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 پويايي هاي بازار 
دالر قيمت برنت    ٤دالر هر بشكه رسيد، در حاليكه در هفته قبل    ٤٣قيمت نفت برنت در روز جمعه به   -١

دالر خريداري شد، در حاليكه در هفته    ٤٠.٥٤كمتر بود. نفت وست تگزاس اينترمدييت در روز جمعه به  
ون بي تي يو رسيد. يعني  دالر هر ميلي   ٣به    ٢.٩دالر بود. قيمت گاز طبيعي نيز باال رفته و از    ٣٧.٨٠قبل  

درصد در يك هفته باالتر رفت. از داليل آن مي توان نزديك شدن به    ١٠قيمت هر سه شاخص حدود  
واكسن ويروس كرونا ذكر كرد.  اين خبر خوشحال كننده،  در عين حال  ساخت  مقابل  آينده    در طرف 

براي بر فشار دولت ها  زيرا عالوه  نيست،  فسيلي روشن  انرژي هاي  انرژي هاي    صنايع  به سمت  رفتن 
قرنطينه هاي پي  دن افراد بيشتري در كشورهاي مختلف و  مبتال ش تجديدپذير، مقدار تقاضا با توجه به  

 در نقاط مختلف جهان در سطح پايين است.  در پي 

 

 تفسير هفته 
درصد رشد داشته باشد. اين به   ٥بصورت متوسط    ٢٠٢١اقتصاد جهاني پيش بيني مي شود كه در سال   -٢

درصد شود.    ٥آن مقدار باشد كه ميانگين آن    بايد   معناي آن است كه متوسط رشد توليد ناخالص كشورها 
  ١٠  بصورت متوسط هر كشوري بايد   ٢٠٢١همچنين اين عدد به اين معناست كه از سال جاري تا انتهاي  

درصد مثبت در سال آينده برسيم. بنابر    ٥به    ٢٠٢٠درصد فعلي در    ٥.١درصد رشد كند تا از عدد منهاي  
اول، مسئله    :جهان با سه ريسك عمده در اقتصاد روبروست  نظر رئيس موسسه اقتصاد بين المللي كره 

اره آن. دوم تطويل جنگ  و پيشرفت در ساخت واكسن و توزيع و احتمال مجدد شيوع چندب  ١٩-كويد 
 شكاف مابين سرمايه گذاري و اقتصاد واقعي كشورها. تجاري مابين چين و آمريكا، و سوم 

بعيد است    ١٩-انس بين المللي انرژي بر اين باور است كه حتي با ساخته شدن واكسن بيماري كوويد ژآ -٣
  ٢٠٢١اميدي هست، به نيمه دوم  باالتر برود. اگر    ٢٠٢٠ك ماه و نيم باقيمانده از  كه قيمت نفت در ي

جهاني كم شده است. اين را    فمصر ميليون بشكه از    ٨.٨بصورت متوسط    ٢٠٢٠است. بگزارش آژانس در  
  ٧.٧ميليون بشكه در روز و سپس  ٩.٧اي اول سال به اندازه ه مقايسه كنيد با كاهش اوپك پالس در ماه 

ميليون بشكه    ٥.٨بيني مي شود كه تقاضا به اندازه  پيش    ٢٠٢١در نيمه اول    .٢٠٢٠در ماه هاي نيمه دوم  
بصورت عمومي    ٢٠٢١ن در نيمه دوم  سآژانس معتقداست كه دسترسي به واكشود.    ٢٠٢٠در روز بيشتر از  

و در اكثر كشورها انجام خواهد پذيرفت و پس از آن است كه مي توان به باالرفتن تقاضا براي نفت خام و  
اداره    اليت هاي صنعتي و شتاب گرفتن برنامه هاي حمل و نقل اميدوار بود. گاز طبيعي بدليل افزايش فع

در سال  وست تگزاس اينترمدييت  نفت    قيمت  اطالعات انرژي وزارت انرژي آمرريكا بر اين باور است كه 
 شكه خواهد رسيد. دالر هر ب  ٤٤.٢٤بصورت متوسط به  ٢٠٢١
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روند افزايشي خواهد داشت. بگزارش وودمكنزي    ٢٠٤٠تقاضا براي گاز طبيعي پيش بيني مي شود كه تا  -۴
و فشار براي اجراي سياست هاي كاهش توليد دي اكسيد    ٢٠١٥در پس از تعهدات اجالس پاريس در  

ز ديگري بدنبال انتقال اقتصاد خود به استفاد از انرژي هاي با توليد گازهاي  ن، كشورها يكي پس ابكر
بسوي استفاده از گاز طبيعي آغاز    خام  نفت   گلخانه اي كمتر مي باشند. اين گذار در ابتدا از زغال سنگ و 

اندازه   به  گذاري  سرمايه  نيازمند  انجام چنين كاري، كشورها  براي  براي    ٢٠٠٠مي شود.  دالر  ميليارد 
  ٢٠٢٠ميليارد بشكه نفت معادل از گاز طبيعي نياز است. در سالهاي مابين    ٢٠٠يگزين كردن معادل  جا
در   ٢٠٤٠تا درصد پيش بيني مي شود.  ٣تقاضا براي گاز طبيعي در قاره آسيا بصورت متوسط   ٢٠٥٠تا 

با باال رفتن نسبي قيمت گاز در ماه هاي اخير،  مي رسد.  برابر    هند تقاضا براي مصرف گاز به دو  چين و
نيروگاه هاي آمريكايي بدنبال آن هستند كه از گاز طبيعي كمتر استفاده كرده و  بنظر مي رسد برخي از  

در   ق حداقل در ماه هاي باقي مانده از دولت ترامپ افزايش دهند.توليد برمجددا سهم زغال سنگ را در 
لوله كشي خانه ها براي استفاده  رد كه از سال آينده  شهرداري سان فرانسيسكو اعالم كيك تحول ديگر،  

 از گاز طبيعي ممنوع خواهد شد. 

در بنگاه هايي كه    ايي سرمايه گذاري دولت و مردم اياالت متحده آمريكادونالد ترامپ با يك فرمان اجر -۵
در مالكيت ارتش چين هستند را ممنوع اعالم كرد. در چين صنايع اساسي و استراتژيك عمدتا داراي  

ند. ينظر مي رسد كه اين ممنوعيت، عكس العمل  هست)  PLAسهامداراني از ارتش آزادي بخش خلق (
نگاه چين به انتخابات رياست جمهوري آمريكاست. گرچه دولت چين تبريكات خود را به  ترامپ در زمينه  

انتخاب جو بايدن ديرتر از ديگر كشورها انجام داد، اما شواهد حاكي از آن بود كه دولت چين با رفتار  
چين    اختالفات مابين آمريكا و چين در درياي دولت ترامپ در مسئله چين چندان موافق نبود. گواينكه  

جنوبي از دوره رياست جمهوري باراك اوباما و مسئله انتقال نيروهاي آمريكايي از خاورميانه به جنوب  
) آسيا  شد.Pivotشرق  تشديد  و   )  ارتباطات  زمينه  در  چيني  معظم  هاي  شركت  اكثر  ممنوعيت  اين 

  غازن آبنز در چي خط توليد جديد براي ساخت كاميون هاي ي ديگر  در تحولمخابرات را در بر مي گيرد.  
بنز و شركت بيكي فوتون موتور چين با يك سرمايه گذاري مشترك    شد. سرمايه گذاري مشترك دايملر

قرار    را آغاز كردند.  Actrosن توليد كاميون هاي بنز از نوع  كميليون دالر در نزديكي پ  ٥٠٠به مقدار  
 هزار كاميون بنز در اين مجتمع توليد شود.  ٥٠است سال اول 

ذار انرژي خويش را معرفي كرده است. سرپرست اين تيم آرون ماجومدار  گروه گ ،  جو بايدندر آمريكا   -۶
برخي از عدم قطعيت ها مجددا براي خطوط لوله نفت و گاز    ت. در اين حالاستاد دانشگاه استانفورد اس 

صورت پيروزي در انتخابات  خب قبال گفته بود كه در  را نشان مي دهد. جو بايدن، رئيس جمهور منت  خود
را باطل مي كند. در همين حال چندي قبل يك    XLبه جنوب كي استون    لشماخط لوله  مجوز ادامه كار  
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را  نفت خام   عين حال كه خط همچنان عمليات انتقال  در    ، دادگاه فدرال مجوز اين خط را منسوخ كرد
 انجام  مي دهد.  

در ماه اكتبر سوخت مصرفي در هندوستان نسبت به    قاضا براي سوخت در هند مجددا افزايش يافت. ت -٧
پيدا كرده است. بنظر مي رسد كه اقتصادهاي آسيايي به تدريج در حال  ايش  درصد افز  ٢.٥  ٢٠١٩اكتبر  

   مي باشند.   ١٩- بازگشتن به وضعيت قبل از شيوع كوويد 


