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 پایش بازار 

 

 هاي بازار پویایی

ها  هاي سهام تحت تاثیر نگرانیهاي دیگر و بازارهمسو با قیمت کاالهاي انرژي در هفته اخیر  حامل  قیمت

  عدم قطعیت رشد چشمگیر ارزش دالر و  هاي بهره آمریکا،  نسبت به آسیب دیدن رشد اقتصادي از افزایش نرخ

بهاي نفت    .هاي کرونایی در چین، روند رو به کاهشی داشتندو همچنین محدودیت  ،نسبت به تورم و رکود 

وست تگزاس  دالر در روز جمعه رسید. نفت   108.05دالر به    111.36درصدي از    2.97 خام برنت با کاهش

دالر در معامالت آخر هفته   106.75دالر در هر بشکه به قیمت    108.52درصدي، از    1.63  با افت  اینترمیدیت

دالر    8.801دالر از    1.097گذشته پشت سر گذاشت و با کاهش  طبیعی روند مشابهی را در هفته    زرسید. گا

ها  قیمتکاهش  رسید. این    در هنري هاب  در معامالت روز جمعهیو  تیبر هر میلیون بیدالر    7.704به    مه   6در  

  31سخنرانی پوتین در هفته گذشته مبنی بر ادامه جنگ در خاك اوکراین، تحریم  در حالی رقم خورد که  

برجام و عدم نقش آفرینی  شرکت انرژي اروپایی توسط روسیه و تطویل مذاکرات وین در خصوص احیاي  

 دهند. هاي آتی میایران بطور جدي در بازار انرژي نشان از افزایش احتمالی قیمتها در هفته 

 تفسیر هفته

درصدي نرخ بهره در آمریکا در دو هفته قبل   مبنی بر افزایش نیم(فدرال رزرو)    اعالم بانک مرکزي آمریکا .  1
ها در مورد رشد اقتصادي و تقاضا در در تمامی بازارها از جمله بازار انرژي در هفته منجر به تشدید نگرانی

 ايسابقهتورم بی یافتهز کشورهاي توسعهمشابه بسیاري ا  که اخیر شد. آمریکا بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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هارات خود نسبت به افزایش گذارد تا آنجا که مقامات اقتصادي ایاالت متحده در اظروزها پشت سر میرا این  
 اند. درصدي نرخ بهره براي مقابله با اثرات تورمی و مقابله با افزایش قیمتها تاکید کردهمجدد نیم 

  کنندهقیمت مصرفسنگاپور، با اشاره به رشد چشمگیر شاخص   OCBC هووي لی، اقتصاددان گروه بانکی
)CPI(  هاي نفت  رکود شدت بیشتري پیدا کرده و باعث افت قیمت مربوط به  هاينگرانی  کند: بیان می آمریکا

تر  درصد رشد و ضرورت افزایش سریع  8.3کننده آمریکا در آوریل  شاخص قیمت مصرفشوند. طبق آمار،  می
قرارداد آتی    23که    ،ل، شاخص کاالهاي بلومبرگدر همین حا  کند.میرا تایید    در این کشور هاي بهره  نرخ

درصد کاهش یافت که بزرگترین افت از اوایل   4.3کند   انرژي، فلزات و محصوالت کشاورزي را دنبال می
 باشد. نسبت به وضعیت کنونی میگذاران ت و نشانگر بدبینی سرمایهماه مارس اس 

در کنار تورم افسارگسیخته در این روزها منجر به  ) دیگر عاملی است که  Dollar Indexرشد شاخص دالر( 
مقدار این  بخصوص در بازار انرژي شده است.    کنندهو به بیانی بهتر کاهش توان خرید مصرف  کاهش تقاضا
ي تغییرات شاخص دالر در  نشاندهنده  1نمودار  .اردیبهشت رسید23در پایان روز جمعه    104.93شاخص به  

 است.  هفته اخر

 یرات شاخص دالر در هفته اخیر. تغی1نمودار

 

می.  2 تهدید  را  جهانی  اقتصاد  کماکان  که  دیگري  قرنطینه موضوع  وضعیت  تداوم  است.  کند،  چین  در  ها 
 وزیر  نخستاند. اند و عالوه بر شانگهاي به پکن نیز رسیدهتري هم پیدا کردههایی که ابعاد گسردهمحدودیت
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ه و بر تداوم و گسترش  هشدار داد  در هفته اخیر  کچیانگ، نسبت به وضعیت شغلی پیچیده و خطرناك لی چین،
  لیون واردکننده نفت، با تقاضاي حدود ده می  نها در صورت نیاز تاکید کرده است.  چین بعنوان بزرگتریقرنطینه 

کند و بسیاري معتقدند شیوع مجدد بیماري  بشکه نفت در روز نقش بسیار مهمی را در بازار انرژي ایفا می
در این کشور، شتاب افزایش قیمتها در بازار انرژي بعد از شروع تنش روسیه و اوکراین را کنترل    19-کووید

 کرده است. 

رسد بازار انرژي این روزها بیش از هاي انرژي در هفته اخیر کاهش یافت اما بنظر میحامل  اگرچه قیمت.  3
انداز تحریم نفت و سوخت  چشم  .وسیه و اوکراین قرار داردهر زمانی تحت تاثیر پیامدهاي سیاسی تنش ر

ها  ري بوده که از قیمت عامل دیگ  رضه جهانی را محدودتر خواهد کردروسیه از سوي اتحادیه اروپا که ع
ها علیه در دو هفته گدشته اتحادیه اروپا از تصمیم خود براي تصویب بسته ششم تحریم  .پشتیبانی کرده است

عضا از جمله  اما این مهم با مخالفت برخی از ا  روسیه با محوریت تحریم واردات نفت از این کشور خبر داد
روبه کشورهاي  مجارستان  بین  اجماع  و  شده  نگرفته  رو  اروپا صورت  اتحادیه  میعضو  بنظر  قطع و  رسد 

 باشد. مدت میسر نمیوابستگی به نفت و گاز روسیه در کوتاه

اقدامات اعضاي اتحادیه اروپا    از جمله تحوالت مهم تنش روسیه و اوکراین در هفته اخیر که در پاسخ به  .4
تحریم   بود.  انرژي  شرکت    31صورت گرفت،  روسها  توسط  تحریماروپایی  این  اساس  هاي  رکتش  ها، بر 

  .اندهاي مالی با آنها منع شدهو تراکنش  ها و انجام پرداختول این تحریمهاي مشمروسی از معامله با شرکت
  .ها و افراد مشمول تحریم به بنادر روسیه را ممنوع می کند هاي متعلق به این شرکتهمچنین ورود نفتکش

 ها هستند.متعلق به لهستان از جمله این شرکت  یوروپل گازمتعلق به آلمان و   گازپروم آلمانیاشرکت 

ترین اتفاق در تحوالت جنگ روسیه و  شاید بتوان از سخنرانی والدیمیر پوتین در هفته اخیر بعنوان مهم  .5
پوتین رئیس    بازار انرژي را افزایش داد. اوکراین یاد کرد که تاثیر عوامل سیاسی این جنگ بر بازارها از جمله  

جمهوري روسیه در هفتاد و هفتمین سالروز پیروزي اتحاد جماهیر شوروي در جنگ جهانی دوم علیه نازي  
وي    .ها در آلمان، اعالم کرد که امروز روسیه در حال مبارزه با نئونازیسم تحت حمایت ناتو در اوکراین است

نقش آن در ناامن کردن مرزهاي روسیه، یکبار دیگر بر تصمیم درست خود مبنی  با اشاره به گسترش ناتو و  
هاي آتی بین روسیه و اوکراین وضوح از تداوم تنش در ماهه  بر حمله به خاك اوکراین اشاره کرد. سخنانی که ب

 ي برا یم عمو جیبر اعالم بس ی توقعات آن دسته از کارشناسان مبن  نیپوت  یحال سخنران  نیدر عدهد. خبر می
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در اروپا    ت یقطعنامه حفظ امن  هیکه روس  ن یرا برآورده نکرد. گو ا  نی با اوکرا  اریجنگ تمام ع  يبرا  ه یمردم روس
   .ملل متحد طرح شده بود را وتو نکرد نیامت  ي که در شورا

اتحادیه اروپا پس از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین   ءاستفاده روسیه از انرژي براي اعمال فشار به اعضا.  6
ها پیش گزینه جدیدي را پیش روي کشورهاي قاره سبز براي تامین  و افزایش قیمت حاملهاي انرژي از مدت

هاي ایاالت متحده موفقیت چندانی  نیازهاي خود قرار داده است. ایران که در سالهاي اخیر تحت تاثیر تحریم
نقشی که    . ري در این صحنه گرددتواند بازیگمی  ادر بازار انرژي نداشته، این روزها مجددبراي عرض اندام  

تطویل مذاکرات در شرایط    ،عباس ملکی   جام در وین گره خورده و بقولبیش از هرچیز به مذاکرات احیاي بر 
تا حدودي به درك بهتر  می توان    به نفع روسها و به ضرر ایران تمام خواهد شد.  ز هر کشوريفعلی بیش ا

درحالی که دولت سیزدهم روند    .رسیدوضعیت موجود در مذاکرات و ارتباط آن با نقش ایران در بازار انرژي  
بازگشت امریکا به برجام را مشخص نموده و اختالفات تنها بر سر چند موضوع باقی مانده سؤال این است  

امریکا در پذیرش مسئولیت و تعهدات الزم براي بازگشت به برجام نشانه چیست و چرا دولت  تعلل و سستی  
تحلیلگران در پاسخ به این سوال عوامل متعددي    امریکا رفتاري زیگزاگی در این مسیر در پیش گرفته است؟

نفت و عدم ورود ایران  توان به تالش آمریکا براي باال نگهداشتن قیمت  ها میکنند که از جمله آنرا بیان می
و در نتیجه    بوده  وپا که نگران افزایش قیمت نفتبرخالف اربه این بازار اشاره کرد. به تحلیل روزنامه ایران،  

بازگشت امریکا به برجام و ورود بیشتر نفت ایران در انتظار کاهش قیمت این کاالي اساسی در غرب است،  
ماالً با تداوم این وضعیت از وارد آوردن ضربه به اروپا و چین  اي در این مورد نداشته و احتامریکا عجله
ها  ترین مصرف کنندهمریکا خود یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و همزمان یکی از بزرگآ نماید.  استقبال می

گذارد تا بتواند استخراج نفت پرهزینه  رود. افزایش قیمت نفت فرصتی در اختیار این کشور میشمار میبه
بازداشت موقت    گری د  ياز سو  .را افزایش دهد و از این منظر رونقی اقتصادي نیز براي خود ایجاد نماید  خود

اروپا در مذاکرات موسوم به برجام در فرودگاه فرانکفورت و ضبط گذرنامه و    هیاتحاد   نده یمورا، نما  کهیانر
و ننشان  يتلفن همراه  نت  يروهایدهنده تالش  به  آمر   برجام  دنیرس  جهیمخالف  باشد.  یم  کا یبدون حضور 

به   شتریب  را  کا یدر وزارت امورخارجه آمر  رانیمسئول امور ا  یو رابرت مال   ی کن  يباقر   نیکه مذاکره ماب  یکسان
آفرینی در بازارهاي جهانی  هاي پیش روي ایران براي نقشها و چالشتبیین بهتر فرصت  .دانند  ینفع خود م 

هاي  اقتصادي دنیا در سال-هاي نظامیالخصوص بازار انرژي مستلزم مرور وقایع و تغییر روابط بین قطبعلی
پس از روي کارآمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده سرعت بیشتري یافت و منجر به    . تغییراتیاخیر است

هاي مختلف  البته با بررسی شاخص  شد.  2018و چین از سال    و متحدانش،  بین آمریکا   طرح مساله جدایی  
می گذشته  سال  چهار  و در  نیفتاده  اتفاق  کامل  بطور  جدایی  مساله  دریافت  در    توان  و  اتفاقا  تجارت 
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از سوي دیگر در این مدت  ایم.  شاهد افزایش روابط بین متحدان آمریکا و چین بوده  گذاریهاي خارجی سرمایه
هاي  روابط کشورهاي روسیه و چین توسعه یافته و ابعاد جدید سیاسی و اقتصادي بخود گرفته که از نمونه

هاي سیاسی  ها و حمایتها در خاك اوکراین توسط چینیتنشبارز آن باید به خرید نفت روسیه پس از شروع  
هاي ایاالت  هایی که بیش از پیش در تقابل با سیاستها اشاره کرد. حمایتها در سازمان ملل از روسآن
روسیه و چین بیانه مشترکی امضا کردند که از مهمترین    2022در چهارم فوریه  اند.  تحده ابعاد جهانی پیدا کردهم

ي این بیانیه محکوم کردن فعالیتها و گسترش ناتو بود. چین تا قبل از این بیانیه هیچگاه مستقیما در امور  بندها
امنیتی و ژئوپلتیکی اروپا نظري نمیداد، اما با این بیانیه چین در واقع خودش را به جاي یک بازیگر امنیتی  

امنیتی  جهانی  بازیگر  یک  سیاست  آسیایی،  با  تقابل  در  آمو  کرد  ریکا هاي  روابط    .عنوان  در  تغییرات  این 
از سوي دیگر    هاي در خاك اوکراین و انزواي روسهاشروع تنش  اقتصادي جهان از یکسو،-هاي نظامیقطب

ایران قرار داده که به   این بخش اشاره شد.    برخیفرصتهاي خوبی را پیش روي  ابتداي  امضاي  از آنها در 
براي استفاده    نظامحکایت از عزم جزم    اخیر  هايو روسیه در ماه  قراردادهاي راهبردي و بلندمدت با چین 

اشاره کرد    کمربند یک جاده   طرح یک از جمله فرصتهاي پیش رو باید به    حداکثري از شرایط موجود دارد. 
از آسیاي مرکزيکه   باید به کریدور میانی عبورکننده  آسیاي  -قفقاز جنوبی و کریدور آسیاي مرکزي-چین 

ی از کریدورها که ار روسیه و اوکراسین می گذشت  جرا که یک   .ایران عبور میکند، جدیتر فکر کندغربی که از  
  طرح یک کمربند یک جاده چین با کریدور شمال و جنوب   تقاطعباید به    در همین راستا  است.بین رفته    از

اگر با دیپلماسی اقتصادي فعال همراه باشد    سازمان همکاریهاي شانگهايعضویت ایران در    نیز اشاره کرد. 
موارد مذکور بخش کوچکی    ن کمک کند.الخصوص چیتواند به گسترش روابط با کشورهاي عضو علیمی

 باشند و استفاده از  از فرصتهاي پیش روي ایران براي استفاده از شرایط حاکم می


