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 پایش بازار 

 
 

 هاي بازار پویایی
در  روز گذشته نوسانات زیادي را به خود دیده است. اما با این حال    7هاي انرژي در بازه  قیمت تمامی حامل

بازگشته و با توجه به کاهش چشم انداز روشن  يپس از اصالح کوتاه مدت، به موج صعود متیبازار، قاین 
  ت ی از عضو  یناش   یاسیس   يامدها یو پ  نیدر چ   هانهیقرنط  طیبهبود شرا،  نیو اوکرا  هیبحران روس  ط یاز شرا
و از سوي دیگر کاهش عرضه   کشورها  نیبه ا  هیروس  یفنالند و سوئد در ناتو و احتمال حمله نظام  یاحتمال

از    یبرخ   يعرضه از سو   شیافزاتالش براي  بازگشته است. هر چند    ي دالر  110به محدوده    متی ق  ،در بازار
  مت یمدت همچنان احتمال اول صعود ق  انیاست، اما در م  انیجرها در    متیکنترل ق  يکنندگان نفت برا  دیتول

کننده    نییتع  ،ي دالر  114  ینسبت به محدوده مقاومت  متیش قخواهد بود. در ادامه واکن  يدالر   114تا محدوده  
  28.65به    شیهزار بشکه افزا  153با    ل یاوپک در ماه آور  د یگزارش ماهانه اوپک نشان داد تول  ن یآخر  است.

که اوپک طبق توافق اوپک پالس مجاز    ي هزار بشکه ا  254شیکه نسبت به افزا  د یبشکه در روز رس  ونیلیم
 دانسته بود، عقب است. 
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 تفسیر هفته

سه روز متوالی  اردیبهشت، شانگهاي    27شنبه  هاي گسترده در چین روز سهبعد از قریب به دو ماه قرنطینه   .1
هایی را  برنامهخارج از مناطق قرنطینه، پشت سر گذاشت و    19-را بدون گزارش هیچ مورد ابتال به کووید

این شهر براي نخستین بار در    .کرد  اعالم  را  ه بیش از شش هفته ادامه داشتک  ها براي پایان دادن به قرنطینه
تاخیر در  ها نسبت به  نگرانی  ي که خبر .دو ماه گذشته به ساکنانش اجازه داد براي خرید از خانه خارج شوند

را تا حدود زیادي کاهش داد و یکی از عوامل موثر بر رشد نسبی  احیاي تقاضا و رشد اقتصادي در چین  
 میلیون بشکه نفت در روز نقش   10.7  حدود  چین با تقاضايهاي انرژي در هفته گذشته بود.  قیمت حامل

کننده  خبر نگران  بلندمدت،  در SPI   شرکت مدیریت دارایی  بنظرکند.  ایفا می  انرژي  مهمی را در بازار  بسیار
در    .مثبت استامري    براي تولیدکنندگان  ند وکیها پشتیبانی ماضاي باالتر و قیمتکمتر از سوي چین، از تق

قرنطینه بهبود شرایط  مثبت  اخبار  به گزارش موسسه گلدمنکنار  باید  اشاره کرد که  ها در چین  نیز  ساکس 
 ه است.  داد  کاهش درصد   4  به درصد 4.5 از را 2022  سال در  چین رشد بینی پیش

از  بازارهاي جهانی از جمله بازار انرژي کماکان متاثر از نرخ باالي تورم در بسیاري از اقتصادهاي بزرگ  .  2
هاي گذشته با افزایش نرخ بهره نسبت به  بانک مرکزي آمریکا طی هفته باشند.ایاالت متحده آمریکا می جمله

ها نشده، حتی در  رسد این سیاست نه تنها منجر به کاهش قیمتمقابله با وضع موجود اقدام کرد اما بنظر می
من خودروي آمریکا  انج  باشد.برخی کاالها از جمله بنزین رکوردهاي جدید قیمتی در حال رقم خوردن می

)  لیتر   3.785(  گالن  هر  در  دالر  4.523  رکورد  به  شنبه  سه  روز  در  کشور  این  در  بنزین  قیمت  متوسط الم کرد  اع
  گالن   یک   قیمت  متوسط   .است  دالر  4  از  بیش  آمریکا  ایالت  هر  در   بنزین  قیمت  متوسط   طوریکه  به  رسید؛
  به   آمریکا  سراسر  در  قیمت  باالترین  که  است  رسیده  بشکه  هر  در  دالر  6  از  بیش  به  کالیفرنیا  ایالت  در  بنزین
  از   بیشتر  دالر   1.89  و  است  شده   بیشتر  سنت  31  گذشته  ماه  به   نسبت  جاري  ماه  در  بنزین   قیمت  . رودمی  شمار
راستا،    .است  گذشته  سال  قیمت همین  اخیر  در  هفته  الیحهدر  آمریکا  به  مجلس  که  کرد  تصویب  را  اي 
هاي بنزین  حد و اندازه قیمتو افزایش بی  ردهصادر ک  را  اضطراري انرژيدهد فرمان  جمهور اجازه میرئیس

انداز منفی وضعیت اقتصادي در آمریکا بر روي  چشم .کندها را غیرقانونی ی از سوي شرکتو سوخت خانگ
براي نمونه  ها در هفته اخیر شده که  بازار سهام نیز اثر گذاشته و منجر به کاهش ارزش سهام بسیاري از شرکت

میلیارد دالر در هفته گذشته   710تریلیون دالر به    1.2توان به ارزش سهام شرکت تسال اشاره کرد که از  می
 رسم شده است.  1نمودار که در ،رسید
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 . ارزش سهام شرکت تسال 1نمودار

 
هاي نفت ممکن است از بازخورد  یمتاگر آمار رشد اقتصادي آمریکا همچنان نامطلوب باشد، ق  SPI بنظر

بر اساس گزارش رویترز، جروم    .و در روزهاي آتی کاهش یابندمنفی این چشم انداز تیره در بازار سهام، متاثر  
اي که براي  هاي بهره را به اندازهشنبه وعده داد بانک مرکزي نرخپاول، رئیس بانک مرکزي آمریکا، روز سه

بحران اقتصادي    .باشد، باال خواهد برد و اظهار کرد بنیان اقتصاد به خطر افتاده استمهار افزایش تورم کافی  
این شاخص شد    یکاهشروند  در ایاالت متحده بر روي شاخص دالر هم اثرگذار بود و پس از مدتها منجر به  

ش داده  نمای DXY و USDX هاينام  با شاخص دالر آمریکا که    تغییرات آن رسم شده است.  2نمودارکه در  
اي از ارزهاي خارجی (یا همان سبد ارزي) را نشان داده که این  شود، قدرت ارز دالر در مقابل مجموعهمی

درصد)،    13.6درصد)، ین ژاپن (  58سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است. یورو (با نزدیک به  
درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با    4.2درصد)، کرون سوئد (  9.2درصد)، دالر کانادا (   11.9پوند انگلستان (

شرایط اقتصادي    .کنندرا ایجاد می   USDXدرصد) اجزاي سبد ارزي هستند که در مقایسه با دالر آمریکا،    3.6
 ایاالت متحده آمریکا در مجموع مانع افزایش بیش از حد قیمتها در هفته اخیر شد. 

 
 اخیر هفته در  دالر شاخص  . تغییرات2نمودار
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ها بود. اداره  کاهش سطح ذخایر نفت آمریکا در هفته اخیر، از جمله عوامل اثرگذار بر رشد نسبی قیمت.  3
هفته ذخایر استراتژیک در  میلیون بشکه نفت در    2.1بینی خود مبنی بر افزایش  اطالعات انرژي آمریکا از پیش

اردیبهشت، حاکی از    28وز چهارشنبه  اخیر خبر داده بود، اما انتشار گزارش ذخایر نفتی ایاالت متحده در ر
می  3.394کاهش   اخیر  هفته  در  نفت سطح ذخایر  بشکه  بدینمیلیون  نفتیباشد.  استراتژیک  ذخایر    ترتیب 

ها نسبت به  میلیون بشکه نفت کاهش یافت و نگرانی  420.8به    میلیون بشکه  424.2از    ایاالت متحده آمریکا
 یش داد. هاي آتی را افزار ماهعرضه نفت کافی د

ایاالت متحده آمریکا از دیگر عواملی است که افزایش   ناتمام   اما   حفرشده   هايچاه  یا  1هاDUCکاهش    .4
ماهقیمت حامل را در  نفت  انرژي بخصوص  آتی تضمین میهاي    هاشرکت  شیل،   رونق  دوره  در  کند.هاي 

نمودار    بودند  غیراقتصادي  آنها   از   برخی  زیرا  نرسیدند  پایان   به  هرگز  که  کردند   حفر را    زیادي  هاي چاه و 
 رسم شده است.  3در نمودار  2022تا   2019تغییرات آنها از سال 

 
 ایاالت متحده آمریکا  ناتمام اما  حفرشده  چاههاي  یا هاDUC. 3نمودار

 
  حالیکه   در  شدند،  رها  بهتر   هايزمان  در  حفر  براي  هاآن  از  برخی  و  است  گران  هم  هنوز  هاچاهاین    تکمیل 
  که   است  این   نمودار  این  نکته  .شدند  گذاشته  کنار  دیگر  مشکالت  یا  ضعیف  مساحت  دلیل  به   دیگر  برخی
DUCنوعی  به و اندگرفته  قرار استفاده  مورد  19-کووید گیريهمه ابتداي از ها SPR استراتژیک در   ذخایر  یا 

 
1 Drilled but Uncompleted Wells 
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 عرضه  براي   دیگر  مخالف  نیروي  یک   ،سندبر  پایان  خط  به  وقتی  و  هستند  اتمام  به  رو  هاDUC  اما  .هستند  سایه

 .بود خواهد بازار به کمتر هايبشکه ورود یا بیشتر هزینه معناي به  این  که داشت وجود خواهد

اوکراین کماکان در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد و پیامدهاي سیاسی این جنگ بر  -تنش روسیه  .5
انداز تحریم نفت روسیه از سوي اتحادیه اروپا، به  بر اساس گزارش رویترز، چشمروي بازارها اثرگذار است.  

ها علیه  بسته جدیدي از تحریمهاي نفت کمک کرده است. اتحادیه اروپا ماه میالدي جاري  پشتیبانی از قیمت
ها شامل ممنوعیت واردات نفت ظرف مدت شش  روسیه بر سر جنگ در اوکراین را رونمایی کرد. این تحریم

وزیران خارجه    .هنوز تصویب نشده و مجارستان یکی از مخالفان اصلی این طرح به شمار می رود  که   بوده ماه  
بوداپست را براي لغو وتوي پیشنهاد تحریم نفت روسیه، راضی کنند.  اتحادیه اروپا روز دوشنبه موفق نشدند  

اروپاست اتحادیه  اعضاي  همه  موافقت  مستلزم  روسیه،  نفت  واردات  تحریم  شدید    وابستگی.  تصویب 
  4نمودار  کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به نفت و گاز روسیه منجر به تاخیر در تصویب این طرح شده است.

دهد که در این بین مجارستان بیشترین  ایی به گاز روسیه را نشان میاز کشورهاي اروپ  میزان وابستگی برخی
 دارد. را  به گاز طبیعی روسیه  میزان وابستگی

 
 میزان وابستگی برخی از کشورهاي اروپایی به گاز روسیه. 4نمودار
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ترین  مهم  سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو،اعالم رسمی کشورهاي سوئد و فنالند مبنی بر پیوستن به  .  6
اوکراین را بیش از پیش پیچیده و تاثیر عوامل سیاسی بر بازارها -خبر هفته گذشته بود که تحوالت تنش روسیه

  اردیبهشت، سرانجام درخواست رسمی   28فنالند و سوئد روز چهارشنبه،    از جمله بازار انرژي را افزایش داد.
در قبال  مدت خود  طرفی طوالنیام به وضعیت بیخود براي عضویت در ناتو، را تحویل داده و با این اقد

جوزپ  جمهور ایاالت متحده و  تصمیمی که با چراغ سبز جوبایدن رئیس  .پایان بخشیدندهاي روسیه  سیاست
رسد بجز ترکیه سایر کشورهاي عضو ناتو  همراه شد و بنظر می  بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

کیلومتري    1340مرز مشترك بیش از    را براي عضویت در ناتو اعالم کنند.  نیز حمایت خود از این دو کشور
دهد  مرزهاي روسیه را بخوبی نشان می  بودن  ریپذ  بیآس) اهمیت این اقدام در  1بین روسیه و فنالند (شکل 
 ها در روزهاي آتی بود. و باید منتظر واکنش روس

 
 موقعیت جغرافیایی روسیه، فنالند، و سوئد . 1شکل

 
  وزرات   سخنگوي  زاخارووا  ماریاباشند.  اظهارات مقامات روس در روزهاي اخیر نیز موید این موضوع می

  به  پیوستن  براي  فنالند تصمیم  به مسکو   واکنش: گفت  در واکنش به اقدام سوئد و فنالند  روسیه خارجه  امور
الکسی    در اظهارنظري مشابه  .داشت   خواهد  نظامی   ماهیت  که   بود   خواهد  "غافلگیرکننده"  اقداماتی   شامل   ناتو

 .کند را نابود  فنالند ثانیه 10در این کشور قادر است  کرد اعالم معاون کمیته دفاع روسیه  ژوراولیوف

. در انتها باید به تقویت روابط روسیه و چین در روزهاي اخیر اشاره کرد که نمود اصلی آن در خرید نفت  7
است. روستوسط چینی  یهروس مشاهده  قابل  مواجه  ها  اروپایی  توسط کشورهاي  تحریم گسترده  با  که  ها 
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د. موضوعی که بیش  نباشبا اعمال تخفیف بدنبال عرضه نفت خود در بازار آسیا بخصوص چین می  ،اندشده
هاي انرژي  اوکراین و افزایش قیمت حامل-از هر کشوري به ضرر ایران تمام شده است. شروع تنش روسیه

انداز خوبی را پیش روي مقامات ایران براي افزایش درامدهاي ارزي قرار داده بود اما به نتیجه نرسیدن  چشم
ها در فروش نفت با اعمال تخفیف در بازار آسیا  روس  استفاده از فرصت توسط مذاکرات وین از یکسو و  

هاي بسیار زیاد  ام روسیه در ارائه تخفیفاقد   منجر به کاهش فروش نفت ایران در روزهاي اخیر شده است.
به خریداران، و عمدتا چین، نفت روسیه را به رقیبی براي نفت ایران در بازار تبدیل کرده و باعث شده که  

پیرامون کشورهاي آسیایی    هايهاي مستقر در آبمیلیون بشکه نفت خود را در نفتکش  40ایران نزدیک به  
از احتمال  آمریکا و اروپا در واکنش به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین    .ر باشدو به دنبال خریدا  ردهذخیره ک
و مسکو براي فروش این کاال به بازارهاي آسیائی روي آورده و در واقع،   اندخبر دادهنفت این کشور تحریم 

، تا نیمه    هاشرکت ردیابی نفتکش  ،شرکت کپلر از    هاترین گزارشبنا بر تازه  .روي دست ایران بلند شده است
فروند نفتکش مملو از نفت خام ایران در بندرهاي آسیایی، از جمله سنگاپور، لنگر انداخته    20ماه مه بیش از 

میلیون بشکه بود،    22ها، که در ماه آوریل برابر با  نفت ذخیره شده در این نفتکش  .و در انتظار خریدار هستند
تواند قابل توجه باشد.  یم   يدر بازار انرژ  رانینقش ا  انیم  نی ا  در  .ه افزایش یافته استمیلیون بشک  37اکنون به  

پشت  نیا با  پشت  ریپذ امکان  یاس یس  یبانینقش  معنا   ی اسیس  یبان یاست.  راهبردها  یهماهنگ   يبه    ی اساس  يدر 
سفر    ،قطر به تهران  ریو ام  هیجمهور سورسیاست. سفر رئ  يانرژ  ي گذاراستیو س  یخارج  استیکشور در س
و مذاکرات نمایندگان ایران و عربستان در بغداد و احتمال بازگشایی  اروپا،    یخارج   استیس  نده یمعاون نما

  ي انرژ  يدر بازارها   رانی مشارکت ا  يالزم را برا  ینرس یانمایندگی هاي سیاسی در پایتخت هاي دو طرف  
 تواند فراهم آورد. یم

 اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، و عباس ملکی تهیه شده توسط علیرضا 
 


