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 پایش بازار 

 
نسبت به اختالالت عرضه و جست    هایپس از کاهش نگرانو جمعه  نفت در معامالت روز پنج شنبه    متیق

اما با فروکش کردن ترس از رکود    کرد.  دایسوخت، کاهش پ  ياز بهبود تقاضا برا  يشواهد  يبازار برا  ي و جو 
شمال    يای هر بشکه نفت برنت در   متیق  است.داشته  شیهفته گذشته افزا  ک ی  ی نفت ط  متیق  ا،یاقتصاد دن
با     تی نترمدی. نفت وست تگزاس ادیسنت رس  4دالر و    99درصد کاهش به    0.56سنت معادل    56امروز 

درصد و نفت    4برنت    نفت  .شدسنت معامله    82دالر و    93درصد کاهش    0.55سنت معادل    52هم با    کای آمر
آمر ط  5از    شی ب  کای خام  افزا  ی درصد  گذشته  به  دهیعق  لگرانیتحل  اند.داشته  متیق  شیهفته  خاطر  دارند 

 . ماندیم  یمحدوده باق  نی در هم  یمدت  ي مدت، نفت برانفت در کوتاه  يموجود در مورد تقاضا  يها یثبات یب
 ي پالس براسران اوپک   ریبازار، تعهد اخ  یبه عوامل اثرگذار بر بعد روان  دیهفته را با  نیتحوالت ا  نیترمهم
  ی غرب   يهاو طرف  رانیمذاکرات ا  ير یو عرضه نفت در ماه سپتامبر، ازسرگ  دیتول  ریچندان چشمگنه   شیافزا

متحده و    االتینرخ بهره در ا  شیافزا  يامجدد بر  يهایزن مانهتوافق، گ  سینوشی و آماده شدن متن پ  نیدر و
عل منفچشم  ،یقبل  يهاش یافزا  رغم یاروپا  ش  یانداز  تداوم  با  کوو  وعی بازارها  تحوالت    ،19-دیمجدد  آغاز 

سران گازپروم    نیها بشدن تنش  ي جد  وان،یبه تا   یپلوس  یپس از سفر نانس  کای با آمر  نیدر روابط چ   ک یتیژئوپل
توقف صادرات    ،ی به لتون  ه یقطع صادرات گاز روس  ،ی تعهدات شرکت آلمان   يفای آلمان در ا  منسیو ز   هیروس
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  اروپا   هیبه اتحاد  عیما   یع یصادرات گاز طب  يبرا  ایاسترال  کردیرو  رییخط لوله دروژبا، و تغ   ینفت از بخش جنوب
 اختصاص داد. 

نفت   یجهان   يخود در مورد رشد تقاضا   ینیبشیصادرکننده نفت، اوپک در روز پنجشنبه پ  يکشورها  سازمان 
  ون ی لیم  3.1سازمان حاال انتظار دارد تقاضا    نیآورد. ا  نییهزار بشکه در روز پا   260را    يالد یم  ي در سال جار 

  ن ی ا  لیبا اوپک دارد. دل ياد یتفاوت ز ي انرژ یالمللنینظر آژانس ب .ابدی شیافزا ي بشکه در روز در سال جار
ب از نفت برا  ل یتما  شیافزا  توانیرا م  يانرژ   یالمللنی اقدام آژانس  افزابرق به  دیتول  يبه استفاده  ش یدنبال 

  500  يالدیم  يدوم سال جار  مهیرا در ن  هیعرضه نفت روس  يدورنما   نیآژانس همچن  نیا  گاز دانست.  متیق
 با مشکل مواجه خواهد شد.   دیتول شیافزا ي دارد اوپک برا دهیداد، اما عق شیهزار بشکه در روز افزا

را   یبازار درخصوص عرضه جهان  يها یبه اروپا، نگران هینفت در خط لوله دروژبا از روس  انیجر يریازسرگ
  ي اروپا از ییهاخط لوله به بخش  نینفت ا انیجر  ،يجار   يالد یماه م ياز ابتدا نیاوکراآرام کرد.   يتا حدود 

 از مسکو را دشوار کرد، مسدود کرده بود.  تیترانز  نهیهز افتیکه در یغرب  يها میتحر لیرا به دل يمرکز
کرده است    د یبشکه در روز نفت تول  ونیلیم  4.584  هیعراق نشان داد عراق در ژوئ  يسومو   یشرکت دولت  آمار 
  د یتول  هیعراق باالتر از سهم  دی کرده است. آمار تول  دایپ  شیژوئن افزا  با   سهیهزار بشکه در روز در مقا   69که  

 کشور تحت توافق اوپک پالس است.  نیبشکه در روز ا   ونیلیم  4.580
د  یآ یم  نییدالر در هر بشکه پا  80نفت تا    مت ی، قها حاکی ازآن است که در صورت احیاي برجامبینیپیش

 برسد.  ییایو آس ییاروپا  انیبشکه نفت به مشتر ون یلیم 2فروش روزانه  تیبه ظرف عاً یسر تواندیم رانیاو
دالر در    4به کمتر از    ریدر چند ماه اخ   بار نینخست  يبرا  کا، ی سوخت آمر  ي هاگاهی در جا   نیبنز  مت یق  ن یانگیم

سنت در هر  99دالر و    3اوت، به    11شنبه  روز پنج  ،ی بدون سرب معمول  نیبنز  ی مل  مت ی. قد یهر گالن رس
 سنت در هر گالن صعود کرده بود.   2دالر و    5در ژوئن به رکورد   کا یآمر نیبنز مت ی. قدکر دای گالن کاهش پ

 
 تفسیر هفته

گذاران  سرمایهمنفی را براي  بازده  بار دیگر    هاي اخیر، یک بازار انرژي در ادامه روند نزولی خود در هفته.  1

ها اشاره خواهد شد، باید به این واقعیت  در بازه هفت روزه ثبت کرد. فارغ از عوامل بنیادین بازار که به آن
قیمت نفت    ند.اهچنین شرایطی موثر بود  و تایید   و عوامل روانی نیز در ایجاد  زاربا  1بعد روانیاشاره کرد که  

و    120هاي  کرد و قیمتدالر در هر بشکه نوسان می  100التر از  در سطوح با  2022ماه ابتدایی سال    4که در  
نقاط مقاومتی و حمایتی جدي براي آن تلقی شده بود، این روزها تغییر رویه داده و    به ترتیب  دالري   100

 
۱ Sentiment 
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بازار انرژي  در  این کاالي استراتژیک    جدید براي  دالري در هر بشکه بعنوان نقطه مقاومت  100باید از قیمت  
هاي  ترمدییت برحسب شاخصنای  تگزاس نفت وست  قرارداد آتی   باید به نمودار قیمت  راستا  کرد. در همینیاد  
 قابل مشاهده است.  1اشاره کرد که در نمودار روزهاي اخیر و حجم معامالت در  2اینترستاپن

 
. خط قرمر: قیمت، خط آبی:  اوت 4مارس تا  4تگزاس اینترمدییت در بازه زمانی تغییرات هفتگی قیمت نفت وست  .1نمودار 

 و خطوط نارنجی: حجم معامالتروزه  10میانگین متحرك ساده   -اینترستشاخص اپن چین: خط نقطهاینترست، شاخص اپن 
 ) CME Group((عدد) 

هزار واحد    147.6هزار واحد و حجم معامالت به اندازه    5.5ست،  اینتر مقدار شاخص اپن  1براساس نمودار  
بودن روند  دار  از تایید ادامه  اخیر حاکی  در ابتداي هفته  رشد داشته است. افزایش همزمان این دو شاخص 

در هفته اخیر به چالش کشیده    دالري در هر بشکه  90قیمت  رفت  همانطور که انتظار میو    بودهنزولی بازار  
  دالر   90  زیر  به  اوکراین  به  روسیه  حمله  آغاز   از  پس  بار  نخستین  براي   تیینترمدیا  تگزاسوست  فتنشد و  

به    2روند در نمودار    توان با بررسی خطوطمیرا  بازار    بعد روانی تکمیل تحلیل    .کرد   سقوطدر هر بشکه  
براي بازار متصور بود. با توجه به این که    توان دو سناریو را از دیدگاه روانی براساس این نمودار می  پایان برد. 

  92 محدوده در   قیمت و در مقابل    هي رشد کرددالر  100  مقاومتی   محدوده  تا نفت  قیمت   گذشته  هايهفته  در
  این   شکست  و  دالري  92  ناحیه  در  حمایت  عدم  صورت  در  توان انتظار داشتمی  و  ه بودشد  حمایت  دالر

  92  محدوده  در   حمایت   صورت   در   دوم   يسناریو   در   و  ادامه یابد   ي دالر  85  محدوده  تا  نفت  ریزش   ، ناحیه
با    .در هر بشکه بود  يدالر   106  الی  105  محدوده  تا   نفت  ودي عص   رونددار بودن باید منتظر  ادامه  و  يدالر 

  2و    1، تلفیق نتایج نمودارهاي  1دالري و شواهد تاییدکننده در نمودار    92توجه به شکست سطح قیمتی  

 
۲ Open Interest 
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را  جاري  بینی کاهش قیمت در هفته  توان پیشدالر در هر بشکه خواهد بود و می  85نشانگر ریزش قیمت تا  
بود. اخیر    Energy Aspects  انرژي  تحقیقات  موسسه  نیز متصور  بر    مبنی  بینی خوداز پیشنیز در هفته 

  گلدمن در این میان اما موسسه    مدت خبر داده است. دار بودن روند کاهشی قیمت نفت در یک دوره کوتاهادامه
 خبر داده است.  سال پایان  تادالري  130به سطح  نفت قیمتخود براي رسیدن  بینیپیشاز  ساکس،

 
 ) اسقانیان( روتگزاس اینترمدییت و بررسی دو سناریو در مورد تغییرات پیشنفت وست خطوط روند قیمت  .2نمودار 

در وین اشاره کرد. نشستی  پالس  سران اوپک   اخیر  باید به نشست   بر بازار انرژي ثرگذار  از دیگر عوامل ا.  2

بین قرار گرفته سلمان زیر ذرهها قبل با توجه به سفر جو بایدن به عربستان و مذاکرات وي با بنکه از مدت
پالس  اوپک   پالس و در راس آن عربستان بودند.تعهدات جدید اوپک   ونتایج این سفر  مشاهده  بود و همه منتظر  

به چهار بخش تقسیم   هاي آمریکا سیاست  ارتباط بادر    نفعانعضو را باید از نظر ساختار و منافع ذي  23با  
هاي خود با آمریکا همسو بوده و سهم  در اتخاذ سیاستعموما  کرد. کشورهاي عربی با محوریت عربستان که  

دهند. ایران و ونزوئال بعنوان دو بازیگر اثرگذار بازار  اي در تولید نفت دارند، دسته اول را تشکیل میعمده
اند دسته دوم را  قرار گرفته هاي غرب و بخصوص ایاالت متحده  ر تحریمها قبل تحت تاثیانرژي که از مدت

میلیون   10دهند. روسیه بعنوان بزرگترین معضل این روزهاي اتحادیه اروپا و آمریکا با تولید بالغ بر شکل می
دهد. آخرین دسته هم معطوف به کشورهایی است که  بشکه نفت در روز دسته سوم را به تنهایی تشکیل می

پالس ندارند. در این میان ایاالت  نه از نظر ساختار سیاسی و نه از نظر توان تولید سهم چندانی در اوپک 
به دسته اول و    را  متحده و کشورهاي ناحیه یورو تمام تمرکز خود براي سر و سامان دادن به بازار انرژي

ایی براي بازگرداندن ایران و  همشخصا کشورهاي عربستان و امارات اختصاص داده اگر چه در ظاهر تالش
  عربی  امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولتاخیر  سفر    .اندونزوئال به بازار نفت نیز انجام داده
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ضوع  هفته اخیر ولیعهد عربستان و مکرون خود موید این مودر ماه اخیر به فرانسه و همچنین دیدار  متحده  
پالس اما نشانگر عزم نه چندان جدي این اتحادیه براي عرضه  سران اوپک بیانیه و تصمیم نهایی    باشد.می

نفت در ماه    روزانه  اي تولیدهزار بشکه  100بیشتر در بازار بود چرا که سران این کارتل نفتی تنها به افزایش  
احتماال  بوده و    پالساوپک   تاریخ  در  تولید  افزایش  ترینکوچک   دهنده نشان  ی کهتصمیم  سپتامبر راي دادند.
شاید بتوان این افزایش اندك را صرفا نشانه حسن    اند. متعهد به اجراي این سیاست شدهعربستان و امارات  

بینی پالس با پیشرسد کشورهاي عضو اوپک دانست و بنظر می  در مواجهه با آمریکا   نیت این کارتل نفتی
  بحران  یک   براي  را  خود  مازاد   ظرفیتهاي آتی،  هاي مسکو براي کاهش صادرات انرژي به اروپا در ماهسیاست
هزار   100در گفتگوي هفته اخیر خود با شبکه العربیه، افزایش    دبیرکل اوپک   .کنندمی  ذخیره   احتمالی  زمستانی 

و با تایید کم بودن  اي تولید نفت را بعنوان ابزاري براي سنجش نیاز واقعی و واکنش بازار عنوان کرده  بشکه
 . ه است تاکید کردسازي منابع نفتی کشورهاي عضو  بر ذخیرهنفتی، زاد این کارتل ظرفیت تولید ما

با یادآوري آسیب.  3 انتها  در چین باید به    19-دیدن تقاضا در بازار انرژي پس از شیوع مجدد کوویددر 

تحوالت  ور شدن تنش در تایوان پس از سفر نانسی پلوسی به این کشور اشاره کرد. موضوعی که فارغ از  شعله
سیاسی آن با توجه به جایگاه چین بعنوان واردکننده بزرگ نفت بر ژئوپلیتیک بازار انرژي اثرگذار خواهد بود.  

  که باید در واقع آن را تنش بین چین و ایاالت متحده خواند،  در صورت جدي شدن تنشها بین چین و تایوان
. هستیمکننده بزرگ یعنی چین  در ساختار بازار انرژي و این بار از سوي یک مصرفبنیادین  منتظر تغییرات  

  توان میاي نبوده و  اي دنیا شاهد چنین تحوالت گستردهرسد پس از جنگ جهانی دوم، در هیچ دورهبنظر نمی
اید بتوان  ش اذعان داشت تغییرات در ساختار کنونی نظام جهانی با سرعت بسیار باالیی در حال وقوع است.  

 شرح زیر تبیین کرد:  ترتیب زمانی به  به 2017تحوالت مهم جهان را بطور خالصه و از سال 
 جهان  سراسر در اساسی محصوالت  قیمت افزایش و چین  با ترامپ دونالد  تجاري جنگ .  1
  2020ال  تریلیون دالري در س   9میلیون نفر و زیان    6.5ومیر بیش از  که منجر به مرگ  19-گیري کوویدهمه.  2

 به تولید ناخالص جهانی شد
  کانال  حادثه(از جمله   جهانی اقتصاد  به  يمیلیارد   280 با ضرر  2021در سال   فناوري و  اقلیمی  هاي  شوك . 3

 ) سوئز
آغاز جنگ روسیه4 با کشته شدن هزار-.  و    اناوکراین  اروپا.    تهدیدنفر  در  انرژي بخصوص    هزینه امنیت 

  سال   داخلی   ناخالص  تولید  برابر  5  که  است   شده   زده  تخمین   دالر  تریلیون   1  امروز  به  تا   اوکراین  بازسازي 
 . است اوکراین 2021

 درصد   9  تا  8  بین  اخیر   سال  40  حد  باالترین  به  متحده  ایاالت   و   اروپا  اتحادیه   در  تورم   آور  سرسام  افزایش  -5
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 اقتصادهاي بزرگ هاي جدي از وقوع رکود جهانی بخصوص در افزایش نشانه -6
 و شاید بتوان شروع تنشها در تایوان را به این فهرست اضافه کرد.  -7
بوقوع پیوسته که آمریکا و بخصوص اتحادیه اروپا هنوز موفق به مدیریت تبعات    این تحوالت در شرایطی  

 صادرات گاز به  ترین اقدام خود  مسکو در تازه  اند. مقابله با روسیه پس از شروع جنگ در خاك اوکراین نشده
عرضه  تر  روسیه قبل  گازپرومشرکت    .ه است در هفته اخیر قطع کرد  بهانه پرداخت بهاي آن به یورو  لتونی را به

. کشورهاي اروپایی  بودمتوقف کرده  به همین دلیل  و هلند را    ،فنالند، لهستان، بلغارستان  گاز به کشورهاي
 روسیه همچنین    .ید گاز به روبل اختالف نظر دارندپرداخت پول خردرباره واکنش به درخواست روسیه براي  

  ترانزیت   پرداخت   مشکالت  دلیل  به  )  2-(دوستی   دروژبا  لوله  خط   جنوبی  قسمت  طریق  از  را  نفت   صادرات
  .است  شده  یاسلواک  و  ،چک  يجمهور   مجارستان،  به  ه که منجر به توقف انتقال انرژيدرآورد  تعلیق  حالت  به

سوي   توربیناز  تعمیر  در  آنان  ناراحتی  ابراز  و  گازپروم  مدیران  اظهارنظر  به  باید  لوله  دیگر  خط  هاي 
در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد،    ویتالی مارکلوف، معاون مدیرعامل گازپروم   اشاره کرد.  1-نورداستریم

رکت زیمنس اطالع داده اما  ها را به شنامه مشکالت مربوط به تعمیر توربین  10روسیه به دفعات و با ارسال  
 ، شولتزاظهاراتی که با واکنش      .تنها یک چهارم از ایرادهاي شناسایی شده را برطرف کرده استاین شرکت  

که شرکت زیمنس به تعهدات خود عمل کرده و مشکلی  رو شده است. وي معتقد است  روبه  آلمان  صدراعظم
ها به روسیه وجود ندارد بلکه این کرملین است که بدنبال گرفتن بهانه براي ایجاد  در تعمیر و انتقال توربین

شولتز با تایید تلویحی سیاست مسکو براي قطع صادرات گاز در فصل زمستان  اختالل در عرضه گاز است.  
انرژي آلمان در کاهش مصرف  قطعی  اتخاذ سیاست  لزوم  گازو ذخیره  بر  کرد.   سازي  که    تاکید  موضوعی 

 قابل مشاهده است.  3خوبی در نمودار ب

 
 ) twitter. روند تغییرات درصد ذخایر گاز طبیعی در آلمان (3نمودار 
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درصد نزدیک شده که به   50شود سطح ذخایر گاز طبیعی آلمان به عدد  مشاهده می 3همانطور که در نمودار 
روز نیاز    40تواند جوابگوي  می  اعتقاد رابین بروکس، اقتصاددادن و کارشناس اسبق موسسه گلدمن ساکس

آلمان به منابع گازي باشد. از سوي دیگر همانطور که در نمودار مشخص است آلمان در حال افزایش ذخایر  
سنگ چراغ  ها براي جبران کمبود منابع انرژي به واردات زغالدر این میان اروپایی  باشد.گاز طبیعی خود می

  در   اروپا  که حالی  در  رو در این زمینه ابتکار عمل را از آنها گرفته است.پیشهاي  اند اما چالشسبز نشان داده
  بود،   داده  کاهش  را  سنگزغال  مصرف  اي،گلخانه  گازهاي انتشار  کاهش  براي  تالش دلیل  به  گذشته هاي سال
  این   در   اروپا  .است   آورده  سنگ زغال  به   رو   دهد  افزایش  را  خود   گاز   ذخایر  میزان  بتواند  آنکه   براي   اکنونهم 

  از  سنگ زغال  واردات  روسیه،  علیه   خود  تحریمی  هايبسته  در  اروپا  اتحادیه .  است  روهروب  مشکالتی   با   مسیر
  هاي محموله  آخرین   ماه،  این   در   سنگزغال  تن   میلیون  2  واردات  و  است   کرده  ممنوع  مرداد   19  از  را  کشور   این

  هایی چالش  با  اروپا  به  آن  انتقال  و  دیگر  کشورهاي  از  سنگزغال  تأمین  دیگر  سوي  از.  است  روسیه  از  سنگزغال
  اما   هستند  مطرح   سنگزغال  بالقوه  منابع  عنوان  به  کلمبیا  و  جنوبی  آفریقاي  اندونزي،  کشورهاي  . است  مواجه
  تاکنون،   میالدي  گذشته  سال   از  سنگ زغال  بهاي .  کرد  خواهد  اروپا  اتحادیه   متوجه  را  باالیی   هزینه  آنها  از  خرید 

  اروپا   رقباي  جنوبی،  کره  و  هند  همچون  کنندگانیمصرف  همچنین.  است   کرده  تجربه  را  برابري  چهار  افزایش
باید به تصمیم استرالیا براي کاهش صادرات    کشورهاي اروپاییدر وخامت اوضاع    . هستند  سنگزغال  خرید  در

  روز    استرالیا  کنندهمصرف  و   رقابت  کمیسیون  گاز طبیعی مایع بعنوان بزرگترین صادرکننده این کاال اشاره کرد. 
  است   ممکن  استرالیا  شرقی  سواحلچرا که    کند   محدود  را  گاز  صادرات  تا  خواست  فدرال   دولت  از  دوشنبه

  در این کشور    انرژي  امنیت  و  تجارت  براي جدي    خطري  امر  این  و   دنشو  مواجه  زگا  کمبود  با  2023  سال  در
 کنفرانس   کی   در   ایاسترال  آب   و   منابع   ر یوز  ت، ی پ  ثی کاین تغییر رویکرد در حالی رقم خورده که    .دارد   پی

از   ایاسترال  ه بود، کرد  اعالم  در بهمن سال گذشته و پیش از شروع جنگ در اوکراین  یمطبوعات  قادر است 
 متحدان اروپایی خود در برابر پیامدهاي احتمالی درگیري با روسیه در تامین گاز حمایت کند. 
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 )Statista( 2021در سال  شده. بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع4نمودار 

 
  ن ی تربزرگ  گاهی جا  قطر  گذاشتن  سر  پشت  با ه  شد  موفق  ایاسترالشود  مشاهده می  4همانطور که در نمودار  

در این فهرست و پس از قطر، کشورهاي آمریکا،    .کند  خود   آن   از  را   جهان  شده  ع یما  ی عیطب  گاز  صادرکننده 
 اند. روسیه، مالزي، نیجریه، الجزایر، و اندونزي جایگاه سوم تا هشتم را بخود اختصاص داده


