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  پايش بازار 
 

 

 
  

  پويايي هاي بازار 
دالر    ٧٥.٤٧به    امروزقيمت نفت برنت    از هفته قبل از آن شد.  بيشتر  روزهاي اخيرقيمت نفت خام در   -١

كه نشان مي دهد در يك ماهه اخير همواره افزايش    رسيد   ٢٠٢١نوامبر  هر بشكه براي تحويل در ماه  
به  داشته است نيز  اينترمدييت  در عصر روز    رسيد.  دالر هر بشكه   ٧٢.٣٦. قيمت نفت خام تگزاس 

براي باالرفتن قيمت نفت مي تواند كم    اولين دليلجمعه هر دو نفت خام شاخص اندكي پايين آمدند.  
ر  چرا كه پيامدهاي توفند آيدا همچنان در مقدار توليد تاثيانبارهاي نفت در آمريكا باشد.    شدن مقدار

ريكا  آممنفي داشته و پيش بيني مي شود كه وضعيت توليد نفت خام سنتي و شيل در اياالت جنوبي  
دومين دليل خوشبين بودن سرمايه گذاران و تجار نفت  تا آخر سپتامبر به وضعيت عادي بازنگردد.  

ه قبل است.  دالر باالتر از ما  ٦خام به آينده است. نفت تگزاس براي تحويل در ماه دسامبر هم اكنون  
افزايش مصرف كاال در نقاط مختلف جهان باشد. پس از چند بار تكرار افزايش    ومين دليل مي تواند س 

  ، اين بار واقعا در اكثر كشورها كسب و كارها از سر گرفته شده است. ١٩- مجدد تلفات بيماري كوويد 
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خام در ماههاي اخير  م عقاليي اوپك پالس در افزايش تدريجي نفت  يمين دليل مي تواند تصمچهار
است كه قيمت    طراحي شده   بصورتي   ١٩-باشد. اين تصميم عالوه بر پوشاندن تقاضاي پس از كوويد 

قيمت گاز طبيعي در هنري    دالر هر بشكه براي برنت نگاه مي دارد.  ٨٠تا    ٧٠نفت را در كريدور مابين  
تا اين    ٢٠٢١وم  س در فصل    درصد   ٤٥دالر هر ميليون بي تي يو گرديد كه نشان مي دهد    ٥.٢٤هاب  

 جا افزايش داشته است.

 تفسير هفته 

كوويد  -٢ بيماري  شيوع  ژانويه    ١٩-با شروع  عدم    ٢٠٢٠در  شد.  اي  تازه  وارد يك دور  بشري  زندگي 
و بصورت    ،بيشتر شدهقطعيت ها افزايش يافته، آسيب پذيري بازارهاي متفاوت و بخصوص بخش مالي  

  ٢٠٢٠در هفتم ژانويه  يروس مرگزاي لطمات فراواني را شاهد بود. كلي اقتصاد جهاني از رهگذر اين و
ژانويه همان    ٣٠چيني ها اعالم كردند كه در شهر ووهان ويروسي به نام كرونا يافت شده است. در  

سال سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد كه اين ويروس جديد موجب نگراني در سطح جهاني شده و  
د. و در يازدهم مارس همان سال سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد كه  وضعيت فوق العاده اعالم نمو 

بحران هاي مالي همچون  حوادثي مانند تصميمات اوپك،  اين ويروس در سطح جهاني شايع شده است.  
وضعيت    ١٩٩٨بحران   مانند  جهاني  ركود  آسيا،  و  ،  ٢٠٠٨در  ها  زيرساخت  بر  تروريستي  حمالت 

انند حمله به پااليشگاه ها و خطوط لوله، حوادث طبيعي مانند سونامي، توفان و  متاسيسات انرژي  
رئت مي توان گفت كه تاثير ويروس  جسيل هميشه بر روي قيمت نفت خام تاثير داشته اند، اما به  

حتي حوادثي مانند حادثه برج هاي دوقلو    يست. كرونا از لحاظ اندازه و مدت با هيچكدام قابل مقايسه ن
با آن كه عراق يكي از توليدكنندگان نفت  -  ٢٠٠٣مله به عراق در مارس  حو يا    ٢٠٠١سپتامبر    ١١در  

اگر قيمت نفت خام را بعنوان دماسنج فعاليت هاي اقتصادي    چنين تاثيري را نداشته است.  -است
بر    ١٩-ت مقدار و كيفيت آسيب هاي بيماري كوويد جهاني بدانيم، مي توان از روي قيمت هاي نف

دالر    ١٥به  ٢٠٢٠دالر بود در آوريل    ٧٠ ،٢٠١٩اقتصاد جهاني را شاهد بود. قيمت نفت برنت كه در 
به    ٢٠١٩دالر در دسامبر    ٦٥قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت در آمريكا از  هر بشكه رسيد.  

ا كه فروشندگان نفت خام در آن روزها مايل بودند كه همراه  دالر هر بشكه رسيد. بدين معن  ٣٧منهاي  
 دالر به فروشنده بپردازند تا فقط بتوانند از شر نگاهداري نفت خام رهايي يابند.    ٣٧نفت مقدار 

 كه  مي توان نتيجه گرفت  ١٩-از حادثه كوويد  -٣
نفت خام و  ١٩كوويد   - انرژي بخصوص  بازار  بر  اي  قابل مالحظه  آ   تاثيرات  ن  مشتقات 

اولين تاثير كم كردن از هزينه هاي اضافي و تطبيق دادن بنگاه ها با قيمت  داشته است.  
بن بوده است.  نفتي    نظر ر  ابهاي بسيار پايين  از قله  اقتصاد، مصرف نفت  مجمع جهاني 

درصد    ١٠وسط  ت بصورت م  ٢٠٢٠گذشته و در دهه    ٢٠١٩در    ميليون بشكه در روز   ١٠٠
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درصد از آن كاهش خواهد    ٥٠سال پس از آن    ٢٠و در از ميزان تقاضاي نفت كم شده  
در يافت.   تنها  كه  دارد  عقيده  مركز  اول    اين  كمتر ١٥٠،  ٢٠٢٠نيمه  دالر  در    ميليارد 

 ده است. ش هزينه  صنعت نفت
قله گازي    ٢٠٢٥ت است. پيش بيني مي شود كه در  يبر گاز نيز با اهم  ١٩- تاثير كوويد  -

يليارد متر مكعب  م   ٤٢٠٠افتد. مصرف گاز به  يعني بيشترين مصرف گازي جهان اتفاق  
ميليارد مترمكعب    ٣٩٧٥يعني    ٢٠١٩به اندازه مصرف  رسيده و پس از آن    ٢٠٢٥در  

 بازگردد. 
مصرف حامل هاي انرژي همراه    گذار انرژي كه از سالها قبل به معناي انتقال از توليد و -

پاك  هاي  انرژي  به  بسيار  اي  گازهاي گلخانه  آلوده    با  كمتر  با سرعت  و  است،  كننده 
. به همين دليل هم برخي سرمايه گذاران در انرژي هاي فسيلي  مي يابد بيشتري ادامه  

 از اين بازار به انرژي هاي نو كوچ كردند. 
قيمت فلزات نادر جهان افزايش خواهد يافت. هم اكنون قيمت مس و ليتيوم با افزايش   -

بوده است. زيرا  توجهي روبرو  نيروي الكتريكي در بخش هاي مختلف    قابل  از  استفاده 
. مي يابد بخصوص خودروهاي برقي و همچنين استفاده از باتري هاي ليتيومي افزايش  

دالر ر سيده    ١٩٩٢٠سال اخير يعني هر تن    ٧به باالترين حد در    هم اكنونقيمت نيكل  
 است. 

.  پيدا خواهند كردمنابع فسيلي  برخي ديگر فرصت هاي جديد براي سرمايه گذاري در   -
معادل   گذاري  سرمايه  بدنبال  نروژ  دولت  مثال  صنايع    ١٢٠بعنوان  در  دالر  ميليارد 

 باالدستي نفت و گاز اين كشور است.
بدان   - اين  است.  بديهي  امري  نفت  براي  تقاضا  افزايش  نوظهور  كشورهاي  اقتصاد  در 

مي تواند اتفاق  در روز    ميليون بشكه  ١٠٠معناست كه قله نفتي احتماال در جايي باالتر از  
افتاد كه    خواهد   اتفاق  ٢٠٢٦. به گزارش شركت سينوپك قله مصرف نفت چين در  افتد 
 بشكه نفت در روز مصرف مي نمايد.   ميليون ١٦سال چين  آندر 

بازار انرژي در آينده با عدم قطعيت هاي بيشتري همراه است. البته نمي دانيم آن عدم   -
اما مي دانيم كه نفت و گاز رقيبي جديد به نام انرژي  قطعيت ها از چه جنسي است.  

هاي تجديدپذير پيدا كرده است. بنابراين بايد هزينه هاي اضافي اين صنعت را كاهش  
 .  ادرا افزايش د داده و بهره وري

بزرگ نفت و گاز،   -۴ از جمله سياستگذاران، سرمايه گذاران، بنگاه هاي  بازار انرژي  تنظيم  و  ذينفعان 
هاي انرژي در برنامه ريزي براي آينده بايد بيشتر دقت كنند. خصوصا دولت هايي مانند    گران بخش 

ايران كه به توليد و تجارت نفت خام مشغولند، ريسك هاي ژئوپلتيكي ناشي از جابجايي نفت را نيز  
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ه  بايد در نظر بگيرند. اين ريسك ها در خطوط لوله از تغييرات سياسي در كشورهاي در مسير خط لول 
و تحرك هاي اجتماعي مخالف مانند گروه هاي تروريستي شامل مي شود. در بخش دريا حمالت به  

  نهايتا اين كه   كشتي ها و نفتكش ها در درياهاي آزاد و تنگه هاي سوق الجيشي رو به افزايش است.
گان  آمريكا، روسيه و كشورهاي اوپك هستند. مصرف كنند  بازيگرعمده نفت خام سه توليد كنندگان 

نيز كشورهاي آمريكا، چين، هند، ژاپن و اتحاديه اروپا عمدتا هستند. تعامل مابين اين بازيگران به  
 مطالعه در چارچوب آينده پژوهي و سناريوپردازي نياز دارد.

 
 
 
 
 
 

 


