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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

از هفته گذشته قيمت نفت    ر بشكه به فروش رسيد.ه دالر    ٨٤.٨٦به قيمت    دسامبر تحويل در ماه  
دالر نيز    ٨٥كه به قيمت  ديشب  دالر معامله شد تا    ٨٣اكتبر كه    ١٣خام برنت افزايش يافته و از  

دالر    ٣٧معامله شد به تدريج افزايش يافت. در سال گذشته در چنين روزي قيمت نفت برنت تنها  
براي    در نيويوركدالر هر بشكه    ٨٢.٢٨به    امروز  قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيزبود.  

دالر بود. سال گذشته نفت    ٧٩.٣٥اكتبر    ٨اين نوع نفت خام در روز    .معامله شد   تحويل در ماه نوامبر
قيمت گاز طبيعي نيز در بازار هنري هاب كمي كاهش    دالر بود.  ٣٥خام تگزاس در چنين روزي تنها  

 اي تحويل در ماه نوامبر رسيد.دالر هر ميليون بي تي يو بر ٥.٤١يافته و به  

 

 فسير هفته ت

روز پنج شنبه پيش بيني كرد كمبود انرژي تقاضا براي نفت را به    )IEA(  آژانس بين المللي انرژي  -١
افزايش مي دهد. اين امر به كمبود عرضه تا    در شش ماه در پيش رو  هزار بشكه در روز  ٥٠٠ميزان  

پايان امسال منتهي مي شود مگر اين كه اوپك پالس همان طور كه برنامه ريزي كرده است، در ژانويه  
. همچنين اين آژانس در گزارش ديگري كمبود گاز در اروپا و آسيا را باعث  توليدش را افزايش دهد 

و پيامد آن را شكاف بيشتر بين عرضه و تقاضا در بازارهاي    فشار تقاضا بر روي حامل نفت خام دانسته
انداز چشم   ريبامداد شنبه به وقت تهران تحت تأثت  معامال  انيدر پا  برنت  نفت خام   متيق  انرژي دانست.
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  به   .د يرس خود  ساله  حد سه    نيهر بشكه به باالتر  ي دالر برا  ٨٥كمبود بازار جهش كرد و با عبور از  
  نده يمربوط به كرونا در چند ماه آ  يك يو تراف  يانه يقرنط  يهات يمحدود  ييبازگشا  يس يباني س   ش گزار

در آستانه زمستان    طبيعي   گاز  متيبا باال ماندن ق  گر يد  ي سو  از   نفت خام را باال خواهد برد.  يتقاضا
ي استفاده  نفتفرآورده هاي    از   طبيعي   گاز   ق بجايبر  د يتول  ي جهان برا  يها روگاه ي ن  ي برخ  نكه ياحتمال ا

كه دو    ي افراد   يرا برا   ي المللنيسفر ب   يهاتي اعالم كرد محدود  د يسف  كاخ   شده است.  ت يتقو  ،نمايند 
تحليلگران به كاهش چشمگير ذخاير   .داردي نوامبر برم   ٨اند از  كرده   افتيدوز كامل واكسن خود را در

كه به پايينترين حد از سال    )OECD(  اقتصاديسازمان توسعه و همكاري  در كشورهاي عضو  نفت  
است.  اوج گرفته    ١٩از پاندمي كوويد  در پس  اشاره كردند. تقاضا با احياي اقتصادها    رسيده   ٢٠١٥

) شده و از طرف ديگر  LNGكاهش عرضه گاز طبيعي موجب كاهش عرضه گاز طبيعي مايع شده (
توليد نفت خام به پيش بيني آژانس   ست.عرضه زغال سنگ نيز با محدوديت هاي عرضه روبرو شده ا

ميليون بشكه در روز بيشتر خواهد شد. بخشي از اين    ٢.٧از ماه سپتامبر تا آخر سال جاري حدود  
وليد توسط كشورهاي اوپك پالس خواهد بود كه از ابتداي سال جاري متعهد به افزايش ماهانه  تاضافه  
عمدتا از افزايش توليد اياالت متد آمريكاست كه به  هزار بشكه در روز شده اند. بخش ديگر آن    ٤٠٠

به اندازه    ٢٠٢٠تدريج از آسيب هاي توفان آيدا بيرون مي آيد. اما همچنان كمبود عرضه در باقي سال  
  هزار بشكه در روز باقي است. ٧٠٠

گاز    متر مكعب   ارديليم  ١١  د يخر  ي قرارداد سه ساله برا  ك يكشور    نياعالم كرد ا   هي ترك  ي انرژ  ر يوز -٢
داشته    ي عيگاز طب  شتر يب  ن يدر تام  يقابل توجه  شرفت يمنعقد كرده و پ  جان يآذربا  ي با جمهور  يعيطب

ا  به   است. قراردادها  ه ي كه ترك  يطيدر شرا  سنا،يگزارش  تام  يهنوز  گاز كه موعد آنها    ن يبلندمدت 
  ن ي ا  يدر سال جار  ي عيگاز طب   ي باال برا   ينكرده، تقاضا  د يرسد را تمد   يم   انيزمستان امسال به پا

بنظر مي رسد اين قرارداد داراي    دهد.  شيتك را افزا  يدر بازار محموله ها  د يكشور را مجبور كرده خر
دونمز   فاتحباشد.  نيز  ٢٠٢٠بعد سياسي از جمله نزديكي دو كشور در نتيجه جنگ قره باغ در نوامبر  

خط    قياز طر  يع يمتر مكعب گاز طب  ارديليم   ١١  ل يتحو  يقرارداد برا   نياظهار كرد ا   هي ترك  يانرژ   ريوز
واردكنندگان گاز در    نياز بزرگتر  يكيكه    هيترك   است.  ٢٠٢٤سال    انيارزروم تا پا-س يتفل- لوله باكو

  ن يكند و همچن  يخط لوله وارد م  قياز طر  جان يآذربا  يو جمهور  ران يا  ه،يكه از روس   ياروپاست، به گاز
كشور    نياست. ا  يتك متك   يو بازار محموله ها  ريالجزا  ه،يجري ) از نLNG(  عيما  يعيواردات گاز طب

  ي متر مكعب در سال دارد كه امسال منقض  ارد يليم  ١٦مجموعا    زان يچهار قرارداد واردات بلندمدت به م
 شوند.  يم

چين واردات نفت خام خود را براي اولين بار در طول شش سال گذشته كاهش داد. پااليشگاه هاي   -٣
از طرف دولت مركزي دريافت كرده    ٢٠٢٠ز واردات كمتري نسبت به مجو  ٢٠٢٠خصوصي چين در  
 ميليون تن بوده است.   ١٧٧ ،٢٠٢١ميليون تن و در   ١٨٤  ،٢٠٢٠اند. اين مقدار در 
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كانزغال -۴ نام  گ  يرنگ اه يس   يسنگ  مواد  پسماند  از  در    يشناختني زم  م يقد   يهادوران   ياهياست كه 
  ي برا   ييايميش   عيصنا  يبرخ   هاولي ماده    زيعنوان سوخت و ن   و به   شده  ليتشك  شيسال پ  هاون يليم

اياالت متحده، روسيه، استراليا، چين، و هند    .شودي استفاده م   ره يو غ  ،گاز، كُك، روغن، قطران  د يتول
هند،   از چين،  عبارتند  ترتيب  به  توليدكنندگان عمده  دارند.  را  زغال سنگ جهان  ذخائر  بيشترين 

درصد زغال سنگ جهان يعني    ٥٠بيشتر از  ريكا، و روسيه. دراين ميان چين به تنهايي  استراليا، آم
از كل تقاضاي    ٥٤.٣توليد كرده است. به لحاظ مصرف نيز چين    ٢٠٢٠هگزاژول را در    ٨١ درصد 

يعني   روسيه    هگزاژول  ٨٢.٢٧جهاني  و  جنوبي،  آفريقاي  آمريكا  هند،  ترتيب  به  كشورها  ديگر  و 
در بخش صادرات استراليا بزرگترين صادر كننده اين   نندگان زغال سنگ هستند. بزرگترين مصرف ك

در سالهاي اخير قيمت زغال سنگ وارداتي چين از ديگر بازارهاي مربوط به اين كاال عموما    ماده است.
دالر    ٥٠دالر بر هر تن و در اروپا    ٨٣متوسط واردات چين به قيمت    ٢٠٢٠بيشتر بوده بطوريكه در  

بنظر  ژو رسيد.  ژنگ   استان  دالر بر هر تن در بورس   ٢١٩اين قيمت در هفته گذشته به  ست.  بوده ا
ابتدا برخي از شركت هاي چيني    :رسد كه سه مسئله در ارتباط با چين در حال اتفاق افتادن استمي 

ند، يعني مثال تنها به نفت و يا گاز و يا زغال  هستي وابسته  ژكي از حامل هاي انر يي به يكه به تنها
سنگ، با باالرفتن قيمت ها، ممكن است ورشكسته شده و از بازار بيرون روند. دوم تورم در اقتصاد  
داخلي چين را به احتمال زياد در ماه هاي آينده شاهد خواهيم بود. سوم رشد توليد ناخالص داخلي  

 نخواهد بود.  چين ديگر به اندازه دهه هاي گذشته 
حال محدود شدن    زغال سنگ بلحاظ شدت توليد گازهاي گلخانه اي مصرف آن در سطح جهاني در -۵

است. اما كشورهاي صنعتي به دليل عرضه اين حامل انرژي توسط خود آنها بعيد است كه به سادگي  
هواي گالسكو    از مصرف اين كاال دست بكشند. استراليا در حاليكه در مباحثات مربوط به اجالس آب و

شركت مي كند، اما همزمان صنايع زغال سنگ كشورش را جزو منافع حياتي دانسته و به توسعه  
زغال سنگ از لحاظ ارزش سومين كاالي استراليا در رابطه با    توليد زغال سنگ همت گذاشته است.

به دليل  چين    ٢٠٢٠در    .مي باشد صادرات به چين كه يك سوم كل صادرات استراليا به چين است  
با استراليا واردات زغال سنگ را از اين    در ارتباط با منشاء بيماري كرونا  تفاوت نگرش هاي سياسي

چين براي  استراليا مجوز توسعه سه معدن ديگر را صادر كرد.  ٢٠٢١كشور متوقف كرد. در ماه اكتبر 
قزاقستان با  سيه روي آورد.  و رو  قزاقستان،  پر كردن خالء استراليا به واردات از اندونزي، مغولستان، 

ميليون تن ذخائر زغال سنگ وهمسايگي با چين يكي از نقاطي است كه چين بر روي واردات    ٢٥٠٠٠
ويژه نموده است. اولين محمول  از اين كشور سرمايه گذاري  زغال سنگ براي نيروگاه    ه زغال سنگ 

آن هند زغال سنگ آماده شده    بجايحرارتي هفته گذشته از قزاقستان وارد استان ژچيانگ شد.    هاي
به  از استراليا خريداري كرد.    چين  براي صادرات  در ماه هاي اخير قيمت زغال سنگ  را با تخفيف 

ابت آشكار استراليا با منافع چين در درياي چين  قبشدت افزايش يافته است. به همين دليل عليرغم ر 
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ي آمريكايي، دولت چين  رور با فنآوجنوبي و مسئله توليد زيردريايي هاي هسته اي توسط اين كش
مسئله كمبود زغال سنگ در كنار بحران نفت و  ممنوعيت واردات رغال سنگ از استراليا را لغو كرد. 

از طرف ديگر توليد زغال سنگ در داخل چين نيز دچار مشكل  خودنمايي مي كند.  براي چين  گاز  
قاط مختلف چين شده و توليد مجموعا  شد. باران و توفان موجب رانش زمين و جاري شدن سيل در ن 

معدن زغال سنگ متوقف شد. اينك در آستانه فصل سرما چين با كمبود گاز طبيعي و زغال    ٦٠
نيروگاه هاي حرارتيسنگ روبروست.   براي  را در    و آينده آن   شكل زير قيمت زغال سنگ مناسب 

 ژو نشان مي دهد استان ژنگ
 

  
  

غال سنگ به مشكل برخورده اند. به همين خاطر ظرفيت توليد  هند و چين هر دو در مورد تامين ز -۶
پيدا كر  ١١٠٠٠الكتريسيته هند در ماه جاري   و كمتر  دمگاوات كاهش  اقتصاد  . فعال شدن بخش 
باعث افزايش تقاضا براي زغال سنگ شده است. بخش توليد برق   ١٩-شدن پيامدهاي بيماري كوويد 

كي به زغال سنگ بود چرا كه در اين ماه تاكنون توليد برق  درصد در ماه جاري مت  ٧٠هند مجموعا تا  
هزار    ٢٠٨. نيروگاه هاي حرارتي هند  تا اين جا كاهش يافته استاز باد و همچنين سدها به شدت  

درصد) را از سوخت زغال سنگ تامين مي نمايند. دولت هند مي گويد كه نيروگاه   ٥٤مگاوات برق (
 ا براي سه روز ذخائر زغال سنگ را در انبار دارند.  هاي متكي بر زغال سنگ اكنون تنه

در اروپا كه سياست گذاران اين قاره خودر ا قهرمان مبارزه با زغال سنگ و آلودگي ناشي از گازهاي   -٧
گشته  گلخانه اي مي دانستند، با باالرفتن قيمت گاز طبيعي نگاه ها به استفاده بيشتر از زغال سنگ باز

ارتقا    ١٩-زايش يافته و صادرات به اندازه قبل از بيماري كوويد فاروپا فا  . توليد زغال سنگ در است
دالر از    ٨٠دالر بر تن متريك است كه    ٢٣٠يافته است. قيمت زغال سنگ در اين روزها در روتردام  

دالر بر تن در    ١٧٠از هم اكنون به قيمت    ٢٠٢٢ماه سپتامبر بيشتر است. زغال سنگ تحويلي در  
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ي شود. تجربه نشان مي دهد كه باال و پايين رفتن قيمت زغال سنگ برخالف نفت و  اروپا معامله م
بود. به  اگاز بطئي و آرام صورت مي گيرد. بن به اين زودي  ارزان  انتظار زغال سنگي  براين نبايد به 

از هم اكنون درحال عقد قرارداد براي تحويل زغال    اروپا  بان نيروگاه هاي گازيحهمين دليل هم صا
 سنگ از روسيه در سال بعد هستند.

 


