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 پويايي هاي بازار 
ماهه   ١١روز سه شنبه هفته قبل به باالترين قيمت در  در   برنت براي تحويل در ماه هاي آتي نفت قيمت  -١

دالر هر بشكه رسيد. پس از آن كمي كاهش نشان داد. يكي از داليل آن مي تواند تقويت    ٥٧اخير يعني 
  اي انبارهاي ذخيره نفت خام در آمريكا و سنگاپور تا اندازه دالر در برابر ارزهاي ديگر در هفته قبل باشد.

دالر هر بشكه    ٥٥.٥٠روز جمعه مجددا قيمت نفت كاهش نشان داده و نفت برنت به  سبك شد. اما در  
  دالر هر بشكه معامله شد. از داليل   ٥٢.٨٦معه با قيمت  جرسيد. نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز در روز  

و رو آوردن برخي از سرمايه    ،مي توان واردات كمتر چين بعلت قرنطينه مجدد در برخي از شهرها  كاهش
 ا در آمريكا به خريد اوراق قرضه دولتي دانست.  ه

   تفسير هفته

وزير نفت عربستان سعودي باال رفتن قيمت نفت در روزهاي اخير را بدليل همكاري نزديك عربستان و   -٢
هزار    ٥٠٠اخير اوپك پالس هر ماه مقدار    قروسيه در چارچوب اوپك پالس مي داند. در چارچوب تواف

پالس كاسته مي شود. در آخرين جلسه    كبشكه در روز از توافق كاهش قبلي كشورهاي عضو ائتالف اوپ
  ٥٠٠وزراي نفت و انرژي اوپك پالس روسيه، امارات عربي متحده و قزاقستان معتقد بودند كه بيشتر از  

دالر هر    ٥٥افزايش يابد، زيرا قيمت نفت با توجه به گذر كردن از  هزار بشكه در روز بايد توليد اين ائتالف  
بشكه به معناي آن است كه توليد نفت شيل كامال اقتصادي شده و سرمايه هاي جديد به اين بازار تزريق  
مي شود. عربستان سعودي با اين نظر مخالف بوده و يك جانبه اعالم كرد كه از فوريه مقدار يك ميليون  

را   عربستانوز از توليد خود خواهد كاست. الكساندر نواك معاون نخست وزير روسيه اين اقدام بشكه در ر
در    نتيجتا روسيه و قزاقستان اجازه يافتند تا مقداري به توليد خود   هديه سال نو براي بازار نفت دانست.

كشور عضو ائتالف    ١٩  مجموع  افه كرده و بقيه كشورها به اندازه ژانويه توليد خواهند نمود. ضا  ماه فوريه 
ميليون بشكه    ٨ميليون بشكه در روز توليد خواهند داشت كه اين مقدار    ٣٤اوپك پالس در ماه فوريه  

ميليون بشكه در روز    ٣٤است. انتظار مي رود كه توليد اوپك پالس در ماه مارس به    ٢٠١٨كمتر از اكتبر  
 د. خواهد بو ٢٠٢١مارس  ٤افزايش يابد. اجالس بعدي اوپك در 

در آمريكا رئيس جمهور منتخب از قصد خود براي انجام يك بسته مالي در حمايت از اقتصاد آمريكا به   -٣
ميليارد دالر خبر داد. اين حجم از پول مي تواند تقاضاي براي خريد كاال را افزايش داده كه   ٢٠٠٠مبلغ 

در عين حال آمار اخير ح انجاميد.  نفت خواهد  براي  تقاضا  افزايش  به  از آن است كه مجددا  خود  اكي 
 بيكاري در آمريكا افزايش يافته است. 

بلحاظ اقتصادي داراي كاركرد كمتر و رشد    ٢٠٢٠كشورها در    هآمار نشان مي دهد كه عليرغم آن كه هم  -۴
صادرات كاالها    در اين سال  اقتصادي منفي بودند، اين سال براي چين چندان بد نبوده است. بصورت كلي 
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درصد    ٧.٣واردات نفت خام نيز    درصد رشد داشته است.  ٣.٥معادل    ٢٠١٩و خدمات از چين نسبت به  
درصد كمتر شده است.   ١.١به چين    كل كاالها  در مقابل واردات افزايش داشت، هر چند كه    ٢٠٢٠در  

گزارشي از موسسه صلح استكهلم (سيپري) نشان مي دهد كه حجم مبالغي كه دولت چين در  همچنين  
ميليارد دالر افزايش داشته است. صادرات اسلحه چين نيز    ٢٤٠تا    ٢٠١٩ر  بخش نظامي هزينه مي كند د

در بعد از اياالت متحده آمريكا از لحاظ مقدار دومين است. بدليل آن كه بخش قابل توجهي از توليد و  
از مقدار مصرف   ارزيابي دقيقي  واردات نفت و گاز چين توسط بخش دولتي انجام مي شود، نمي توان 

ب  و  انرژي در  اقتصاد چين  از  وسيعي  هاي  بر بخش  ارتش  تسلط  به  توجه  با  داشت.  نظامي چين  خش 
بخصوص در شركت هاي سرمايه گذاري دخيل در بخش انرژي، نيازمند پژوهشي دقيق در زمينه ارتباط  

در تحولي ديگر  بخش صنايع نظامي، سركت هاي سرمايه گذاري و مصرف نفت و گاز در چين مي باشيم.  
شركت بزرگ چين را به بهانه    ٩مپ آخرين ضربه هاي خود را به چين وارد كرد. دولت آمريكا  دونالد ترا 

فعاليت اين شركت ها در درياي چين جنوبي مورد تحريم قرارداد. مديران شركت هاي دولتي، برخي از  
  ا هتمسئولين حزب كمونيست چين و برخي از فرماندهان چيني مشمول اين تحريم شدند. يكي از اين شرك

 .) مي باشد CNOOCشركت ملي نفت فراساحل چين (

طق مختلف جهان بشدت افزايش يافت. علت اصلي آن  در منا  ) ال ان جيقيمت گاز طبيعي مايع شده ( -۵
از هفته هاي    قيمت ال ان جي در شرق آسيا  د.باش مي    اروپا  و   آمريكاي شمالي  كباره هوا در سرد شدن ي

يد هاي تك محموله به سمت  رقبل افزايش يافته بود. برخي از مصرف كنندگان ال ان جي به تدريج از خ
  ند. ه به نفت خام كوچ مي كنوابست  خريدهاي درازمدت همراه با قميت هاي

 ك  


