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 پایش بازار

 
 لیبا کاهش همراه بوده که عمده دل  یهفته متوال  نیدوم  يبرا  ریروز اخ  هفت در    يانرژ   يهاحامل  یتمام  مت یق

 ییاروپا  مانانیپمتحده و هم  االتینفت توسط ا  يبرا  یمتیسقف ق  جادیطرح ا  یاحتمال  ب یاز تصو  یآن ناش

صادرات نفت ونزوئال به   يبرا  کایمجوز آمر،  و اروپا  کایدر آمر  ینرخ بهره بانک  شیتداوم اثرات افزا  ،يو

  دن یتوسط جوبا  یاتیمال  قیتعل  يهااست یس  اذاتخ  نیهمچن  ، واوپک پالس  ينفت اعضا  دیتول  شیافزا  ،اروپا

  ی نفت  کیاستراتژ  ریذخا  شیافزاتقاضا و    يایو اح   ينسبت به کاهش نرخ رشد اقتصاد  هایبود. نگران  کایدر آمر

 يدرصد  6.9نفت خام برنت با کاهش    ياند. بها بوده  متهایعوامل موثر بر کاهش ق  گریمتحده از د  االتیدر ا

از   ،يدرصد  9.6با افت    ت یدینترمی. نفت وست تگزاس ادیدالر در روز جمعه رس  109.88دالر به    118.02از  

را    یروند مشابه  یعی. گاز طب دیدالر در معامالت آخر هفته رس  104.29  مت یدالر در هر بشکه به ق  115.35

دالر در   6.239ژوئن به    17دالر در    7.672از    یسنت  143.3در هفته گذشته پشت سر گذاشت و با کاهش  

 . دیدر معامالت روز جمعه رس هابيهنر بازار

  ي هاگذشته با غول   يهاکشور در هفته   نیاست. ا  رانیبا ا   يمشترك گاز  دانیم  يدادن رو قطر در حال جوالن

.  پروراندیدر اروپا را در سر م  هیگاز روس   ینیگزیجا  يای کشور رؤ  نیبزرگ نفت و گاز قرارداد امضا کرد. حاال ا
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حال ا  یدر  نظ   رانیکه  و نه   نیچ   ماجراست.  گرارهتنها  صادرات  حوزه  در  بلکه  واردات،  بخش  در  تنها 

 ش یپ  هاي. قطرمد نظر قرار دهدرا    یعرب  يکشورها  گریقطر و د  رینظ  ییقصد دارد کشورها  زین  يگذاره ی سرما

  ي و فرانسو  ییایتالیو دو شرکت ا  ییکایآمر  گریشرکت د  کیبا    یشرقشمال   يگاز   دانیتوسعه م  يبرا  نیاز ا

تُن در سال    ونیلیم  126به    2027قطر تا سال    يدیتول  ت یطرح توسعه قرار است ظرف  ن ی. در ادندی به توافق رس

 برسد. 

 

 تفسیر هفته 

را پشت سر می  2022سال  .  1 ابتدایی خود  نیمه  تاثیر گذارد که قیمت حاملدر حالی  انرژي تحت  هاي 

هاي ابتدایی سال مبنی بر ها در ماهرخی نشانه اوکراین و مشاهده ب-اقتصادي تنش روسیه -پیامدهاي سیاسی
اند. تا همین دو هفته پیش قیمت نفت برنت و وست تگزاس  رو بودهافزایش چشمگیري روبهرشد تقاضا، با  

 اند. درصد باالتر در مقایسه با روزهاي ابتدایی سال را در جداول قیمتی ثبت کرده  60ت ارزشی حدود  یاینترمدی
چه عواملی منجر به تداوم    .انرژي براي دومین هفته متوالیست   ها در بازارنکته حائز اهمیت اما ریزش قیمت 

 اند؟ ها در این مقطع از سال شدهکاهش قیمت 
رو بوده و  خود روبه  سابقه در اقتصادفی با تورم بیایاالت متحده آمریکا و هم پیمانانش در قاره سبز از طر  

سیاست  با  دارند  پولیسعی  بهره-هاي  نرخ  افزایش  همچون  نفتی    مالی  استراتژیک  ذخایر  آزادسازي  یا  و 
فت را براي عرضه در بازار تجاري  (جوبایدن رییس جمهور آمریکا دستور آزادسازي روزانه یک میلیون بشکه ن

است)  کرده  قیمت   صادر  افزایش  مقابل  کدر  ایستادگی  روسیهها  با  مقابله  براي  طرفی  از  و  به   نند  دست 
هاي اتحادیه اروپا علیه روسیه براي  اند. تصویب ششمین بسته تحریم هاي چندجانبه علیه این کشور زدهتحریم 

هاست. موضوعی که منجر به کاهش  نطقه یورو از جمله این تحریم کاهش واردات نفت و گاز این کشور به م
هاي  املقیمت ح افزایش    منجر بهشود و همین کمبود عرضه  هاي انرژي در بازار انرژي اروپا میعرضه حامل 

ها بوده و عمال نتایج آن در تضاد  منجر به افزایش قیمت تحریم نفت و گاز روسیه    انرژي خواهد شد. بنابراین
باشد. مالی آمریکا و کشورهاي اروپایی براي مقابله با تورم بخصوص در بخش انرژي می -هاي پولیاست با سی

به بیانی    باشد.و اتحادیه اروپا میها معضل اصلی این روزهاي کاخ سفید  چگونگی همسو کردن این سیاست 
ها تحت تاثیر کمبود عرضه در  را در حوزه انرژي تحریم کرد بدون آنکه قیمت   روسیهتوان  بهتر چگونه می 

 بازارها افزایش یابند؟ 
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را   و مقابله با تورم داخلی  و توازن در بازار انرژي  روسیههاي غرب در مقابله با  رسد بتوان سیاست بنظر می
 تشریح کرد.  در چهار گام 

پس ،  ها براي این کشورو با رعایت برخی معافیت   اع مجارستانادیه اروپا پس از اقندر گام نخست اتح  -الف
بر   بسته  این  را به تصویب رساندند.  روسیهها علیه  ششم تحریم   این اتحادیه بسته کشور عضو    27اجماع    از

که تا پایان سال جاري میالدي این محدودیت    تاکید دارد  ممنوعیت بیش از دو سوم واردات نفتی از روسیه  
میلیون بشکه   3تا    1المللی در نتیجه این تصمیم چیزي حدود  طبق برآورد آژانس بین   درصد برسد.  90باید به  
 در بازار کم خواهد شد. روسیهعرضه نفت در روز 

به بهانه رشد    پالسسران اوپکو در راس آن عربستان سعودي نسبت داد.    پالسگام دوم را باید به اوپک   -ب
. اقدامی را افزایش دادند  انرژي  ز مدتها تعهد خود براي تولید و عرضه نفت در بازارتقاضا در بازار انرژي بعد ا

بنظر می  نتیجه تعامالت  که  انرژي و در  بازار  از  به دلیل رشد تقاضا که بعلت ترمیم حذف روسیه  نه  رسد 
ه است. به  عربستان سعودي و ایاالت متحده آمریکا براي توازن عرضه و تقاضا در بازار انرژي صورت گرفت

هاي نفتی عربستان نیز در این مدت از آسیا به کشورهاي اروپایی ها مقصد محموله گفته برخی خبرگزاري 
در مورد  خرداد    12در روز پنجشنبه  و نهمین نشست خود    در بیست   پالسائتالف اوپکتغییر کرده است.  

ولید این ائتالف طبق این توافق ت  .ق رسیدندبه تواف  مردادو    تیراي عرضه روزانه در ماه  بشکه هزار    648افزایش  
از توافق پیشین اعضاي آن   216روزانه   افزایش خواهد    هزار بشکه در روز بود،  432که    هزار بشکه بیش 

  ت.یاف
در گام سوم مسئولین بانک مرکزي ایاالت متحده آمریکا و کشورهاي عضو اتحادیه اروپا با افزایش نرخ   -ج

درصد و در منطقه    8.6نرخ تورم ماهانه در ایاالت متحده    بهره طی دوهفته اخیر به مقابله با تورم پرداخته اند.
درصد   0.25درصد و بانک مرکزي اروپا    0.75درصد رسیده و در همین راستا فدرال رزرو آمریکا    8.1یورو به  

ها در هفته قبل در تمامی بازارهاي کاالیی شده اند. تصمیمی که منجر به ریزش قیمت نرخ بهره را افزایش داده 
 است.

و توازن در   روسیهکننده سه گام قبلی در جهت مقابله با  ایجاد سقف قیمتی عنوان طرحی است که تکمیل  -د
افزایش  ، نخست وزیر ایتالیا براي  توسط ماریو دراگی سه ماه پیش  طرحی که نخستین بار    باشد.بازار انرژي می 

چانه  نفتی  مصرف زنی  قدرت  کرده و    شد.مطرح  کنندگان  مطرح  نیز  اروپا  اتحادیه  در  را  این طرح  دراگی، 
است گرفته بود. هلند و آلمان در آن زمان بزرگترین سازي این سیموافقت اولیه جوبایدن را نیز براي پیاده

مخالفان این طرح بودند. بسیاري از سران اروپایی اعتقاد داشتند با توجه به وابستگی بیشتر اروپا به گاز روسیه 
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نفت   قیمتی  سقف  ایجاد  همزمان  و  برسد  تصویب  به  اروپا  اتحادیه  در  گازي  کارتل  طرح  است  بهتر 
 که واردات نفت بیشتري دارند اجرایی شود. انگلیس و آمریکا اي چونافته کشورهاي توسعه ی  توسط

داري آمریکا  یلن، وزیر خزانه   ژانت که هفته آتی در آلمان برگزار خواهد شد،    7در آستانه جلسه سران گروه  
فت براي  پیمانان ایاالت متحده براي ایجاد سقف قیمتی ندر جریان سفر اخیر خود به کانادا از رایزنی با هم 

موضوعی که دستور کار سران   خبر داد.  روسیه   ارزي  هاي باال در بازار انرژي و کاهش درآمدمقابله با قیمت 
رابرت  خواهد بود و چالش اصلی در تصویب این طرح موافقت آلمان و فرانسه خواهد بود. به گفته    7گروه  

درامد ارزي مسکو  کاهش  ها و از طرفی  قیمت   به افت این طرح فقط زمانی منجر    هابک، وزیر اقتصاد آلمان
کانادا به   و پیمانان غربی آنها چون آمریکا، انگلیس،خواهد شد که تمامی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و هم

 اجراي کامل آن بپردازند. 
 توان گامهاي فوق را به شکل زیر خالصه کرد.بطور خالصه می 

 
 توازن در بازار انرژي و مقابله با تورم داخلی  سها،رو سیاستهاي غرب در مقابله با. 1جدول

 
اثرات افزایش نرخ بهره منجر به تداوم کاهش  زمزمه  هاي جدي تصویب طرح ایجاد سقف قیمتی در کنار 

متوالی شد.قیمت حامل هفته  دومین  براي  انرژي  می   هاي  و سرمایه رسد  بنظر  افزایش سریع  نگران   گذاران 
تیر    1جروم پاول، رئیس بانک مرکزي آمریکا روز چهارشنبه     .هستند   هاي آتیبزرگتر طی ماه  هاي بهرهنرخ 

فدرال رزرو در تالش براي مهندسی یک رکود به منظور توقف تورم نیست اما متعهد است رشد    اعالم کرد
 بانک سرمایهدرهمین راستا    .دها را کنترل کند حتی اگر ریسک رکود اقتصادي را به همراه داشته باش قیمت 
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  15در سال آینده را از    آمریکا  رکود اقتصادي  شروعخود احتمال    گزارشگذاري گلدمن ساکس با انتشار  
به   اقتصادي در سال آینده رخ ندهد،    30درصد  اگر رکود  افزایش داد و برآورد کرد که  درصد    25درصد 

   .ر سال دوم اتفاق بیفتداحتمال دارد که افت تولید ناخالص داخلی آمریکا د
تحریمهاي نفتی اروپا علیه    ANZ Research   گروههمچون  به تحلیل برخی از کارشناسان  الزم بذکر است  

هایی از رشد تقاضاي در این میان نشانه   وروسیه بر سر حمله نظامی به اوکراین، هنوز تاثیر خود را نشان نداده  
 بود. تیهاي آدر ماه  عرضه کمبود  اید منتظرببنابراین  .شودنفت خام چین هم دیده می

ها در هفته ت جوبایدن در آمریکا از دیگر عوامل کاهش قیمهاي داخلی جدید توسط  اتخاذهاي سیاست .  2

 جوبایدن در آخرین نطق خود در کاخ سفید بر لزوم پایین آمدن قیمت سوخت تاکید کرد.  باشد.گذشته می
نهایتا شود  سابقه در ایاالت متحده که بیش از هر چیزي در بازار انرژي و مواد غذایی مشاهده میتورم بی

در حالیکه که کمتر از    .پرده بردارد  تعلیق مالیات در بخش انرژي  خود براي  از تصمیمداشت تا  بایدن را برآن  
مانده، اوضاع نابسامان در بخش انرژي بزرگترین  در آمریکا باقیمجلسین  اي  دورهچهار ماه تا انتخابات میان 

اقدام در راس   چهارباشد. از این رو هاي کنگره میبایدن و دموکراتها براي تصاحب کرسی  پیش روي چالش
 .قرار داردجمهور آمریکا براي مقابله با وضعیت موجود هاي رییس برنامه 
ظرفیت هاي افزایش  راه  شرکت بزرگ نفتی در کاخ سفید جهت بررسی  7برگزاري جلسه با مدیران    -الف

 . دالر براي هر گالن رسیده است  5که به حدود  نزینتولید و کاهش قیمت ب
 .به ازاي هر گالن بنزین یسنت 18.4تعلیق سه ماهه مالیات  برايبایدن از کنگره  جو درخواست  -ب
 .هاي نفتیبستن مالیات بر کارتل  -ج
بمدت    -د که  ممنوعیتی  آمریکا:  متحده  ایاالت  نفت  ممنوعیت صادرات  احتمالی  ب   40بازگرداندن  ین سال 

در این کشور برقرار بود و با فرمان باراك اوباما رییس جمهور سابق آمریکا در سال    2015تا    1975سالهاي  
 .برداشته شده بود 2015

منجر به کاهش قیمت    ي نفت خام آمریکا در هفت روز اخیرامیلیون بشکه   5.6اقدامات فوق بهمراه افزایش  
شده  انرژي  گمانه   اند.حاملهاي  برخی  صادرات  همچنین  ممنوعیت  براي  بایدن  جو  تصمیم  از  نشان  زنیها 

 دهند.محصوالت نفتی در روزهاي آتی می

اوکراین که در صدر اخبار این روزهاي دنیاي سیاست بوده بیش از آن که ابعاد سیاسی داشته  -تنش روسیه .  3

ار انرژي اثرگذار بوده و پذیرش نامزدي اوکراین براي عضویت در اتحادیه اروپا از سوي باشد بر روي باز 
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ها در خاك اوکراین و طبعا پیامدهاي آن در بازار  ترین رویدادي است که ادامه تنش نمایندگان این اتحادیه تازه

 کند.انرژي را تضمین می

هاي کرملین به نامزدي اوکراین و هت مقابله با سیاست راي موافق ج  529تیر با  2پارلمان اروپا روز پنجشنبه 

فرایند عضویت در اتحادیه اروپا زمانبر خواهد بود  مولداوي براي عضویت در اتحادیه اروپا راي مثبت دادند.  

مولداوي که در کنار    . طی روزهاي آتی همراه خواهد بود  روسیهاما این اقدام بظاهر نمادین قطعا با واکنش  

براي سران مسکو    اهمیت ژئوپلیتیکی  ارد،درصدي به گاز روسیه د  100بوسنی هرزگوین وابستگی  مقدونیه و  

  دارد.

با اشاره به مواضع یک مقام ارتش روسیه در خصوص    عاون رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی،ایگور ژوکوا، م

به گزارش    .احتمال چنین تهاجمی زیاد است   :اعالم کردتهاجم به منطقه «ترانسنیستریا» در شرق مولداوي،  

گفته بود که کرملین    حدود دوماه پیش«نیوزویک»، رستم مینکایف، معاون فرمانده منطقه نظامی مرکزي روسیه،  

آن را ضمیمه   2014بخشی از استراتژي ایجاد کریدور زمینی به کریمه، که مسکو در سال    بنا دارد به عنوان

طلب «ترانسنیستریا» در شرق مولداوي را از طریق کریدوري زمینی در جنوب  منطقه جداییکرده،    خاك روسیه

وار استراتژیک بین دهد پوتین بدنبال ایجاد دیاظهاراتی که نشان می  .جزیره کریمه متصل کنداوکراین به شبه 

در   ترانسنیستریادهد. خود و اروپاست و عوامل سیاسی اثرگذار بر بازارها از جمله بازار انرژي را افزایش می

و همچنین سازمان ملل    هااست که از سوي همه دولت  دولتی شامل  بوده و  با رسمیت محدود  ايمنطقه واقع  

درخواست کرد که  روسیه رسماً از ترانسنیستریا  پارلمان   2014در مارس    .شودشناخته نمی  رسمیت  به   متحد

به فدراسیون روسیه ملحق شود و روسیه در پاسخ قول داده که آن را مد نظر   کریمه اجازه داشته باشد مانند

 .قرار دهد

 
 در شرق مولداوي   ترانسنیستریا. نقشه موقعیت 1شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87_(%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87)
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الحاق ترانس نیستریا به روسیه در کنار شبه جزیره کریمه و ایجاد دولت هاي روس گرا در مناطق لوهانسک 
ین  . اهمچنین اشغال بندر اودسا، روسیه را در یک موقعیت استثنایی در شرق اروپا قرار می دهدو دونتسک و  

موقعیت در تقابل با حضور ناتو در اروپاي مرکزي و شمالی از جمله در لیتوانی به روسیه امکان تازه از لحاظ  
ه و ینینگراد منطقه جدا از روساما نباید از نظر دور داشت که کالیمی دهد.  حضور فیزیکی در قاره اروپا را  

رجمه صحنه نظامی فوق به  . تدر کنار لهستان زیر فشار بیشتر ناتو قرار می گیرد  این کشورتحت حاکمیت  
 . قیمت حامل هاي انرژي از عدم قطعیت هاي متعددي حکایت دارد

 و عباس ملکی : علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، تهیه کنندگان گزارش


