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 پويايي هاي بازار 
. در  ، اما به سطح قبلي نرسيد قيمت نفت پس از پايين آمدن دراوائل هفته گذشته، تا اندازه اي باال رفت -١

نهايتا . فروخته شد دالر   ٤٧.٠١دالر هر بشكه و وست تگزاس اينترمدييت به    ٥٠.١٠  روز چهارشنبه برنت
تهديد ترامپ بر  بشكه رسيد.    ردالر ه  ٤٨.٢٣ت تگزاس به  مت نفيقو    دالر  ٥١.٢٩در جمعه عصر برنت به  

كمك هاي نقدي به مردم باعث گشت كه انبارهاي نفت آمريكا    ميليارد دالري  ٨٩٢  امضا نكردن قانون 
براي كساني كه با ارزهاي ديگر نفت   شت تاگموجب شود. ضعيف شدن دالر در برابر ارزهاي ديگر بيشتر 

در توليد نفت بدليل آتش سوزي   قيمت يك بشكه نفت ارزانتر تمام شود. در نيجريهخريداري مي كنند،  
حمل ونقل هوايي،  درانگلستان به دليل پيدايش نوع جديدي از ويروس كرونا،  اختالل ايجاد شده است.  

قيمت گاز طبيعي در آمريكا باال رفت.    ت.ه اس شد   قطع  جاده اي و دريايي اين كشور با بيرون از مرزها
بخش  يعي در  سرماي شديد در شمال شرق آمريكاي شمالي و بارش برف باعث باالرفتن قيمت گاز طب

هر ميليون بي تي يو رسيد كه از زمستان گذشته    دالر  ٣.٨٧شد. قيمت گاز در نيويورك به    اشرقي آمريك
ن بي تي يو  دالر هر ميليو  ٢.٥٢اما قيمت گاز در هنري هاب در حد  قيمت به اين مقدار باال نرفته بود.  

  ماند.ثابت 

 تفسير هفته 

دسامبر سال جاري ناظر بر اين نكته است كه تغييرات اقليمي و خصوصا گرم    ٢٣گزارش مجله نيچر در   -٢
آب درياهاي  اما ارتفاع    ،االآمدن سطح آب اقيانوس ها و درياهاي آزاد خواهد شد بشدن زمين گرچه باعث  

ت  از افزايش درجه حراربسته و درياچه ها كاهش خواهد يافت. اين مسئله بدليل بيشتر شدن تبخير ناشي  
  سطح درياي مناطق مختلف و خشك شدن زمين هاي بيشتر در قاره هاي مختلف است. در اين ارتباط  

ميليون سال پيش    ٥.٥اين پهنه آبي  .  د متر كاهش ياب  ١٨تا    ٩ممكن است تا پايان قرن بيست و يكم    زرخ
  ي مياقل  راتييدر مورد تغ  سيفقنامه پارگر تواا   .بر اثر كاهش سطح آبهاي اقيانوس ها شكل گرفته است

  نده يدر آ   اين درياصورت سطح    ن يا  ري. در غافتي متر كاهش خواهد    ٩  خزر   ياياجرا شود، سطح در  يجهان
  ابد، يمتر كاهش ب  ٩  زرخ  ي ايسطح آب در  كه  يصورت   . در ابد ي  ياز آن كاهش م   شتريب  ي متر و حت  ١٨تا  

  بر  و تركمنستان را در  هي سواحل روس  يكه بطور اساس   افتيسوم كاهش خواهد  ك ي ي پهنه آب ن يوسعت ا
نظر من آن است كه اين گونه پيش بيني ها با گذشته درياي خزر همخواني ندارد. دانشگاه شهر    .ردي گ  يم

  ٢٥تغييرات ارتفاع آب درياي خزر را ثبت كرده است. اين تغييرات بين اعداد منهاي  ١٨٠٠آستراخان از 
سال يكبار    ٥٠متر از سطح درياهاي آزاد در نوسان بوده است. بصورت تقريبي در هر    ٣٠ر تا منهاي  مت

فراز و فرود در سطح آب درياي خزر انجام شده است. احتماال آنها كه مسن تر هستند پايين رفتن آب  
دوباره پايين  سال پيش و اكنون    ٣٠سال قبل، باال آمدن درياي خزر در حدود    ٦٠درياي خزر در حدود  

مطالعات  انكارناپذير است، اما    رفتن آن را با چشم ديده اند. البته پيامدهاي تغيير اقليم و گرمايش زمين 
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نشان مي دهد كه تغييرات در سطح آب درياي خزر با اندازه آب ورودي از رودخانه هاي سرازير شده به  
الها ده ها برابر بيشتر از اندازه ورودي آب  اين دريا ارتباط نزديك ندارد. چون سطح آب دريا در برخي س 

بستر درياي خزر چشمه هاي آتشفشاني    در و برعكس. يك نظريه معتقد است كه    آمده رودخانه ها باال  
فعاليت هاي اكتشاف   وجود داشته و سطح فعاليت هاي آن مقدار آب درياي خزر را اضافه و كم مي كند.

ز از جمله موارديست كه بر محيط زيست اين دريا تاثير مستقيم  و اسخراج نفت و گاز در درياي خزر ني 
ميليارد    ٤٠دارد. حوزه نفتي كاشغان در آبهاي قزاقستان داراي نفت با سولفيد هيدروژن باالست. تا امروز  

چراغ كه از دوره اتحاد شوروي  -گونشلي- دالر در اين حوزه سرمايه گذاري شده است. حوزه نفتي آذري
ليد مي كند داراي نشت به آبهاي درياي خزر است. حوزه گازي شاه دنيز نيز مقدار ميعانات تاكنون نفت تو 

خام كم اما هميشگي خود را به    نفت   ، هزار چاه قديمي  ٢٠همراه گاز آن قابل توجه است. در كنار باكو  
 اين آب نشت مي دهند.   

 

كاهش داده تا وضعيت    ٢٠٢١ازه اي در  چين بدنبال آن است كه بدهي و انتشار اوراق قرضه خود را تا اند  -٣
اقتصادي  فعاليت  مركزي  كنفرانس  در  سازد.  پايدار  را  خود  كمونيست چين   اقتصادي  به حزب    وابسته 

)CEWC .يكي از پيشنهادات كاهش شاخص   ) در هفته قبل در پكن در اين زمينه بحث هايي صورت گرفت
رفتن اين شاخص  بود. علت باال  ٢٠٢١درصد در    ٣به    ٢٠٢٠درصد در    ٣.٦بدهي به توليد ناخالص ملي از  

بيماري كويد ٢٠٢٠در   بيشتر كرد. رهبري حزب در    ١٩-، شيوع  به خرج كردن  وادار  بود كه دولت را 
ميليارد دالر توسط دولت هاي محلي اوراق قرضه بفروش برسد. از رهگذر اين    ٥٧٢اجازه داد تا    ٢٠٢٠

 ي و جنگل را به اتمام برسانند. پول، مسئوالن محلي توانستند كه پروژه هاي راه آهن، كشاورزي، آبخيزدار
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ميليون    ٩.٨مجموعا    ٢٠٢٠در    ش اوپكربگزا    درصد كوچكتر شد.  ٤.٢اقتصاد جهاني جمعا    ٢٠٢٠در سال   -۴
بشكه نفت در روز كمتر از سال قبل از آن مصرف شد. تقاضا در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي  

كشورهاي ديگر كاهشي به    ميليون بشكه در روز كمتر از سال قبل بود.   ٥.٥) به اندازه  OECDو توسعه ( 
درصد    ٤.٤شود كه سال آينده اقتصاد جهاني    پيش بيني مي  ميليون بشكه در روز داشتند.  ٤.٣اندازه  

نسبت به سال قبل رشد داشته باشد. اين رشد مرهون فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه  
و تعداد واكسن كروناي    ١٩-ويد وبه متغيري همچون بيماري ك   ه اين پيش بيني بست بخصوص در آسياست.  

ميليون بشكه در روز بيشتر    ٥.٩قاضا براي نفت در جهان  ت  ٢٠٢١در اختيار مردم تغيير خواهد نمود. در  
ميليون سهم كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه و    ٢.٦خواهد شد كه از اين مقدار  

              ميليون براي كشورهاي ديگر است.  ٣.٣
به پيشي گرفتن   آن بوده و مجددا جهان  تقاضايممكن است كه عرضه نفت خام كمتر از  ٢٠٢١ر سال د -۵

معكوس شده و اضافه نفت در بازار    ١٩-شيوع بيماري كويد   عتقاضا بر عرضه باز گردد. وضعيتي كه از شرو 
ممكن است    سال جديد مسيحي  باعث پايين آمدن قيمت نفت خام گرديده بود. بگزارش ريستاد انرژي

شكه  ب  ميليون   ٧٧.٧د  كل تقاضاي نفت در اين سال حدوفرصتي تازه براي توليدكنندگان نفت و گاز باشد.  
گزارش خاطر نشان مي سازد كه نفت اضافه بر مصرف در بازار    ٢٠٢١در سه ماهه اول  در روز خواهد بود.  

عرضه و تقدم تقاضا شروع خواهد شد. در ماه اوت كمبود نفت    يوجود خواهد داشت، اما از ماه مه كسر 
آيا ايران مي تواند با افزايش صادرات  داشت.    ميليون بشكه در روز رسيده و تا آخر سال ادامه خواهد   ٣.٤به  

 به خود اختصاص دهد؟ ٢٠٢١خود بخشي از اين بازار را در  
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ساخت بندر فاو بزرگ را در دهانه  ميليارد دالر،    ٢.٦٢٥عراق طي قراردادي با شركت دوو كره به ارزش   -۶
به ار را  به    پاوخليج فارس آغاز كرد. اين بندر مي تواند كاالهاي شرق آسيا  نيازي  برساند بدون آن كه 

 گذشتن از كانال سوئز باشد.

صنايع   -٧ سازي،  برق، صنعت خودرو  شبكه  فلز مس هستند.  از  بيشتري  مقدار  نيازمند  جديد  محصوالت 
و كامپيوتر همه به كاالي مس نيازمند هستند. معادن مس كه در گذشته بصورت    ،خانگي، تلفن همراه

تقاضا و محدوديت هاي زيست محيطيسنتي حفاري و استخراج مي شدند  ازمند  ني  ، اكنون با افزايش 
نوسازي هستند. زيرا در گذشته اين صنعت محدوديتي مانند مقدار توليد گازهاي گلخانه اي نداشته است.  

راه براي بهبود اقتصاد و پايداري مس توصيه كرده است. اول برقي    چند وودمكنزي در گزارش تازه خود  
اين رهگذر استفاده كمتر از  كردن امور استخراج و انتقال مس از معدن به كارخانجات فرآوري است. در  

، مي توان براي مصرف انرژي از توليد انرژي هاي پاك مانند انرژي  نفت گاز يا ديزل مورد نظر است. دوم
از ابزار دقيق و كنترل از راه دور است.  خورشيدي در اطراف معدن استفاده كرد. سوم،   استفاده بيشتر 

بيماري كويد چهارم،   به  توجه  با  در  استف  ١٩-همچنين  انساني  نيروي  بجاي  آالت  از ماشين  بيشتر  اده 
 معادن توصيه مي شود.   

 


