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 پایش بازار 

 
ها در اغلب موارد به در هفته اخیر عمدتا با کاهش همراه بوده و قیمت  مرتبط با نفت خامهاي  قیمت حامل

ترین تحوالت این هفته را باید به جدي شدن احتمال  پیش از آغاز جنگ در خاك اوکراین رسیده است. مهم
انرژي، گزارش اداره ملی اطالعات چین مبنی بر  احیاي توافق برجام و بازگشت نفت و گاز ایران به بازار  

نسبت به سال گذشته و جدي شدن احتمال رکود در این اقتصاد   ژوییهکاهش رشد اقتصادي چین در ماه  
هاي  هاي افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا جهت مقابله با تورم، و دادهبزرگ جهانی، زمزمه

 ي در آمریکا نسبت داد. منتشرشده از وضعیت ذخایر انرژ
سنت    40دالر و    96درصد کاهش به    0.20سنت معادل    19شمال امروز با   يایهر بشکه نفت برنت در  متیق

سنت    33دالر و    90درصد کاهش    0.19سنت معادل    17هم با    کای آمر  تی نترمدی. نفت وست تگزاس ادیرس
  ن ی بنز  متی که ق  ست یدرحال  ن یاست. ا  افتهیهفته کاهش  ک ی   ی درصد ط  2  کا ینفت آمر  مت یق  .شود یمعامله م 

 است. فرما شدهو ترس از ضعف رشد اقتصاد بر بازار حکم افتهیش یکشور افزا  نیدر ا
به دست آورده بود از    نی به اوکرا  هیاز حمله روسرا که پس  یمتیق  شیهفته تمام افزا  ن یهم  ل ینفت در اوا

مذاکرات   شرفتیپ  ک ی از نزد  نی. تاجران نفت همچندیه گذشته رسما  6  یرقم ط  نی ترنییدست داد و به پا
دارند    دهیعق  لگرانیتحلدهد.    شیکشور را افزا  ن یصادرات نفت ا  تواندیکه م  کنندیم  یرا بررس  رانیا  ياهسته
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تعادل بازار را    تواندیم  هینفت روس  انیجر  دیشد   رییو تغ  نیکاهش تقاضا در چ   ران،یباال رفتن صادرات نفت ا
 دهد.    رییرا به شدت تغ هامتی برهم زده و ق

  ش یقدر باال هست که هر گونه افزانفت آن  يبرا  یجهان  يهفته اعالم کرد تقاضا   نیاوپک در ا  دیجد   رکلیدب
اضافه کرد بازار نفت با کمبود    يبرجام جذب کند. و  تفاهم  دنیرا در صورت به ثمر رس  رانیصادرات نفت ا

سال    يتر نفت برنت را برا  شیگلدمن ساکس پ  .استافتهیمازاد کاهش    د یتول  ت یه مواجه بوده و ظرفعرض
  5ها را    مت یتواند ق  یم   رانیبا ا  ياست توافق هسته ا  ی اکنون مدع  ی کرده بود ول  ی نیب  شیدالر پ  125،   2023

در ماه گذشته    رانینفت خام ا رسمی صادرات دهدینشان م  هایکشت یابی اطالعات رد تا ده دالر کاهش دهد.
   . استدهیهزار بشکه در روز رس  810داشته و به    شیاز آن افزابه ماه قبلهزار بشکه در روز نسبت110  ي الدیم

بخصوص در اروپا افزایش بهت آور را تجربه می کند. قیمت  در این میان قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان و  
  2500مترمکعب    1000یعنی هر    دالر بر هر میلیون بی تی یو رسید.  72مایع شده در روتردام هلند به    گاز
 ! دالر

 

 تفسیر هفته

پیامدهاي مثبت احیاي    شکبی.  1 باید به جدي شدن  انرژي را  بازار  اثرگذار در تحوالت  مهمترین عامل 

احتمالی توافق برجام در هفته اخیر نسبت داد. موضوعی که با از سرگیري مذاکرات فشرده از دو هفته پیش 
گشت منابع انرژي  در وین، امید کشورهاي غربی و بخصوص اتحادیه اروپا مبنی بر حصول توافق و تسهیل باز

افزایش داده و ارسال پاسخ وزارت امور خارجه به متن پیش بازارهاي جهانی را  پیشنهادي  ایران به  نویس 
این مهم است.   ایران براي حصول  اروپایی در موعد مقرر خود گویاي حسن نیت و عزم جزم  کشورهاي 

 ت که مذاکرات احیاي برجام بیش از آن که  هاي غربی در هفته اخیر بیانگر این واقعیت اسبررسی اخبار رسانه
اي باشد، معطوف به ترمیم ساختار بازار انرژي و عواید حضور ایران براي عرضه  معطوف به حل مسائل هسته

  125بینی خود مبنی بر قیمت  که از پیش  ساکس   گلدمننفت و گاز بیشتر در بازار است. براي مثال موسسه  
  10تا    5اي را عامل کاهش  خبر داده بود، احیاي توافق هسته  2023  سال  ردر هر بشکه د   برنت  نفت   دالري

در گزارشی به رصد کردن اخبار توافق برجام از سوي    دالري این رقم خواند. پایگاه خبري انرژي اینتلیجنس
ین کمبود  گذاران و واحدهاي پاالیشگاهی اروپایی اشاره کرده و از انتظار آنها براي حصول توافق و تامسرمایه

بینها در صورت احیاي توافق  عرضه انرژي روسیه در فصل سرد سال توسط ایران خبر داده است. بنابر پیش
میلیون بشکه نفت از نیاز اروپا توسط ایران پوشش داده    2تا    1و بازگشت ایران به بازار انرژي، روزانه بین  

نرژي را از سه زاویه مهم خواند. اول آن که  توان نقش ایران در احیاي عرضه اخواهد شد. بطور خالصه می
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هاي جدي از قطع صادرات گاز شرکت گازپروم روسیه به اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به فصل سرد  زمزمه
ن  ئرسد و کشورهاي ناحیه یورو پس از آغاز جنگ در خاك اوکراین هنوز جایگزینی مطمسال به گوش می

درصد از نیاز انحادیه اروپا به گاز طبیعی و    40کننده  اند. روسیه تامینهدر تامین منابع انرژي خود پیدا نکرد
  49ن و فرانسه نیز به ترتیب  درصد از نیاز آن به نفت بوده و در این میان دو اقتصاد برتر اروپایی یعنی آلما  25
ردند و اخالل در  درصد از گاز مورد نیاز خود را تا پیش از وقوع جنگ در اوکراین از روسیه تامین میک  24و  

اندازهاي منفی نسبت به رشد اقتصادي را در این کشورها ایجاد کرده است. دوم آن که  تامین انرژي، چشم
بسته ششم تحریمهاي اتحادیه اروپا علیه روسیه هنوز بطور کامل اجرایی نشده و کشورهاي ناحیه یورو ملزمند  

د که در اینصورت باید بدنبال جایگزین مناسب براي  در دسامبر پیش رو واردات نفت از مسکو را محدود کنن
مصرف کشورهاي  به  دیگر  یکبار  اوکراین  جنگ  تحوالت  که  آن  سوم  باشند.  روسیه  و  نفت  انرژي  کننده 

از   یکی  به  که  موضوعی  کرد.  یادآوري  را  مختلف  مبادي  از  انرژي  تامین  لزوم  اروپا  اتحادیه  بخصوص 
انرژ شاخصه امنیت  تامین  متنوعهاي اصلی در  یعنی  انرژي در چنین کشورهایی گره  ي،  سازي مبادي ورود 

شود. همزمان با مسافرت نمایندگان کشورهاي  شناخته می  1هیرشمن-خورده و تحت عنوان شاخص هرفیندال
کننده به وین، جواد اوجی وزیر نفت ایران، از آمادگی ایران براي بازگشت سریع به بازار نفت و رفع  مذاکره

آن بعنوان یک  هاي اروپایی به منابع انرژي خبر داد. وي با اشاره به نقش ایران و اهمیت جایگاه  نیاز کشور
  در   و  داشته  روي پیشهاحساسیت  از  درستی  درك  غربی  بزرگ   هايدولتعضو اوپک ابراز امیدواري کرد  

 .  گیرندمی  پیش  در منطقی  رفتاري جهان،  انرژي امنیت تحقق مسیر

  جهان   هايرسانه  اقتصادي  ادبیات  در  اخیر  ماه  چند  واژگان  پرتکرارترین  رکود  و  بهره،  نرخ  افزایش  تورم،.  2

  بازار   جمله   از  بازارها   تمامی  در   قیمتها  کاهش   در   بلندمدتبا اثرگذاري    همراه  بنیادین  عامل   و مهمترین  بوده
موضوعی که تا پیش از این صرفا معطوف به ایاالت متحده آمریکا و کشورهاي ناحیه یورو    .باشد می  انرژي

شده در  بینیبود، در هفته اخیر و پس از گزارش بانک مرکزي چین پیرامون رشد اقتصادي کمتر از مقدار پیش
 2ینآمار چ   ی داره مل انگرانیها را نسبت به رکود جهانی در تمامی کشورها افزایش داد. به گزارش    ژوییهماه  

با رشد    یسهدر مقا  که  یده درصد رس  3.8  به  ژوییهکشور در    ینا  ی صنعت  یدرشد تولمرداد،    24وز دوشنبه  ر
 .)1(نمودار  دچار کاهش شده است  ،سال گذشته ژوییهثبت شده در  ي درصد  3.9ساالنه 

 
1 Herfindahl–Hirschman Index 
2 NBS: National Bureau of Statistics 



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                        1401 مرداد 29شنبه    

 ۴ 

 
 ) NBS(  2022  تا ژوییه 2021از ژوییه . رشد تولید صنعتی ساالنه در چین 1نمودار

 
  جهان   در   خام   نفت  کننده  وارد   ترینبزرگ  اقتصادي  رشد   کاهش  به  واکنش  در  دوشنبه  روز  نفت  جهانی   قیمت
  اقتصادي  رشد   نرخ  از  خود  بینیپیش  ،3جیانآي  ملیتی  چند  گروه. در همین راستا  کرد   افت  درصد  4  از  بیش
  شده  هدفگذاري  رشد  نرخ  این  چین  دولت  کهدر حالی    .اعالم کرد  درصد  4  را  میالدي   جاري  سال  در  چین
بعنوان  است  کرده  تعیین  درصد   5.5  را  میالدي   جاري  سال   براي ایاالت متحده و چین  اقتصادي  . وضعیت 

بزرگترین اقتصادهاي جهانی بر روي بازارها اثرگذار است اما شاید بتوان رکود در چین را خطرناکتر دانست.  
چرا که اقتصاد چین عمدتا با تولید صنعتی گره خورده و در مقابل تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده عمدتا  

شده عمده دالیل  ی و بخصوص در بستر اینترنت گره خورده است. بنابر تحلیلهاي ارائهبه فعالیتهاي خدمات 
 توان به سه بخش تقسیم کرد:را می ژوییهکاهش رشد اقتصادي چین در 

 19-ها و اجراي سیاست کووید صفر پس از شیوع مجدد کووید. اعمال مجدد قرنطینه1
 در بخش مسکن  گذاريیهسرما يدرصد   12کاهش  . 2
 به تایپه کای آمر ندگانیمجلس نما سیرئ. تشدید تنشها میان چین و تایوان پس از سفر 3

از طرفی تنها دو هفته از آخرین افزایش نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی ایاالت متحده گذشته  
است. اقدامی که در کنار دو افزایش قبلی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا شاید مهمترین عامل افت بازارها  

ها، در هفته در کاهش نسبی قیمترغم اثرگذاري این سیاست  بخصوص در در دو ماه اخیر بوده است. علی
دار بودن استفاده از این ابزار پولی در روزهاي آتی به میان آمده است.  هاي جدي از لزوم ادامهاخیر صحبت

 
۳ puInternational Nederlanden GroING:  
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مقابله با تورم در شرایطی بعنوان مهمترین چالش این روزهاي کاخ سفید مطرح است که براساس گزارشهاي  
ماهه متوالی، آمریکا با کاهش تولید ناخالص داخلی  براي دومین سهمنتشرشده توسط بانک مرکزي این کشور  

درصد و در سه    1.6رو بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در سه ماهه اول منفی  روبه
  متوالی   فصل  دو  عنوان  به  گسترده  طور  به  رکود  ،اقتصادي  نظر  ازدرصد گزارش شده و    0.9ماهه دوم منفی  

  ناخالص   تولید   انتشار  تا  اندکرده  تالش  سفید  کاخ   هاياستراتژیست  وجود  این   با  .شود می  تعریف   یمنف  رشد
  با چرا که    .کنند   اجتناب  رکود   کلمه   از  قیمتی  هر  به  و   دهند   تغییر  را و حداقل تعبیر ارقام  را به تاخیر    داخلی 

.  ببینند   را   "رکود   در   آمریکا"   عبارت   خواهندنمی  هادموکرات  دیگر،   ماه  چند   در  ايدوره  میان  انتخابات  برگزاري
با تاکید بر موثر بودن سیاست افزایش نرخ بهره    لوئیس  سنت  رزرو  فدرال  رئیس  بوالرد،   جیمز در همین راستا  

  و   کنند  وارد  نزولی  فشار  تورم   بر  ،رکود  ایجاد   بدون  که  است  امکانپذیر  مرکزي  هاي بانک   براياعالم کرد،  
با اعتقاد به این که    رزرو  فدرال  عضو  مستر،  لورتا   .کند  مقاومت  باالتر  بهره   هاينرخ  برابر  در   تواندمی  اقتصاد

نرخ تورم از دید وي کاهش نیافته، از باال بودن نرخ تورم در بخش خدمات خبر داد و بر لزوم تمرکز فدرال  
سیاست بوسیله  آن  با  مقابله  و  تورم  مساله  بر  حمارزرو  انقباضی  ایوانز،  هاي  چارلز  کرد.  فدرال   رئیسیت 

درصدي نرخ بهره در سپتامبر را ضروري دانست و    0.75یا    0.5نیز در نطق اخیر خود افزایش    شیکاگو رزرو
درصد تا پایان سال خبر داد. گزارش موسسه مودیز در هفته اخیر بر این   4تا    3.75از رسیدن نرخ بهره به  

بینی خود مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط  بندي در گزارش خود از پیشگذارد. این موسسه رتبهروند صحه می
  پایان   تا  را  مرکزي  بانک   وجوههاي آتی خبر داد و اعالم کرد انتظار دارد فدرال رزرو نرخ  فدرال رزرو در ماه

  داخلی   ناخالص  تولید  رشد مودیز    .برساند  درصد  4  باالي  به  2023  مارس  تا  و   درصد  3.75- 3.50  به  سال
در بخش   .کرده است  بینی پیش  درصد  1.3  را  2023  سال  در  و  درصد   2.1  را  جاري   سال  در  آمریکا  واقعی

بعنوان مهمترین عامل کاهش رشد    روسیهسوي    از  گاز   عرضه  در  ايدوره  اختالالتدیگري از این گزارش  
هاي مشابهی با فدرال رزرو در اتحادیه اروپا تاکید  در منطقه یورو مطرح شده و بر اعمال سیاست  اقتصادي

  1.75درصدي، نرخ بهره را به    0.5با افزایش  اخیر    ماهشده است. در همین راستا بانک مرکزي بریتانیا در  
 درصد رسانده است.  

آمریکا    . 3 انرژي  ماهانه وزارت  اثرگذار دیگر گزارش  است.  عامل  این کشور  در  نفتی  از وضعیت ذخایر 

  بشکه   میلیون  4,6  با   ژوییهپایانی ماه    هفته  در  آمریکا  استراتژیک   خام  نفت  ذخایر  این نهاد   گزارشات  براساس
  میزان  وزارت انرژي آمریکا  هاي   داده   اساس  بر .  رسید  1985  سال   مه   ماه  از   خود  حد   ترین  پایین  به  کاهش

  خامهاي   نفت  تمام .  است  یافته  کاهش  ژوییه   29  به  منتهی  هفته  در  بشکه  میلیون  469.9  به  استراتژیک   خام   نفت
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 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                        1401 مرداد 29شنبه    

 ۶ 

  اي برنامه  مارس  ماه  در  آمریکا  جمهور  رئیس.  است  بوده  سنگین  خام  نفت  نوع  از  هفته  این  طول  در  شده  فروخته
 سوخت   باالي  قیمتهاي  با  مقابله  جهت   ماه  شش  مدت  براي   روز  در  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک   آزادسازي  براي
 اکنون   هم  که  است   بوده  نفت  بشکه  میلیون  618  حدود  گذشته  سال  سپتامبر  در  ذخایر  موجودي .  نمود   تنظیم

  880  متوسط   بطور  مه   ماه  از.  است  یافته  کاهش  آن  میزان  بایدن،  دولت  تصمیات  و  کنگره  دستورات  دلیل  به
 از   استفاده  با  ها  قیمت  و  شده   فروخته  معتبر  نفتی   هاي  شرکت  به  و  شده  عرضه  روز  در  خام  نفت  بشکه  هزار

 . شودمی تعیین  ،تحویل تاریخ  تا روز  5  میانگین
 ملکی  عباس و میرشکارزاده، تبسم اسقانیان، گزارش: علیرضا همکاران این

 


