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 پويايي هاي بازار 
در روز جمعه قيمت نفت مانند سه هفته قبل با افزايش كمي براه خود ادامه داد. اين در حاليست كه در   -١

اكثر كشورها، قرنطينه هاي مجدد در حال گسترش است. از سوي ديگر اميدواري به كشف، توليد، و توزيع  
قيمت نفت در اين روزها افزايش كمي پيدا كند. قيمت نفت برنت با كمي افزايش به  واكسن باعث شد كه  

دادهاي با سررسيد  ر در بازار لندن رسيده و قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي قرا  دالر   ٤٤.٥٢
دالر هر بشكه رسيد. در واشنگتن، جمهوريخواهان و دمكراتها در مورد كمك به توليد    ٤٢به    ٢٠٢١ژانويه  

ميليون بشكه در روز وارد بازار    ١.٢٥توزيع واكسن در سنا به توافق رسيدند. نفت ليبي مجددا با مقدار    و
  ٢.٦در همين حال قيمت گاز طبيعي در هفته قبل كاهش داشته است. در روز جمعه قيمت گاز    گرديد.

 .  استمريكاي شمالي آدالر بر هر ميليون بي تي يو بود كه بخشي از آن بخاطر كمتر سرد بودن هوا در 

 

 تفسير هفته 
بسوي بهبودي در حركت است، گرچه نشانه    ١٩- بحران جهاني شيوع بيماري كوويد   زمان  اقتصاد جهاني از -١

هايي از آهسته تر شدن اين حركت در كشورهايي كه تعداد مبتاليان مجددا افزايش يافته مشاهده مي  
يس  ري  آمده است.  ٢٠اين مطلب در گزارش صندوق بين المللي پول در قبل از اجالس سران گروه  شود.  

انجام شود. اول، تالش براي به پايان رساندن بحران بيماري    اساسي بايد   صندوق معتقد است كه سه كار
كرونا، دوم ايجاد مكانيزم هايي براي بهبود وضعيت اقتصادي جهان، و سوم ايجاد پايه هاي اقتصاد بهتر  

همچنين در تحولي ديگر كريستين الگارد، رئيس بانك مركزي اروپايي در مصاحبه با بورگه  .  ٢١در قرن  
نده رئيس مجمع اقتصادي جهاني (داوس) مي گويد كه بهبود از شرايطي كه به خاطر شيوع بيماري  ابر

همه گير دچار آن شديم، نيازمند همكاري نزديك مابين بخش خصوصي و بخش عمومي در كشورهاي  
 ست.  مختلف ا

رياست اين گروه در دستان    ٢٠١٩از دسامبر  مي شود.    زار امروز شنبه و فردا برگ  ٢٠اجالس رهبران گروه   -٢
عربستان سعودي است. محمد بن سلمان در پي گيري فعاليت هاي جاه طلبانه و اصالحات پيشنهادي  

تان به تشكيل اجالس بصورت تشريفاتي و تامين  اميد فراوان داشت. در اين راستا، عربس  ٢٠گروه  خود به  
بهترين امكانات براي استقبال و اسكان رهبران جهان دل بسته بود. اما همه چيز را كرونا فرو ريخت و  

عربستان همچنان اصرار داشت   اكنون اين جلسه بصورت مجازي برگزار مي شود. گرچه تا چند روز پيش
فيزيكي س  با حضور  اين اجالس  مواجهه  كه  شود. مهمترين دستور جلسه چگونگي  برگزار  ران كشورها 

تاخير    هاست. همچنين اين مسئله كه چگونه مي توان بازپرداخت قروض را ب   ١٩-اد با بيماري كوويد صاقت
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كرد.   يافته كمك  توسعه  كمتر  كشورهاي  به  و  سابقه  انداخته  عليه  اكنون  از هم  بشر  طرفداران حقوق 
 ن دست به اعتراض زده اند.عربستان در قتل ناراضيا

جالس ورزاي نفت اوپك و غير اوپك موسوم  ا  ربنوامبر و اول دسام  ٣٠در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه   -٣
در    ٢٠٢٠بنظر مي رسد كه اعضاي گروه در كاهش توليد خود مانند سال    د.و ش مي  به اوپك پالس برگزار  

در    ، اي نفت در حال قوي تر شدن استبه تفاهم برسند. در آسيا تقاضا بر  در روز  ميليون بشكه   ٧  ه حدود م
و همچنين تالش دولت ها    ١٩-يد وحاليكه در اروپا و آمريكا بدليل اضافه شدن مبتاليان به بيماري كو 

در همين حال شايعاتي در بازار    در حال كاهش يافتن است.  هاي با كربن صفر  رفتن به سمت انرژي  براي
اوپك است. كاهش هاي تكليفي براي  نفت وجود دارد كه امارات در حال بررسي بيرون رفتن از مجموعه  

 وليد نفت از سوي اوپك پالس با رضايت ابوظبي در گذشته همراه نبوده است.ت

در پس از اشغال    ١٩٩٠سال بازگشايي شد. اين مرزها در    ٣٠مرزهاي عراق و عربستان سعودي پس از   -۴
مناطق شمالي   از  برخي  به  عراقي  نيروهاي  نفوذ  و  ارتش صدام حسين  عربستان سعودي  كويت توسط 

سال از سقوط صدام حسين نهايتا عربستان سعودي در    ١٢توسط عربستان مسدود گرديد. در پس از  
وزير خارجه عربستان از بغداد ديدار داشت. در ماه    ٢٠١٧سفارت خود را در بغداد افتتاح كرد. در    ٢٠١٥

دها شامل حوزه هاي انرژي و سرمايه  هاي اخير عربستان سعودي قراردادهايي با بغداد امضا كرد. اين قراردا 
عراق  در تحولي ديگر  همچنين  مي شود.    ١٩-گذاري در آن، كشاورزي، و جلوگيري از شيوع بيماري كوويد 

را به نام نفت بصره متوسط ( نظر دارد كه يك نفت خام جديدي  ابتداي  )  Basrah Mediumدر  از 
ق (سومو) در يادداشت خود اعالم كرده كه عالوه  . شركت ملي بازاريابي نفت عراعرضه كند به بازار    ٢٠٢١

بر نفت سبك و سنگين بصره، يك نفت جديدي كه ميتواند تركيبي از نفت هاي ديگر باشد به نام بصره  
  ٣  و همراه با)  APIدرجه در مقياس (  ٢٧.٩درجه اختصاصي اين نفت  متوسط به بازار عرضه مي كند.  

اي مابين   به نفت    ٣٤  تا  ٢٥درصد گوگرد است. نفت متوسط درجه  نزديك  اين نفت  دارد. مشخصات 
نيز در طول سالهاي اخير به تدريج    سبكسنگين ايران است. دو نوع نفت ديگر عراق يعني بصره سنگين و  

و هر دو از مقدار استاندارد سنگين تر شده اند. در گذشته نفت جنوب عراق عمدتا از    تغيير درجه داده 
برداشت مي شد. در پس از سقوط صدام اينك مجددا عراق از حوزه هاي    حوزه هاي نفتي زبير و روميله

يسات اين كشور از تاس تر مانند القرنه غربي و حلفيه برداشت مي نمايد. به پيش بيني پالتس يلنفتي شما
مقاصد درصد نفت عراق به    ٧٠  ميليون بشكه صادرات دارد.   ٣،  ٢٠٢٠  جنوبي در كناره خليج فارس در

 رود.  آسيايي و بقيه به اروپا و آمريكاي شمالي مي 
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شعبه مصري دولت اسالمي (داعش) ادعا نموده كه در حمله اي به خط لوله گاز طبيعي مابين اسرائيل و   -۵
خط    ز گويند صدور گاز به اسرائيل ا  يمصر آن را منفجر نموده و از كار انداخته است. مقامات مصري م

 لوله موازي در درياي مديترانه همچنان برقرار است.

بورس انرژي شانگهاي در حال تقويت بندر سنگاپور براي انبار كردن و توزيع نفت خام و فرآورده هاي آن   -۶
است. پتروچاينا در نظر دارد كه سوخت بدون گوگرد كه مصرف آن در كشتيهاي سراسر جهان الزامي  

پروژه اي در    شانگهاي در   س و به مشتريان بفروشد. اين اولين بار است كه بور  ه در سنگاپور ذخير  ،است
 خارج از چين سرمايه گذاري مي كند.  

)، دارنده بزرگترين ناوگان كانتينربر جهان معتقد است كه موج دوم  Maerskشركت دانماركي مرسك ( -٧
تر از  به صنعت و تجارت كشتيراني لطمه جدي وارد نكرده و آينده اين بخش روشن  ١٩- بيماري كوويد 

هاني براي كاالهاي مصرف شدني و بخصوص مواد غذايي در  قبل است. مشخص شده است كه تقاضاي ج
دوره شيوع كرونا كمتر نشده، بلكه فقط روش خريد مردم از حضور در فروشگاه ها به خريد الكترونيك  

 تغيير يافته است. 

در   -٨ بيماري كوويد   ٢٠٢٠عمليات اكتشاف  بگزارش    ١٩-عليرغم شيوع  بود.  روبه رشدي  داراي وضعيت 
ميليارد بشكه معادل نفت خام ذخائر جديد در سراسر جهان در بخش نفت و    ٨مجموع  ريستاد انرژي در

  ٢٠٢٠تا آخر سال    ميليارد بشكه معادل نفت   ١٠پيش بيني مي شود كه اين مقدار به  گاز كشف شده و  
به اكتشافات    ٤٦سه چهارم ذخائر جديد در دريا هستند.  برسد.   مربوط  اين مقدار  از  خائر گاز  ذدرصد 

وده  بعدد در خشكي    ٣٦عدد در فراساحل و    ٣٧تبر از ذخائر كشف شده جديد  طبيعي است. تا ماه اك
ميليارد بشكه نفت معادل در روسيه بوده و بعد در    ١.٥١با مقدار    بيشترين مقدار اكتشافات جديد است.  

ميليارد بشكه  ١.١ ،٢٠٢٠ميليارد بشكه. سومين كشور امارات عربي متحده است كه در   ١.٣٩سورينام با  
درصد از اكتشافات در آب    ٣٣ل نفت خام در آن ذخائر جديد كشف شده است. در بخش فراساحل،  معاد

اند.   بوده  بسيار عميق  و    ٣٨هاي  اند.    ٢٩درصد در آب هاي عميق  بوده  درصد در آب هاي كم عمق 
برزيل هم مرز است. در سالهاي اخير در اين   سورينام كشوري در منطقه كارائيب است كه با گويان و 
منطقه نفت خام سنگين كشف شده است. شركت هاي توتال و آپاچي در سورينام مشغول به كار هستند.  
در بخش   تركيه در حال برجسته شدن  و  آفريقاي جنوبي  گويان،  مانند سورينام،  نوظهوري  كشورهاي 

ذاري  مانند برزيل و نروژ در بخش اكتشاف سرمايه گ  ياكتشاف نفت و گاز مي باشند و همچنين كشورهاي
اين زمينه    رهاي بيشتري نموده اند. شركتهايي مانند گازپروم، توتال و آپاچي بيشتر از شركت هاي ديگر د

فعاليت كرده  و به موفقيت رسيده اند. جاي خالي شركت ملي نفت ايران در اين بخش بخوبي محسوس  
 است. 
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ش بيني مي شود كه در ماه نوامبر نيز  واردات نفت خام ژاپن در ماه هاي اخير هميشه افزايش يافته و پي -٩
كه   شده  باعث  بيشتر  هاي  فرآورده  به  نياز  و  زمستان  سرماي  شود.  بيشتر  بازهم  ماه  هفتمين  بعنوان 
كه   شود  مي  بيني  پيش  پالتس  بگزارش  دهند.  سفارش  خاورميانه  از  بيشتري  نفت  ژاپني  پااليشگران 

ميليون بشكه در    ٢.٨و در ماه ژانويه سال بعد    ٢.٦٥ر  ، در ماه دسامب٢.٥پااليشگران ژاپني در ماه نوامبر  
 روز ميليون بشكه در روز نفت خام سفارش دهند.   

 


