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  پايش بازار 
  

  

 
  

  
  

  پويايي هاي بازار 
خام برنت در بازار  نفت  خير تقريبا ثابت باقي مانده است. قيمت هر بشكه  روزهاي ا قيمت نفت خام در   - ١

دالر هر بشكه بود كه نسبت به هفته قبل    ٧٠.٨٣  يل در ماه سپتامبر وتح   براي   روز گذشتهلندن در  
دالر هر بشكه رسيد. گسترش   ٦٨.٦٦اس اينترمدييت نيز به تغيير محسوسي نداشت. قيمت نفت تگز

بخش صنعت و تجارت در جهان وبخصوص آسيا را تحت تاثير    ١٩-سويه جديد بيماري كوويد   عشيو
  ٣.٩١٦ين بازگشت و به  دالر به پاي  ٤از كانال  ر هنري هاب  اقرار داده است. قيمت گاز طبيعي در باز

 نيويورك رسيد.  يليون بي تي يو در بازار بورس دالر هر م
 

 تفسير هفته 

آينده بازارهاي نفت و گاز را دچار عدم قطعيت كرده    ١٩-بيشتر شدن تلفات ناشي از بيماري كوويد  -٢
راي نفت و گاز در بازار هاي  است. اكثر صاحبنظران اين صنعت بر اين عقيده بودند كه اوال تقاضا ب

كردند كه تقاضا براي نفت خام به اندازه  ي  ي مشده و بعضا پيش بينمختلف در سراسر دنيا بيشتر  
ثانيا  وز باز مي گردد.  ر  ميليون بشكه در   ١٠٠حدود    يقبلي خود در قبل از شيوع بيماري كرونا يعن

دالر    ٧٧به    ٢٠٢٠در آوريل    ت دالر قيمت نفت برن  ١٥به سرعت خود را باال كشيده و از  نفت  قيمت  
دالر نيز خواهد رسيد. اينك با توجه به شيوع مجدد    ٨٠به    ٢٠٢١رسيده و تا آخر    ٢٠٢١وئيه  در ماه ژ 

نا در نقاط مختلف جهان بخصوص در چين، آسياي جنوب شرقي مانند تايلند  وسويه جديد ويروس كر 
الت متحده آمريكا به تدريج صاحبنظران در پيش بيني هاي خود تجديد نظر مي كنند. بانك  او اي
واهد باال قيمت نفت به  عليرغم ش ساكس پيش بيني مي كند كه در سه ماهه چهارم فصل    دمنگل
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اين بانك اعتقاد دارد كه گرچه  وارد خواهد شد.    متوسط قيمت هاي نفت  دالر هر بشكه براي  ٨٠كانال  
فتن آن محدودتر  گسترش و پايان ياكشنده تر است، اما مدت زمان    ١٩- ويد سويه دلتاي بيماري كو

 است. 

در قفقاز و در حوالي    ١٩١٧تا    ١٨٩٠از  درياي خزر يكي از مراكز قديمي توليد نفت خام در جهان است.  -٢
شبه جزيره آبشرون صدها دكل ساده نفتي به توليد نفت مشغول بودند. در دوره اتحاد شوروي به توليد نفت و  

)  ACGدوره اتحاد شوروي حوزه هاي نفتي آذري، چراغ، گونشلي ( سپس گاز كمتر توجه شد، هر چند كه در  
وص نفت و گاز در  در پس از فروپاشي اتحاد شوري توجه به ذخائر معدني و بخصدر درياي خزر كشف شد.  

 شايع شد. در اين دوره سه رويكر قابل توجه است.: ته فميان كشورهاي تازه استقالل يا

 : تركمنستان، ايران، و روسيه خزر بي توجهي به منابع انرژي -

 غلو نمودن در منابع و ذخائر نفت و گاز در درياي خزر: جمهوري آذربايجان، قزاقستان  -

 دراين منطقه: روسيه، تركمنستانسوارشدن ديرهنگام به قطار اكتشاف و توسعه   -

در مورد ژئوپلتيك انرژي در درياي    و پس از سي سال از فروپاشي امپراتوري شوروي   ٢٠٢١يمه دوم  اكنون در ن 
  :جه مي باشند بل توخزر موارد زير قا

. بازي بزرگ در  )The Great Game is overتمام شده است (   بزرگ در خزر  به نظر من بازي -١
باز مي گردد. اشغال افغانستان    ١٩  سيه در قرن ن و رواتساين منطقه از جهان به رقابت هاي سخت انگل

ود اياالت متحده به منطقه خزر  ، ور ١٩٨٨و سپس خروج ناخواسته در    ١٩٨٠توسط اتحاد شوروي در  
نشانه هايي از    ٢٠٢١تا قبل از سپتامبر  و خروج مفتضحانه آن    ٢٠٠١و اشغال افغانستان در    ١٩٩٤از  

ديگر    ا اين ذخائر در مقايسه باياست كه اوال ذخائر و منابع انرژي اين منطقه شناخته شده اند و ثاناين  
آوري هاي مربوط به انرژي  دست يابي به فنوص خليج فارس و همچنين تالش براي  مناطق دنيا و بخص

 هاي پاك چندان قابل توجه نيستند. 

 : را مي توان نام برد  زيريي نيز موارد اراز لحاظ اجدر تاييد تمام شدن بازي  -٢

اند:   - شده  مشخص  آذرمنابع  گونشل-يكاشغان،  چلكن  ،ي چراغ،  و  البرز،  مورد  آستاراخان،  در   .
  ١٨٧سال اخير تا كنون    ٣٠كاشغان بايد گفت كه اين بزرگترين كشف بشر در بخش نفت خام در  

هزار    ٤٥٠به    ٢٠١٩مقدار نفت در    توليد   يارد دالر در اين پروژه هزينه شده است. بيشترين ميل
تا چند صد سال ديگر با اين قيمت نفت  بشكه در روز رسيده است. مي شود محاسبه كرد كه  

 هزينه سرمايه گذاري د راين پروژه سربسر مي شود. 
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كش  خطوط  - تنگ   ده يلوله  اند:  باكو -باكو  سك،ينوروس -باكو  سك، ينوروس -ز يشده    هان،يج-سوپسا، 
لوله آسياي مركزينيچ-يمركز  يايآس  را    ٥٥تواند    ي مچين  -. خط  از  ميليارد مترمكعب گاز 

 ساله است. ٣٠داد چين با تركمنستان رراق ازبكستان به چين برساند.تركمنستان و 

 و تركمنستان   جان،يدر قزاقستان، آذربا  راتييشده اند: تغ  ريپذ   ينيب  شيكشورها پ  ياس يس   ستميس  -

  ل، يموب-اكسان  ، يپ  يروشن است: ب  شي ) كم و بIOCsنفت (  يالملل  ن يب  يبا شركت ها  روابط  -
  شل   ،يان
 . وجود ندارد گريبر سر منابع نفت و گاز خزر د  يرقابت چندان نيبنابرا

   بايد گفت:  رز لحاظ مفهوم حقوقي مالكيت و يا استفاده از امكانات درياي خزا -٣

نشست در سطح معاونان وزارت خارجه پنج كشور،    ٥٢نشست در سطح سران،    ٤سال گفتگو،    ٢٥ -
  ي ساحل  ينشست سران كشورها  ني، در پنجم٢٠١٨ده ها جلسه دوجانبه و چندجانبه، در اوت  

 نشست. جه يدر آكتائو به نت

خزر درباره    يساحل  يهادولت  نيخزر، موافقتنامه ب  يساحل  يكشورها  نيحمل و نقل ب  موافقتنامه  -
خزر، پروتكل مبارزه    ياياز حوادث در در  يريشگ يموافقتنامه پ  ،يو اقتصاد   يتجار  يهايهمكار

و    يپروتكل همكار  ن يو همچن  سم يخزر، پروتكل مبارزه با ترور  ياي در در  افته يبا جرائم سازمان  
  امضا شدند. زي خزر ن ي ايساحل در يكشورها  يمرزبان  ينهادها تعامل

ز  د يتحد  - بستر و  و همچن  ريحدود  و ش   نييتع  نيبستر  مبدا  موافقتنامه   يهاوه يخطوط   ي هابه 
 موكول شده است. نده يجداگانه در آ

  ي و منطقه انحصار  ييايدر  ليما  ١٥هر كشور را به عرض    ينيسرزم  ي آب ها  ٢٠١٨  ونيكنوانس -
 كرده است. نييتع  ليما  ١٠را بعالوه   يريگ يماه

 نتيجه گرفت كه  بنابراين مي توان  -٤

 زر بعيد است. در دوران پساكرونا احتمال رشد هاي باال در كشورهاي حاشيه درياي خ -

 صادرات گاز خزر به اروپا از مقدار موجود بيشتر نخواهد شد. -

بلحاظ امنيت انرژي، اروپا احساس مي كند كه مي تواند در برابر زياده خواهي هاي روسيه و ضعف   -
 اوكراين ايستادگي كند.

 بجز روسيه بقيه كشورهاي حاشيه خزر عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) هستند.  -

تركمنستان از امضاي كنوانسيون جديد درياي خزر اين امتياز را بدست آورد كه خط لوله ترانس   -
كاسپين را احداث كند، اما سرمايه گذاري غربي ها در اين خط لوله با احتمال كم صورت خواهد  

بفروشد.  پذيرفت. به چين  را  گاز خود  كه  دهد  مي  ترجيح  بهت  تركمنستان  در  رين حالت زيرا 
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حاليكه    ربي تي يو بفروشد. د   دالر هر ميليون  ٧به  را به تركيه    د گاز خودتوان  ي تركمنستان م
 هر ميليون بي تي يو است. ردال  ١٧قيمت گاز طبيعي در چين هم اكنون  

 كنم كه   ي و براي ايران پيشنهاد م -٥

 عضويت كامل در سازمان همكاري هاي شانگهاي را دنبال كند.  -

پتروبراس،   - استقبال كند: شل،  انرژي خزر  منابع  توسعه  گذاري خارجي در  از هر گونه سرمايه 
 دراگون 

و    ازهر گونه سرمايه گذاري داخلي در توسعه منابع انرژي خزر خودداري كند: شركت نفت خزر  -
 شركت هاي زيان ده هستند. شركت حفاري شمال

تقويت سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) و ايجاد زمينه براي مشاركت ارمنستان، گرجستان،   -
 و عراق 

 پايه ريزي روابط قوي و برابر ايران و روسيه: همسايگاني بدون مرز مشنرك  -

استفاده از سهم ايران در پروژه هاي ابتكار كمربند و جاده چين دنبال كردن خط لوله گاز طبيعي   -
 چين -آسياي مركزي-ايران

 خزر  تاسيس سازمان همكاري و امنيت در درياي  -

 مركزيت گسترش آموزش هاي علمي و فنآورانه در منطقه  -

 آستارا -جنوب در منطقه رشت-اتمام پروژه ريلي كريدور شمال -

 


