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 پويايي هاي بازار 
وارد  دالر هر بشكه باال آمد. اين بدان معناست كه توليد نفت شيل آمريكاي شمالي براي    ٥٠قيمت نفت تا   -١

دالر هر بشكه    ٤٩.٢٤قيمت نفت برنت در روز جمعه تا    باشد.  اقتصادي مي تواند  اين پس    به بازار از  شدن
تا كنون مي باشد. قيمت نفت تگزاس اينترمدييت نيز به    ٢٠٢٠  باالترين از ماه مارس كه    تافزايش ياف

در عين    مي شود. در روزهاي آينده انجام    ١٩دالر هر بشكه رسيد. توزيع واكسن بيماري كوويد    ٤٦.١١
برخي كشورها مانند چين به شكوفايي اقتصادي مجدد رسيده اند. قيمت گاز در اين ميان كاهش    حال

  بي تي يو دالر هر ميليون    ٢.٥دالر در هفته هاي گذشته به پايينتر از    ٣باالي    قابل توجهي داشته و از
 معتدل باشد. اي  پيش بيني مي شود كه در آمريكا زمستان تا اندازه رسيده است.

 تفسير هفته 
 

كه تصميم    به اين نتيجه رسيد تنها  ه  تاوپك پالس در آخرين جلسه خود در روز پنج شنبه هفته گذش  -١
هزار بشكه از توافق كاهش قبلي اوپك    ٥٠٠آزادي    بر   مبني  گيري بصورت مقطعي در اول هر ماه ميالدي

ميليون بشكه در روز   ٧.٢  ، ٢٠٢١اوپك پالس از ابتداي  كشورهاي عضو  انجام شود. اين بدان معناست كه 
عربستان سعودي مدافع اين نظريه بود كه مناسب است كاهش    از توليد خود را همچنان كاهش مي دهند.

اما  ادامه دهند.    ٢٠٢١را حداقل تا ماه مارس    ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز اعمال شده به بازار نفت در    ٧.٧
مصوب در جلسات  معتقد است كه به سهميه  ين كشور  اامارات عربي متحده با اين پيشنهاد مخالفت كرد.  

  و نيجريه به سهميه پايبند نبوده   ، روسيه عراق  ، در حاليكه كشورهايي نظيرپايبند بوده  گذشته اوپك پالس 
عودي پيروي مي كرد، اما به نظر مي  س رات در گذشته از تصميمات عربستان  اام  اند.  و بيشتر توليد كرده

عراق اعالم كرده به دليل  ل شدن به يك صداي تازه در داخل اوپك است.  ي رسد اين كشور در حال تبد 
مشكالت بودجه اي و نگراني از شورش هاي خياباني نمي تواند كاهش توليد را انجام دهد. تا كنون عراق  

هزار بشكه در    ٥٣٠هزار بشكه در روز بيشتر از سهميه توليد كرده است. روسيه نيز    ٦١٠بصورت متوسط  
ميليون بشكه اي در روز كه به روسيه    ٢ر از سهميه توليد كرده است. روسيه مي گويد كه كاهش  روز بيشت

، براي اين كشور مناسب نيست. بنظر مي رسد كه بدون سياست كاهش توليد اوپك پالس و توليد  رسيده
پايين باعث  بازار  در  عرضه  اضافه  مقدار،  هر  به  خام  نفت  ش   آزادانه  و كم  نفت  قيمت  درآمدن  مد  آدن 

كشورهاي توليدكننده نفت خواهد شد. برعكس، سياست گذاري كاهش توليد به اندازه زياد، باعث باالرفتن  
قيمت نفت و سرازير شدن نفت شيل به بازار خواهد شد كه مجددا قيمت نفت را به پايين سوق خواهد  

مكان را مي دهد كه مانند  به برخي از كشورها اين ا  پالس   كداد. تعادل ظريف قيمت نفت و توليد اوپ
امارات خواسته هاي خود را مطرح كنند. در نهايت جلسه دوم وزراي نفت وانرژي اوپك پالس در روز پنج  
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هزار    ٥٠٠ميليون بشكه اي در ماه ژانويه    ٧.٧از كاهش    ٢٠٢١شنبه به اين نتيجه رسيدند كه از ابتداي  
رتي اوپك در اول هرماه تصميم گيري كند. ايران در اين  بشكه را آزاد نمايند. براي ماه هاي بعد كميته وزا

 بحث ها حضور فعال ندارد. 

باز خواهد گشت. به گفته    ١٩-مجددا به قبل از شيوع بيماري كوويد تقاضا براي نفت در آينده نزديك   -٢
ميليون بشكه در روز كه ماقبل از    ١٠٠به همان حدود    ٢٠٢٢مدير شركت پايونير، تقاضا براي نفت در  

 ميليون بشكه در روز خواهد بود.  ٩٧تقاضا براي نفت حدود    ٢٠٢١رونا بود باز مي گردد. به نظر او در ك

زماني است كه انسان اطالعات تغيير اقليم را جمع  دومين سالي است كه گرمترين سال از    ٢٠٢٠سال   -٣
اعث شده اند  اين دومين سالي است كه مجموعه اي از حوادث طبيعي ب  ٢٠١٦آوري نموده است. پس از 

زمي گرما، خشكسالي، آتش سوزي    ن كه دماي  امواج  كه  اعالم داشت  ملل متحد  دبيركل  يابد.  افزايش 
تا بحال نموده است. او فعاليت هاي   ١٨٦٠را دومين سال داغ از   ٢٠٢٠سال جنگلها، و توفان هاي شديد  

مين مي داند. استراليا،  ن تغييري در دماي زت اصلي چنيانساني و سياست گذاري هاي نادرست را عل
 سيبري، و اياالت متحده آمريكا در سال جاري با آتش سوزي هاي گسترده روبرو بوده اند. 

  ٢٠٣٠تا سال  اين كشورچين در سپتامبر سال جاري در جريان مجمع عمومي ملل متحد اعالم كرد كه  -۴
با كرين صفر برسد. رسيدن   اقتصادبه    ٢٠٦٠به قله توليد دي اكسيد كربن رسيده و تعهد مي كند كه تا  
مربوط به كاهش گازهاي گلخانه    آوري هاين فبه چنين هدفي نيازمند پيشرفتهاي گسترده در بومي كردن  

اي، و استفاده از فرصت هاي ديپلماتيك و بين المللي از سوي چين است. چين بزرگترين منبع انتشار  
نند انرژي هاي فسيلي  با آلودگي باال مانند زغال  رين مصرف كتگازهاي گلخانه اي است و همچنين بزرگ

بنظر مي رسد چين در گذار از انرژي نيازمند برداشتن قدم هاي اساسي در سبد انرژي مصرفي  سنگ است.  
سالهاي   براي  پنج ساله چين  برنامه  است. چهاردهمين  كننده    ٢٠٢٥تا    ٢٠٢١خود  منعكس  بايد  مي 

 اين زمينه باشد.  سياست ها و راهبردهاي اساسي چين در 

  بودند،  ٢٠٢٠در فصول اول و دوم  در حاليكه اكثر اقتصادهاي جهان در ركود و يا وضعيت كاهش يابنده   -۵
شان مي دهد كه چين از اين حالت عبور كرده و به حالت ثبات و اكنون بصورت آهسته به  نبررسي ها  

قرار    ي بد ا و استراليا در وضعيت هاي  آمريكا، اروپا، كاناد  وضعيت بهبود وارد مي شود. رقباي چين مانند 
بنادر چيني    دارند. قرارداده است.  تنگنا  در  را  استراليا، استراليا  با  اين كشور  اختالفات سياسي  و  چين 

ها سنگين  محدوديت  هاي  تعرفه  واردات  و  سنگغالت   براي  زغال  طبيعي   ،  گاز  وضع    و  استراليا  از 
در بيرون از بنادر چيني منتظر    ايالراست  الر محموله زغال سنگ ميليون د  ٧٠٠چند كشتي به ارزش  كردند.

اليا تنها زغال سنگ وارد  رتميليارددالر ار اس  ١٤چين   ١٩و  ٢٠١٨در  ها هستند. تصميم مالكان محموله
و نقش    ١٩-كرد. روابط چين و استراليا در پس از تصميم استراليا براي بررسي علت شيوع بيماري كويد 
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درصد بر تعرفه هاي شراب استراليا افزود و واردات    ٢٠٠اال گرفت. چين  حزب كمونيست چين در آن ب
در عوض چين در راستاي توافق در فاز اول بعد از جنگ تجاري به واردات    اين كاال به چين صفر شد.

انه سويا و نفت خام و گاز  دگندم، ذرت، و   گوشت،  بيشتر از آمريكا روي آورده است. محصوالتي همچون 
 ريكا چين خريداري مي كند.   طبيعي از آم

 

 

 

هند در پي متنوع سازي ورادات نفت خام خود تمايل دارد كه مجددا از ايران و ونزوئال نفت خريداري   -۶
نمايد. وزير نفت هند مي گويد كه بعنوان يك خريدار دنبال آن هستيم كه از نقاط مختلفي نفت خام را  

براي خريد نفت از    تامين كنيم. هند منتظر است كه با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد آمريكا شرايط 
ماه نوامبر نسبت به ماه اكتبر به دو برابر    ردر همين حال صادرات نفت ونزوئال دايران و ونزوئال مهيا شود.  

به سمت كشورهاي آسيايي بخصوص چين و هند    ٦٣٩يعني   اين نفت  اكثر  هزار بشكه در روز رسيد. 
فتكش هاي خود به عهده گرفته و از  سرازير شده است. شركت ملي نفت ونزوئال حمل نفت را توسط ن

ي  ت اطاتي كشبت روش هايي مانند انتقال نفت به تانكر ديگر در ميانه اقيانوس و يا خاموش نمودن سيستم ار
 . د نكاستفاده مي  

در حوزه هاي انرژي هاي پاك هر روز جذابتر شده و هزينه توليد انرژي  سرمايه گذاري  در عين حال كه   -٧
هاي تجديدپذير كاهش مي يابد، اما صنايع نفت و گاز همچنان مزيت هاي نسبي خود را دارا هستند. در  

ميليون دالري    ٩٠٠خصوصي در حال سرمايه گذاري    سرمايه گذاري  اياالت متحده آمريكا يك شركت
اين شركت در حال خريد  جديد است.    نفت و گاز  حوزه هاي   يات براي يافتن پرداخت جهت انجام عمل   براي

از    اعالم كرد كه   دانماركدر همين حال در اروپا،    زي براي عمليات اكتشاف است.مجوزهاي اراضي كشاور
درخاور دور    .ي پايان مي دهد نكرده و به استخراج اين سوخت فسيل  د يبه بعد نفت و گاز تول   ٢٠٥٠سال  
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هاي ناشي از انرژي فسيلي در كشورش وجود نخواهد  خودرو با سوخت  ديگر    ٢٠٣٥ژاپن اعالم كرد كه تا  
  خواهند شد.  ها برقي داشت. و همه خودرو

كريدور اصلي ارسال گاز از روسيه به    ٤روسيه همچنان مهمترين عرضه كننده گاز طبيعي به اروپاست.   -٨
نوامبر  ماه  اروپا، اوكراين، و ترك استريم. از ابتداي سال جاري تا آخر  -ريم، يامالاست  اروپا عبارتند از نورد

بيشترين مقدار گاز در سال جاري در ماه    ميليارد متر مكعب گاز به اروپا صادر كرده است.  ١٢٤روسيه  
ه  ميليارد متر مكعب فقط در نوامبر صادر شد   ١٣.١٨ميليون مترمكعب در روز و يا    ٤٣٩نوامبر به مقدار  

خطوط لوله بجامانده از دوران شوروي از اوكراين صادر مي    برادري يعني  است. بيشترين مقدار از طريق
از    ميليارد متر مكعب گاز به اروپا صادر كند.  ٤٠از اين خط، گازپروم    ٢٠٢١شود. پيش بيني مي شود در  

  شدهمكعب صادر    ميليارد متر  ٣.٠٥اروپا از طريق روسيه سفيد به لهستان در ماه نوامبر مقدار  -خط يامال
ميليارد متر مكعب گاز به اروپا صادر كرده است.    ٤.٧٤از خط لوله ترك استريم روسيه در ماه نوامبر  است.  

  ١٦ميليارد متر مكعب گاز صادر شود. از ابتداي سال جاري   ٣٢قرار است از ترك استريم مجموعا حدود  
ميليارد متر مكعب بر سال نيز    ١٦صرف شده و  بر سال از گاز ترك استريم در تركيه م ميليارد متر مكعب  

به بلغارستان، يونان و مقدونيه صادر شده است. اين خط جايگزين خط ترانس بالكان شوروي از طريق  
تا مجارستان نيز برسد. اين خط لوله در نزديكي مرز تركيه و    ٢٠٢١اوكراين شده و قرار است از ابتداي  
سالهاست كه ايران دومين دارنده ذخائر گازي   ساحل تركيه مي رسد.بلغارستان از بستر درياي سياه به  

 جهان از فهرست عرضه كنندگان گاز به اروپاي متقاضي انرژي حذف شده است. 
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به آنها توجه شود. ابتدا در يك    ب استتركيه در روزهاي اخير دست به چند ابتكار زده است كه مناس  -٩
توافق كه در آنكارا به دست آمد، قطر سهام برخي از بخش هاي اقتصادي تركيه را خريداري و به اقتصاد  

. گرچه مخالفان اردوغان اينگونه سرمايه گذاري هاي قطر را در  كردمشكل دار تركيه كمك قابل توجه  
راتب حاكم بر آنكارا مي بينند، اما اعالم سرمايه گذاري جديد  منطقه به نوعي حمايت امير قطر از سلسله م

درصد از سهام بورس استانبول    ١٠قطر باعث تحرك در بازار سهام استانبول شد. صندوق توسعه ملي قطر  
همچنين طرف قطري موافقت كرد كه در پروژه بزرگ فروشگاه هاي استنيه پارك و    را خريداري نمود.

ستانبول سرمايه گذاري كند. بيشترين حجم سرمايه گذاري در تركيه از آن هلند  همچنين توسعه بنادر ا
ميليارد دالر است. از طرف ديگر تركيه اعالم كرد كه با پايان يافتن    ٢٢ميليارد دالر و سپس قطر با    ٣٣با  

  تحقيقاتي خود در شرق مديترانه، اين كشتي به بندر باز گشته است. حضور -ماموريت كشتي اكتشافي
ت آنها براي اكتشاف نفت و گاز در آبهاي مورد ادعاي يونان و قبرس باعث تنش مابين يلكشتي ها و فعا

شد كه امارات عربي متحده در رزمايش دريايي در    م اروپاي متحد شده بود. درهمين حال اعال  تركيه و 
با فرانسه، يونان،  دسامبر همراه    ٦نوامبر تا    ٣٠شرق مديترانه شركت مي كند. اين رزمايش در روزهاي  

برگزار مي شود. قبل از آن امارات يك توافق مبتني بر مشاركت استراتژيك با يونان امضا    قبرس، و مصر 
كرده بود. رقابت بين امارات و قطر حاال به درياي مديترانه كشيده شده است. نشانه هايي از ميانجي گري  

عربي متحده از يكسو و قطر از سوي ديگر بچشم    آمريكا در حل اختالفات مابين عربستان سعودي و امارات
كوشنر مشاور رئيس جمهور آمريكا با امير قطر مالقات كرده و قرار است در روزهاي آينده با    مي خورد. 

محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي نيز مذاكره نمايد. بنابرگزارش الجزيره قرار است در اين هفته  
اما وزير خارجه قطر در اين مورد با لحن  بين قطر و عربستان منتشر شود.  اعالميه اي مبني بر توافق ما

 انه تري صحبت كرد. اطتمح

 


