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 پایش بازار 

 
 

روز اخیر عمدتا با کاهش همراه بوده و بازار انرژي بعد از مدتها بازدهی ماهانه    7قیمت حاملهاي انرژي در  
اندازها گذاران رقم زده است. مهمترین تحوالت این هفته را باید به جدي شدن چشممنفی را براي سرمایه

ساله، پررنگ شدن    20سقف    نسبت به رکود اقتصادي در ماههاي آتی، رکوردشکنی شاخص دالر و شکست 
ایاالت   نفتی  اولیه در مذاکرات دوحه و تحریمهاي جدید  توافق  انرژي، عدم  بازار  نقش چین در تحوالت 

، تداوم اثرات طرح کارتل نفتی، دستور پوتین براي تکمیل  طرف هاي معامله با ایرانمتحده علیه شرکتها و  
مایع ساخالین ما   2- پروژه گاز  بهاي گاز  پرداخت  انتها تحوالت جنگ روسیهو  به روبل، و در  -یع روسیه 

 وکراین نسبت داد.  ا
سنت در    40دالر و    104درصد کاهش، به    0.2سنت معادل    25معامالت نفت برنت با    ي بهادر روز جمعه  

که روز چهارشنبه داشت، روز پنج شنبه حدود    ي از دو درصد  شیب  زش ی. نفت برنت پس از ر دی هر بشکه رس
به بود.   دایبود پچهار درصد  ا  يبها   کرده    0.4سنت معادل    41با    کا یآمر  ت ینترمدیمعامالت وست تگزاس 

درصد    4.2روز گذشته با    کای . شاخص نفت آمردیسنت در هر بشکه رس  32دالر و    102درصد کاهش، به  
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  ي قرار دارند. معامالت هفته جار  یمتوال  یکاهش هفتگ  نیدوم  ریدو شاخص در مس  هر  بسته شده بود.   شیافزا
هشت درصد    ت ینترمدی وست تگزاس ا  ي آن، بها  ان یدر روز سه شنبه بود که در جر   ها متیشاهد سقوط آزاد ق

  مت یکاهش روزانه بزرگ ق  نینفت برنت، سوم  یسنت  73دالر و    10درصد سقوط کرد. افت    9و نفت برنت  
 د. بو 1988شاخص از زمان آغاز معامالتش در سال  نیا

درصد آن    23  کای شده، آمر  دیکه در جهان تول  يمترمکعب گاز  اردیلیهزار م  4از مجموع    دهد،یآمارها نشان م 
گاز جهان در رتبه دوم قرار دارد    دیدرصد از تول  16با    هیروس  کا یرا به خود اختصاص داده است. بعد از آمر 

  5  یو قطر با سهم نیچ   ب یبه ترت  رانی از ا بعد  گاز جهان است. دی درصد در رتبه سوم تول 6 یبا سهم  رانیو ا
ن  نهیزم  در   قرار دارند.  ي درصد  4و   به خود اختصاص    يهارتبه  هیو روس  کایآمر  زیمصرف  را  اول و دوم 

در    رانیا  ار دارد. قر  رانیاست و در رتبه چهارم ا   نیکننده بزرگ گاز جهان چ مصرف  نیسوم  حالنیاند. باا داده
کننده گاز از نظر کشور اول مصرف  3با    سهیرتبه چهارم مصرف را به خود اختصاص داده که در مقا   ی حال

همچن  ت،یجمع و  اقتصاد  نی وسعت  معنادار  يرشد  منطقه    36اگرچه    رانیا   دارد.  يفاصله  گاز  از  درصد 
گاز را به دنبال    یروند، تراز منف  نیا  ادامه  دارد.  يدرصد  42  یاما در مصرف سهم  کندیم  دیرا تول  انهیخاورم

  ل ی از تجارت گاز دارد را به واردکننده گاز تبد  يدرصد  2  یکه در حال حاضر سهم  رانیخواهد داشت و ا
 . کند یم

سال    نیدر ا  زین  رانیخبر داد و اعالم کرد ا  2021سازمان در سال    ن یا  یدرآمد نفت  يدرصد   77اوپک از رشد  
سازمان    درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است.   برابر سال گذشته است،   3که    دالر   اردیل یم  25از    شیب

سازمان از فروش    ن یا  يدالر   ارد یلیم  560خود از درآمد    انه یصادرکننده نفت خام در گزارش سال  يکشورها
  13  درآمد   است.  افتهی  شیدرصد افزا  77رقم نسبت به سال قبل از آن    نیخبر داد که ا  2021ال  نفت در س

 دالر اعالم شده بود.   اردی لیم 317از آن    شیعضو اوپک از صادرات نفت در سال پ
 

 تفسیر هفته

باالخره بعد از مدتها، نفت که این روزها به ابزاري براي تعیین معادالت سیاسی و تقابل کشورها تبدیل  .  1

  14شنبه  گذاران بازار انرژي ثبت کرد. جالبتر آنکه، تنها در روز سهشده، بازدهی ماهانه منفی را براي سرمایه
با   برنت  نفت  کاهش  تیر،  نوسانات  درصدي  9.5ثبت  بیشترین  از  نفت    یکی  کرد.  تجربه  را  قیمتی  روزانه 

در هر بشکه رسید که در    دالر  100تگزاس اینترمدییت هم بعد از حدود سه ماه به قیمتهاي پایینتر از  وست
شنبه با معامالت روز سه در تگزاس اینترمدییتنفت وست ،به گزارش بلومبرگ  قابل مشاهده است.   1نمودار  

 . دالر در هر بشکه رسید  97.92به قیمت    دالري را از دست داد و  108، سطح قیمت درصدي  9.69ثبت افت  
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 )(بلومبرگ تیر 14تگزاس اینترمدییت، . تغییرات قیمت نفت وست1نمودار 

کاهش  روند  ادامه این    بوده که  بررسی برخی از شاخصهاي آماري بازار قراردادهاي آتینکته حائز اهمیت  
تگزاس  تغییرات هفتگی قیمت نفت وست  2کند. در نمودار  میتضمین    مدتدر یک بازه زمانی کوتاه  را   قیمت

 جوالي قابل مشاهده است.  6مارس تا   4اینترمدییت در بازه زمانی 

 
جوالي. خط قرمر: قیمت، خط   6مارس تا  4تگزاس اینترمدییت در بازه زمانی تغییرات هفتگی قیمت نفت وست  .2نمودار 

و خطوط نارنجی: حجم روزه  10میانگین متحرك ساده  -اینترستشاخص اپنچین: خط نقطهاینترست، بی: شاخص اپن آ
 ) CME Group( معامالت

 
در یک    ز در بازار مشتقه اشاره دارد که به مجموع قراردادهاي آتی با   1شاخص اپن اینترست  2طبق نمودار  

اخیر حدود   بازار آتی نفت وستواحد  هزار    14000هفته  اینترمدییافزایش را در  بخود دیده و    تتگزاس 

 
۱ OI: Open interest  



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                            1401  تیر 18شنبه    

 ۴ 

رشد   با  نیز  کاال  این  معامات  حجم  حال،  بشکه  1.5حدود  درهمین  است.  میلیون  بوده  همراه  افزایش اي 
مدت  د روند فعلی در یک بازه کوتاهاینترست و حجم معامالت در ادبیات تحلیل روانی بازارها، نشانگر تاییاپن

  نوسان قیمتی بزرگاهمیت    ادامه کاهش قیمتی دور از انتظار نیست.   CMEبوده و به تحلیل گروه اقتصادي  
نمودار   در  کاهش    1موجود  اخیر  از  یکماه  بازه  در  نفت  دیگر  و    نبوده  کمترقیمت  و  یکبار  بازیگران 

توان در  بعنوان یک کاالي استراتژیک نمیرا  نفت  که   هواقعیت مواجه کردگذاران بازار انرژي را با این  سرمایه
عوامل    قطعیتها،به عدم  د چرا که ذات قیمت نفتساالنه، ماهانه، و حتی هفتگی تحلیل کرهاي بلندمدت  بازه

  را وابسته به روز و حتی  قیمتیگره خورده که روند تغییرات    ت سیاسیو در راس آنها تحوال  ،غیراقتصادي
گره خورده و به تحلیل   کارشناسیقابل تامل اما به تکرار زیاد یک عبارت در فضاي  نکته  ساعت کرده است.  

در    19-، نه جنگی در اوکراین خاتمه یافته و نه ویروس جدیدي بمانند کوویدخبرگان بازار انرژيبسیاري از  
» همان  «رکود اقتصادي  ار انرژي شود.جهان شایع شده که این چنین منجر به افت تمامی بازارها از جمله باز

انداز تاریکی را پیش روي اقتصادهاي جهانی قرار  هاست که چشمعبارت پرتکرار این روزهاي تمامی رسانه
است. آینده    داده  بوده و در  تورم  امروز  دنیاي  اولویت و چالش  ایپسوس، مهمترین  به گزارش خبرگزاري 

 . جهانی تبدیل خواهد شد بزرگترین معضل اقتصادهاي است که به رکود اقتصادياین  نزدیک 
نکته جالب تحلیل موسسه گلدمن ساکس در مورد بازار انرژي است که از اتمام سقوط نفت در هفته اخیر  

موسسه  این  تحلیلگران    خبر داده و عمده دلیل آن را ترس از رکود اقتصادي و کاهش تقاضا عنوان کرده است.
بینی  اقتصاد جهانی در حال رشد است و پیشاما    رکود اقتصادي افزایش یافته  احتمالکه  جود اینبا و معتقدند  

به عقیده این موسسه تغییري در    .بیشتر از رشد اقتصادي باشد  2022شود که تقاضاي نفت خام در سال  می
گذاران از رکود  سرمایهپارامترهاي بنیادي بازار نفت رخ نداده و کاهشهاي قیمتی اخیر بیشتر ناشی از ترس  

 رکود  به  در کنار نگرانیها نسبت    اقتصادي بوده و با ورود چین و افزایش تقاضا این کاهشها جبران خواهد شد. 
در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نیز اشاره براي مقابله با تورم  باید به تداوم اثرات افزایش نرخ بهره    ،اقتصادي

جهانی بشدت افزایش یافته تا آنجا که در اعتراض به این وضعیت، رانندگان    قیمت سوخت در اقتصادهايکرد.  
بریتانیایی با پارك کردن خودروهاي خود در یک اقدام نمادین یکی از خیابانهاي انگلیس را مسدود کردند.  

میزان در   باالترین  به  اسراییل  بنزین در  یعنی    8قیمت  لیتر رسیده است.  2.35سال گذشته  در    دالر در هر 
اندازي و توسعه  هاي جدي از راهاسترالیا افزایش قیمت بنزین، گاز، و برق موجب شده تا در هفته اخیر زمزمه

حتی  درصد مردم کانادا    70براساس نظرسنجی اختصاصی موسسه ایپسوس،  نیروگاههاي اتمی به میان بیاید.  
شود تقریبا در اکثر نقاط دنیا  که مشاهده میتوانایی پرداخت هزینه بنزین مورد نیاز خود را ندارند. همینطور  
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را در عرصه  زیر  سیاستهاي    انرژي  براي مقابله با تورم  ندر این میان جوباید بحران سوخت جدي بنظر میرسد.  
 است: داخلی پیش گرفته

 . ظرفیت تولید و کاهش قیمت بنزین هاي افزایش راه  نفتی جهت بررسی هايبرگزاري جلسه با شرکت -الف
 . به ازاي هر گالن بنزین یسنت 18.4ق سه ماهه مالیات  تعلی -ب
 هاي نفتی. بستن مالیات بر کارتل -ج
 . بازگرداندن احتمالی ممنوعیت صادرات نفت ایاالت متحده آمریکا  -د
 . تورم با مبارزه  منظور به چین  هايتعرفهاحتمالی  کاهش -ه

شده عملیاتی  آنها  مورد  نخستین  فقط  که  و    سیاستهایی  موسس  بزوس،  جف  واکنش  میان  این  در  است. 
اخیر رییس به صحبتهاي  آمازون  اسبق  آمریکا جالب توجه است.  مدیرعامل  فاکجمهور   نیوز، سبه گزارش 

 را   هابنزین  پمپ   که  هاییشرکت  از با بیان این که عصر حاضر «زمان جنگ و خطر جهانی» است،  جوبایدن  
اطالعی  ، جف بزوس اینگونه اظهارات را ناشی از بیبیاورند  پایین  را   بنزین  قیمت   تا  خواست  کنندمی  اداره

سه علت را زیربناي    توان. بطور خالصه میکاخ سفید نسبت به عوامل بنیادي اثرگذار بر روي تورم دانست
 دانست:  و تشدید آن  وضعیت تورمی فعلی 

و عدم توانمندي    و شروع فصل سفرهاي تابستانی  19-گیري کووید با پایان همه  . افزایش تقاضا در بازارها1
 در مدیریت زنجیره تامین کاالیی 

 قیمتها اوکراین، اختالل در تامین منابع غذایی و انرژي، و افزایش-. پیامدهاي تنش روسیه2
 . ابهام در مورد تصمیمات آتی فدرال رزرو و بانک مرکزي اروپا 3

گزارش د وضعیت در بخش غذایی اشاره کرد. به  البته در انتها الزم است به گزارش بلومبرگ در مورد بهبو
  از  چیز  همه  قیمت   زیرا  است  کاهش  حال  در   غذا  جهانی  هايهزینه  افزایش  مورد  در  نگرانیها،  این خبرگزاري 

  اخیر   ماه   چند  در   سطح  ترین  پایین  به  فیزیکی   عرضه افزایش  با  ذرت،  و   گندم  تا   گرفته  پز و  پخت  هاي  روغن
 قبل   سطح  به  قیمتها.  دهندمی  کاهش  آتی  بازارهاي  در  را  خود  صعودي  شرطهاي  گذاران سرمایه  و   است  رسیده

بلومبرگ که سابقا با عنوان    کشاورزي وضعیت شاخص    3. در نمودار  است  بازگشته  اوکراین  به  روسیه  حمله   از
 شاخص کشاورزي داوجونز نیز شناخته میشد، آمده است.   
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 در یکسال اخیر (بلومبرگ)شاخص کشاورزي بلومبرگ  .3نمودار 

ایش خواهد افزایش احتمالی مجدد نرخ بهره طی ماههاي آتی براي مقابله با تورم، احتمال رکود اقتصادي را افز
  استر نرخ بهره تاکید شد و    0.75شنبه مسئولین فدرال رزرو، بر لزوم مجدد افزایش  در نشست روز پنج  داد. 

در انتها    . نکرد   حمایت از سیاست انقباضی    که   بود  رسمی   مقام   تنها  کانزاس فدرال رزرو رئیس بانک،  جورج
دلیل کاهش قیمتها در یکماه اخیر در بازار انرژي و مواد غذایی را اینگونه تفسیر اي دیگر شاید بتوان از زاویه

کنندگان سوخت و مواد غذایی با توجه به قدرت خرید کمی که دارند، دست از تامین نیازهاي  کرد که مصرف
   ین که بعلت آسیب دیدن تقاضا در بازارها بوده است.اساسی خود کشیده و افت قیمتها نه بعلت عوامل بنیاد 

شاخص دالر آمریکا  از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر قیمتها در هفته اخیر، رکورد شکنی شاخص دالر بود.    .2

اي از ارزهاي خارجی  شود، قدرت ارز دالر در مقابل مجموعهنمایش داده می DXY و USDX هاينام  باکه  
(یا همان سبد ارزي) را نشان داده که این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است. یورو (با نزدیک  

د  درصد)، کرون سوئ   9.2درصد)، دالر کانادا (  11.9درصد)، پوند انگلستان (   13.6درصد)، ین ژاپن (  58به  
درصد) اجزاي سبد ارزي هستند که در مقایسه با دالر آمریکا،    3.6درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با    4.2(

USDX  آمده است.  4نمودار تغییرات این شاخص در نمودار  .کنندرا ایجاد می 
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 ) www.marketwatch.comدر دو دهه اخیر(شاخص دالر آمریکا  .4نمودار 

  اخیر   دهه  دو   ازبه باالترین میزان    106.89، با ثبت عدد  104با عبور از سطح مقاومتی    آمریکا   دالر   شاخص  
نفت خام براي سایر کشورها گران  از قبیلشود تا قیمت کاالهایی ا باعث میتقویت ارزش دالر آمریک  رسید.
 گذاران از قیمتها در بازار اثرگذار است. و همین موضوع بر روي انتظار سرمایه  شود

میلیون بشکه نفت در    10بر سر زبانها افتاد، با تقاضاي    19-چین کشوري که از دو سال پیش با کووید  .3

نفت خام در سطح جهانواردبزرگترین  روز،   امکان درك  می  ی کننده  این کشور  بررسی سیاستهاي  و  باشد 
در گذشته این تولیدکنندگان عمده کند.  المللی بخصوص نقش چین در بازار انرژي را میسر میتحوالت بین

اي تغییر کرده که امروز کشورهایی  نفت و گاز بودند که قواعد بازار انرژي را تعیین میکردند، اما اوضاع بگونه
  عنوان بزرگترین تقاضاکنندگان در بازار انرژي، از چنان قدرتی برخوردارند که خط مشی چون چین و هند ب

بخصوص آنکه بسیاري از این تولیدکنندگان    .کنندرا براي بزرگترین کارتلهاي تولیدکننده نفت و گاز تعیین می
د. به بیانی بهتر،  هاي ارزي بازار صادرات انرژي رنج میبرندرآمدبعدي و وابستگی به  از ضعف اقتصاد تک 

نفت و گاز کشورهایی چون چین را تحت فشار قرار دهد، عرضه نفت توسط کشورهاي    نیاز بهنکه  آبیشتر از  
آفرینی  از این رو میتوان با نگاهی به تحوالت اخیر اهمیت جایگاه چین و نقش  باشد.خیز برایشان حیاتی مینفت

 بخش بطور خالصه تشریح کرد:  5وي را در 

 : 19-ن و کوویدچی 1-3
موضوعی    در دو سال اخیر گره خوده است.   19-گیري کوویدشک مهمترین اخبار مربوط به چین به همهبی

در    خود فاصله گرفته است.از تب ابتدایی    2022سال    رغم نوسانات در آمار ابتال در سه ماه اخیر، درکه علی
چین که عمده تولید    اند.هاي چینی هفته اخیر از رفع محدودیتها براي سفر به چین خبر دادههمین راستا رسانه

ناخالص داخلی خود را مدیون بخش صنعتی است، با ازسرگیري فعالیتها خون جدیدي را در بخش تقاضا  
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تاش در مجله  سید غالمحسین حسنتزریق خواهد کرد. به تحلیل بسیاري از کارشناسان این حوزه از جمله  
انداز مثبت بهبود  شمداشته و در واقع چ   اوکراین سهم اندکی در جهش قیمتها در بازار انرژي-نو، تنش روسیه

مصرف  براي نمونه    در چین بوده که منجر به افزایش قیمتها شده است.  19-تقاضا پس از فروکش کردن کووید
رسیده که خبر خوبی  در این کشور    2019د مصرف ماه ژوئن سال  درص   90سوخت در ماه گذشته تقریباً به  

  اعالم تیر    15روز پنجشنبه    هاخبرگزاریبرخی  سیاستهاي اقتصادي چین نیز موید این موضوع هستند.    .است
  بهبود   براي  دالري  میلیارد  220  محرك  بسته  تصویب  دنبال   به  قرضه،  اوراق  سابقهبی  فروش  با  چین که    ندکرد

 . است خود اقتصاد

 : چین در تعامل با روسیه و ایران 2-3
کنندگان بزرگ انرژي به حدي  همانطور که در مقدمه این بخش عنوان شد در دنیاي امروز قدرت مصرف

شود که آن هم  رسیده که خط مشی سیاستهاي بازار انرژي بطور مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله آنها تعیین می
ارزي صادرات انرژي به چنین کشورهایی   درآمدبه خیز ارزي کشورهاي نفت درآمدوابستگی شدید ناشی از 

   و است. فارغ از امضاي قراردادهاي بلندمدت چین با روسیه و ایران، حضور سه کشور در سازمان شانگهاي، 
این واقعیت اشاره کرد که چین بهترین بازار بر اي  برگزاري اجالس مشترك بریکس در هفته اخیر باید به 

خیز بدلیل تحریمهاي غرب  هاي نفتی روسیه و ایران است. بخصوص که هر دو کشور نفتارسال محموله
چین با بارگیري نفت ارزان روسیه از این   به گزارش بلومبرگاند.  بخش بزرگی از بازار خود را از دست داده

از عربستان  ا در صادرات نفت  گوي سبقت ر، روسیه  هدر ماه م  تا آنجا که تخفیف قابل توجه استفاده کرده  
ه است. بنظر میرسد تحریمهاي غرب علیه  و به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل شد  ربوده  سعودي  

ن براي ر با پذیرش چین بعنوان بازار مطمئ روسیه و ایران بیش از همه به نفع چین تمام شده و این دو کشو
به رقابت در تخف ناخواسته  انرژي بطور  بیشتر نفت روي آوردهصادرات  ابعاد  اند.  یف قیمت جهت عرضه 

  چینیها در مقابل    و  چین روي آورده  یوان  روسیه به خریدشود.  تعامل چین و روسیه به این موارد محدود نمی
  حاشیه   وخریده    جهانی   بازارهاي  از  ارزانتر  قیمت  با  را  روسی  کشاورزي  ، و محصوالتصنعتی  کاالهاي   ،نفت
رسد غرب با تحریم روسیه منجر به بنظر می  کند.می  افزونتر  را  خود  اقتصادي  قدرت  و  برده  باال  را  خود   سود

. در  نداهشداشتباه بزرگی    مرتکب  اقتصادي  منظر  از  شده و  یکدیگر  به  روسها  و  چینیها  بیشتر  شدن  دیک نز
با    شروع جنگ در خاك اوکراین  با  در نظم نوین جهانی بود،  چینبدنبال کنترل    آمریکا حالیکه ایاالت متحده  

ناگفته نماند که اعمال تخفیفهاي باالتر توسط روسیه  رو شده است.  روبه  چین   مانور   میزان  و  قدرتافزایش  
هاي نفتی دارد چرا که اوال ایران مدت زمانی  درآمدنشان از وابستگی بیشتر این کشور در مقایسه با ایران به  

هاي نفتی را درآمدکند و احتماال بخشی از نیاز خود به  نجه نرم میوپمدیدي است با تحریمهاي غرب دست
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از راههاي دیگر تامین میکند و یا از مدتها قبل بازارهاي دیگري را براي صادرات خود پیدا کرده در حالیکه  
ده  دار در این کشور پدیدار نشروسیه کمتر از یکسال مورد تحریم واقعه شده و هنوز اثرات تحریمها بطور پای

   هاي بلندمدت جنگ با اوکراین نیز آماده کند. ارزي باید خود را براي هزینه  درآمد ثانیا روسیه عالوه بر    است.
 طرح کارتل نفتی تصویب یا عدم تصویب چین پیروز  3-3

طی دو هفته اخیر،   7ایجاد کارتل نفتی براي تعیین سقف قیمتی بعد از مطرح شدن در نشست سران گروه  
مراجعه شود) و کشورهاي پیشنهاددهنده و در راس آنها   5تري بخود گرفته (به بخش این روزها شکل جدي

دف آن کنترل قیمتها  که هسازي، و اثربخشی این سیاست  ایاالت متحده بخوبی متوجهند که تصویب، پیاده
  المللی  ارزي مسکو بوده، تنها با اجماع بین  درآمدزدن به  براي مقابله با تورم بخش انرژي و همچنین ضربه

مصرف مصرفتمامی  دومین  بعنوان  چین  میان  این  در  است.  امکانپذیر  ساز  کنندگان  چنانچه  بزرگ،  کننده 
فت با قیمت قبلی از روسیه ادامه دهد، عمال این طرح  توجهی به این سیاست به واردات نمخالف زده و بابی
کنندگان خواهد  این شکست بمعناي باال ماندن قیمتها براي سایر مصرف  .کردرو خواهد  را با شکست روبه

تامین می از روسیه  باال  با تخفیفهاي  را  قیمتی، در    در مقابل  کند.بود در حالیکه چین نفت  تعیین سقف  با 
و    همچون ایرانکنندگان این کاال  تواند نفت را از سایر تامیناز عرضه نفت، چین می  صورت امتناع روسیه

اي رقم خورده که ایاالت متحده آمریکا و متحدان اروپاییش  بنابراین شرایط کنونی به گونهتهیه کند.    ونزوئال
عدم تصویب چنین    د و همزمان روسیه برايانل نفتی به مذاکره با چین روي آوردهبراي تصویب طرح کارت 

 . طرحی بیش از همه به همراهی چین نیاز دارد

 ، و تغییر نظام ارزي دنیاطرح افزایش ذخایر یوانچین،   4-3
به گفته هنري کیسینجر وزیر خارجه سابقه آمریکا، هرکس که پول را مدیریت کند، قادر است جهان را اداره 

- شود از ابزار پولیهاي اخیر بعنوان مهمترین بازیگر بازار انرژي شناخته میایاالت متحده که در دههکند.  
اسیس بانک  م زده است. تیمت گذاریها رقمالی براي مدیریت بازار انرژي استفاده کرده و سلطه دالر را در ق

که سهم بزرگی در تحریمهاي    المللی پول، و ایجاد بستر سوییفت جهت انجام معامالتجهانی، صندوق بین
هاي چنین ابزاري است. در مقابل کشورهایی چون چین و روسیه  از مهمترین نمونه  انرژي علیه ایران داشتند، 

اند و بر لزوم ریزي کردهم ارزي کنونی دنیا که تحت اراده امریکاست برنامهاز مدتها قبل براي مقابله با نظا
اند. موضوعی که در یک دهه اخیر به دفعات توسط رهبر حذف دالر از معامالت تجاري خود تاکید کرده

، در حاشیه اجالس گروه  روسیه  جمهوررئیس  پوتین  والدیمیر  نیز  گذشته  هفتهایران نیز مطرح شده است.  
  واحد   گسترش  براي   تالش  در   گروه،این    عضو  کشورهاي  سایر   همراه   به  روسیه  و  چین   کرد  اعالمکس  بری

  ماه در    و  دارد  را  خارجی  ارز   ذخایر  میزان  باالترین  چین  در این میان.  هستند  دالر  جاي  به  جدید  ذخیره  پول
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  . ه است رسید  دالر  میلیارد  13300  به  افزایش  دالر  میلیارد  80  با  کشور  این  ارزي  ذخایر  میزان  میالدي   گذشته
  اعالمدر گزارشی    روسیه  اوتکریت   بانکبنظر میرسد باید منتظر افزایش قدرت یوان چین در ماههاي آتی بود.  

  هدف   با  را  ارز  خرید  هايمحدودیت  این کشور  مرکزي  بانک   که  زمانی)  اردیبهشت  30(  مه  20  روز   از  که  کرد
 . است شده برابر هشت چین یوان براي  تقاضا کرد،  اعمال  مالی بخش بر غرب هايتحریم  کردن اثر کم

 :  چین و توسعه انرژیهاي تجدیدپذیر 5-3
با هشدار نسبت به عدم توسعه زیر ساختهاي تولید انرژي خورشیدي، در گزارش    المللی انرژيآژانس بین

المللی انرژي با تاکید  آژانس بین  در چین اشاره کرد.   جهانی  خورشیدي  انرژي   تامین  هايزنجیرهبه تمرکز  خود  
  کاهش با هدف تامین مطمئن منابع انرژي و    2030بر دوبرابرشدن ظرفیت تولید پانلهاي خورشیدي تا سال  

شدن سایر اقتصادهاي  پذیرآسیب  توسعه انرژي خورشیدي در چین را عامل  از  تمرکز  سطح  این،  کربن  انتشار
  شمش   و  جهان  سیلیکونپلی  از  درصد  95  تقریباً  زودي  به  چین  که  است   آمده  گزارش  این  در  .داند می  جهانی

 . کرد خواهد  تولیدانرژي خورشیدي را  ارزش زنجیره الزم در ي ویفرها و ها

براي عرضه نفت ایران به بازار    7جمهور فرانسه در نشست سران گروه  پس از درخواست مکرون، رییس  .4

منتهی شد.   قطر  در دوحه  متحده  ایاالت  و  ایران  مذاکره غیرمستقیم  به  اروپایی  انرژي، وساطت کشورهاي 
به قول   . مدت شده بود وتاهاز مسیر ایران در کموضوعی که منجر به امیدواري اروپاییها نسبت به تامین انرژي 

از اظهارنظر نمایندگان دو کشور پس از    فارغ   . است  ایران  گاز  و   نفت   نیازمند  ،  کالفه  ي اروپا  رادیو فرانسه، 
این برهه از زمان بود، اقدام روز پنجشنبه وزارت  اتمام مذاکرات دوحه که نشانگر عدم دستیابی توافق در 

نشانگر عدم عزم سیاسی    ایران  شرکت مرتبط با حوزه نفتی  13ص و  شخ  2داري آمریکا مبنی بر تحریم  خزانه
از   نقل  به  بلومبرگالبته    باشد.درون کاخ سفید براي احیاي توافق برجام و بازگشت ایران به بازار انرژي می

  ماه   این در خاورمیانه  به بایدن سفر از پس  احتماال قطر دوحه در  اتمی مذاکرات نوشت  اروپایی  هايدیپلمات
اشاره کرد که از افزایش  پترولیوم  بریتیش  انگلیسی  شرکت   در این میان باید به گزارش  . شودمی  گرفته  سر  از

رغم حفظ تحریمهاي غرب  علی  سیزدهم  دولت  در  ایران  گازي  میعانات  و  نفت  صادرات  ايبشکه  هزار  440
   .است گرفته قرار هفتم  رتبه در  ایران دنیا،  نفت  بزرگ تولیدکننده  52 بین ازدهد. طبق این گزارش، خبر می

در     7طرح کارتل نفتی بحث داغ این روزهاي جهان انرژي است. موضوعی که بعد از اجماع سران گروه    .5

کان بطور کامل مطرح نشده  یدا کرده است. جزییات طرح کماتري پآخرین نشست خود در آلمان ابعاد جدي
 این مرحله از تصویب طرح را به دو بخش تقسیم کرد:  تواناما می

 سازي طرح بخصوص تعامل با چین و هند المللی جهت اجماع جهانی در تصویب و پیاده. مذاکرات بین1
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 اتخاذ کنند براي مقابله با این طرحتوانند  می  آنهاسران روسیه و بررسی تاکتیکهایی که  . دریافت بازخور2
نقطه   امروز بعنوان  انرژي  کننده معادالت این بازار نیست.ییني جدید براي بازار انرژي صرفا تعترسیم نقشه

نوین جهانی   نظم  در  تعیین جایگاه کشورها  نظر گرفته میثقل  ن   شوددر  با  باید  استراتژیک چنین  و  گاهی 
در هفته اخیر، خالصه تمام تحلیلها و نظرات   ستانتشار یک عکس در مجله اکونومی  سیاستهایی را دنبال کرد. 

با نمایش یک    1کند. تصویر شماره  رسانه ها در مورد نقش نفت و انرژي در نظم جدید جهانی را منعکس می
کند، از مخاطب در مورد پیروز این میدان سوال  می  پایان بودن جنگ اشاره صفحه شطرنج هرمی که بر بی

در جنگ    هاي راهبردي پیروزيشود، در میان مولفههمانطور که در این صفحه شطرنج مشاهده می  کند.می
 دهد. شوند که نشان از جایگاه انرژي میهاي نفتی مشاهده میبشکه بلندمدت از دید اکونومیست 

 

 
 ست پیروزي در جنگ بلندمدت از نگاه اکونومیهاي مولفه .1 تصویر

جو بایدن در توییت هفته اخیر با اشاره به وضعیت سوخت در آمریکا، عصر حاضر را زمان جنگ و خطر 
از وقوع جنگجهانی   نیز نشانگر تکرار مداوم یک واژه، یعنی بحران    نامید. بررسی اخبار بعد  در اوکراین 

اوکراین را جنگ بر سر انرژي خواند.  -نابراین شاید بتوان جنگ روسیهانرژي در میان اصحاب رسانه است. ب
می وضعیتی  چنین  ترسیم  با با  طرح  یک  تصویب  امروز  چندقطبی  دنیاي  در  که  برد  پی  نکته  این  به    توان 
بر تنور جنگ بوده   دنیدم  يمعنا به ،یعنی دست گذاشتن بر روي موضوع انرژي  محدودیت قیمت براي نفت

ات بلندمدت آن بسیار پیچیده است. در حالیکه در هفته گذشته ژاپن از لزوم نصف شدن قیمتها  بررسی تبع  که
مناسب خواندند،    ي این کاالبرارا  دالري    60تا    50در بازار نفت خبر داد و همچنین سران اروپایی قیمتهاي  

به این اظهارات واکنش نشان داد. به گزارش رویترز،    معاون رییس شوراي امنیت ملی روسیه دمیتري مدودف،  
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پروژه کارخانه  ژاپن حق خرید نفت و گاز را از روسیه نداشته و از مشارکت در  مدودف با اشاره به این که  
دالر در هر    400تا    300شود، در مورد رسیدن قیمتها به  کنار گذاشته می » در روسیه2-جی ساخالینان«ال

مورگان، روسیه بدون آنکه آسیب  پیبه تحلیل بانک جیمال سقف قیمتی هشدار داد.  بشکه در صورت اع
دالر و در    190به  را  تولید و عرضه نفت، قیمت  در روز  اي  میلیون بشکه  3چندانی ببیند قادر است با کاهش  

ی که  . تحلیلهایشکه برسانددالر در هر ب   380به  را  قیمت    اي صادرات نفتمیلیون بشکه  5صورت کاهش  
می نشان  تصمیمبخوبی  تمامی  دهد  منافع  گرفتن  نظر  در  و  استراتژیک  دید  با  باید  انرژي  حوزه  در  گیري 

 نفعان صورت گیرد. ذي

اجراي  براي  دستور والدیمیر پوتین  بازار انرژي اثرگذار بود،  از دیگر اخباري که در هفته اخیر بر تحوالت    .6

شرکت فرانسوي شل و دو    و قطع همکاري با    2-ع طبیعی در تاسیسات ساخالینپروژه تولید گاز مایکامل  
سازي و انتقال از طریق کشتی منتقل  گاز از دو راه خط لوله و یا مایع  بود.  شرکت ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی

به گفته سیدغالمحسین حسنمی ) در کل تجارت  LNGتاش در مجله نگاه نو، سهم گاز مایع شده (شود. 
از تجارت از طریق خط لوله پیشی گرفته موضوعی که با توجه به صادرات بخش   ، 2020جهانی گاز در سال  

دهد. به گفته این کارشناس  اعظم گاز روسیه از طریق خط لوله آنها را در موضع ضعف در این حوزه قرار می
لید و صادرات گاز مایع تاکید و  بازار انرژي، این آمریکا بوده که در سالهاي اخیر بر توسعه زیرساختهاي تو

المللی انرژي منتشر شده، گویاي همه  که در سایت آژانس بین  5نمودار  گوي سبقت را از روسیه ربوده است.  
 چیز است. 

 
 ) IEAروند واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه و آمریکا ( .5نمودار 
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  درصد از سهام آن متعلق   51کند و  جهان را تولید میدرصد از گاز طبیعی مایع    4تنها    2- پروژه گاز ساخالین
که سابقا بر لزوم پرداخت واردات گاز خط لوله براي کشورهاي اروپایی با  والدیمیر پوتین  .گازپروم است به

در انتها خالی از    روبل تاکید کرده بود، در هفته اخیر پرداخت بهاي گاز مایع با روبل روسی را نیز الزامی کرد.
در سایت  پیرامون کاهش واردات سوختهاي فسیلی اقتصادهاي جهانی از روسیه  ست به آمار منتشرشده  لطف نی

 قابل مشاهده است.  6که در نمودار  تاتیستا اشاره کرداس

 
میزان کاهش واردات سوختهاي فسیلی اقتصادهاي جهانی از روسیه(درصد) پس از شروع جنگ در   .6نمودار 

 )Statista(  2022ماه مه سال اوکراین تا انتهاي  
شود، ایاالت متحده واردات خود را بطور کامل از روسیه قطع کرده و  همانطور که در این نمودار مشاهده می

درصدي    50درصدي و ژاپن با کاهش    56درصدي، فنالند و اسپانیا با کاهش    99پس از آن سوئد  با کاهش  
اند. در این میان سوئد و فنالند در تقابل با روسیه پا  گرفته  هاي بعدي قرارواردات سوختهاي فسیلی در رده

اند. اتحادیه اروپا نیز را فراتر گذاشته و عالوه بر کاهش واردات انرژي، در فرایند عضویت در ناتو قرار گرفته 
درصد کاهش واردات در سوختهاي فسیلی از روسیه را بخود تخصیص داده است. نکته مهم اما تفاوت    16

کننده در بازار انرژي دارند  ت متحده با سایر کشورها در تولید منابع انرژي است که اروپاییها نقش مصرفایاال
بیش کننده و هم تولیدکننده بزرگ انرژي بوده و کاهش واردات از روسیه  حال آنکه ایاالت متحده هم مصرف

 از هر کشوري بر کشورهاي اروپایی اثرگذار است. 
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