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  پايش بازار

  
  هاي بازارپويايي

با افزايش همراه بوده كه عمده دليل آن ناشي از تصميم    هفت روزه قبلهاي انرژي در بازه  قيمت تمامي حامل

ارديبهشت بود. بهاي نفت خام برنت    ٨روسيه مبني بر توقف صادرات گاز به كشور لهستان در روز چهارشنبه  

با   ت يديوست تگزاس اينترمدالر در روز جمعه رسيد. نفت  ١٠٩.٧٥دالر به  ١٠٤.٩٧درصدي از   ٤.٥با رشد 

  ز ته رسيد. گادالر در معامالت آخر هف  ١٠٦.٣٧٥دالر در هر بشكه به قيمت    ١٠٢.٠٧درصدي، از    ٣.٩رشد  

آوريل  ٢٢دالر در    ٦.٣٦١سنتي از    ٤٩.٦طبيعي روند مشابهي را در هفته گذشته پشت سر گذاشت و با افزايش  

ها در حالي رسيد. اين افزايش قيمت در آمريكا  در معامالت روز جمعه    وبر هر ميليون بي تي ي  دالر  ٦.٨٥٧به  

در بازار نفت در چين و قرنطينه شانگهاي، نگرانيها نسبت به تقاضا    ١٩-رقم خورد كه شيوع بيماري كوويد

 و منجر به كاهش قيمت در اوايل هفته شده بود. را افزايش داده

  تفسير هفته 

در اكثر كشورها، آمار ابتال به    و انجام واكسيناسيون عمومي  ٢٠٢١رسيد با پشت سرگذاشتن سال  بنظر مي  .١

گزارشهاي سازمان    كاهش يابد.ال جديد بطور چشمگيري  ومير ناشي از آن در سو مرگ  ١٩-كوويدبيماري  

ه و مشاهده موارد  ها افتادنام چين يكبار ديگر بر سر زبان   بهداشت جهاني نيز اين موضوع را تاييد مي كرد.

ترين مركز صنعتي اين كشور يعني شانگهاي در يك ماه اخير  مبتال به بيماري در اين كشور، بخصوص در مهم 

اوجنگراني  به  بيمها نسبت  از سياست «كوويد   را افزايش داده است.  ١٩-كوويداري  گيري مجدد  چين كه 

  هاي اوليه بروز اين بيماري در شهرهاي خود در ماه ١٩-كوويدگيري در مقابله با همه يا «تحمل صفر» صفر» 
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ميليون نفر    ٢٧  با بيش از  تري را در قبال منطقه شانگهاينه گيرااز جمله ووهان استفاده كرده، تدابير سخت  

اتخاذ كرده بطوريكه،   بيماريجمعيت  با شيوع  مبارزه  در راستاي  اطراف  مقامات شانگهاي  حصارهايي در 

مسكوني  ساختمان  همهقرنطينه   و  كشيدههاي  با  مقابله  براي  بهها  با   است.رسيدهخود  چهارم    هفته  گيري 

است. چين بعنوان دومين اقتصاد بزرگ  وجود آمار نشانگر افزايش تعداد بيماران در روزهاي اخير بوده  اين

جهان كه رتبه نخست را در واردات نفت به خود اختصاص داده نقش بزرگي را در تقاضا بازار انرژي ايفا 

  نشان مي دهد. ٢٠٢٠انويه در چين را از ابتداي ژ ١٩-تعداد مبتاليان به كوويد ١نمودار كند.مي

  

ميليون بشكه در    ١از  هاي چين بيشادوارد مويا، تحليلگر ارشد بازار در مؤسسه اوآندا عقيده دارد قرنطينه  

ي و  هاي اخير شده است.ها در هفتهكه همين موضوع منجر به افت قيمت   كندروز از تقاضاي نفت كم مي

كننده شود، تعيين آينده انجام مي روز    ٥منطقه از چين طي    ١٢تست كرونايي كه در    كندچنين اشاره مي هم

  .تغيير بزرگ بعدي در قيمت نفت خواهد بود

بانكاز ديگر عواملي كه در هفته اخير منجر به افت نسبي قيمت .  ٢ مركزي    ها در ابتداي هفته شد، اعالم 

  .خواهد شد جهانيآسيب ديدن رشد اقتصاد بود، امري كه منجر به آمريكا مبني بر افزايش احتمالي نرخ بهره 

  درصدي نرخ بهره در از احتمال افزايش نيم  ارديبهشت، ١ پنجشنبه داري آمريكاپاول، رئيس خزانه  جروم
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داد  خبر  مه  ماه  در  بانك  اين  آينده  مؤسسه   هيرويوكي  .اجالس  تحقيقات  بخش  مدير  كيكوكاوا، 

و با اشاره به    گرفتن دو عامل ذكرشده در باال در تحليل خود از آينده بازار انرژي با در نظر   سكيوريتيز نيسان

فضاي بدبيني به نگرانيها پيرامون محدود شدن  :  دهدرا اين چنين ارائه مي، تحليل خود  جنگ روسيه و اوكراين

گذاران آماده  عرضه جهاني غالب شده است زيرا چين همچنان به قرنطينه شانگهاي ادامه داده است و سرمايه 

كنند قراردادهايي كه دارند را پيش از  گذاران تالش ميشوند. سرمايه اي بهره آمريكا ميه سلسله افزايش نرخ 

تابستاني آمريكا در ماه مه، تنظيم كنند. اما به دليل احتمال تحريم نفت روسيه از سوي    سفرهايآغاز فصل  

پايين  دالر در هر بشكه    ٩٠هاي نفت به پايين  رود قيمت اتحاديه اروپا و عميق شدن بحران اوكراين، انتظار نمي 

درصد    ٢.٥بيايند. برخي از كارشناسان عقيده دارند كه براي مقابله با تورم موجود در آمريكا، فدرال رزرو بايد  

  . نرخ بهره را افزايش دهد

شمار دكلهاي حفاري  مبني بر افزايش    اريبهشت   ٢،  روز جمعه در  شركت خدمات انرژي بيكرهيوز    گزارش.  ٣

ها نسبت به تامين تقاضا در بازار پرتالطم انرژي را  بخشي از نگراني   آمريكا براي پنجمين هفته متوالينفت  

هاي ها در ابتداي هفته شد. بدين ترتيب شمار دكلهاي آتي كاهش داد كه خود منجر به تعديل قيمت در ماه 

  .است  ٢٠٢٠ز آوريل سال حلقه رسيد كه باالترين رقم ا ٥٤٩با يك حلقه افزايش، به نفتي آمريكا 

ها در ابتداي هفته با افزايش قيمت دالر كه نرخ آن مبناي معامالت در بازار  بخشي از افت نسبي قيمت   .٤

االترين  به ب ارديبهشت    ٥روز دوشنبه  دالر آمريكا    شاخص   انرژي براي بسياري از كشورهاست، جبران شد.

براي خريداراني   نفت   طي روزهاي اخير موجب شدهارزش دالر آمريكا  افزايش    . سال گذشته رسيد  ٢رقم طي  

ترس از كمبود عرضه نفت تمركز    عقيده دارد،  ادوارد مويا   .باشدتر  كنند گرانمي  كه از ساير ارزها استفاده

حاضر باال رفتن ارزش دالر فشار بيشتري به قيمت كاالها وارد درحال به گفته وي اصلي تاجران نفت نيست. 

دهنده شاخص نشان   ٢نمودار   شوند.و در اين بين كاالهاي حوزه انرژي زودتر از ساير كاالها متاثر مي   كندمي

  چنان حفظ كرده است. دالر در يك ماه اخير بوده كه روند صعودي خود را هم 
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ترين عامل اثرگذار بر  مهم شك تنش بين روسيه و آمريكا كه درصدر اخبار اين روزهاي جهان بوده،  بي  .٥

جريان تجارت، مصرف و توليد  به گزارش بانك جهاني حمله روسيه به اوكراين،    هاست.بازار انرژي و قيمت 

 قيمت كاالهاي غذاييها در خاك اوكراين،  طبق اين گزارش بعد از آغاز درگيري  .انرژي را تغيير داده است 

ژي و شوكهاي وارد شده به تجارت نفت بين المللي، قيمتهاي باالي  افزايش يافته و به همراه قيمتهاي باالي انر

بانك جهاني ميانگين قيمت نفت برنت در سال   .كاال باعث تشديد فشار تورمي در سطح جهاني خواهد شد

نشان   ٢٠٢١درصد افزايش در مقايسه با سال    ٤٢دالر در هر بشكه پيش بيني كرد كه    ١٠٠ميالدي جاري را  

ها در  فشار تورمي از سوي ديگر منجر به افزايش قيمت   .است   ٢٠١٣ترين سطح ساالنه از سال  مي دهد و باال

امر توليد    آلومينيوم و نيكلفلزات پايه چون   هاي بيشتري  را با هزينه   تجديدپذير  هايانرژي شده كه همين 

  رو كرده است.روبه

تر از  در هر بشكه مي رسد كه پايين دالر    ٩٢به    ٢٠٢٣طبق گزارش بانك جهاني، قيمت نفت برنت در سال  

دالر در هر بشكه است. پيش بيني مي شود قيمتهاي    ٦٠است اما باالتر از ميانگين پنج ساله    ٢٠٢٢ميانگين سال  

درصد باالتر باشند    ٨٠شوند و قيمتهاي زغال سنگ    ٢٠٢١دو برابر قيمت سال    ٢٠٢٢گاز طبيعي اروپا در سال  

  بود. انفجار قيمت مواد غذايي و در باالترين ركورد همه زمانها خواهد    و قيمت گاز طبيعي و زغال سنگ

سوخت در آمريكا باعث تضعيف دمكرات ها و كم شدن احتمال پيروزي مجدد بايدن در انتخابات رياست  

  خواهد شد.  ٢٠٢٤جمهوري آمريكا در 
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در   صادرات گاز خود به لهستان و بلغارستان روسيه مبني بر توقفهشدار ترين خبر در هفته گذشته، مهم. ٦

از اشغال اوكراين،   كه شركت گازپروم    ارديبهشت بود و بفاصله يك روز تحقق يافت.  ٦شنبه  روز سه  قبل 

دليل تشديد اختالفات گسترده روز چهارشنبه به ،  انبارهاي گاز خود در كشورهاي اروپايي را كاهش داده بود

خط لوله يامال  يف، اعالم كرد عرضه گاز به لهستان از  كي -هاي نظامي مسكوروسيه با غرب بر سر درگيري

ه شد ش داد و قيمت نفت با رشد همراافزاي  ثير عوامل سياسي بر بازار نفت رااين تصميم تا  .كندمتوقف مي  را

روزه  ٧بازه و نه تنها كاهش قيمت نفت در ابتداي هفته را جبران كرد بلكه به منجر به افزايش قيمت نفت در 

  . اروپاست -دهنده مسير خط لوله يامالنشان  ١نقشه  شد.

 
  اروپا -خط لوله يامال. ١نقشه 


