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  پايش بازار 
 
 

 
 

 
  
  

  
  پويايي هاي بازار 

دالر    ٧٢.٩١به    امروزقيمت نفت برنت    از هفته قبل از آن شد.  بيشتر  روزهاي اخيرقيمت نفت خام در   - ١
  ٦٩.٧٤رسيد. قيمت نفت خام تگزاس اينترمدييت نيز به    ٢٠٢١نوامبر  هر بشكه براي تحويل در ماه  

گفتگوي مابين رهبران    باال بودن قيمت نفت نسبت به ماه اوت،  ،ن دليلاولي  رسيد.  دالر هر بشكه
آمريكا و چين در روز جمعه است كه بازار از آن اين را استشمام كرد كه اختالفات دو كشور كمتر  

شود. و  شده   مي  روانتر  كشور  دو  بين  در  كاال  در  دوم،    تبادل  خام  نفت  انبارهاي  حجم  شدن  كم 
ون بشكه از ذخائر انبار شده  ميلي   ١.٥آمريكاست. به گزارش اداره اطالعات وزارت انرژي امريكا مقدار  

ميليون بشكه يعني كمترين    ٤٢٤در هفته منتهي به سوم سپتامبر كمتر از هفته ماقبل آن و مجموعا  
به دليل تخفيف هاي يك دالري در هر بشكه عربستان براي فروش به    ، سومسال اخير است.    ٥در  

بازا نگراني در  افزايش يافت.    ركشورهاي آسيايي  اختالل در  اياالت مت  در   ،چهارمتقاضا  حده آمريكا 
سه چهارم توليد نفت در اين مناطق به  و    توليد نفت خام به دليل توفان آيدا هنوز برطرف نشده است 

اوپك پالس هم با عدم تغيير تصميم خود بر ثبات قيمت ها افزود.    ،پنجم.  حالت عادي بازنگشته است
بهبود عرضه  ششم،   تقاضا و  آيدا، رشد  يافتن  پايان  از  بعد  از صاحبنظران معتقدند كه حتي  برخي 
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  هفتم، چين براي را باال نگاه مي دارد.  ان قيمت هاي نفت خامنچبصورت تدريجي و با سرعت كم هم
خود را براي استفاده پااليشگاه ها و بنگاه هاي شيميايي به    ) SPR(ئر استراتژيك  اولين بار حجم ذخا

گذاشت. گاز طبيعي  حراج  به    قيمت  هنري هاب  كه    ٤.٩٥٠در  گرديد  يو  تي  بي  ميليون  دالر هر 
  ر ميليون دالر ه  ٥ه رقم  از شركت ها ب   خيبرقيمت گاز  بوده و  تاكنون    ٢٠١٨  ابتداي بيشترين قيمت از  

 ماه دسامبر نيز رسيد.   ربراي تحويل دي تي يو ب

 تفسير هفته 

اين روزها از خطوط لوله انرژي در سراسر جهان زياد صحبت مي شود. خطوط لوله سنتي براي انتقال   - ١
 ست.هاگاز، آب گرم و سرد توليدي نيروگاه سياالت ديگر مانند بنزين، نفت  ، وفت خام، گاز طبيعين

از   جديد منظور  لوله  داده  يكريدورها،  خطوط  انتقال  يا  و  الكتريسيته  ميان  است  انتقال  اين  در   .
نند  . مامند مي شوند بهره   شرايط ژئوپلتيكي بهتري برخوردارند، از مزاياي بيشتري  از   كشورهايي كه 

كشورهاي با همسايگان كثير و يا كشورهايي كه به درياهاي آزاد بصورت متعدد راه دارند. اين هفته  
خط لوله كه به اتمام رسيده و يا اخيرا بر اهميت آنان افزوده شده سخن مي گوييم. اولين خط   سه از 

شبه جزيره يامال    زا  منتقل كننده گاز طبيعي از مناطق شمالي روسيه بخصوص  ،٢نورداستريم   لوله،
به آلمان است. شركت روسي گازپروم ديروز اعالم كرد كه تمام مراحل ساخت اين خط به اتمام رسيده  

است كه قرار است ميزان گاز انتقالي از روسيه به    ٢گذار اصلي پروژه نورد استريم  آلمان سرمايه   .است
ميليارد متر مكعب گاز در سال، در    ٥٥آلمان را به دو برابر مقدار فعلي برساند. اين لوله با ظرفيت  

  ١كيلومتري زير درياي بالتيك، يعني در همان مسيري كه لوله دوقلوي آن نورداستريم   ١٢٣٠مسير  
را تا    ن يا  ق يصادرات گاز از طر  ه ي روس .  شده است  بيه تعكار گذاشته شد،    ٢٠١٢در سال   لوله  خط 

چيزي كه    كند.  يبرسد، آغاز نم  از جمله رگوالتوري اين كشور  يكارشناسان آلمان  د ييكه به تا  يزمان
  ١٠ها و اختالفات ديپلماتيك بر سر اين پروژه  تنش حدس زده مي شود هشت هفته زمان نياز دارد.  

گفتند اين پروژه هرگز تكميل نخواهد  ميليارد يورويي زماني به قدري شديد شده بود كه برخي مي 
  . ون اعالم خبر تكميل اين خط لوله به منزله پيروزي اقتصادي و ديپلماتيك روسيه استاما اكن   .شد 

آن دارند كه    م يكرده و ب  يپروژه ابراز نگران  نياز كشورها نسبت به ا  گري د  يو شمار  كايآمر  ن،ياوكرا
انرژ   ه ي اقدام باعث شود كه تسلط روس   نيا منابع  افزا  ي بر    ت يامن  ي برا  يد يتهد   و   افته ي  ش يمنطقه 

ها بود كه آمريكا با اين توجيه كه لوله مورد نظر اوكراين را دور زده  سال  .باشد   يو شرق   يمركز  ياروپا
كرد. اما سرانجام  كند، با اين پروژه مخالفت مي و اين كشور را از سود ناشي از انتقال گاز محروم مي 

ت خود در اين زمينه و با هماهنگي در سياس  دولت واشنگتن با روي كار آمدن جو بايدن با چرخشي
 .و كمك دولت برلين با انجام اين پروژه موافقت كرده و به اختالفات پايان داد
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و نخست وزير عراق همراه با ورزاي خارجه و    ، پادشاه اردن، رئيس جمهور مصر  ٢٠٢٠  اوت   ٢٥در   -٢
ژي، اتصال برق، و همكاري  ، انراقتصادي  روابط آمدند تا    هم   مسئولين امنيتي كشورشان در امان گرد 

خود را گسترش دهند. در اين جلسه مقرر شد كه عراق تمهيدات الزم براي ارسال نفت  هاي غذايي  
خام به اردن و مصر را تدارك ديده و در عوض مصر امكانات فنآورانه خود را در اختيار دو كشور ديگر  

د زيرساخت هاي اقتصادي سه جانبه  قرار دهد. اردن نيز به دليل موقعيت ژئوپلتيك خود محل ايجا
به عراق      را  يكيانرژي الكتر  و اردن   سه كشور شبكه برق خود را يكپارچه كرده و مصر ر شد  رمقباشد.  

خط لوله موسوم به    در آن اجالس   پروژه هاي توافق شده از    د. نمگاوات انتقال ده  ١٠٠٠تا ظرفيت  
است از بصره تا بندر عقبه در كناره خليج عقبه كه مرتبط با درياي سرخ است   رشام مي باشد كه قرا

توافق اوليه در    اين خط لوله براي انتقال يك ميليون بشكه نفت در روز مي باشد.  ادامه داشته باشد.
  به شده و قرار س ميليارد دالر محا ٧  تا ٥هزينه ساخت خط لوله  مابين عراق و اردن انجام شد. ٢٠١٣
در صورت ازدياد ظرفيت خط    هزار بشكه در روز نفت را منتقل كند.  ١٥٠در فاز اوليه    ٢٠١٧بود تا  

شركت هاي برنده مناقصه ساخت آن بخش از خط لوله    ٢٠١٦در    لوله، مابقي به مصر اختصاص دارد.
به شركت هاي چيني براي ساخت خط لوله  مابين بصره تا نجف در عراق مشخص شدند. از نجف تا عق

پيشنهاد خود را به وزارت نفت عراق تسليم كرده اند. قرار است از بندر عقبه به سمت صحراي سينا  
گزارش شد كه وزير نفت عراق در ديدار با سفير    ٢٠٢١در مارس    مصر نيز خط لوله اي كشيده شود.   و

.  ه است تاكيد كردبه مصر از طريق صحراي سينا  عقبه-مصر از تسريع در ساخت ادامه خط لوله بصره 
در گذشته آمريكا تالش فراواني كرد كه اين خط از حديثه عراق به زرقا در اردن و از آن جا به بندر  

سه كشور توافق كردند كه عراق تخفيف    حيفا در اسرائيل برود كه با مخالفت مقامات عراقي روبرو شد.
اين خط لوله براي اردن و مصر قائل شود. واردات برق از    قابل مالحظه اي براي نفت ارسالي توسط 

مصر توسط عراق نيز بخش ديگري از اين موافقت نامه است. داليل سياسي اين حركت متعدد است. 
، ادامه اختالفات  با رژيم صهيونيستي  عادي سازي روابط مابين چند كشور ساحل جنوبي خليج فارس 

تركي  ايران، نفوذ الينقطع  و  و  آمريكا  آفريقا،  نتيجه ماندن  ه در كشورهاي خاورميانه و شمال  بدون 
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را وادار به    عراق، اردن، و مصر  فشارهاي چهار كشور عربي كه با قطر قطع رابطه كردند، سه كشور 
با كشورهاي عربي ديگر به   انرژتيك عراق  ابتكارهاي جديد كرده است. همكاري هاي  دنبال كردن 

به برق و گاز ايران است. عراق چند توافق ديگر با كشورهاي عرب    معناي كاهش وابستگي اين كشور
از جمله انتقال برق از كويت به مناطق جنوبي و سرمايه گذاري در   خليج فارس منعقد كرده است 
بخش باالدستي نفت و گاز عراق مانند حوزه گازي آرتاوي توسط عربستان (عالوه بر سرمايه گذاري  

 تمام نيروگاه كربال. توتال فرانسه) و همچنين ا
 

  
  

  ي و لبنان در نشست  ،هي اردن، مصر، سور  يو نفت كشورها  يانرژ   رانيوزدر همين حال خبر مي رسد كه   -٣
به لبنان به توافق    هياردن و سور  قيدرباره انتقال گاز مصر از طر  ٢٠٢١در سپتامبر  چهارجانبه در امان  

برق مواجه    يسوخت و قطع   د يبه دست آمده كه لبنان با كمبود شد   يط يتوافق در شرا  ني. ادند يرس 
كشور فلج شده   ن يا عيها و صناها، مغازه رستوران ها،مارستانيب يهاتيو فعال   ياست و خدمات عموم

پيشنهادي    است. كابينه  ميقاگرچه  ر  تي نجيب  و  رئيس جمهور  تاييد  به  لبنان  ديروز  ئيس مجلس 
از العريش در صحراي سينا در مصر شروع شده و گاز    ) Arab Gas Pipeline(  خط لوله عربي  رسيد.

و طرابلس در شمال    ، دمشق در سوريه  اردن،   در   امانو  ترانه را به بندر عقبه  توليدي مصر در درياي مدي
ميليارد متر    ١٠شته و داراي ظرفيتي حدود  كيلومتر طول دا  ١٢٠٠لبنان مي رساند. اين خط لوله  

شروع به كار كرد، اما تهديدات امنيتي در صحراي    ٢٠٠٠اين خط از ابتداي    مكعب در سال است. 
خط را برعكس نمود. يعني اردن از طريق    ٢٠١٠ن گاز توليدي در مصر در دهه  سينا و سپس كم شد 

بر دريافت كرده و از طريق اين خط لوله آن  جيان هاي ال يبندر عقبه گاز طبيعي مايع شده را از كشت
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به بعد مصر با توليد گاز بيشتر مجددا منبع تغذيه اين خط    ٢٠١٨ل مي نمود. از  سارا براي مصر ار
كشورهاي عربي بر سر راه اين خط لوله توافق كردند كه عراق نيز به اين خط لوله    ٢٠٠٤در    .لوله شد 

اين  براي صادرات گاز خود به اروپا بپيوندد، اما كمبود گاز توليدي عراق اين مسئله را منتفي كرد.  
  ر ي ر وزجق مونيرخط يك انشعاب به اسرائيل نيز دارد كه در اين گزارش به آن پرداخته نخواهد شد. 

  ٦٠٠  در امان حضور داشت، برآورد كرد كه كشورش امروز به  هفته قبللبنان كه در نشست    يانرژ
  ز ياو ن  ي سور  ي طعمه همتا  بسام   دارد.   ازيمگاوات برق ن  ٤٥٠  د يتول  ي برا  ساالنه   متر مكعب گاز   ون يليم

  آماده است.   هيدر سور   ار اسد بش  دولتمخالف    انيبا وجود حمله شورش   يداد كه خط گاز عرب   نانياطم
را   هي انتقال برق است، مصر، اردن و سور ني خط لوله انتقال گاز و همچن  ك يكه شامل  يگاز عرب خط 

ماه اوت سال   در  .د يد بيآس   دايشد   هيسور ي جنگ داخل  ان يخط در جر نياما ا  كند ي به هم متصل م
  خط لوله را هدف گرفت.  ن يشد، ا  ف يتوص  ي ست يدولت دمشق اقدام ترور  ي انفجار كه از سو   ك يگذشته  

نشست چهارجانبه گفت از    ن يپس از ا  ي اردن در نشست خبر  ي و منابع معدن  ي انرژ   ر يوز  ي زوات  هاله
را مورد بحث    ه يخاك اردن و سور  قيمصر به لبنان پس از ده سال از طر  يعيپمپاژ گاز طب   ي ريسرگ

از بحران    يسخت ناش   ط يكمك به لبنان در شرا  يدن تمام تالش خود را برا و ار  م ي قرار داد  يو بررس 
كرد كشورش متعهد    د يمصر تاك  ي نفت و منابع معدن  ريطارق المال وز   نيهمچن   انجام خواهد داد.  يانرژ

صورت    كايآمر  با چراغ سبز   ي چهار كشور عرب  ن يا  نشست   به انتقال گاز به لبنان در اسرع وقت است.
انتقال    نهيزم  ه، يسور  هيعل  كايآمر  يهام يدور زدن تحر  يكشورها برا  نيبا اجازه دادن به ا  كايگرفت. آمر

الزم    نهيهز  نيتأم  يبرا  يما با بانك جهان  لبنان گفت  يانرژ   ريوز  .از مصر به لبنان را فراهم كرد  يانرژ
از لبنان    هيبلندپا  ي أتيكه ه  شودي م  نشست پس از آن برگزار   ن يا  . ميكنيم   ي همكار  ي واردات انرژ  يبرا
شد و با مقامات دمشق    ه يموضوع صادرات گاز مصر و برق اردن به لبنان وارد سور  ي بررس   يبرا  راياخ

 وگو كرد.خصوص گفت  نيدر ا

 


