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  پايش بازار 
  

 

  
  

  
  پويايي هاي بازار 

دالر هر بشكه بازگشت. قيمت نفت برنت    ٧٠روزهاي اخير مجددا به كانال باالتر از  قيمت نفت خام در   - ١
به   ماه    ٧٢.٨٦ديروز  در  تحويل  براي  بشكه  هر  تگزاس رسيد.    ٢٠٢١  نوامبردالر  نفت خام  قيمت 

برخي از صاحبنظران معتقدند كه باالرفتن قيمت نفت    دالر هر بشكه رسيد.  ٦٩.٦٠اينترمدييت نيز به  
بصورت كلي    مكزيك و توفند آيدا در لوئيزيانا بوده است.  خليج  وفان درت موقت بوده و بيشتر بخاطر  

بيرون رفتن     ٢و  نفت خام    توليد   از   در روز   ميليون بشكه  ١.٧٤توقف توليد در مناطق مزبور باعث 
روز    هزار بشكه در  ٨٨٠ظرفيتي به اندازه    در روزهاي اخير شده است.  گاز طبيعي  ميليارد فوت مكعب

ام نيز نسبت به هفته  انبارهاي نفت خر خارج شده است.  از مدا  نيز  هاي ايالت لوييزيانا  از پااليشگاه
برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند كه حتي بعد از پايان يافتن دار بودند.  رمتري برخوقبل از نفت ك

  ا باالر  نان قيمت هاي نفت خامچ آيدا، رشد تقاضا و بهبود عرضه بصورت تدريجي و با سرعت كم هم
تحويل    ي برا  دالر هر ميليون بي تي يو  ٤.٦٨٦هنري هاب به  نيز در  قيمت گاز طبيعي    نگاه مي دارد.

 .كنون استتا  ٢٠١٨بيشترين قيمت از نوامبر  گرديد كه نوامبر   ماه در
 

 تفسير هفته 

ند كه متوسط قيمت  رويترز طبق يك نظر سنجي از كارشناسان حوزه نفت و گاز پيش بيني مي ك -٢
پيش بيني    ٢٠٢١از آن چه كه قبال آينده پژوهان گفته اند كمتر باشد. در ابتداي    ٢٠٢١نفت خام در  

دالر هر بشكه باشد. اينك    ٦٨.٧٤شد كه قيمت نفت برنت بصورت متوسط در كل سال چيزي حدود  
 باشد.دالر هر بشكه    ٦٨.٠٢برنت  براي نفت خام    ٢٠٢١در كل سال  تصور مي شود كه قيمت متوسط  

دالر هر بشكه پيش بيني مي شد اكنون به قيمت    ٦٦.١٣ماه ژوئيه    قيمت نفت تگزاس نيز كه در
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  ١٩- دليل اصلي آن اين است كه بيماري كوويد   آينده نگري مي شود.  ٢٠٢١دالر در كل سال    ٦٥.٦٣
به آن صورت كه تصور مي شد پايان نيافته و سويه دلتاي آن همچنان بازارهاي كسب و كار را تحت  

آژانس بين المللي انرژي نيز در گزارش خود اضافه شدن تقاضا براي فصول باقي    تاثير قرار داده است.
توليد اوپك همه ماهه    را با سرعت كمتري نسبت به گذشته ارزيابي كرده است.  ٢٠٢١مانده سال  

ميليون بشكه كاهش عمدي سال گذشته به تدريج    ٥.٤هزار بشكه در روز اضافه مي شود تا    ٤٠٠
ميليون بشكه است كه نسبت به سال    ١١.١٢،  ٢٠٢١االت متحده آمريكا در كل  جبران شود. توليد اي

  هزار بشكه كمتر است. ١٦٠قبل 
اعضاي اوپك پالس در روز اول سپتامبر با يكديگر مالقات كردند تا ببينند توافق قبلي براي اضافه   -٣

برخي از اعضاي اوپك    هزار بشكه در روز بصورت ماهانه را تا آخر سال ادامه دهند يا خير.   ٤٠٠كردن  
به دليل اين كه رئيس جمهور آمريكا مايل است كه قيمت    رود مايل نيستند كه قيمت نفت باالتر ب

ين سطح فعلي بماند. همچنين اقتصاد كشورهاي آسيايي  من در هيفرآورده هاي نفتي بخصوص بنز
توافق كردند كه تا انتهاي    + بهررو اعضاي اوپك  رنج مي برد.   ١٩-هنوز از پيامدهاي كوويد بجز چين  

  ه همين حال بنابر نظر موسسه رتب در    هزار بشكه به توليد نفت خود اضافه نمايند.  ٤٠٠سال هر ماهه  
ندي فيچ بلحاظ گذار انرژي ممكن است كه قله نفتي زودتر از آن چه كه پيش بيني شده است اتفاق  ب

+ تاثير داشته باشد. اعضاي اصلي اوپك+ اين گونه  اوپك  اعضاي  تصميماتبر    تواند   ي م  افتاده و اين امر 
افتاده  اتفاق    ٢٠٣٠مي زدند كه بيشترين مصرف نفت خام در كل تاريخ بشري در اواخر دهه  حدس  

سياست گذاري هاي جهاني    خواهد بود.  از آن  الهاي بعد تقاضا براي نفت خام بصورت افقي در س   و
قله نفتي را به زمان  احتمال زياد   توليد كربن به  گازهاي گلخانه اي و كنترلانتشار براي كمتر كردن 

ي فسيلي  مورد مورد سرمايه گذاري در بخش انرژي ها  يك سناريو در   زودتري منتقل خواهد كرد. 
هاي  توسط دولتطراحي شده توسط ملل متحد نشان مي دهد كه با سياست گذاري هاي سختگيرانه  

هش  افتاده و پس از آن تقاضا براي نفت خام كااتفاق    ٢٠٢٨تا    ٢٠٢٦قله نفتي در سالهاي    ، مختلف
اين    ردو عامل مهم د اعضاي اوپك زياد است.  تاثير جابجايي در زمان وقوع قله نفتي بر  خواهد يافت.  

كشورهاي خاورميانه اي عضو اوپك به منافع مالي ناشي از توليد نفت خام  اول    :كند   يجا خودنمايي م 
اي خاورميانه اي عضو اوپك باالتر  كشوره  رنسبت توليد به ذخائ   دوم بصوررت متوسط   دارند.   و گاز نياز 

    رهبران كشورهاي نفت خيز مايل به تاخير توليد در پس از قله نفتي نيستند. است. پس    سال  ٥٠از  
  متر كردن گازهاي گلخانه به دليل اجبار به كانتقال استفاده از انرژي هاي فسيلي به انرژي هاي پاك 

به منابع مالي نفتي خود  تا براي تبديل ذخائر  به    اي تصميم گيران كشورهاي نفتي را وا مي دارد 
توليد  ازد كنند ياد  پيدا  د.  گرايش  است  ممكن  توليد چندان  ه   رگرچه  افزايش  مقدار  اين  ركشوري 

برجسته نباشد، اما جمع جبري افزايش توليد در كشورهاي مختلف عرضه را در سطح جهاني به مقدار  
واهد كرد.  قيمت ها را متالطم خ  ، . تاثير افزايش عرضه بر قيمت نفتواهد دادقابل توجهي افزايش خ
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و همچنين مدت زماني كه اين دو    دو گروه كشورهاي عضو اوپك و غير اوپكد  توليشكل زير مقدار
  وز توليد ر  ميليون بشكه در   ٦٠ك با  پگروه مي توانند به توليد ادامه دهند را نشان مي دهد. گروه غيراو

يليون بشكه اي خود  م  ١٠يد  سال به تول  ٢٥ي تواند  سيه مداشته و روسال ذخيره    ٢٠بصورت متوسط  
همچنان  سال مي توانند    ١١٠ميليون بشكه اي خود    ٢٨كشورهاي عضو اوپك با توليد    ادامه دهد. 

 ميليون بشكه در روز را مي تواند ادامه دهد.   ١١سال توليد  ٧٠توليد داشته باشند. عربستان سعودي 

 

شان برنامه ريزي كرده  سازد تا براي بيشتر شدن توليد كشورهاي اوپك را وادار مي  ، آيندهاين تابلو از  -۴
همين دليل عربستان، امارات عربي متحده، كويت و    و سرمايه گذاري بيشتري را جذب نمايند. به

جمع    مارت ابوظبيا+ گرفتند.  از اوپك   ٢٠٢٢اه مه  مجلسه    يه توليد بيشتري را درعراق با اصرار سهم
را  ٢٠٣٠تا  ميليون بشكه    ٥به    روزبشكه در ام   ميليون  ٤ز  آوري منابع مالي براي افزايش توليد خود ا

سال    ٩٥عراق    ر صورتي هستند.آغاز كرده است. كويت و عراق نيز در پي افزايش توليد خود به ه
ادامه دهد. شركت هيونداي كره جنوبي قرار است كه  ي تواند  را مي خود  ميليون بشكه ا  ٤.٥توليد  

هزار بشكه درر روز    ١٤٠با    داده بود،  سال زودتر از تعهدي كه  ٤يعني    ٢٠٢٢پااليشگاه كربال را در  
به گزارش فيچ اين افزايش توليد ها دراوپك بعالوه جهش توليد در    پااليش راه اندازي نمايد.ظرفيت  

ميليارد دالري    ١٢٠ي  سرمايه گذار روسيه بخاطر دستيابي به منابع تازه كشف شده در شمالگان و  
دالر هر بشكه براي برنت    ٥٣و توسعه منابع جديد قيمت نفت را در ميان مدت به  نروژ در كشف  

  كاهش مي دهد. 
ضربات  در طول هشت سال دولت آقاي روحاني    جهاني  ي بي توجهي به منطق بازار ها  اين حال  در -۵

توليد    در حال حاضر نسبتبخش استراتژيك نفت و گاز ايران وارد كرده است.  جبران ناپذيري را به  
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درست باشد،    ٢٠٢٧اگر پيش بيني ها در مورد قله نفتي تا  سال است.    ١٤٠حدود  به ذخائر نفت ايران  
د توليد  دياازب سرمايه گذاري و  ذ جاين به معناي آن است كه در صورت دير جنبيدن ايران براي  

ايران به توسعه همه جانبه كشور مي شود.  منابع زيرزميني  باعث از دست رفتن فرصت هاي تبديل  
متقاضي خريد آن كمتر و كمتر  ر ايران ذخائر نفت خام را در زير زمين دارد، اما  يعني به زبان ديگ 

  خواهد شد. 
گفته مي شود كه دوران پارينه سنگي در سير تطور حيات آدمي به آن دليل تمام نشد كه بشر همه   -۶

لز را كشف كرد. پايان  آتش و فآن دليل به آخر خط رسيد كه انسان سنگ ها را مصرف كرد، بلكه به 
  زودتر از زماني اتفاق خواهد افتاد كه ذخائر نفتي تمام شوند. جامعه به نفت  يافتن نياز

 

 


