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  پايش بازار 

  

  
  

  پويايي هاي بازار 
در سه    قيمت هاي نفت باز هم باالتر رفت. نفت شاخص برنت در بازار سهام لندن براي تحويل اوت -١

به   قبل  هفته  امروز شنبه   ٧٤شنبه  در  و  تگزاس  د  ٧٣.٥٠به    دالر  نفت وست  بشكه رسيد.  هر  الر 
تحويل در ماه اوت در بازار كاشينگ در    يرا هر بشكه ب  ر دال  ٧١.٧٨اينترمدييت نيز در روز جمعه به  

دالر هر ميليون مترمكعب    ٣.٢٨٨زار هنري هاب به  اياالت متحده رسيد. قيمت گاز طبيعي نيز در با
پيدا    ١٩-شيوع بيماري كويد و قبل از    ٢٠١٨نرژي داراي قيمت هايي در سطح  رسيد. هر سه حامل ا

جه به تورم قيمت ها در سطح جهاني بر اين عقيده اند كه تقاضا  ه اند. برخي صاحبنظران با توكرد
عيت  د بود. اين وضي ها خواهبراي نفت در ماه هاي آينده كمتر از پيش بيني و عرضه مطابق پيش بين

ر به اين نتيجه رسيده اند  گ برخي ديبه ثابت ماندن قيمت نفت و يا پايين آمدن آن خواهد انجاميد.  
 دالر هر بشكه نيز ارتقا خواهد يافت.  ١٠٠كه قيمت نفت تا 

 

  تفسير هفته 

قيمت هاي نفت در حال رسيدن به اعتماد به نفس هستند. قيمت نفت با آن كه افزايش چشمگير  -٢
نشان مي دهد، عالوه بر آن از قيمت هاي قبل از كرونا يعني    ١٩-يد نسبت به دوره تسلط بيماري كوو

اكثر شركت هاي تجارت كننده نفت بر اين عقيده اند كه  نيز باالتر رفته است.    ٢٠١٩در مقايسه با  
به نظر مديرعامل    باقي خواهد ماند.  ٢٠٢١در نيمه دوم سال    دالر هر بشكه  ٧٠قيمت نفت باالتر از  

خواهد  نانوس  بشكه  هردالر  ٨٠تا   ٧٠مابين   ٢٠٢١در باقي مانده برنت   قيمت نفت )Vitoil(  ويتويل
خواهد   در سطح جهاني  ميليون بشكه در روز  ١٠٠در آخر سال جاري مسيحي به    همچنين توليد   كرد.

اقتصاد كشورهاي بزرگ  اولين دليلرسيد.   بيشتر فعال شدن  اياالت متحده  در  بخصوص    است.  آن 



    دانشگاه صنعتي شريف 
  مهندسي انرژي دانشكده 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠  خرداد ٢٩ هشنب

  

٢ 

ن نفر  حدود يك ميليو  يسال قبل بيشتر شده و شركتهاي بخش خصوصا رشد اشتغال از همه  آمريك
دليل دوم رفتار اوپك و مهمتر از آن اوپك پالس است. اين ائتالف با كاهش  .  شغل جديد ارائه كردند 

  ه، وز، بازار را از عرضه اضافي نفت خام پاك نمود ر  ميليون بشكه در   ٩.٧ابتدايي توليد خود به اندازه  
بصورت قطره چكاني به    به تدريج عرضه را   ٢٠٢١و    ٢٠٢٠در ماه هاي انتهايي    اسپس با افزايش تقاض

در آخرين مرحله از افزايش توليد اوپك پالس تاكنون قرار است كه از ابتداي ژوئيه    بازار تزريق نمود.
برخي از صاحبنظران رسيدن قيمت    هزار بشكه در روز نفت خام اضافي وارد بازار شود.  ٨٤٠مقدار  

پيش بيني   )Again Capital(س شركت از جمله كارشنادالر هر بشكه را بعيد نمي دانند.  ٨٠نفت به  
دالر و نفت خام تگزاس هر    ٨٠كه در تابستان سال جاري نفت خام برنت هر بشكه باالتر از    كرده 

دالر خريد و فروش شود. برخي از كارشناسان بر اين نظرند كه قيمت شاخص نفت    ٧٥بشكه باالتر از  
خواهد رسيد. چرا كه اقتصاد جهاني در پس از  دالر هر بشكه نيز   ١٠٠تا   ٢٠٢٣و   ٢٠٢٢در سالهاي  
الجرم رشد خواهد كرد و عرضه نفت خام هم اكنون در دستان اوپك پالس بخصوص    ١٩-پايان كوويد 

بنظر مي رسد عقاليي و    ٢٠٢٠عربستان و روسيه است. اين دو كشور در پس از جنگ قيمت ها در  
ن صورت چند دسته از بازيگران بخش سياست،  در اي  در جهت منافع توليدكنندگان حركت كرده اند.

ابتدا كشورهاي  عرضه در سالهاي در پيش رو،    ران با توجه به بحاقتصاد، و ماليه جهان سود مي برند.  
توليد نفت خام مانند عربستان سعودي، روسيه و ايران كه قيمت باالتر نفت مانع از برجسته شدن  

رفتن قيمت  اال. دوم، شركت هاي بزرگ نفتي كه با ب، منتفع مي شوند كسري بودجه آنها مي گردد 
زيان آنها در آخر سال وضعيت بهتري را نشان مي دهد. سوم شركت هاي فعال در    نفت تراز سود و

عرضه نفت و گاز غيرمتعارف مانند نفت همراه با سنگهاي رسوبي (شيل) كه با باالرفتن قيمت نفت از  
دالر هر بشكه فعاليت در اين صنعت براي آنها اقتصادي مي گردد. چهارم بانك ها و موسسات   ٤٠

دو سال اخير تحت فشار ركود ناشي    ر ايل به سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز دارند و دمالي كه تم
و سياستگذاري كشورهاي مصرف كننده نفت و گاز مبني بر ايجاد محدوديت بر سرمايه    ١٩-از كوويد 

به همين دليل هم دبيركل اوپك    شدند.  روبرو  بوريرگذاري در اكتشاف و توسعه منابع جديد هيدروك
اين كارتل به سرمايه گذاري هر    اعضاي  انرچرا  بيشتر در صنايع هيدروكربوري عليرغم گذار  ي  ژه 

را    ٢٠٢٤نفت و پيش بيني آن تا  بخش استخراج  شكل زير وضعيت سرمايه گذاري در  ترغيب كرد.  
اعم از سرمايه گذاران و شركت هاي مجري    پنجم فعاالن بخش انرژي هاي تجديدپذيرنشان مي دهد.  

نفت،   قيمت  باالرفتن  با  كه  و خورشيدي  بادي  ها   درآمدهايمزارع  انرژي  گونه  اين  نقطه    توليد  از 
راين نبايد فراموش كرد  باعبور كرده و سود قابل توجهي را نصيب آنان مي سازد. بن  هزينه  سربسري

رهبران كشورهاي ثروتمند از جمله در اجالس گروه  ژست كم كردن استفاده از انرژي هاي فسيلي  كه  
ششم نتيجه انتخابات ايران خبر  در انگلستان با واقعيت هاي بازار توليد و تجارت همخواني ندارد.    ٧

و به نظر مي رسد    داشته   راتهران بخصوص در سطح سران سه قوه  گيري در    از همگرا شدن تصميم 
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تر شدن تفاوت نظر مابين مذاكره كنندگان ايراني و ديگر اعضاي برجام فرصت مناسبي پيش  كم  يبرا
ه از  به بازارهاي جهاني راه پيدا خواهد كرد. گرچ  ايران   و گاز  آمده است. در اين صورت توليد نفت

خام و گاز طبيعي خواهد    به بيشتر شدن عرضه در بازرهاي نفت   افزايش توليد ايران ديدگاه ابتدايي  
ان جي در ايران  ز صادراتي ايران با توجه به نبود تاسيسات ال  تر نفت و گاجاميد، اما بصورت دقيقان

به اقتصاد جهاني    ه ارزش افزود  ي خود باعثباعث رشد اقتصادي در كشورهاي همسايه شده كه به خود 
بازار باز   نفت ايران احتماال مابين سپتامبر تا نوامبر سال جاري به  فايننشال تايمز به گفته  خواهد بود. 

بنظر من ايران همچنان    اوپك تالش مي كند كه اين بازگشت بدون تكانه هاي شديد باشد.گشته و  
يك فرصت ديگر براي بازانديشي در چگونگي شكوفايي صنايع نفت و گاز خود و ايجاد راهبردهاي  

 دارد. را   ٢٠٣٥جاري تا  موثر براي به چنگ آوردن سهم بازار مابين سال 
 

 
 

ميليون بشكه    ٦.٧اردات و صادرات نفت آمريكا در روزهاي اخير افزايش يافته است. واردات نفت به و -٣
  ٣.٩هزار بشكه در روز از ماه مه بيشتر است. صادرات نفت خام آمريكا نيز به   ١٠٨درر وز رسيده كه  

ه در روز بيشتر است. اياالت متحده  هزار بشك  ٩٥٣ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به ماه قبل  
 ميليون بشكه در روز نيز توليد داخلي دارد.    ١١.٥حدود 
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عربستان سعودي معادن جديد غيرنفتي را مطالعه و اكتشاف كرده است. حاال در نظر دارد كه دو   -۴
سرمايه    معدني  مجوز جديد به شركت هاي خارجي اعطا نمايد تا بتواند توسط آنان در حوزه هاي جديد 

  ١٣٠٠ري نمايد. ظرفيت بالقوه محصوالت اين دو حوزه بر اساس قيمت هاي فعلي مواد معدني  گذا
اين كشور    ،ميليارد دالر است. اين معادن در حوزه هاي طال، مس و روي مي باشند. به نظر كارشناسان

 نيكل، نيوبيوم و تانتالوم هم داراست.معادن فسفات، 

 


