكل نهايي تمام نشدن خط آهن قزوين

گرچه خط آهن روسيه از طريق جمهوري آذربايجان به بندر آستاراي ايران وصل شده است، اما  
يك وسله  بار از    ٤با عدم اتصال كامل خط آهن در انزلي و آستارا، هر كاال بايد از هند تا آلمان  

وزيرراه وقت ايران در يك گزارشي كه همراه با تصاوير   ١٣٩٧نقليه به ديگري منتقل شود. نوروز  
  جنگل هاي مسير قزوين رشت بود، قول داد كه يك ساله اين مسير به اتمام برسد.  

  


