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 پایش بازار

 
فزایش نرخ  اروزه با کاهش همراه بوده که عمده دلیل آن ناشی از    7هاي انرژي در بازه  قیمت تمامی حامل

در چین، و   19-، شیوع مجدد کوویدها نسبت به کاهش نرخ رشد اقتصادي نگرانی  ،بهره بانکی در آمریکا 

  123.21از    يدرصد  4.3نفت خام برنت با کاهش    يبها .  ایاالت متحده است افزایش ذخایر استراتژیک نفتی در  

  121.62از    ،يدرصد  5.2با افت    ت یدینترمی. نفت وست تگزاس ادیدالر در روز جمعه رس  118.02دالر به  

را در هفته   یروند مشابه  یعی. گاز طبدیدالر در معامالت آخر هفته رس  115.35  مت یدالر در هر بشکه به ق

با   و  گذاشت  سر  پشت  در    8.886از    یسنت  121.4  کاهشگذشته  به    10دالر  بازار    7.672ژوئن  در  دالر 

و کمبود عرضه    هیروس  هی اروپا عل  هی اتحاد  يمهای. تداوم اثرات تحردیدر معامالت روز جمعه رس  هابيهنر

کمک خواهد   یآت  يهادر هفته   متهایق  شی در بازار اروپا کماکان به افزا  هیز کمرنگ شدن نقش روسا  یناش

از آلمان به    هیگاز روس  انیگزارش داد، جر  ي روز جمعه، شرکت انتقال گاز فرانسوGRTgazشرکت    کرد.

 همین امرمنجر به افزایش قیمت گاز در اتحادیه اروپا شده است.   متوقف شده است.ژوئن    15از روز    فرانسه  

 ز ی ن  يکشور در بخش انرژ  هی عل  کایآمر  يهام یو برداشتن تحر  رانیا  ياحصول توافق هسته  ياندازها برا چشم

را در بازار    رانیا  يجا  دهدیکه م  ییهافیبا تخف  ه یاکنون روساز سوي دیگر    در حال کمرنگ شدن است. 

  ران یاز بازار نفت دارند، نبود ا  هیدر حذف روس  یو اروپا سع   کایآمر  نکهی. اما با توجه به اردیگیم  یررسمیغ
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شرکت از طرفی    .کندیاز جمله عربستان و عراق باز م   گرید  يکشورها   يرا برا  دان یدر بازار نفت م  هیو روس

  ک یسنت تا    65دالر و    کیرا    هیی در ماه ژو  ای به مقصد آس  ینفت  يدهایگر  یفروش رسم  مت یق  رانی نفت ا  یمل

   با ماه ژوئن باال برد. سهیسنت در مقا 85دالر و 

 يتابستان سال جار  ينفت را برا  مت یق  ینیبخوش  یجهان، با اندک  ی، غول مالGoldman Sachsشرکت  

دالر    150به    يزودبه نفت    مت یشده که ق  یمدع  ی در گزارش  یسیپال  نیفار  هینشر  زد.   نیدالر تخم  140تا  

سوخت،    يتقاضا   هیرویچون رشد ب  یعوامل  ریتاثتحت   اهیس  يطال  يکه بها  دیگوی گزارش م  نی. ادیخواهد رس

  ت یو محدود  یشیپاال  ت عمده در روند صنع  راتیی اعمال تغ  يدشوار  ،ینفت  ریذخا  يهايشدن موجود  یخال

 به رشد خود ادامه خواهد داد.  وقفهیاضافه عرضه به صورت ب ت یظرف دیشد

 تفسیر هفته 

ترین عامل اثرگذار بر قیمت در مهم درصدي نرخ بهره،    0.75افزایش    مبنی برتصمیم بانک مرکزي آمریکا  .  1

منجر به ریزش بازارهاي مالی (بازار سهام و    که  عاملی  از جمله بازار انرژي در هفته اخیر بود.   تمامی بازارها
ناشی از تنش    هاي اخیرهفته  پس از رشد افسارگسیختهانرژي  حاملهاي    قیمتکاهش    و همچنینرمزارزها)  

 و از مدتها قبل بر لزوم اتخاذ چنین  شد. سیاستی که در ایاالت متحده مسبوق به سابقه بوده اوکراین - روسیه
نرخ بهره را به میزان    سال جاري   اردیبهشت   14مسئولین بانک مرکزي آمریکا در  .  سیاستی نیز تاکید شده بود

  ، سابقه در بزرگترین اقتصاد دنیا گرفته شد درصد افزایش داده بودند. تصمیمی که براي مقابله با تورم بی  0.5
در تالش براي ریکا  بانک مرکزي آم  ،نهایتا پس از کمتر از دوماه از افزایش قبلی  اما به نتیجه مطلوب نرسید.

خرداد، نسبت به افزایش    25روز چهارشنبه    ،سال گذشته رسیده   40از  کنترل تورم که به باالترین حد خود  
در   نرخ بهرهو با این افزایش،    رقم بخورد  1994افزایش از سال  باالترین    تا  درصدي نرخ بهره اقدام کرد  0.75

در سال  بینی کرده که نرخ بهره آمریکا  رئیس قبلی فدرال رزرو آمریکا هم پیش  .رسید  1.75ایاالت متحده به  
و عدم   آسیب دیدن رشد اقتصاد جهانیافزایش نرخ بهره منجر به    !درصدي خواهد رسید  5به محدوده  جاري  

 . گذاران در بازار انرژي خواهد شدورود نقدینگی توسط سرمایه 
درصد   8.6اکونومیک نرخ تورم در ایاالت متحده در ماه مه به    تریدینگ  سایت س آمار منتشرشده در  براسا

جوبایدن رییس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در  باشد. می 1981رسیده که بیشترین میزان از دسامبر سال 
طول سه دهه گذشته نرخ    ترین اولویت داخلی کاخ سفید اعالم کرد. درهفته اخیر، کنترل نرخ تورم را مهم

 1980آمریکا بین سالهاي  تغییرات نرخ تورم  درصد تجاوز کرده است.    5بار از عدد    4تنها  تورم ایاالت متحده  
  رسم شده است. 1در نمودار 2022و 
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 )tradingeconomics.com( 2022تا  1980تورم آمریکا بین سالهاي  . نرخ1نمودار

درصد    5شود در طول دو دهه گذشته نرخ تورم ایاالت متحده عموما زیر  مشاهده می  1همانطور که در نمودار
 رسیده   8.6تجاوز کرده و به    2.3خود، برابر    بیست سالهماهانه  بوده اما در یکسال گذشته نرخ تورم از میانگین  

بیشترین سهم  درصد    10.1درصد و بخش غذا با    34.6بخش انرژي با نرخ تورم  براساس این گزارش    است.
درصد،  48.7گازوییل با درصد، 106.7نفت خام با در این میان   این تورم افسارگسیخته ایفا کرده است.را در 

رخ تورم  تغییرات ن  اند.درصد بیشترین تورم را در بازار انرژي داشته   30.2و گاز طبیعی با    درصد  12برق با  
 رسم شده است.  2در نمودار 2022و  2005انرژي آمریکا بین سالهاي 

 
 )tradingeconomics.com( 2022تا  2005. نرخ تورم انرژي آمریکا بین سالهاي 2نمودار

افزایش نرخ تورم و اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره منحصر به آمریکا نبوده و تمامی اقتصادهاي دنیا را درگیر 
کشور عضو این    37کشور (  44کرده است. در آخرین گزارشی که سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درباره  

در   2022در سه ماهه ابتدایی سال  اقتصاد برتر دنیا) منتشر کرده، رشد چند برابري نرخ تورم    7سازمان و  
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براساس این گزارش بیشترین نرخ    گیري کرونا مشهود است.قبل از همه  2020مقایسه با نرخ تورم در سال  
  54.8تورم در کشورهاي اروپاي شرقی، آمریکاي شمالی و آمریکاي مرکزي مشاهده شد و ترکیه با نرخ تورم  

 رسم شده است. 1اند که در شکلجربه کرده ت 2022م را در سال درصد بیشترین نرخ تور
 

 
 ) OECD(اقتصاد برتر دنیا   7کشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و  37. نرخ تورم 1شکل

حداقل دوبرابر شده و نرخ تورم    2020کشور مورد مطالعه نسبت به سال    37براساس این گزارش نرخ تورم  
در این میان اسراییل، یونان، ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال به ترتیب با   است.برابري همراه بوده    4کشور با رشد    16

و در مقابل کشورهاي چین، اندونزي،    اندرا تجربه کرده تورم  برابري بیشترین رشد    11، و  13،  19،  21،  25رشد  
نرخ تورم روبه  با کمترین رشد  آفریقاي جنوبی  ژاپن، و  بودههند،  آمر  اند.رو  متحده  این  ایاالت  در  نیز  یکا 

نمایش داده شده    3را بخود اختصاص داده است که در نمودار  19برابري جایگاه    4با رشد حدود  شاخص  
هفته گذشته اعالم کرد که نرخ بهره   بانک مرکزي اروپاسابقه،  است. در همین راستا و براي مقابله با تورم بی 

بانک مرکزي اروپا   اد.درصد افزایش خواهد د  0.25به میزان    سال گذشته  11راي نخستین بار طی  پایه را ب
درصدي عنوان کرده، نرخی که طی ماه مه گذشته در   2هدف از این اقدام را رساندن نرخ تورم به هدف  

 .سابقه بوده است سال گذشته بی  25درصد رسید که در  8.1منطقه یورو به 
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 ) OECDاقتصاد برتر دنیا (  7عه اقتصادي و کشور عضو سازمان همکاري و توس 37. رشد نرخ تورم 3نمودار

باشد و در حالیکه انتظار  ترین عامل اثرگذار بر قیمت در هر بازاري تعادل بین عرضه و تقاضا میطبعا مهم .  2

در جهان و بخصوص در چین، بازارها با افزایش تقاضا و قیمت    19-گیري بیماري کوویدرفت با پایان همهمی
بعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نگرانیها   در هفته اخیر در چین  19-کووید  بهرو باشند، جهش موارد ابتال  روبه

در چین نمایش   19-موارد مبتال به کووید  4نسبت به احیاي تقاضا در بازارها را افزایش داده است. در نمودار
 داده شده است.
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 ) بانک جهانی( در چین 19-. جهش موارد ابتال به کووید4نمودار

در هفته اخیر افزایش یافته و چین که اخیرا    19-موارد مبتال به کوویدشود  مشاهده می  4همانطور که در نمودار
 چین  د.شها آماده  عمال مجدد قرنطینه هاي کرونایی در پکن و شانگهاي را برداشته بود، براي امحدودیت 

 ارباز در را مهمی بسیار نقش روز در نفت  بشکه میلیون ده حدود تقاضاي با نفت، واردکننده بزرگترین بعنوان

 از بعد انرژي بازار در قیمتها افزایش شتاب کشور، این در 19-کووید  بیماري مجدد شیوع و میکند ایفا انرژي

ها در مجموع بازار انرژي با البته به اذعان بسیاري از رسانه   .است  کرده  کنترل را اوکراین و روسیه تنش شروع
 هاي کرونایی تداوم داشته باشند. افزایش تقاضا همراه خواهد بود و بعید بنظر میرسد محدودیت 

-هاي انرژي اگرچه با ریزش مقطعی در هفته اخیر همراه بوده اما تداوم پیامدهاي تنش روسیه قیمت حامل .  3

راا در  و  تحریم وکراین  بسته ششم  تصویب  آنها  ممنوعیت  س  محوریت  با  روسیه  علیه  اروپا  اتحادیه  هاي 

آمار منابع رسمی اما نشان از باشد.  واردات نفت  و گاز روسها، نشانگر قیمتهاي باالتر در ماههاي آتی می

فت حدود سه با وجود االمللی انرژي،  افزایش درآمد روسها در این مدت داشته است. به گزارش آژانس بین

میلیارد    20در ماه مه به حدود    هاي نفتیدرصدي صادرات، مجموع درآمد روسیه از فروش نفت و فرآورده

روسها پس از شروع تنش در خاك    درصد افزایش یافته است.  11رسیده که در مقایسه با ماه آوریل    دالر

اوکراین بازار هدف صادراتی خود را از اروپا به کشورهاي آسیایی و در راس آنها به چین و هند تغییر داده  

 این امکان را به حاکمان روسیه داده تا حتی با   2022درصدي قیمت نفت در سال  60است. افزایش حدود 

نکته قابل تامل افزایش   درآمدهاي ارزي خود را افزایش دهند.دالري در فروش نفت خود    30اعمال تخفیف  

هزار بشکه در روز است که عمده دلیل ناشی از    500مجموع صادرات نفتی روسها در ماه مه و به میزان  
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ترین اظهارنظر  روسیه در تازه   هافزایش صادرات به کشورهاي آسیایی است. سرگئی الوروف، وزیر امور خارج 

هاي غلط غرب دانسته که نتیجه آن نه تنها منجر به تضعیف اقتصاد  لی را حاصل سیاست خود قیمتهاي فع

  بانک   سیتی  افزایش یافته است.  2022روسیه نشده بلکه به گفته وي سود روسها از صادرات انرژي در سال  

ه تولید و صادرات  تواند به این معنا باشد کهاي نفت خام روسیه به آسیا می اعالم کرد که تغییر مسیر محموله

هزار بشکه در  500در محدوده یک میلیون تا یک میلیون و  و    رانجام کاهش چندانی نخواهد داشت روسیه س

در مقابل باید به نقش عربستان در تولید و عرضه نفت اشاره کرد که به نقل از خبرگزاریها    .روز خواهد بود

 کند. را براي تامین نیاز کشورهاي اروپایی آماده میرسد خود  صادرات خود به چین را کاهش داده و بنظر می

مو از  بوده،    ارديیکی  انرژي  حوزه  تحلیلگران  از  بسیاري  بحث  مورد  اوکراین  در  تنش  از شروع  پس  که 

نشانگر چیز دیگري  باشد. آمار و ارقام اما  جایگزینی نفت روسیه با نفت ایران بخصوص در بازار آسیا می

 کند.ایجاد می  زینی با نفت سایر کشورهاباشد که نفت روسیه براي جایگیسکی میر نشانگر 5نمودارهستند. 

 
 . میزان ریسک جایگزینی نفت روسیه با سایر کشورها 5نمودار

نفت روسیه تاکنون تهدیدي براي بازار نفت ایران نداشته و در عمل بیشترین ریسک را براي    5طبق نمودار
، نفت 2022شود تا پایان سال  می  بینیاست. براساس این نمودار، پیش ایاالت متحده و گروه اوپک ایجاد کرده  

 رسد  ر بازار انرژي باشد. بنظر می هزار بشکه نفت ایران د 100تا  50روسیه نهایتا تهدیدي براي صادرات 
طلبی خود کشورها  ضه در بازار انرژي بیش از آنکه مورد تهدید سایر رقبا باشد به فرصت آرایش جدید عر

 براي یافتن مشتري در این بازار گره خورده است.
ته اخیر  در هف  از خطوط نورد استریم  از طرفی باید به توقف صادرات گاز شرکت گازپروم روسیه به آلمان

کرد ازمجموعه  استریم  نورد.  اشاره  انتقال اي  لوله  طبیعی خطوط  از  دری گاز  گذر  با  که  است  اروپا  در  ایی 
در شمال   ویبورگ است که ازرساند و شامل دو خط لوله  گاز را از روسیه به آلمان می  دریاي بالتیک بستر

پرایس  به گزارش اویل    است.  شده  کشیدهدر شمال شرقی آلمان   گرایفسوالد در نزدیکی لوبمین غربی روسیه تا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF
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 ۸ 

  40ت زیمنس حدود  عرضه گاز روسیه به بزرگترین اقتصاد اروپا بدلیل تاخیر در تعمیر تجهیزات توسط شرک 
منظور تعمیرات به هفته  2براي  تیخط لوله نورد استریم در ماه آ ،طبق این گزارش درصد کاهش یافته است.

ترتیب قیمت گاز در این به   .هیچ جریان گازي به آلمان وجود نخواهد داشت   و  بسته خواهد بود  و نگهداري
 نمایش داده شده است.  2خط لوله نورد استریم در شکل .درصد افزایش یافت  13 در هفته اخیر اروپا

 
 . خط لوله نورد استریم 2شکل

 
 تهیه کنندگان این شماره: علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، و عباس ملکی


