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 پایش بازار 

 
به   باید  را  هفته  این  تحوالت  اروپاییجدي شدن  مهمترین  انرژي در کشورهاي  بحران  زمزمه  ابعاد  هاي  و 

  0.75تا    0.5قوت گرفتن افزایش  سخنرانی جروم پاول و    اوکراین،-بلندمدت شدن آثار تورمی جنگ روسیه

نگرانیها نسبت به عدم ثبات    افزایش  درصدي نرخ بهره در فدرال رزرو آمریکا، تحوالت سیاسی در عراق و 

الوقوع مذاکرات  در عرضه نفت توسط این کشور پس از سقوط میدان نفتی بصره، و تداوم اثرات توافق قریب

 نسبت داد.   برجامی 

  مت یق  .دیرسسنت    98دالر و    93به    شمال  ي اینفت خام برنت در   متیق  1401شهریور    11در روز جمعه  

قیمت گاز طبیعی نیز در بازار آمریکا    . د یسنت رس  23دالر و    88به  نیز    ت یینترمدینفت خام وست تگزاس ا

به طور کل قیمت این دو شاخص به ترتیب    دالر هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.  8.84(هنري هاب) به  

 اند. درصد در هفته گذشته کاهش داشته 1.52درصد و گاز طبیعی   6.77و   5.34
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سطح خود از    نیبه باالتر   دی متحده شاهد بودند که تول  االتیهم اوپک و هم ا  ترز،یرو  یبر اساس نظرسنج

  ون یلیم  29,6به    ریاوپک در ماه اخ  دیکه تول  ي است، به طور  ده یکرونا رس  روسیو  ي ریگهمه  ییابتدا  يروزها

در روز درماه ژوئن رسیده که    هبشک  ون یلیم  11.82متحده به    االتیا  دیکه تول  یدر حال   د،یبشکه در روز رس

 هستند.  2020  لیسطح خود از آور  نیهر دو در باالتر

ترس از کاهش   می گوید  RJO Futuresبازار در    ستیسابو، استراتژ  ک ی مابازار انرژي هچنان ملتهب است.  

آلتهام،    يهر  فشار بر بازار شده است.  جادیباعث ا  یعرضه اضاف  ش یافزا  لیپتانس  نیسرعت قیمتها و همچن

تقاضا در سراسر غرب وجود    تی از محدود  ینگران  معتقد است   در لندن  StoneXدر گروه    يانرژ  لگریتحل

 را گرفته است. ی غرب ياقتصادها بانیتورم گر  يها یو نگران ابد ی یم شینرخ بهره افزا رایدارد، ز 

  د ی تول  شیافزا  يو تالش اوپک برا  نی به اوکرا  هیپس از حمله روس  يهادر ماه  یعمدتاً نگران عرضه ناکاف  بازار

  ي کوتاه مدت نسبت به قراردادها  ی آت   يقراردادها   متی ق  يسال جار   لیامر باعث شد در اوا  نی بوده است. ا

مشترك    یفن  تهیمعکوس شد.کم  يتا حدود  لگوا  نیا  د،یتول  شیکند، اما با افزا  دایپ  شیباالتر افزا  خیبا تار  یآت 

شوند، اعالم کرد    ی م دهیصادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که مجموعاً اوپک پالس نام  يسازمان کشورها

ماه قبل  ک ی ینیب شیهستند که نسبت به پ يبشکه در روز در سال جار  هزار 400که اکنون شاهد مازاد نفت  

  ن ی اند. اشده  د یاوپک پالس خواستار کاهش تول  ياز اعضا  ی.برخ استشده    شتری هزار بشکه در روز ب  100

فروش    متیق  ي که باعث شده عربستان سعود   ا یتقاضا در آس  ف یسپتامبر در بحبوحه تضع  5گروه قرار است در  

انرژ  اداره  جلسه دهد.  لیمنطقه کاهش دهد، تشک  نیخود را به ا  یرسم روز چهارشنبه    کای آمر  ي اطالعات 

بشکه کاهش    ونیلیم  1.2  زین  نیبنز  ریو ذخا  افتهیبشکه کاهش    ونیلیم  3.3  کاینفت خام آمر  ریاعالم کرد ذخا 

 است.  افتهی

  هیعربستان و روس  یبه بازار، دو قطب  ران ینفت ا  ی»، بازگشت احتمال  IHS Markit«به گفته معاون موسسه  

حال، مداخله    ن یا  با  در آغاز زمستان وارد بازار شوند.  ران یاگر نفت ا  ژه یو کند، به  یدر اوپک پالس را متزلزل م 

  مت ی نوامبر امسال ق  يادورهانیکند در آستانه انتخابات م  یکه تالش م  دنیدولت با  يتواند برا  یعربستان م 

کاهش داشته   وستهیپ  ریاخ   يدر هفته ها  کا یدر آمر   نی بنز  متیباشد. ق  ند یناخوشا  اورد،یب  نییرا پا  یداخل   نیبنز

دالر در هر بشکه   100  مت یخواهد کَف ق  یداده است که م   امیح پو عربستان به وض  لگران،یگفته تحل  به  است.
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نفت   متی به بازار ممکن است ق  رانیاعالم کرده است، بازگشت کامل نفت ا  زیاسپکت ن  يانرژ موسسه باشد.

 دالر در هر بشکه برساند.   70  یحت  ا یدالر و   80را به کمتر از  

  

 تفسیر هفته

هاي  ها در تمامی بازارها از جمله بازار انرژي قاعدتا باید به واکاوي رابطه تحلیل و بررسی تغییر قیمت.  1

علت و معلولی در علم اقتصاد گره خورده باشد اما رویدادهاي قرن حاضر و بخصوص تشدید تنشهاي سیاسی  

بار  اند یککه عمدتا از انرژي براي اعمال فشار در منازعات خود استفاده کرده  2022میان کشورها در سال  

دیگر بیانگر این واقعیت است که امروزه انرژي تنها یک کاالي اساسی در ساختار تولید و مصرف جوامع  

  نقش انرژي در اهمیت    بناي تعیین جایگاه کشورها در ساختار نوین نظام جهانی است.کش و مبلکه خط   نیست

با انتشار کتاب «نقشه    نفت جهان   خیتار   سندهیو نو  ي انرژ  يهاحامل  متخصصهمین بس که دانیل یرگین،  

گیري نوعی از جنگ سرد میان  به شکل  2020در سال  جدید جهان: انرژي، تغییرات اقلیمی و تقابل ملتها»  

ی  ی ، و بیماریها زکشورهاي غربی و بلوك شرق اشاره کرده و سه عامل تغییرات اقلیمی، تحوالت نفت و گا

کووید کشور  19- نظیر  جایگاه  تعیین  مبناي  میرا  نوین جهانی  نظم  در  گاردین،    داند. ها  روزنامه  نوشته  به 

پیامدهاي جنگ روسیه  به  اشاره  با  تابستانی و  از تعطیالت  - ماکرون در نخستین جلسه دولت فرانسه پس 

انرژي اعالم   از جمله در زمینه  پایان رسیده است». جملهاوکراین  به  بازتاب    ايکرد، «عصر فراوانیها  با  که 

بنوعی حامل این خبر بود که شاید کشورهاي اروپایی از جمله فرانسه در ابتداي  و  ها همراه  فراوان در رسانه

قرار گرفته منابع  تامین  نظر  از  اقتصادي  این مقدمه و  یک دوره سخت  با ذکر  بااند.  به    همزمان  وارد شدن 

به    یدسترس  کاهش عان کرد روسیه از اهرم انرژي براي  باید اذ  مین ماه از تحوالت جنگ در خاك اوکراینهفت

اروپا    هیمتقابل اتحاد  يها می تحر  نهیزم  ن یکرده و در ا  استفاده  کشورهاي اروپایی   نفت و گاز توسط  ي حاملها 

بیان    انرژي  بحران  شرکت شل با هشدار نسبت به  اجرایی  مدیر  بوردن،  چندان کارساز نبوده است.  هیروس  هیعل

وي در مصاحبه هفته اخیر خود با اشاره به    .بکشد  طول  زمستان  یک   از  بیش  است  این شرایط ممکن  کند می

  ، بنديوري انرژي، جیرهبهره  در مصرف،  جویینظیرصرفه  یراهکارهای  ،طوالنی شدن بحران گاز براي چند سال 

با نزدیک شدن به دسامبر    .دهد میرفت از شرایط فعلی پیشنهاد  هاي الزم را براي برونجایگزین  از  استفاده  و

اعمال دور آخر تحریمهاي اتحادیه اروپا در ممنوعیت واردات نفت از روسیه احتمال قطع صادرات  و    2022
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  انتقال الم کرد  اعدر هفته اخیر شرکت گازپروم روسیه    گاز روسیه به کشورهاي ناحیه یورو افزایش یافته است. 

  وقت   به  بامداد  1  تا  اوت  31  در  گرینویچ  وقت  به  بامداد  1  ساعت  از  1-استریم  نورد   لوله  خط  طریق  از  گاز

موضوعی که به گفته مدیران گازپروم بعلت کوتاهی شرکت زیمنس    . شد  خواهد  بسته   سپتامبر  3  در   گرینویچ

  ناتوانی   دلیل  بهانجی فرانسه  به شرکت  گازپروم  صادرات گاز  همزمان  قطع  است.  در تعمیر توربینها رخ داده  

نگرانیها را نسبت به قطع صادرات به سایر کشورهاي اروپایی بعنوان    ژوئیه  ماه  هايهزینه  کامل  پرداخت  در

  عرضه   کلی  تعلیقدر بیانیه گازپروم آمده است این شرکت    الوقوع مسکو دوچندان کرده است.سیاست قریب

  . ه استکرد  اعالم  انجی  شرکت   به  شده  عرضه  گاز  پرداختی  وجوه  کامل  دریافت  زمان  تا  سپتامبر  اول  از  را  گاز

در  بصورت کامل از روسیه خارج شد.  )  ق استات اویل ساب نروژي اکوینر (در همین حال اعالم شد که شرکت  

  سخنگوي   کربی،دوباره بر سر زبانها افتاده و جان  طرح ایجاد کارتل نفتی با محدودیت قیمت    پایتخت آمریکا

  وزراي در نطق اخیر خود بر ضرورت عملیاتی شدن این طرح تاکید کرده است.    متحده   ایاالت  دفاع  وزارت

  روسیه   نفت  قیمت  سقف  مورد  در  جمعه  روز  در  7گروه    ثروتمند موسوم به  يکشورها   ییو دارا  ياقتصاد

  تعیین   گفت  خبرنگاران   بهدر پاسخ    پنجشنبه  روز  روسیه  وزیر  نخست  معاون  نواك  لکساندر ا  . ندکرد  گفتگو

.  کرد  خواهد  ثباتبی  را  نفت  بازار  و  صنعت  زیاد  احتمالکه به    یک ایده کامال پوچ بوده چرا  نفت  قیمتی  سقف

  ییاجرا  میالدي  جاري   سال  دسامبر  در  را  خود  نفتی  تحریم   اروپا  اتحادیه  دارد   انتظار  مسکووي همچنین گفت  

  ما   هايبرنامه  تمام  ،افزود  است  سناریویی  چنین  براي  شدن  آماده   حال  در  روسیه  اینکه  به  اشاره  با   نواك  .کند

  تولید   نرخ  در  انحراف  انتظار  مسکو  که  کرد  تاکید  نواك  .است  شده  تنظیم  نفت  تولید  فعلی  سطح  حفظ   براي

  درصد 0.2  اي بین در بازه کشور  این در  خام  نفت تولید  2022 سال  پایان  تا  حال،   این  با ندارد،  را  تاو ماه در

ابعاد بحران انرژي در اروپا    با   یس یپال  نی فار   مجله  .یافت  خواهد  کاهش  درصد  0.7  یا  افزایش بیان این که 

 توضیح داده است:   بند 6ور است، محورهاي این چالش را در  تصغیرقابل 

  انرژي   يباال  بهاي   با   جهان  بیشترامروز    چهاگر:  ستتر از سایر نقاط دنیاانرژي در اروپا پررنگ بحران  الف:  

  اروپایی   رهبران  و  اندافتاده  منگنه  در  کشورهاي ناحیه یورو بیش از سایر نقاط دنیااما    ،هستند  گریبان  به  دست

  فشار   آسیب  از  را  کنندگانمصرف  تا  گرفته  نظر   در  را  اضطراري  تدابیر  و   مالی  کمک   هايبرنامه  اندشده  وادار

  باز   طبیعی گاز  باالي  بهاي  به  در بازار انرژي اروپا  مشکل  بزرگترین .بدارند   امان  در آینده زمستان  در  اقتصادي

  و   ،کرده  مختل  را  صنایع  ،داده  افزایش  را  تورم   انداخته،  راه  به  قاره  این  سراسر  در  را  نگرانی  موج  که  گردد می

  در   طبیعی  گاز  بهاي   .کندمی  شوکه   بینند،  می  را  خود  گاز  و   برق   حسابهايصورت  که  هنگامی  را   عادي   مردم 
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  ایاالت   در  آن  بهاي  از  گرانتر  برابر  دهحدود    و  گذشته  دهه  یک   میانگین  از  بیشتر  برابر  ده  حدود  اکنون  اروپا،

در    طبیعی   گاز  بهاي   معتقد است  راپیدان  انرژي   گروه  در   گاز  جهانی   بازارهاي  کارشناس  .استآمریکا    متحده

،  مونتونبه گفته    کنند.پرداخت می  دالر  پانصد   خام،   نفت   بشکه  هر  براي مردم    گویی  که   است  گران  چنان  اروپا

  چندماهی  هنوز  درحالیکه   ،هستند  روبرو  گاز   نجومی قیمتهاي   با   و مردم  رسیده   بحران  نقطه  به  در اروپا  اوضاع

  بالتکلیفی   یکبه اعتقاد وي  .  وجود دارد  فاصله  رسدمی  اوج  به  طبیعی  گاز  براي  تقاضا  آن  در  که  زمستان  فصل  با

 ؟  باشدمی دسترس  در زمستان   در تقاضا  کردن برآورده براي کافی  گاز  آیا که دارد وجود  واقعی

کریستین لو در بخش دیگري از تحلیل خود بیان    اوکراین تنها بخشی از مشکل است: -روسیهجنگ  ب:  

  گاز،   تامین  جایگزین  روشهايبه عقیده وي    .شودنمی  محدود  اوکراین  جنگ  به  تنها   ت انرژيمشکال کند  می

 اي هسته  نیروگاههاي  از  بسیاري  که  حدي  تا   کرده  خشک   را  هارودخانه  تغییرات اقلیمی  هستند.  هزینه  پر  و  گران

  درج   چگونگی  درباره  اروپایی  سیاستمداران  که  است  دهه  یک  از  بیش  و  اندشده  خارج  مدار   از  اروپا

هاي اخیر  ر هفتهد  فرانسه  و   آلمان  در   برق   بهاي  .اندمانده  سردرگم  انرژي  سیستم  در  ضدشوك  سازوکارهاي 

  روي   العاده  فوق   تدابیر  به  کنند می  خم   شانه   اقتصادي  فشار   بار   زیر   کشورها   که   شرایطی  در   رکورد زده است. 

  تا   را  هاصورتحساب  آلمان  و  کرده  اعالم  را  خانگی  انرژي  هزینه  براي  افزایش  درصد  هشتاد  بریتانیا  .اند آورده

  تابستان   در   را  خود  گاز  ذخیره  توانست  می  معمول،  شرایط   در  اروپا  .است  داده  افزایش  یورو  پانصد  تقریبا

  گاز  تامین   جریان  گلوي فشردن  و  سردتر ماههاي   رسیدن سر  با اکنون. کند مصرف  زمستان در  و دهد افزایش

  کارشناسان،   باور  به  اینجا،  به  تا.  است  گرفته  قرار  تنگنا  در   خود  مخازن   کردن  پر  براي  اروپا  روسیه،   توسط 

  زمستان   در   که   نیست   بدان معنا  این   اما  ببرند   پیش  را  خود   هاي برنامه  اندتوانسته  زیادي  حد  تا   اروپایی   کشورهاي

 . آمد نخواهد پیش  مشکلی  آینده

  بخش   معموال  زمستان،   در  اروپا  :خواهد شد  چالش در فصل زمستان   باعث  صادرات گاز روسیه  قطعج:  

  به   اروپا.  کندمی  تامین    منابع   دیگر   از  هم  گاز   زیادي   مقادیر   همزمان   و   استفاده کرده   را  خود   ذخایر  از  بزرگی

  وارد   روسیه  از  گازي  هیچ  که   وجود دارد  واقعی   تهدید  یک   ، با رسیدن فصل زمستان  اما  . دارد  نیاز  اینها  دوي  هر

  بدون   .دهدمی  شکل  را  اروپا  واردات  از  درصد  چهل  حدود  روسیه،  از  گاز  عرضه  معمول،  شرایط   در.  نشود

  متحده   ایاالت  به  بیشتر  )ال ان جی(  شده   مایع   گاز  واردات   به  که  مجبورند   اروپایی   کشورهاي  روسیه،   گاز

  اروپایی   کشورهاي   رهبران  از  بسیاري   گذارد، می  کنار  را  روسیه   گاز  عرضه  اروپا،  که   شرایطی   در.  باشند   متکی 

 از  را  بیشتري  گاز  ایتالیا،.  هستند  کشورها  دیگر  از  گاز  تامین  براي  تازه  قراردادهاي  بستن  آلودشتاب  تقالي  در
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 ابزار   هم  آلمان .  اندآورده  روي   قطر  و  ، نروژ  آذربایجان،   جمهوري   به   هم  کشورها  دیگر  و   کندمی  وارد  الجزایر

  دیگر   .نیست  خوشبینانه  چندان  شاید  که  باشد  داشته  کانادا   با  مایع  گاز  تامین  تازه  قرارداد  یک   که  کرده   امیدواري

  پنج  ساخت  تقالي  در آلمان. اند  کرده  خود  مایع  گاز  هاي  زیرساخت  در  توجهی  قابل  گذاريسرمایه  کشورها،

 براي   بیشتر  شناور  واحدهاي  تامین  دنبال  به  ایتالیا  و  ،فنالند  هلند،  و  است  مایع  گاز  واردات  براي  ترمینال

 .  کرد تواننمی گاز  تامین   براي بیشتري کار نزدیک، آینده براي  کارشناسانبه عقیده  .هستند گاز واردات

  داخل   در  را  ايجویانه  صرفه  سیاستهاي  اروپایی  رهبران  :است  راهکار مقابله با وضع موجود  جوییصرفهد:  

 از   جلوگیري  براي  که  کردمی  توصیه  کارگران  به  هم  این  از  پیش  که  اسپانیا.  اند  آورده  در  اجرا  به  کشورهایشان 

  شامل   که  کرد  تصویب  را  تازه  انرژي  جویی  صرفه  برنامه  یک   هفته  این  نبندند،  کراوات  انرژي   مصرف

 مجهز  که  را  فروشگاههایی  که  کرده  تهدید  فرانسه.  است  گرمایشی  هايسامانه  و  هاتهویه  براي  هاییمحدودیت

  روي  هاي  نورپردازي آلمان .کند  جریمه را شود نمی  بسته شانورودي درهاي  و  هستند تهویه دستگاههاي  به

  آینده   زمستان  براي  چوب  ذخیره  به  هم  هایآلمان  از  برخی.  است  کرده  خاموش  را  برلین  شهر  در  هامجسمه

 . اند آورده روي

موقت هسته  هاينیروگاهه:   حل  راه    آخرین   کردن  تعطیل  در  تاخیر  براي  بحثی  درگیر  آلمان :  است   اي 

  کردن   بازنشستهبه عقیده بوردوف،    .گذارد  سر  پشت  را  کنونی  بحران  تا   است  خود  ايهسته  برق  نیروگاههاي

  نظر   به  ندیده،  خود  به  مدتهاست  اروپا  که  انرژي  بحران  بدترین  هنگامه  در  هم  آن  بیشتر،  يا  هسته  نیروگاههاي

 . کند می  تر  عمیق  را  بحران  طبیعی   گاز  همچون  انرژي  جایگزین   عرضه  منابع   به  توجه  با   کار  این.  باشد   نادرست 

  ها خانواده  و  صنایع   که  نیست   روشن  : در پیش روست  در صنایع و بحران در زندگی خانوارها   رکودو:  

 از   بزرگی  هايبخش  که  گویدمی  آکسفورد  دانشگاه  اقتصادي  بخش  مثال  براي.  آورند  دوام  کجا  تا  توانندمی

  تولید   برآوردهاي  در   شدید   پسرفت  و   انرژي   فورانی  هايقیمت  از   ناشی   رقمی  دو  تورم   انتظار  در   انگلستان 

  آینده  ماههاي  در   اروپا   صنایع   بخش  که  رسد بنظر می.  نیست   بهتر   چندان  هم  اروپا   وضع .  است   داخلی  ناخالص 

 .بود نخواهند امان  در  کنونی  بحران پیامدهاي از هم هاخانواده  و شود روبرو  رکود با

 :عامل دیگر را بعنوان عوامل اثرگذار بر روند قیمتها در بازار انرژي می دانیم  چهار  .2
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وین که ابعاد آن پس از  ته اي ایران در  سمربوط به پرونده هتداوم اثرات توافق احتمالی در مذاکرات    -الف

 هاي آتی روشن خواهد شد.  ارسال پاسخ ایران در روز جمعه، در هفته

درصدي در    0.75یا  0.5سخنرانی جروم پاول در مجمع جکسون هول و قوت گرفتن افزایش نرخ بهره   -ب

 سپتامبر توسط فدرال رزرو 

 عراق و سقوط میدان نفتی بصره تحوالت سیاسی در  -ج

 

 همکاران این شماره: علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، و عباس ملکی 


