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  پايش بازار 
  

  
 

  پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه   ٦٠دالر رسيد و مجددا به زير    ٦٥يعني   ٢٠٢٠قيمت نفت به باالترين مقدار خود از ژانويه  -١

به باالي   نيز  دالر رسيده و در نهايت به    ٦٠در آخر هفته سقوط كرد. قيمت نفت تگزاس اينترمدييت 
دالر هر ميليون بي    ٣بشكه كاهش يافت. قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب مجددا از  دالر هر    ٥٨.٤٤

  تي يو فراتر رفت. برودت در نيمكره شمالي يكي از داليل باال رفتن قيمت حامل هاي انرژي است. 

 تفسير هفته  

ساسي در اقتصاد جهاني است. آخرين اتفاقي  ادالر هر بشكه يك تحول  ٦٠باال رفتن قيمت نفت برنت از  -٢
دالر گرديد، يك توفان قطبي بود كه نقاط مختلف اياالت    ٦٠كه باعث باالتر رفتن قيمت نفت تگزاس از  

ن تقاضا بخاطر سرماي بيسابقه  را در بر گرفت. در نتيجه عالوه بر باالرفت  ، اروپا و برخي از نقاط آسيامتحده
توليد نفت آمريكا به خاطر توفان  ٤ در تگزاس  كاسته شد.    ، و قطع برقسرما  ،ميليون بشكه در روز از 

مگاوات برق از   ٤٥٠٠٠همچنين توليد   پااليشگاه ها و خطوط لوله نيز از مدار توليد و انتقال خارج شدند.
ه  كشور ديگر ب  ١٠كشور عضو اوپك و  ١٣در همين دوره، ائتالف اوپك پالس متشكل از   مدار خارج شد.

تند كه اين كار به تقويت قيمت  س رهبري روسيه از سال قبل به اندازه اضافه عرضه در بازار از توليد خود كا
كنون  اجالس وزارتي كشورهاي اوپك پالس تشكيل گردد. از هم ا  س قرار است. در ماه مار  كمك نمود.

همچنين  شايعاتي مبني بر اين كه روسيه ممكن است ديگر زير بار كاهش توليد نرود به گوش مي خورد.  
ه مجددا مقدار يك ميليون بشكه  د وال استريت ژورنال گزارش مي دهد كه عربستان سعودي در هفته آين

در همين حال توليد  ند.  به توليد خود اضافه مي كدر روز كه در ماه قبل از توليد خود كم كرده بود را  
حال افزايش است و نشانه هايي دال بر رفع و يا كم شدن محدوديت هاي صادرات ايران با سست    ايران در 
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  ٢٠٢١مريكا عليه اين كشور بچشم مي خورد. پيش بيني مي شود كه در كل سال  آ  شدن تحريم هاي 
. اين به معناي آن است كه اضافه شدن  ميليون بشكه در روز ثابت بماند  ١١توليد آمريكا د رهمان مقدار 

 تقاضا در صورت كم شدن خطر كرونا را كشورهاي ديگر از جمله اوپك پالس مي توانند تامين نمايند.  
دالر هر    ٧٥تا    ٧٠برخي از صاحبنظران بازار نفت پيش بيني مي كنند كه قيمت نفت به زودي به كريدور   -٣

وع چنين مسئله اي، كاهش توليد نفت خام آمريكا در ماه  بشكه وارد خواهد شد. يكي از نشانه هاي وق
برخي از بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري نيز سخن  هاي ژانويه و فوريه بدليل بدي آب و هوا است.  

دالري براي هر بشكه از نفت برنت را نموده اند. كارشناسان معتقدند كه سير تاريخي    ١٠٠  تا  ٨٠  قيمت   زا
ده نفت نشان مي  و  قيمت  معيني است  زمان نسبتا  با مدت  داراي چرخه اي سينوسي  كاال  اين  د كه 

از داليل اين پيش بيني    يكياحتمال آن كه اكنون زمان باال رفتن بيشتر قيمت نفت باشد زياد است.  
عبارت است از بسته تشويقي رئيس جمهور آمريكا براي فعاليت بيشتر اقتصادي در آمريكا كه موجب مي  

د كه درصد انرژي در ساخت آنها بيشتر  نوسط و كم درآمد كاالهايي را بيشتر مصرف نمايشود طبقه مت 
است. مثال استفاده از اتوموبيل هايي كه با سوخت بنزين كار مي كنند. برخي ديگر از كارشناسان به اضافه  

گ  نهاي جشدن مصرف در كشورهايي مانند عراق، ليبي، سوريه و حتي ايران در پس از گذشتن از بحران  
 و تحريم اشاره مي كنند.

يونان رفتار تركيه  ، اعتراض به فعاليت هاي تركيه در آب هاي شرق مديترانه ادامه دارد. در آخرين تحول -۴
خواند.   غيرالزم  پنجشنبه  را  از  اكتشافي چشمه  تا    ٣٠كشتي  عمليات    ١٢بهمن  كه  است  قرار  اسفند 

بعد از پنج سال تنش مابين دو كشور در    .انجام دهد   هيدروگرافي در آب هاي بين المللي شرق مديترانه
عد از چند ساعت گفتگوها بدليل وجود  بژانويه سال جاري دو طرف در اين زمينه به گفتگو نشستند، اما  

 اختالفات مزمن پايان يافت. 
همچنان افزايش    ١٩- واردات چين عليرغم كاهش فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان بدليل بيماري كويد  -۵

به    قيافته است. ساخت واكسن هاي متعدد و احتمال بيشتر در موفقيت در مهار اين بيماري بازگشت رون
اقتصاد جهاني، بازار مصرفي چين و صادرات اين كشور نياز به واردات مواد اوليه و كاالهاي نيمه ساخته  

تر شدن است، اما صادرات را به اين كشور بيشتر كرده است. در حليكه اقتصاد ژاپن همچنان در حال كوچك
نسبت به سال قبل افزايش يافت. حجم تجارت بين چين و اتحاديه    ٢٠٢٠درصد در   ٣٧.٥ژاپن به چين  

 بيشتر است.  آمريكاميليارد دالر رسيد كه از حجم تجارت اتحاديه با   ٧٠٧اروپا نيز به رقم 
استريم مابين روسيه و آلمان را مجددا  گازپروم اعالم كرد كه كار نصب لوله هاي خط لوله گاز طبيعي نورد   -۶

و مجري اصلي    شتهكيلومتر در آب هاي دانمارك قرار دا  ٧٥شروع كرده است. مسير باقيمانده به اندازه  
يعني شركت گازپروم و ديگر پيمانكاران قرار است كه آن را بزودي به پايان برسانند. دولت ترامپ عليه  

تحريم هاي متعددي را وضع كرد و كنگره آمريكا نيز تحريم  شركت هاي دخيل در ساخت اين خط لوله  
هاي ديگري را اضافه كرد. به نظر مي رسد دولت جديد آمريكا در حال مصالحه اي با آلمان است تا در  
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مقابل لغو تحريم هاي مزبور، دولت آلمان نيز متعهد شود تا از منافع اوكراين در صورت فشار روسيه براي  
  ١.٢شور از انرژي حمايت نمايد. همچنين قرار است كه آلمان با هزينه اي به مقدار  محروم كردن اين ك

را ساخته تا    ميليارد دالر تاسيسات واردات گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) در ساحل درياي بالتيك
 از آمريكا ال ان جي خريداري نمايد.   بتواند 

گذشته قيمت ال ان جي در شرق آسيا بشدت   ٢٠٢١و ژانويه  ٢٠٢٠كه در دسامبر   هاكنون مشخص شد  -٧
افزايش يافته است. كاهش دماي هوا در آن روزها و همچنين برخي از مشكالت تكنيكي در پايانه هاي  

مناطق ژاپن، كره جنوبي، چين،  دريافت ال ان جي باعث اين افزايش شده است. قيمت ال ان جي در  
  دالر هر ميليون   ٣٠از  چين ژاپن و كره جنوبي و در حوزه  گر كشورهاي آسياي جنوب شرقي  تايوان و دي

شكل زير روند قيمت ال ان جي در شرق آسيا را نشان مي  فراتر رفت.    )بي تي يو(  واحد حرارتي انگليسي
ان جي (شاخص   ال  قيمت  رنگ  منحني خاكستري  آسياي  ANEAدهد.  منطقه  در  آرگوس  )(شاخص 

و منحني  ) (شاخص پالتس براي بازار ژاپن و كره جنوبي)  JKM) و نارنجي رنگ (شاخص  شمال شرقي
در همين حال    ) را نشان مي دهد.TTFخاكستري رنگ قيمت ال ان جي را در بازار مجازي رتردام هلند (

به دليل سرماي بي سابقه در اياالت جنوبي آمريكا صادرات ال ان جي بصورت كامل متوقف شده است.  
امروز  قيم تغيير كرده و همچنان در  اين كاال كمتر  يو   ٤.٦٥ت  بر هر ميليون بي تي  در آمريكاي    دالر 

 است. شمالي

  


