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 پويايي هاي بازار 
قيمت هاي نفت و گاز در روزهاي اخير فراز و نشيب داشت، اما بصورت كلي قيمت نفت كاهش يافت.   -١

در ماه اكتبر افزايش يافته و ميزان مصرف    اروپا و آمريكادر اكثر نقاط    ١٩-تعداد مبتاليان به بيماري كوويد 
مريكا نيز  روزهاي قبل از انتخابات رياست جمهوري آ  كاهش يافت. مجددا  نفت خام و فرآورده هاي آن  

قيمت نفت خام برنت در بازار لندن براي تحويل    آينده صنعت انرژي را با عدم قطعيت روبرو كرده است.
دالر هر بشكه رسيد كه در پنج ماه اخير كمترين است.    ٣٧.٣٩در دسامبر در آخرين ساعات جمعه به  

كه آنهم كمترين در پنج    رسيد دالر هر بشكه    ٣٥.٣٨نفت وست تگزاس اينترمدييت در روز پنجشنبه به  
درصد كاهش قيمت داشته    ١٠ماه اخير است. يعني قيمت نفت در ماه هاي اخير بصورت متوسط ماهانه 

برابري  همچنين در هفته گذشته قيمت دالر در برابر سبدي از ارزهاي ديگر جهاني تقويت گرديد.    است.
اين مسئله نيز در قيمت  دالر رسيد.   ١.١٦٧٩روبل روسيه رسيد. يك يورو به  ٨٠روبل روسيه به هر دالر 

اول سال  ماه    ٩قيمت گاز طبيعي در هفته اخير رشد داشت. در حاليكه در     نفت تاثير منفي گذاشته است.
و در شرق  دالر    ٣.٣يده بود، قيمت در هنري هاب به  دالر هر يك ميليون بي تي يو رس   ٢  قيمت گاز به زير 

 دالر رسيد.   ٧سيا به هر ميليون بي تي يو  آ

 تفسير هفته 
اقتصاد چين در حالت بهبودي است. بگزارش اكونوميست، آمار ارائه شده از توليد ناخالص داخلي چين در   -٢

اقتصاد اين كشور    ٢٠٢٠، يعني دوهفته پيش نشان دهنده آن است كه در سه ماهه سوم  ٢٠٢٠اكتبر    ١٩
رشد داشته است.    ١٩- درصد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل در دوران قبل از شيوع بيماري كوويد   ٤.٩

در  اقتصاد چين با حالتي خورجيني مجددا با نرخ مثبت به رشد خود مطابق نمودار زير ادامه مي دهد.  
درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته به    ١٠زمستان امسال پيش بيني مي شود كه مصرف گاز چين  

متر مكعب ساالنه    ١٤٨ ق  ١١رسيده كه  ميليارد  از سال  بيشتر است. مقدار ميليارد متر مكعب  گاز    بل 
عالوه بر    مي شود.ميليارد متر مكعب از توليد داخلي توسط پتروچاينا تامين    ٩٨.٦به اندازه    مصرفي چين
از طريق خط لوله از تركمنستان و روسيه تامين شده و يا بوسيله تانكرهاي    ، بخشي ديگر توليد داخلي

خط لوله گاز از سيبري روسيه به  وارد مي شود.    حمل گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) از طريق دريا 
  ٢٦.٣مكعب روزانه گاز در زمستان به چين وارد مي كند. سينوپك    ميليون متر   ١٤نام قدرت سيبري  
گاز طبيعي را بصورت ال ان جي از طريق دريا وارد مي كند. شركت ملي نفت    در سال  ميليارد مترمكعب

 د مترمكعب ال ان جي ساالنه وارد مي كند. ميليار  ٢٢.٩٣نيز مقدار    )CNOOCچين (
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ائتالف اوپك و ديگر توليدكنندگان نفت خام موسوم به اوپك پالس در نظر دارند براي تصميم گيري در   -٣
تشكيل جلسه دهند. برخي از كشورها پيشنهاد كرده   نوامبر  ٣٠مورد مقدار توليد سال آينده در دوشنبه 

بشكه در روز اضافه شود. عربستان سعودي و روسيه تمايل دارند كه  ميليون    ٢اند كه به توليد اوپك+  
برخي ديگر از    ميليون بشكه در روز از مجموعه توليد اوپك پالس ادامه يابد.  ٧.٧همچنان كاهش روزانه  

بدليل تاثير منفي بر برنامه  كشورها مانند امارات عربي متحده، كويت، و عراق تمايلي به ادامه كاهش توليد  
 ريزي ملي خود ندارند.
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در پيش رو ارائه    و پيشنهادهايي براي آينده   اكتبر گزارشي از اصالحات اقتصادي  ١٠نخست وزير عراق در   -۴
گزارش برجسته تر از بقيه بخش هاي اقتصادي ارائه شده است. پيش بيني مي  بخش انرژي در اين    داد.

فاصله بين عرضه و تقاضاي برق در حدود    ٢٠١٩شود كه تقاضا براي برق رشد صعودي داشته باشد. در  
پيشنهاداتي براي باالبردن بازدهي و بهره وري نيروگاه    ، هزار مگاوات بود. گزارش   ١٠يك سوم عرضه يعني  

تقال، و توزيع برق را ذكر كرده و بدنبال تشكيل يك نهاد رگوالتوري براي نظارت بر بخش برق است.  ها، ان
ميليارد دالر سرمايه گذاري    ٤٠مطابق نظر يك انديشكده انرژي در عراق، بخش برق در اين كشور نيازمند  

- بيماري كوويد   برق عراق به  مشكالت   در اين كشور نباشد.  ٢٠٣٠در    در اين صنعت است تا قطعي برق 
، نبود خوراك دائمي براي تزريق به نيروگاه ها  ، پايين آمدن قيمت نفت خام، باالرفتن جمعيت كشور١٩

 و ازدياد بيسابقه درجه حرارت در شهرها در روزهاي تابستان مربوط است.  و نياز به واردات، 

هزار نفر    ٤٠٠تا امروز   ٢٠٢٠اشته است. در ويروس كرونا در اشتغال در بخش انرژي تاثيرات گزنده اي د -۵
در صنايع نفت و گاز از كار بيكار شده اند. از اين تعداد نيمي از آنها در صنايع نفت و گاز اياالت متحده  

. هزينه هاي توليد و استخراج نفت و گاز از سنگ هاي رسوبي (شيل) بيشتر از نفت و  مشغول بكار بودند 
جهت تعداد بيكاران اين بخش بيشتر است. در ديگر گوشه جهان، پتروچاينا  گاز متعارف است و به همين  

ماهه امسال اين شركت نسبت به مدت مشابه سال    ٩بزرگترين شركت نفتي چين اعالم كرده كه سود  
 درصد رشد داشته است.         ٣٥٠قبل 

 


