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 پایش بازار 

 
هر بشکه نفت برنت    متیق  روز اخیر عمدتا با ثبات و یا افزایش همراه بوده است.  7قیمت حاملهاي انرژي در  

.  د یسنت رس  26دالر و    100به    شیدرصد افزا  0.93سنت معادل    92با    شهریور،   4در روز جمعه  شمال    يا یدر
مهمترین    .شد سنت معامله    42دالر و    93  شیدرصد افزا  0.97هم با    کایآمر  تی نترمدینفت وست تگزاس ا

تحوالت این هفته را باید به تداوم اثرات گزارش منفی پیرامون رشد اقتصادي چین، افزایش قدرت دالر در  
برابر سایر ارزها، جلسه سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره،  

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، قطع صادرات چند روزه گاز روسیه به اروپا و در راس همه آنها فضاي    کاهش
 مثبت پیرامون حصول توافق ایران و کشورهاي درگیر در مذاکرات وین نسبت داد.  

در مورد کاهش    یجهت مهار تورم، نگران  کاینرخ بهره در آمر  شیبه سرعت افزانسبت  نانیعدم اطم  رغمیعل
 است. هفته گذشته باال برده  یدرصد ط   3را    ینفت  يهاشاخص  ن یا  يهر دو   مت یق  ، هفته کمتر شده  ن یتقاضا در ا

که    ی شمال  ي کای اروپا و آمر  ک، یپاسف  ا یدر منطقه آس  ک یسطح تراف  شیدارند با توجه به افزا  دهیعق  لگرانیتحل
  يکه جلو   شود یم  دهی تقاضا د  شیاز افزا  ییها، نشانهاوت داشته  24به    یمنته  را در هفته  یتوجهرشد قابل
ق م  مت یسقوط  را  س  .ردیگینفت  با  نفت  سعود   یگنال یبازار  عربستان  تول   يکه  کاهش  سو  دیبابت   ياز 
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  نیابه بلومبرگ گفت:    شن» ی نوویا  یشرکت «اس ک  ي را تجربه کرد. سخنگو  يا پالس داد، شوك تازهاوپک 
افزا به روند  انرژ  ده ینفت شتاب بخش  ي هامتیق  شیاقدام  بحران کمبود  با  ابهامات    ي و همزمان  اروپا،  در 

  خواهد کرد.   جاد یا  کندیم   دایپ  شیافزا  ش یگرما  يشدن به فصل زمستان که تقاضا برا  کیرا با نزد  يشتریب
نما ک  ي عربستان سعود  يانرژ  ر یبن سلمان، وز  زیعبدالعز پ   دکنندهیتول  نی تربزرگ  نده یه  در  است،    ی اوپک 
  نی ادر  پالس را مطرح کرد.اوپک   دیتولاحتمال کاهش   یماه متوال  نیسوم  ياوت برا  ماه  نفت در  متیکاهش ق

 است.  رانینفت ا  د یتول یاحتمال  شیجبران افزا يبرا دی آماده کاهش تول  اوپک  میان
و بندر نووروسیسک در    ه یروس  قیکه نفت قزاقستان را از طر  ياخط لوله  یدگید   بی آس  ل یبه دل  ن، یب  ن یدر ا

نسبت    هایروبرو شد و به نگران  يانرژ  نیدر تام  يدی اروپا با اختالالت جد  کند،یبه بازار منتقل م  دریاي سیاه
 اضافه کرد. هیگاز روس نفت و  به افت عرضه

 

 تفسیر هفته

اي ایران و مذاکرات  هاي جهان در روزهاي اخیر مساله پرونده هستهمهمترین موضوع مورد بررسی رسانه.  1

. موضوعی که با توجه به اهمیت ابعاد گسترده آن حتی باالتر از تحوالت جنگ در خاك  استتوافق برجام  
کمبود انرژي در اروپا  اوکراین و در راس آنها مساله  -اوکراین دنبال شده، بخصوص که تبعات جنگ روسیه 

در اهمیت توافق برجام و جایگاه  براي رسیدن به توافق ترغیب کرده است.    را  بیش از پیش طرفهاي غربی 
با    امروز جهانیکشورهاي درگیر در تحوالت  این مذاکرات  ایران در نقطه ثقل این مذاکرات همین بس که  

لمان و ایاالت متحده بعنوان بلوك غرب از یکسو و  را گرد هم آورده است. فرانسه، انگلیس، آ منافع متعارض  
چین و روسیه بعنوان بلوك شرق از سوي دیگر در مسائل متعدد از جمله اوکراین و تحوالت تایوان در تقابل  

ظرفیت از  داده  نشان  بخوبی  ایران  اما  مساله    باالیی  بوده  یک  حول  توافق  و  کشورها  این  اجماع  براي 
و قبل از بیان آخرین تحوالت مذاکرات وین باید به یک پرسش پاسخ داده شود.  در این میان  برخوردارست.  

طبعا موضوع کمبود انرژي نیروي محرکه اصلی براي حصول توافق برجام است و این بمعناي انتفاع کشورهاي  
استرات  از دید  اما  میان  این  ایران خواهد بود. در  از منابع نفت و گاز  اروپا  اتحادیه  ژیک  غربی و بخصوص 

باشد.  باید دربرگیرنده منافع تمامی ذینفعان درگیر در مذاکرات  توافق  سرانجام به  با    در ظاهر  حصول یک 
بخصوص در فصل    طبعا اهرم فشار روسیه علیه غرب یعنی تحریم صادرات نفت و گاز  رسیدن مذاکرات وین،

روسیه بوده اما مسکو همواره   حصول توافق به ضرر رسدبنابراین بنظر میدیگر عمل نخواهد کرد.   سرد سال
به اظهارنظر الوروف، وزیر    توانمیاز جمله  که    و حداقل در ظاهر از رسیدن به توافق حمایت کرده است

  . اشاره کرد امور خارجه روسیه در خصوص تایید متن پیشنهادي ایران و حمایت روسیه از آن در هفته اخیر  
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پولیتیکو  تحلیل خبري  با     پایگاه  همسو  را  وین  مذاکرات  در  تواقق  حصول  و  داده  پاسخ  مساله  این  به 
  نگاه   نفت  فروش  براي  هاتحریم  پشتی   ب در  عنوان  به  ایران  به  روسیه  دانسته معتقد است هاي کرملین  سیاست

  جهانی   بازارهاي  به  نفت  انتقال   براي  شده  بندي زمان  برنامه  یک   دهد تا اجازه می  پوتین  به  برجام  توافق  .کند می
  بین   تحریمهاي  زدن  دور  براي  ايدریچه  عنوان  به  ایران  از  دارد  قصد  وسیهر  دیپلماتها،داشته باشد. به تحلیل  

  مدیران   همچنین  و  مالی   و   تجاري  مقامات  از  هاییتیم  دو ماه اخیر  در  مسکو  . کند  استفاده  اوکراین  سر  بر   المللی
  فراهم   کشور  دو  بین  ترنزدیک   همکاري  براي  زمینه  تا  ه استکرد  اعزام  تهران  به  را  ها  شرکت  سایر  و  گازپروم

است.  کرد  اعزام  مسکو   به  مالی   و   انرژي  محوریت   با  رسمی   هیئت  دو  ایران  هم   اخیر  هايهفته  در.  شود ه 
انتفاع بندي کنیم، توافق برجام منجر به بنابراین چنانچه کشورهاي درگیر در مذاکرات را به چهار دسته تقسیم

 هاي زیر خواهد بود:همه آنها از جنبه
کشورهاي اروپایی: تامین منابع انرژي در فصل سرد سال بخصوص در صورت تصویب تحریمهاي جدید  . 1

 علیه ناحیه یورو  روسیه
میلیون    150ز  در یکسال اخیر بیش اکننده بزرگ انرژي که  کننده و مصرف  . ایاالت متحده: بعنوان یک تولید2

با    و ثبات در بازار جهانیتوان حمایت از متحدان غربی خود براي تامین انرژي    فت صادر کرده، عدمبشکه ن
 عرضه کافی 

 توسط ایران   شده تحریم خام نفت فروش براي پشتیبان مسیر  یک ایجاد . روسیه: 3
 الوصول منابع انرژي از یک مبدا جدید همچون ایران . چین: تامین سهل4

ها در  عربی که خواهان به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستند، تقریبا تمامی رسانه-ي عبريهارسانهبجز برخی از 
براي نمونه پس از ارسال پاسخ آمریکا در روز    اند.هفته اخیر سیگنالهاي مثبتی را در این خصوص ارسال کرده

  پاسخ   کرد  اعالم  العربیه  اینکه   از  پس  اما  شد  روروبه  درصدي  دو  افتی  با نفت برنت    شهریور،  2چهارشنبه  
  مرندي،   محمددر حالیکه    ) 1(نمودار    شد  صعودي  نفت  مجدداً  است،  بوده  منفی  ایران  پیشنهادات  به  آمریکا
 به   ایران  بوده و   نادرست  کامال  العربیه  ادعايدر یادداشتی اعالم کرد    ایران  ايهسته  کنندهمذاکره  تیم  مشاور
 . داد خواهد اطالع توافق  کنندههماهنگ به آن  از پس  و کرده  آغاز را پاسخ  بررسی تازگی
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 . قیمت نفت برنت همزمان با اعالم دو خبر 1نمودار 

 
روز ابتدایی پس از حصول    120میلیون بشکه نفت ایران در    50القول بر فروش  ها متفقدر این میان اکثر رسانه

  نوشت،  گزارشی در بلومبرگاند. همچنین پایگاه خبري توافق بعنوان یکی از بندهاي توافق جدید تاکید کرده
.  شود  جهانی  بازار  در  کمبودها  جبران  و  انایر  نفتی  صادرات   افزایش  به  منجر  تواندمی  ايهسته  توافق  احیاي

  سرعت   با  تواندمی  هاتحریم  لغو  صورت  در  ایران،  شده  ذخیره  نفت  بشکه  میلیون  96  گزارش،  این  اساس  بر
  سازي ظرفیت  از  ایران،  نفت   ملی  شرکت  گاز   و  نفت  تولید   بر  نظارت  مدیرهمزمان    .شود  بازار  وارد   زیادي
و    2023  سال   مارس   ماه  تا   روز   در   بشکه  هزار  38  و  میلیون  4  میزان  به  خام  نفت  تولید   توان  به  دستیابی   براي

  براساس گزارش پایگاه خبري پترولجستیک  افزایش توان صادراتی ایران در صورت لغو تحریمها خبر داد. 
صادرات نفت خام ایران در یک ماه اخیر افزایش یافته و این خود بنوعی نشانگر تسهیل در فرایند صادرات  

  در   ایران  خام   نفت  صادراتدر این گزارش آمده است  ایران همزمان با نزدیک شدن به حصول توافق است.  
  ژوییه   ماه  با   مقایسه  در  که  هبود   روز  در  بشکه  هزار  131میلیون و  1  متوسط   طور  به  اوت  ماه   نخست  روز  21

 . )2ه است (نمودارداشت افزایش روز  در بشکه هزار 333
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 (پترولجستیک)  2019-2022. میزان صادرات نفت خام ایران در بازه 2نمودار 

 
رسد تایید  فارغ از تمامی اظهارنظرهاي مثبتی که در مورد حصول توافق در هفته اخیر صورت گرفت بنظر می

کننده مذاکرات، و احتمال توافق نهایی در روزهاي آتی از جانب جوزپ بورل بعنوان هماهنگرشد  روند روبه
موضوع را بعنوان    3توان  بطور خالصه می  زنیها را براي به سرانجام رسیدن توافق افزایش داده است. گمانه
 ها یا عوامل جدي در خصوص نزدیک شدن به حصول توافق برشمرد: نشانه
ایران به متن پیشنویس کشورهاي اروپایی در زمان مقرر و پاسخ آمریکا در کمتر از   ارسال پاسخ اولیهالف:  

 روز  10
 اي پیرامون حصول توافق در فضاي داخلی و خارجی فضاي مثبت رسانهب: 
ایران به بازار  زنیها پیرامون کاهش تولید نفت توسط اوپک گمانهافزایش  ج:   پالس بدلیل بازگشت احتمالی 

  مطرح   سعودي عربستان توسط  هفته این که پالس اوپک  تولید کاهشنفت پس از توافق (به گزارش رویترز، 
  صورت   در  نفت  بازارهاي  به  ایران  بازگشت  با   همزمان  احتماالً   اما  نباشد  الوقوع  قریب  است  ممکن   ،هشد

 ) .تصویب خواهد شد غرب  با ايهسته توافق  به دستیابی
 

رسد جامعه جهانی خود را براي بلندمدت  ماه از آغاز جنگ در خاك اوکراین بنظر می  6با گذشت بیش از  .  2

شدن این تنش آماده کرده و در حال تغییر ساختار براي رویارویی با پیامدهاي این جنگ و بخصوص در  
درصدي مصرف گاز    15حوزه انرژي است. از جمله این تغییرات باید به سیاستهاي اتحادیه اروپا در کاهش  

  بخصوص با نزدیک شدن به فصل سرد سال همزمان با تحریمهاي احتمالی روسیه در ماههاي آتی اشاره کرد. 
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  گاز   مصرف  که  داد   گزارش  آلمان   انرژي  فدرال   شبکه  رئیس  مولر،  کالوس   از  نقل   به  پنجشنبه  روز  اشپیگل
  کرد   خاطرنشان  مولر  .است  یافته  کاهش  درصد  21.3  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  آلمان  در  تجاري  بخش

 براي  کشور  سیاسی  نخبگان  سوي  از  شده  وارد  فشار  همچنین  و  تولید  هايهزینه  افزایش  و  قیمتها   افزایش
اختالل چندین باره در روند صادرات گازپروم به اروپا   .است  کرده  کمک   آن  کاهش  به  گاز،  مصرف  کاهش

  اعالم تري بخود پیدا کرده است. در همین راستا شرکت گازپروم در هفته اخیر  شکل جديدر دو ماه اخیر  
  و   تعمیر  کارهاي  دلیل  به  سپتامبر  2  تا   اوت  31  از  استریم  نورد   لوله   خط  طریق  از  طبیعی   گاز   ترانزیت  که   کرد

   ه خبري که منجر به افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا شد  .شود می  متوقفمجددا    شده  ریزيبرنامه  نگهداري
سازمان نظارت بر مصرف  همچنین    افزایش یافت.  درصد  20  از  بیش  قیمت گاز طبیعی  براي مثال در انگلیس

خواهد    هشتاد درصد افزایش  ماه اکتبردر انگلستان از    يانرژ   يحاملها  متیگزارش داد که قانرژي بریتانیا  
امانوئل ماکرون از موافقت الجزایر براي صادرات بیشتر گاز به اروپا از طریق دو خط لوله قدردانی کرد.    .یافت

  از   است  مایل  روسیه  که  دهدمی  نشان  گاز  جریان   شدید  فتدر گزارشی اعالم کرد ا  فیچ  بنديرتبه  موسسه
در این میان کماکان طرح ایجاد کارتل نفت و گاز براي    .کند   استفاده  سیاسی  ابزار  یک   عنوان  به  گاز   صادرات

  شود می  تصوردر مقابل  ایجاد سقف قیمتی بدون سروصدا و از سوي کشورهاي غربی در حال پیگیري است.  
  تخفیفهاي   دربارهو    گرفته  نظر  در  را  نفت  بلندمدت  هايتخفیف  قیمت،  سقف  افزایش  به  پاسخ  در  روسیه  که

   .است  کرده  گفتگو آسیایی  کشورهاي با نفتی
 

  می دانیم:وند قیمتها در بازار انرژي بعنوان عوامل اثرگذار بر ررا  عامل دیگرچهار  .  3

درصدي با اتخاذ    2برگزاري جلسه سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و تاکید بر رسیدن به نرخ تورم    :الف
 سیاست افزایش نرخ بهره در صورت لزوم

 بینی شده توسط کارشناسان بوده است تر از میزان پیشتداوم بازتاب گزارش رشد اقتصادي چین که پایین  :ب
 

 اي ذخایر استراتژیک نفت خام میلیون بشکه 3.3پیرامون کاهش   اآمریک  انرژي اطالعات ادارهگزارش  :ج
 )3(نمودار  افزایش قدرت دالر در برابر سایر ارزهاي جهانی  :د



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                         1401 شهریور  5شنبه    

 ۷ 

 
 ) Statista(. ارزش دالر در برابر سایر ارزها در یکسال اخیر3نمودار 

 
 : علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، و عباس ملکیگزارشهمکاران این 


