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  پايش بازار 

  
  پويايي هاي بازار 

نفت خام برنت در بازار بورس لندن براي    امروز صبح    .بازار باز هم افزايش يافتقيمت نفت خام در   -١
 ر بشكه به فروش رسيد. هدالر    ٧٩.٢٨به قيمت  سنت افزايش از روز جمعه    ٧٩با  تحويل در ماه اكتبر  

قيمت نفت وست  . گذشت يعني باالترين در سه سال اخير دالر   ٨٠روز سه شنبه قيمت نفت برنت از 
در صبح امروز در منطقه كاشينگ در بازار هنري هاب براي    سنت جهش  ٨٨با    تگزاس اينترمدييت نيز
در انگلستان نبود راننده تانكر براي انتقال سوخت  .  دالر هر بشكه رسيد   ٧٥.٨٨تحويل در ماه اكتبر به  

از پااليشگاه ها و بنادر به نقاط خرده فروشي باعث بحران كمبود بنزين و بسته شدن برخي از پمپ  
كه    دالر هر ميليون بي تي يو در هنري هاب رسيد   ٥.٦٢به    امروز ز طبيعي نيز  قيمت گابنزين ها شد.  

قيمت گاز طبيعي    همچنان قيمت باال محسوب مي شود.سنت از هفته گذشته كمتر ولي    ١٠حدود  
  ٢٠٠٩دالر هر ميليون بي تي يو رسيد كه از    ٣٤.٤٧فشرده شده (ال ان جي) در آسياي شرقي به  

  ست.  تاكنون سابقه نداشته ا

 فسير هفته ت

قيمت هاي انرژي در نقاط مختلف جهان در حال افزايش است. حامل انرژي شاخص يعني نفت خام   -١
ها پيشرو است. قيمت شاخص نفت خام برنت در برخي از ساعات روزهاي هفته گذشته  در افزايش 

  ١٢دالر هر بشكه نوسان مي كند. در روز دوشنبه    ٨٠و    ٧٩دالر شده و اكنون مابين    ٨٠وارد كريدور  
غيراوپك موسوم به اوپك   و   جلسه كشورهاي عضو اوپكبيست و يكمين اكتبر) قرار است كه  ٤مهر (
ل شود. تا اين لحظه تصميم اوپك پالس يعني مجموعه كشورهاي اوپك بعالوه چندين  تشكي  پالس 

  ٤٠٠هر ماه به توليد خود به اندازه    ٢٠٢١ن بوده است كه تا آخر سال  آ كشور توليد كننده ديگر بر  
صحبت از اين است كه ممكن است عربستان سعودي و روسيه افزايش    هزار بشكه در روز بيفزايند.

ازدياد توليد در جلسات گذشته اوپك پالس مابين كشورها   يد را در جلسه به بحث بگذارند.بيشتر تول
كشورهايي مانند  تقسيم شده و برخي از كشورها ظرفيت افزايش توليد به صورت ناگهاني را ندارند.  
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دو    اين آنگوال و نيجريه به سختي در تالش هستند كه توليد آنها كاهش نيابد. اضافه كردن بر توليد  
با توجه به اختالالت فني و اعتصابات امري بعيد شمرده شده و بازار بصورت رواني اين مسئله    كشور

شواهد    گرچه براي قزاقستان همه چيز آماده است كه توليد خود را افزايش دهد.  را حس مي كند.
هد يافت. حاكي از آن است كه تقاضا در روزهاي آينده و ماه هاي در پيش رو همچنان افزايش خوا

انتظار تقاضاي بيشتر بازار نفت را تحريك كرده و قيمت نفت را براي تحويل در ماه هاي در پيش رو  
به گفته فريدون فشاركي متخصص امور انرژي اگر اوپك پالس توليد خود را بيشتر    افزايش مي دهد.

در ماه هاي آينده تجربه    دالر هر بشكه را   ٩٠هزار بشكه در روز افزايش ندهد، بازار نفت قيمت    ٤٠٠از  
 خواهد كرد. 

چين براي پيشگيري از وقوع يك بحران انرژي در فصل زمستان از شركت هاي دولتي خود خواسته   -٢
ين بدان معناست انمايند.    ظ امنيت انرژي را حف)  at all costsو با هر قيمتي (است كه به هر صورت  

چيني ها از سرمايه گذاري بيشتر در بخش انرژي هاي    ،)Futuresكه عالوه بر خريد به روش آينده (
متخصص در سرمايه گذاري و تامين نفت از مناطقي    ،فسيلي دريغ نخواهند كرد. شركت هاي چيني

ندارند. مانند مناطق جنگي     مناطق راها تمايلي به كار كردن در آن  هستند كه ديگر كشورها و شركت
 هر دليل در تحريم از طرف ديگر كشورها واقع شده اند.   و پرتنش در آفريقا و يا نقاطي كه به

خود را از بروز يك بحران ديگر در بازار انرژي    ياالت متحده آمريكا كاخ سفيد روز پنج شنبه نگرانيادر   -٣
) كه يك بانك خصوصي است هشدار داده كه با روند  Bank of Americaبانك آمريكا ( بيان كرد.  

دالر هر بشكه خواهد رسيد. باالترين  ١٠٠مت نفت در ماه هاي آينده به  قي فعلي، تقاضاي رو به رشد 
  هر بشكه رسيد.   دالر ١٤٥است كه قيمت برنت در آن سال به  ٢٠١٤قيمت نفت در تاريخ مربوط به 

دالر هر بشكه    ٨٤قيمت نفت برنت به    ٢٠٢١بر اساس پيش بيني بانك جي پي مورگان در انتهاي  
  خواهد رسيد.

 باشد: موثر افزايش قيمت نفت خام مي تواند  ر د عامل تشه -۴
ت  بدرصد بصورت عمومي در سطح جهاني نس  ١٢تقاضا براي نفت    ٢٠٢١ماهه ابتداي سال    ٩در   -١

درصد    ٤در حاليكه در همين مدت مقدار عرضه نفت خام تنها    افزايش داشته است.  ٢٠٢٠به سال  
 ادامه خواهد داشت. ٢٠٢١اين روند در سه ماهه آخر  افزايش داشته است.

به دليل قطعي سراسري برق در جنوب اياالت متحده و سپس توفان آيدا، هنوز توليد نفت و گاز   -٢
 به حالت عادي بازنگشته استدر خليج مكزيكو آمريكا 

ادامه دارد. تاكنون از ابتداي    براي نفت خام  فتن قيمت گاز طبيعي بعنوان يك كاالي جايگزينباالر -٣
 سال قيمت گاز طبيعي دو برابر شده است.

 د در نيمكره شمالياحتمال در پيش رو بودن زمستاني سر -۴
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از سرگرفته شدن كامل پروازهاي هوايي در جهان در پس از ميان برداشته شدن محدوديت هاي   -۵
 ناشي از كرونا سفر

سرمايه گذاري هاي كمتر و كوچكتر در سالهاي اخير در بخش انرژي هاي فسيلي در پس از فشار   -۶
هاي سياستنك ها و موسسات مالي در چارچوب  باسياست گذاران براي محدوديت گذاشتن براي  

 تغيير اقليم و گرمايش زمين 
ت، تالش براي ذخيره سازي نفت خام  در اين ميان در اياالت متحده عليرغم باال بودن قيمت نف  -٧

انبارهاي نفت آمريكا   دارد. در آخر سپتامبر مشخص شد كه  بشكه در روز    ميليون   ٤.٥٨ادامه 
نسبت به هفته قبل از آن افزايش موجودي را نشان مي دهند. يعني آمريكا احساس مي كند كه  

 براي زمستان از هم اكنون بايد كاري بكند. مانند چيني ها.
فوكوشيماي ژاپن بر اساس فشار افكار عمومي مجبور به    ٢٠١١ايي كه در پس از حادثه  كشوره -٨

بستن نيروگاه هاي هسته اي خود شدند، تدابير الزم براي جايگزين كردن ديگر حامل هاي انرژي  
را به درستي نداشتند. چرا كه فكر مي كردند كه سرعت پيشرفت تكنولوژي باعث خواهد شد كه  

 بسرعت جايگزين انرژي هاي فسيلي و هسته اي شود. در حاليكه اين چنين نشد.   انرژي هاي پاك
در اين ميان رابطه نفت خام و گاز طبيعي در بازار نيز حائز اهميت است. باال رفتن قيمت نفت باعث   -۵

انتقال برخي از استفاده كنندگان از نفت به بازار گاز طبيعي مي شود. همچنين افزايش قيمت گاز  
يز باعث شيفت كردن برخي از مصرف كنندگان گاز به فرآورده هاي نفتي مي گردد. مجموعه  طبيعي ن

مازوت و  گاز و  نيروگاه هاي بخاري كه از دو نوع سوخت استفاده مي كنند مي توانند از گاز به نفت 
ردن  دو برابر شده است. يعني با شيفت ك  ٢٠٢١تا اين لحظه قيمت گاز از ابتداي  بالعكس جابجا شوند.  

برخي از استفاده كنندگان دوگانه سوز قيمت فرآورده هاي نفتي نيز كشش آن را دارد تا دو برابر باال  
و باال رفتن قيمت    گاز طبيعي در اروپا،، كاهش قابل توجه انبارهاي  كم شدن توليد گاز طبيعيرود.  

آورده هاي نفتي و نتيجتا  ال ان جي در هفته هاي قبل باعث شده است كه در اروپا و آسيا انتقال به فر
بنظر بانك آمريكا اين تحوالت هزينه انرژي را در اقتصاد جهاني باالتر    تقاضا براي نفت افزايش يابد.  

 باشد.   ١٩- خواهد برد كه مي تواند سرآغاز يك بحران اقتصادي ديگر در پس از پاندمي كوويد 
 و چند خبر كوتاه براي ايرانيان -۶
بي پي در توليد نفت خام  درصد از سهام    ٢٥خصوصي نفت روسيه    توليد كنندهلوك اويل بزرگترين   -

 ) جمهوري آذربايجان را خريداري كرد. SWAPدر ميدان آب هاي كم عمق آبشرون ( 
امضا كرد. اين قرارداد به    ٢٠٢٢ساله براي تحويل گرفتن ال ان جي از    ١٥چين با قطر قراردادي   -

 گيرد. ميليون تن ساالنه ال ان جي اضافه تحويل مي  ٣.٥قرادادهاي قبلي بين دو كشور اضافه شده كه  
در ماه هاي آينده براي    ساعتميليارد كيلووات   ٧به مقدار    چين درصدد خريد برق بيشتر از روسيه -

 است. مقابله با خاموشي هاي اخير آن كشور 


