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 پويايي هاي بازار 
نفت برنت براي تحويل در ماه  در روز جمعه قيمت نفت مانند سه هفته قبل با افزايش براه خود ادامه داد.   -١

قيمت    دالر هم رسيده بود.   ٤٩، گرچه چند روز قبل به  دالر هر بشكه رسيد  ٤٨دسامبر در بازار لندن به 
دالر هر بشكه هم رسيد، اما هنوز هم از قيمت ابتداي سال يعني اول ژانويه    ٤٦نفت تگزاس گرچه به  

قيمت گاز طبيعي هم نسبت به هفته قبل باالتر  دالر هر بشكه بود، پايين تر است.    ٦٠كه حدود    ٢٠٢٠
  دالر هر ميليون بي تي يو در بازار هنري هاب رسيد. ٢.٩رفته و به 

 ه تفسير هفت
بازارها  گذارانه يسرما  يدواريام -١ موفق   يمال  يدر  به  كوو  تيجهان  مورد  ١٩-د يواكسن  در  بيني  ، خوش 

اوپك پالس،   بهبود اقتصاد جهانجلسه  هفته  در معامالت    هيسرما  يالمللنيب  يبازارها  تيباعث تقو   يو 
  ه يمقابله با كرونا، بازار سرما  يواكسن برا  تيو موفق  يينها  د يبه تول  د يبا ام  ريسه هفته اخ  يط  .گذشته شد 

از    يماريب  ير يگو كاالها كه با همه يخدمات مسافرت  ياز جمله سهام شركتها  ، در لندن شاهد رشد بوده
رفته    شيهم پ  يگ از آنها عالوه بر افت ارزش سهام تا آستانه ورشكست  يبعض  يالديم  يسال جار  لياوا

  ي مال  يژاپن بازارها در . خوردي به چشم م يياروپا يدر معامالت بازارها يمشابه  تيوضع  .باال آمدند  بودند 
و فروش است در   د يكه قابل خر  ي معامالت آت  ي برا  "ي كين"بسته بود؛ اما سهام شاخص    ي ليتعط ل يبه دل

  ت يدرصد تقو  ٣  از   ش يهم ب  اياسترال  هيكل بازار سرما  شاخص  درصد باال رفت.  ٢٧  هفته گذشتهمعامالت  
مرتبط با كرونا   يمورد مرگ چيهاست هدر حال اجراست و هفته  ييتهايهم اكنون محدود ستراليادر ا .شد 

جلسه وزراي نفت و انرژي توليدكنندگان اوپك با برخي از توليدكنندگان غيراوپك    در آن ثبت نشده است.
احتمال زياد، كاهش    موسوم به اوپك پالس در روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري برگزار مي شود. به

  مي   تمديد   ٢٠٢١در سه ماهه اول   ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز مانند شش ماهه دوم   ٧.٧توليد به اندازه  
برخي    د.رضايت دهميليون بشكه در روز    ٢به اندازه شود. پس از آن ممكن است اوپك+ به كاهش توليد  

فت دارند. مانند امارات عربي متحده كه افزايش سهميه توليد خود  ل در اين زمينه مخا  ي عضو از كشورها 
را پي گيري مي كند. نيجريه نيز سهميه بيشتري را درخواست مي كند. عراق مايل است كه از سهميه  

ميليون بشكه    ١.٥هزار بشكه در روز توليد داشت، حاال به    ٨٠ليبي از ماه اوت كه تنها  گذاري معاف باشد.  
جويان داخلي، پيش بيني مي شود در همين سطح توليد باقي  گ پس از آتش بس ميان جنرسيده و در  

نوامبر را    ٢٨كشورها در امروز شنبه    تكنيكي با حضورعربستان و روسيه درخواست يك نشست  بماند.  
 دارند تا اختالفات را تا اندازه اي كم نمايند. 

ماه    دو كشور در   به چين هستند. گرچه هر  روسيه و عربستان سعودي بزرگترين صادركنندگان نفت خام -٢
ميليون بشكه در    ١.٦٤  ،٢٠١٩اكتبر مقدار كمتري نفت خام به چين فروختند. روسيه در ماه اكتبر سال  
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ميليون بشكه نفت در روز به چين    ١.٥٦بشكه و در ماه اكتبر    نميليو   ١.٨٢،  ٢٠٢٠ماه سپتامبر    در   روز، 
ميليون بشكه نفت در روز    ١.٤ت. عربستان سعودي در ماه اكتبر  عمدتا از طريق خط لوله صادر كرده اس 

توافق مابين اياالت متحده آمريكا و چين، چين  فاز يك  ن صادر كرده است. در همين حال مطابق  يبه چ
  ٢٠٢٠در ده ماه اول سال    ميليارد دالر از آمريكا نفت و مشتقات آن را خريداري نمايد.  ٢٥  مي بايد مقدار
ميليارد دالر نفت خام، ال ان جي و سوخت پروپان و بوتان از آمريكا خريداري    ٦.٦١مقدار  چين تنها به  
  ٧٧  ، ٢٠١٩نسبت به    ٢٠٢٠گويد كه صادرات نفت ايران در ده ماه اول سال   گمرك چين ميكرده است.  

 درصد كاهش يافته است. 

نفت و مشتقات آن در   يهانگزارش خود متوسط حجم مصرف ج  نيتردر تازه  كايآمر  ياطالعات انرژ  اداره -٣
ميليون    ١٠١.٥  يالد ي م  ٢٠١٩رقم در سال    نيزده؛ ا  نيبشكه در روز تخم  وني ليم  ٩٣حدود  را    ٢٠٢٠سال  

در روز بود.   به  بشكه  انبار شده در مخازن نفتي كاهش يافته است.  توليدي  در آمريكا مقدار نفت خام 
ميليون    ٤٨٨نوامبر به    ٢٠انبارهاي تجاري (و نه استراتژيك) در  گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا مقدار  

كه رسيده است.  ميليون بش  ٢٦٣يافته است. انبارهاي استراتژيك آمريكا بيشتر شده و به    بشكه كاهش
ميليون بشكه در روز رسيد كه باالتر از ماه اكتبر است و واردات كمتر شده    ٢.٨٣صادرات نفت آمريكا به  

ال در زير ذره بين اداره  س برقي شركت ت ي همين حال خودروهار د يون بشكه در روز رسيد.يلم  ٥.٢٣و به 
اين خودروها   تعليق جلوي  قرار گرفت. يك اشكال فني در سيستم  ترافيك بزرگراه هاي آمريكا  ايمني 

ز  ) با(FPSOانبار كردن نفت خام به انبارهاي شناور در فراساحل    روش هايمشاهده شده است. بخشي از  
تانكرهاي مورداستفاده براي ذخيره سازي  براي نوسازي  شركت كپل در اين ارتباط قصد دارد كه    مي گردد. 

در همين حال ذخائر انبار شده گاز طبيعي آمريكا بر روي زمين  ميليون دالر سرمايه گذاري كند.    ١٠٠
در منطقه پرميان  ب رسيد.  ميليارد فوت مكع  ٣٩٤٠ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و به    ١٨در ماه نوامبر  

آمريكاست، شركتها مجددا به برنامه    شيل با هزينه نسبتا پايين در  كه يكي از مناطق توليد نفت خام و گاز
ريزي براي سرمايه گذاري در جهت توسعه چاه هاي نفتي و توليد مجدد مشغول شده اند. با كشف سه  

ي نفت و گاز و سپس باالرفتن قيمت نفت خام در  حاال اميدواري به افزايش تقاضا برا  ١٩-واكسن كوويد 
سهام شركت هاي اكتشاف و استخراج فعال در نفت و گاز شيل در    در آمريكا بيشتر شده است.  ٢٠٢١

 بورس هاي مختلف آمريكا در اين روزها بشدت رشد كرده اند.

توليد    ٢٠٣٠تا    برنامه ريزي كرده است  اعالم كرد كه اين كشور  نخست وزير انگلستان  بوريس جانسون -۴
مصرف سوخت هاي  اين به معناي آن است كه  موتور احتراق داخلي را متوقف كند.خودروهاي سواري با 

   يابد.مي كاهش   در اين كشور  فسيلي كه در بخش حمل ونقل همچنان قابل توجه بود، به تدريج
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  ١٦٨٠٣يعني  سه سال اخير    دربيت كوين به باالترين مقدار خود    يعني ارزهاي مهم    يكي از رمز   قيمت -۵
 دالر بود.   ٢٠٠٨٩به قيمت  ٢٠١٧دسامبر    ١٧كوين مربوط  . باالترين قيمت بيترسيد دالر 

 درصد از كارخانجات كابل تعطيل شدند.  ٨٠ ،به دليل كاهش واردات برق افغانستان از ازبكستان -۶

  ٧٣٦٠رسيد. هر يك تن مس به قيمت   ٢٠١٤باالترين سطح از سال   قيمت مس در بازار بورس لندن به  -٧
دالر آمريكا معامله شد. در ماه مارس امسال در اوج موج اول شيوع كرونا قيمت هر تن مس به پايين ترين  

مس عالوه بر صنايع الكترونيك، در بخش تاسيسات انرژي هاي تجديدپذير   دالر رسيد.  ٤٣٧٠مقدار يعني  
بيشتر نيز شود. شيلي اولين    ١٩-رد. بنظر مي رسد كه تقاضا براي مس با كشف واكسن كوويد نيز كاربرد دا

در يك تحول  را افزايش دهد.    ٢٠٢١كشور توليد كننده مس در جهان در نظر دارد كه توليد مس در  
يك    ي رميليارد دال  ٢.٢ديگر، در شرق دور و در كنار اقيانوس آرام، روسيه قصد دارد كه با سرمايه گذاري  

  ي شركت كشتي اكارخانه توليد فلزات تاسيس نمايد. اين كارخانه با توليد ورق فوالدي مواد اوليه ورودي بر
) با ساخت كشتي هاي مخصوص حمل و  Zvezdaتامين مي نمايد. شركت كشتي سازي ژوزدا (  را   سازي

آن سهيم مي شود. جالب  نقل در درياهاي نزديك به قطب شمال در توسعه و توليد نفت و گاز و انتقال  
  ١.٥است كه رسنفت شركت معظم نفتي روسيه اين سرمايه گذاري را به عهده دارد. توليد كارخانه ساالنه  

 ميليون تن ورق فوالدي و لوله است. 

تا   -٨ بيني مي شود كه  بازارهاي شرق آسيا پيش  اكثر  انرژي هاي    ٢٠٣٠در  از  الكتريسيته  توليد  هزينه 
ال سنگ شود. وود مكنزي در گزارش خود اين نكته را منعكس كرده كه هزينه  تجديدپذير كمتر از زغ

) كه هزينه هاي ساخت و عمليات يك نيروگاه زغال سنگي را شامل  LCOEسطح بندي شده الكتريسيته (
بيشتر از هزينه هاي توليد الكتريسيته از طريق انرژي    ٢٠٣٠درصد    ١٦به مقدار    مي شود، مي تواند تا  

در حال حاضر هزينه سطح بندي شده توليد الكتريسيته توسط    يد و باد شود.ش پذير مانند خورهاي تجديد 
. بخش پژوهشي بلومبرگ  انرژي هاي پاك كمتر از زغال سنگ ( ونه نفت و يا گاز) در استراليا و هند است

)BNEF(  و ذخيره سازي آن در باتري در آسيا ارزانتر از هر روش   ي معتقد است كه توليد انرژي خورشيد
 لكتريسيته بجز در ژاپن است. وليد ا تديگري براي  


