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  پويايي هاي بازار 
  دالر تنزل پيدا كرد.  ٣٩.٨٣به هر بشكه    ١٣٩٩شهريور   ٢١جمعه  برنت درياي شمال در روز    قيمت نفت -١

  اين كه انتظار  ،يعني با اين وضعيت دالر هر بشكه بود.   ٣٧.٩قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت حدود 
از دست رفت. انبارهاي نفتي در آمريكا مجددا    ماند بدالر باقي    ٥٠تا    ٤٠قيمت نفت همچنان در كانال بين  

ميليون بشكه نفت    ٢از نفت خام پر شدند. بنابر گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا تنها در هفته گذشته  
اين مسئله باعث پايين  شده و  ذخيره كردن مجدد نفت در كشتي ها آغاز  استحصالي روانه انبارها شد.  

برنامه   گرچه چين در چارچوب  شد.  تگزاس  نفت  قيمت  مجدد  كه    ٥آمدن  اعالم كرد  آتي خود  ساله 
هند    انبارهاي كاالهاي اوليه مانند نفت و شمش فوالد را بيشتر خواهد كرد، اما قيمت نفت به پايين لغزيد. 

در    ١٩بيماري كويد  نسبت به سال قبل كمتر شد.سال اخير تقاضاي نفت خام آن  ٤٠براي اولين بار در 
در روز  هند و اروپا مجددا تلفات بيشتري را بر جا گذاشته و اميدواري به بيشتر شدن تقاضا رنگ باخت.  

اميد مي   شهريور اجالس كميته وزارتي ناظر بر عملكرد اوپك پالس تشكيل خواهد شد.  ٢٧پنج شنبه  
   ك تصميماتي گرفته شود.رود در مورد كاهش بيشتر توليد اوپ

  
 تفسير هفته 

ساله ايران و چين توسط انجمن دوستي    ٢٥شهريور كنفرانس پيامدهاي سياسي توافق همكاري    ١٧در   -٢
ايران و چين و چند موسسه چيني برگزار شد. در اين كنفرانس من ارائه اي در زمينه مسائل انرژي مابين  

سالهاي آينده از افزايش قابل توجهي برخوردار خواهد شد. تقاضا براي گاز چين در  ايران و چين داشتم.  
براي چين در   تقاضا  در    ٣٠٠  ،٢٠٢٠بنابر يك گزارش  اين  و  بوده  متر مكعب    ٦٠٠به    ٢٠٤٠ميليارد 

، استراليا،  روسيهتوليد كنندگان گاز طبيعي در جهان عبارتند از  عمده  ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.  
، قطر و ايران. بجز روسيه، تركمنستان، و ايران بقيه كشورها بايد گاز مورد نياز چين  آمريكاتركمنستان،  

لوله   خط  دو  كنون  تا  برسانند.  چين  به  جي  ان  ال  روش  از  روسيه  را  چين از  است  به  شده  .  كشيده 
مي رساند.    به چين  از طريق يك خط لوله چهار شعبه، گاز خود را از طريق آسياي مركزيتركمنستان نيز  

در اين ميان ايران با داشتن ذخائر گازي معتنابه، مي تواند با تشويق چين به سرمايه گذاري بر روي يك  
نين كاري  خط لوله گاز مابين شمال ايران و غرب چين، صادرات گاز خود به چين را شروع نمايد. مزيت چ

براي ايران، دور بودن اين خط  لوله از تحريم هاي آمريكا و براي چين، دور زدن نقطه بحراني تنگه ماالكا  
 در اقيانوس هند مي باشد.
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ند و جاده در پي استفاده از موقعيت ژئوپلتيك و عرضه  بچين با مجموعه پروژه هاي زير پرچم ابتكار كمر

ميليارد دالر مي    ١٠٠٠به    در اين ابتكار  جهاني است. مجموع پروژه هاي چين كاال و خدمات در سطحي  
  رسد. شش كريدور اصلي اين مجموعه بزرگ چيني در تصوير زير نشان داده شده است.
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تواند هزينه هاي حمل ونقل از    جنوب قرار دارد. كريدوري كه مي -از سوي ديگر ايران در كريدور شمال
دور  ياي شمالي را به يك سوم كاهش دهد. ايران كشوريست كه در محل تقاطع كر جنوب شرق آسيا تا اروپ

  ند و جاده قرار دارد. از اين مزيت بايد استفاده كرد. بجنوب و ابتكار كمر-لشما
  

  
 

پيش بيني ها نشان دهنده آن است كه گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي)، با رشد تقاضا روبرو خواهد   -٣
بود. افزايش جمعيت و تقاضا براي انرژي بيشتر در سطح جهاني، نياز به ال ان جي را افزايش داده است.  

د، اما به دليل  وش مي  زيرا اين حامل انرژي گرچه در ميان حامل هاي انرژي هاي فسيلي دسته بندي  
و همچنين سهولت حمل و نقل آن در مقايسه با    بر اثر سوختن گاز،   كمتر بودن توليد دي اكسيد كربن

درصد نسبت به سال    ٣  ، ٢٠٢٠خط لوله گاز از اقبال بيشتري برخوردار شده است. تجارت ال ان جي در  
بعد تقاضا براي اين كاال باالتر  قبل تاكنون كاهش نشان مي دهد، اما پيش بيني مي شود كه در سال هاي  

درصد داشته باشد. دو سوم از    ٣.٤رشد ساالنه اي در اندازه    ٢٠٤٠تا    ٢٠١٩رفته تا بطور متوسط مابين  
رشد آينده تقاضا براي اين كاال در كشورهاي آسيايي بخصوص چين، هند، پاكستان و بنگالدش اتفاق  

 خواهد افتاد.

هزار تن سوخت بنزين را حمل مي كنند. اين دو نفتكش    ٣٠٠هركدام    دو نفتكش ايراني در مسير ونزوئال  -۴
كه بجاي عبور از تنگه باب المندب، درياي سرخ، درياي مديترانه، تنگه جبل الطارق به سمت    ند ترجيح داد

ند. دو كشتي با اندازه متوسط به نام هاي  برس از مسير دماغه اميد نيك به اقيانوس اطلس    ،اقيانوس اطلس
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و فورچون با پرچم ايران حركت مي كنند. در ماه هاي مه و ژوئن پنج كشتي ديگر سوخت را از  فورست  
 ايران به ونزوئال رساندند.   

درصد كوچكتر خواهد شد. دو علت عمده بر    ٩.٧به اندازه    ٢٠٢٠اقتصاد عراق بنابر نظر بانك جهاني در   -۵
قيمت هاي پايين نفت خام. به همين    دومو   ١٩-اقتصاد عراق تاثيرگذار است. ابتدا مسئله بيماري كوويد 

دليل هم اين كشور از تعهدات دستجمعي اوپك براي كمتر كردن توليد در چارچوب اوپك پالس چندان  
پيروي نمي كند. در ماه مه و ژوئن عراق توافق كرد كه يك ميليون بشكه از توليد نفت خود روزانه كم  

هزار بشكه در روز تكليف شد. عراق در حال مذاكره    ٨٤٩م به مقدار  نمايد. از ماه ژوئيه تا آخر سال اين رق 
ا خود را از تعهد كاهش توليد معاف كند. از سوي ديگر نارضايتي در ميان اقشار  تبا دبيرخانه اوپك است  

رات خياباني، اعتراضات خشونت آميز و مهاجرت خود را نشان  هعراقي و بخصوص نسل جوان بصورت تظا
 مي دهد. 


