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  پويايي هاي بازار 
  پيدا كرد. دالر ارتقا    ٤٣.٢٨به  هر بشكه    ١٣٩٩شهريور    ٢٨جمعه  برنت درياي شمال در روز    قيمت نفت  -١

قيمت هاي    ،يعني با اين وضعيت  دالر هر بشكه بود.   ٤١.٢٢قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت حدود  
از نفت خام    نسبتاانبارهاي نفتي در آمريكا  دالر هر بشكه نوسان مي كنند.    ٥٠تا    ٤٠نفت خام در كانال  

ت گاز طبيعي تا اندازه اي كاهش يافت. دليل آن مي  مقيجلسه اوپك با موفقيت پايان يافت.  شدند.    خالي
  ازدياد فشار باشد.تواند پايان يافتن فصل تزريق گاز به مخازن نفتي براي 

 تفسير هفته 
بيماري كويد   -٢ نفت و گاز در همه كشورها،    ١٩عليرغم شيوع  تقاضاي جهاني براي  و كاهش بي سابقه 

درصد رشد داشته باشد. گرچه اين    ٤.٢انتظار مي رود كه    ٢٠٢٠مصرف گاز طبيعي در چين در كل سال  
رونا بر  ساله اخير براي چين كمترين است، اما نشان مي دهد كه عليرغم آسيب هاي جدي ك ٥مقدار در  

توليدات صنعتي همچنان در حال تحقق است. پيش بيني دولت  اقتصاد چين، برنامه ريزي چين براي  
ميليارد متر مكعب گاز مصرف نمايد. واردات    ٣٢٠  ي برابرمجموعا چين حجم  ٢٠٢٠چين آن است كه در  

لوله   طسط خطوميليارد متر مكعب از آن تو  ٥٠ميليارد مترمكعب خواهد بود كه    ١٤٠چين در كل سال 
نيز از طريق دريا و بصورت ال ان جي    مترمكعب  ميليارد   ٩٠از طريق روسيه و تركمنستان خواهد بود.  

 وارد خواهد شد. 

نورداستريم نام دو خط لوله ايست كه از روسيه گاز طبيعي را به آلمان مستقيما و بدون واسطه از طريق   -٣
روسي گازپروم بوده و اكثريت سهام در هر دو شركت    درياي بالتيك منتقل مي كند. فروشنده گاز شركت 

مجري در اختيار شركت هاي زيرمجموعه گازپروم مي باشند. ترك استريم نام خط لوله ايست كه گاز  
طبيعي را از روسيه به تركيه از طريق بستر درياي سياه حمل كرده و تركيه مي تواند عالوه بر مصرف  

و كشورهاي اروپاي مركزي برساند. فروشنده گاز در اين جا هم گازپروم    خود بخشي از گاز را به بلغارستان
به تركيه    ٢٠٢٠اولين محموله گاز در ابتداي ژانويه    ازپروم مديريت مي شود. گبوده و خط لوله توسط  

دولت آمريكا از پس از روي كارآمدن ترامپ به اين دو خط    رسيده و از آن جا به بلغارستان فروخته شد.
تسلط روسيه بر عرضه انرژي در اروپا را مسجل مي سازد بدبين بود. به همين دليل تحريم هايي   لوله كه 

. قرار  كار ساخت آن به اتمام رسيد   ٢٠١٢در    ١را عليه اين دو خط لوله اعمال نموده است. نورد استريم  
به آلمان برسد. اما   ٢٠٢٠به پايان رسيده و اولين محموله گاز در ميانه    ٢٠١٩در    ٢بود كه نورداستريم  

هنوز ساخت اين خط به پايان نرسيده است. تحريم هاي دولت آمريكا مجموعه وسيعي از صنعت انرژي و  
حمل و نقل را در بر مي گيرد. هر شركتي كه لوله، كمپرسور، ابزار دقيق، و همچنين اليه هاي پوششي  

ار و كاميون هايي كه اين وسائل را تا  يم قرار مي گيرد. كشتي ها، قطربه اين دو خط برساند، مورد تح
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محل ساخت لوله منتقل نمايند نيز توسط آمريكا مورد تحريم قرار مي گيرند. دو مصوبه كنگره آمريكا  
) آمريكا  با  مقابله كنندگان  تحريم  قانون  اروپا  CAATSAشامل  در  انرژي  امنيت  از  محافظت  قانون  و   (

)PEESAبيمه كشورهاي ديگر بجز آمريكا را تحت تاثير جدي قرار    ) ظرفيت آن را دارند كه كشتيراني و
دهند. پيشنهاد مي شود دولت ايران به اين مسئله توجه كرده و همكاري با كشتيراني كشورهاي مانند  

در زير نقشه دو خط لوله نورداستريم و ترك    و يونان را در دستور كار قرار دهد.  ، كره جنوبي،چين، روسيه
 ست.استريم مشخص شده ا

 

 
 

شهريور بصورت مجازي برگزار شد. در    ٢٧جلسه وزراي كشورهاي عضو اوپك و متحدان آن روز پنجشنبه   -۴
همه اعضا بر رعايت مصوبات پيشين تاكيد  بود،    كه مصادف با شصتمين سال تاسيس اوپك   اين جلسه 

ميليون بشكه در روز از    ٧.٧كردند. قرار شد كه تا آخر سال همچنان مجموعه اوپك پالس حجمي معادل  
ميليون بشكه    ٩.٩به    ٢٠٢٠مقدار كاهش قرار بود در فصل اول و دوم    را كمتر نگاه دارد.  توليدات خود 

  ميليون بشكه در روز تثبيت كرد.  ٩.٧برسد. قرارداد تاريخي اوپك پالس در ماه آوريل كاهش را به مقدار 
راق، امارات عربي متحده، و نيجريه بود كه مقرر  در اين ميان شكايت هايي از اضافه توليد كشورهاي ع

گرديد اين سه كشور بجاي اضافه توليد در ماه هاي مه، ژوئن و ژوئيه، توليد خود را در سه ماهه آخر سال  
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كمتر از حد توافق بنمايند. وزير نفت عربستان سعودي پس از جلسه گفت كه اوپك پالس بصورت فعال  
  ي اوپك و غير اوپك خواهد داشت. در زير مقدار انحراف هر كدام از كشورهاو پيش دستانه در بازار حضور  

 در اضافه و يا كم كردن توليد در ماه اوت را نشان مي دهد.

 

  

  
 


