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 پایش بازار 

 
در چین، کاهش رشد اقتصادي چین در ماه    19-کووید  مجدد  شیوعترین تحوالت این هفته را باید به  مهم

تنشها بین پکن و تایپه، ابهام در مسیر توافق برجام و رد و بدل شدن  جدي شدن  و    ،هابینیاوت نسبت به پیش

پینگپیام و  هاي  ایران  بین  نشانهپونگی  پدیدار شدن  تقویت شاخص دالر،  در  آمریکا،  اقتصادي  هاي رکود 

ها تصویب طرح  راس آندر  هاي مرکزي، و  الوقوع نرخ بهره توسط بانک کشورهاي غربی و افزایش قریب

 نسبت داد.   7توسط گروه   نفت  ایجاد سقف قیمتی

  89.59  متیبا ق  ی جهان  ي بازارهادر      1401شهریور    18جمعه  هر بشکه نفت خام برنت در معامالت صبح  

  ان ی دالر به پا  89.15را با نرخ  پنجشنبه    است که نفت برنت معامالت روز  یدر حال   نیاشد.  دالر داد و ستد  

ستد    دالر داد و  83.83  يهااکنون به ب  ) هم WTI(   کایهر بشکه نفت خام وست تگزاس آمر  نیهمچن  برده بود.

دالر مقاومت کرده    90.35تا    89.88در محدوده    ینفت خام برنت از لحاظ فن  متیگفته کارشناسان، ق  به  .شد

 خواهد شد.  یبانیپشت زیدالر ن 88.94تا    89.41و در محدوده  

بهره ادامه    خنر  شیکه چرخه افزا  و نشان داده  داده  شی بهره را افزانرخ    چهار بار،  ي فدرال رزرو در سال جار

  ي تقاضا   اد یقرار خواهد داد و به احتمال ز   ریتحت تاث  را  يتجار   ي ها تیبهره باالتر، فعال  نرخ  خواهد داشت. 
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کند و بازارها یم  ینیمتحده در حال حاضر دو فصل است که عقب نش  االتی. اقتصاد ادهد ینفت را کاهش م

 کشور هم اکنون وارد رکود شده است.  نیباور رسانده است که ا نیرا به ا

نفت برنت را   متیق  د،ی بر کاهش تول  ی سلمان مبنبن دیاز آب درآمد؛ اگرچه تهد   ی توخال  ي سعود  ینفت  د یتهد

  ه ی پالس با وجود مخالفت روسجلسه اوپک   ن یآن از آخر  ی د، اما خروج بوداشته  دالر نگه    100  يروزها باال

روزانه را   د یتول  ياهزاربشکه100سازمان کاهش    نیا  يدر روز بود و اعضا  هزار بشکه100کاهش    ک ی تنها  

موسوم به   یسران هفت کشور صنعت  کرده بود.   خورشیکه بازار اثرات آن را از قبل پ  ي کردند. رخداد  دییتا

ق  زین  گروه هفت تا «منبع اصل  نییتع  هینفت روس  يبرا  یمتیسقف  نبرد»   يبرا  هیبودجه روس  یکردند  ادامه 

نفت خام آنرا    يبرا  متی قرار دادن سقف ق  ی حام  ينفت به کشورها   انیکرده جر   د یتهد  هیروس  .ابدیکاهش  

.  افتیکاهش    يارمنتظرهیاوت به طور غ  26به    یمتحده در هفته منته  االتینفت خام در ا   د یتول  د.کنیمتوقف م 

تولEIA  ی برآورد هفتگ  نیاساس آخر   بر ا  دی ،    ون یلیم  3/ 3  یهفته متوال  نیدوم  يمتحده برا  االتی نفت خام 

درصد    6بشکه، اکنون    ون یلیم  3/418متحده با    االتی نفت خام ا  ی فعل   ریکرد. ذخا   دایبشکه در روز کاهش پ

 زمان از سال است.  نیساله در اپنج نی انگیکمتر از م

 تفسیر هفته

هاي جهان در هفت ماه اخیر پس از آغاز جنگ در خاك اوکراین موید این موضوع  مروري بر اخبار رسانه.  1

مکانی، سیاسی، و اقتصادي این دو کشور  اوکراین محدود به جغرافیاي  -باشد که پیامدهاي جنگ روسیهمی

هاي  هاي جدید کشورهاي دنیا در عرصهمرزبندي  گیريو تحوالت این تنش و آثار آن را باید در شکل  بودهن

و با توجه به وابستگی شدید اتحادیه اروپا  مختلف از جمله بازار انرژي دنبال کرد. از همان روزهاي نخست  

داشتند انرژي محور اصلی    از مسکو همگان اذعان   خام  درصدي نفت   25و  طبیعی    درصدي گاز   40در واردات  

باید   هاي چندجانبه در بیرون از صحنه نبرد فیزیکی بین روسیه و کشورهاي حامی اوکراین خواهد بود.تقابل

ها در تقابل  ترین گام آنمهمتصویب طرح ایجاد سقف قیمتی  درکشورهاي غربی   اذعان کرد اقدام هفته اخیر

این    آمریکا  متحده  ایاالت  داريخزانه  یروز نت یلن،  ژتا آنجا که    سال اخیر بوده  هاي کرملین در یک با سیاست

پیش از پرداختن به ابعاد طرح    داند.میتورم انرژي    با   مقابله  ابزارها درترین  سیاست را بعنوان یکی از قوي

  و براساس ترتیب زمانی   اقدامات کشورهاي غربی در هفت ماه اخیر را بصورت خالصه الزم است    مذکور

 : عبارتست ازدر این مدت  «خط مشی بلوك غرب در تقابل با روسیه». تببین کرد
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پیمانانشان همزمان با شروع  ممنوعیت واردات نفت و گاز توسط آمریکا، بریتانیا، و برخی از هم  گام اول:

 جنگ 

دوم: تحریم  گام  اعمال  و  علیه  تصویب  اروپا  اتحادیه  چندجانبه  آنهاي  راس  در  و  ششم  روسیه  بسته  ها 

 2022ها با محوریت محدودیت و ممنوعیت واردات انرژي کشورهاي ناحیه یورو تا پایان سال  تحریم

هاي داخلی کشورهاي ناحیه یورو براي قطع وابستگی به واردات اندازي جدي در سیاستپوست  گام سوم:

با طرح از جمله کاهش  انرژي  ها و  اعمال حمایت  و  افزایش ذخایر گازي،  درصدي مصرف گاز،  15هایی 

 هاي انرژي هاي الزم براي شرکتمعافیت

 هاي مرکزيافزایش پیوسته و البته مالیم نرخ بهره توسط بانک  گام چهارم:

 عربستان براي تضمین ثبات عرضه در بازار جهانی به ویژهتعامل پیوسته با گروه اوپک و  گام پنجم: 

استفاده از دیپلماسی انرژي براي تعیین مبادي جدید واردات انرژي از کشورهایی همچون الجزایر،   گام ششم:

 آذربایجان، و سایر کشورهاجمهوري 

 اي به مدار هاي هستهنیروگاه از هاي جدي پیرامون بازگشت برخی زمزمه گام هفتم: 

 توافق برجام براي بازگرداندن نفت و گاز ایران به بازار جهانی  ازسرگیري مذاکرات م: گام هشت

   باید به تصویب طرح ایجاد سقف قیمتی نفت در هفته اخیر اشاره کرد.  در آخرو 

ع صادرات گاز شرکت گازپروم به  والوققریبنزدیک شدن به فصل سرد سال و نیاز دوچندان به انرژي، قطع 

از راه دریا در دسامبر پیش رو سه عاملی هستند   روسیه  و اجرایی شدن ممنوعیت واردات نفت ،اتحادیه اروپا

ر توصیف وضعیت بحرانی اروپا  د  .ه استاروپایی را براي اتخاذ چنین سیاستی مجاب کردکه سران کشورهاي  

هاي منتشرشده در بلومبرگ، قیمت برق فقط در یکسال اخیر در  در بخش انرژي همین بس که براساس داده

  800شود به بیش از  مشاهده می  1درصد افزایش یافته و همانطور که در نمودار    860کشور آلمان بیش از  

 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت رسیده است. 
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 . قیمت برق در آلمان در یکسال اخیر (بلومیرگ)1ار نمود

  برق  قیمت تا  شده  سبب انرژي بحران ، تایمز فاینشنال این وضعیت به آلمان محدود نبوده و براساس گزارش 

براي درك بهتر بحران در ناحیه یورو کافیست این ارقام با بهاي پرداختی در ایران    .شود  برابر  5  اروپا   منطقه  در

هیات وزیران مشترکان پرمصرف ایرانی به ازاي هر کیلووات   1400مقایسه شوند. براساس مصوبه دي ماه  

تومان    28500کنند. این در حالیست که با فرض نرخ هر یورو برابر  تومان پرداخت می  1400ساعت تنها مبلغ  

تومان یعنی    17100هر شهروند اروپایی در حال حاضر مبلغ    تایمز  فاینشنالو با توجه ارقام ذکرشده توسط  

موضوعی که خود را در    کند. برابر یک شهروند ایرانی را به ازاي هرکیلووات ساعت پرداخت می  12بیش از  

  گاز   جریان  روسیههمچنین در هفته اخیر    ست. هاي اخیر در کشورهاي اروپایی نیز نشان داده ااعتراضات هفته

  نشت   که  کندمی  ادعا  گازپروم.  بست  ثانوي   اطالع  تا  کندرا به آلمان حمل می  هکه گاز روسی  1-استریم  نورد

  انجام   زمان  تا  گاز  لوله  خط  بنابراین  و  کرده  شناساییرا    1-استریم  نورد  در  نگهداري  و  تعمیر  حین  در  نفت

در    ).است  نشده  ارائه  مجدد  شروع  براي  زمانی   جدول  هیچ(  ماند می  بسته   تعمیرات نفر  هزاران  همزمان 

  صنایع   به  هم  فرانسه  وزیرهمچنین    سر دادند.  استریم  نورد   استریم،  نورد ماگدبورگ آلمان تجمع کردند و فریاد  

آنقدر جدیست که لیز  در اروپا  بحران انرژي    .شود   بنديجیره  است  ممکن   هاآن  انرژي  جریان  که   داده  خبر

اش را مقابله با تورم انرژي  ترین اولویت کابینهاولین سخنرانی خود مهمس، نخست وزیر جدید بریتانیا در  ترا

در پی فوت ملکه الیزابت رسد.  تر از سایر کشورهاي اروپایی بنظر میانگلستان پیچیدهالبته اوضاع در    دانست. 

هاي کلی انگلستان و کشورهاي مشترك المنافع  احتمال تغییر مسیر در سیاستي او  و پایان هفتاد سال زمامدار
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  محتمل است. چارلز سوم در برخی از مسائل نظراتش با مادرش تفاوت داشته است. از جمله نگاه چارلز به 

گونگی برخورد وي با  هاي شرقی، و نهایتا چجهان اسالم، تعامل وي با اندیشه  محیط زیست و همچنین به

همزمانی این مسئله با برآمدن دولت جدید به رهبري خانم لیز تراس که او هم در برخی از    اوکراین.  جنگ 

فرایند تصویب    .مسائل با نخست وزیر سابق زاویه داشته احتماال در جهان انرژي در دراز مدت تاثیر گذار است

ه یورو بیش از هر زمانی در  رغم این که کشورهاي ناحیجاي تامل دارد و علی  ایجاد سقف قیمت نفتطرح  

قرار گرفته بنظر میتنگنا  اما  کردهاند  فراهم  را  مقدمات الزم  این سیاست،  اتخاذ  براي  اصطالحا  رسد  اند و 

این  نیازها و اقدامات اتحادیه اروپا قبل از تصویب را بعنوان پیش یندآفر 4شاید بتوان   اند.گدار به آب نزدهبی

 : طرح برشمرد که عبارتند از

واردات نفت و گاز از روسیه و فرصت دادن به کشورهایی چون مجارستان براي اعمال    یجی کاهش تدرالف:  

بمرور زمان  انرژي  بکار    ،ممنوعیت واردات  ایران  قبال  اروپا در  آمریکا و  ایاالت متحده  مشابه سیاستی که 

هاي قیمتی جدي جلوگیري و با کاهش در واقع اتحادیه اروپا با اعمال این سیاست از وارد شدن شوك  گرفتند.

.  ه استهایی چون ایجاد سقف قیمتی مهیا کردوابستگی به نفت و گاز مسکو، شرایط را براي اعمال سیاست

ها در توییتی از واژه  تحریم  هنر  کتاب  نویسنده  و   ایران  هايتحریم  همین راستا ریچارد نفیو، کارشناس   در

هوشمند می  تحریم  یاد  روسیه  با  مقابله  بهترین،براي  است  معتقد  او    براي   راه  موثرترین  و  زودترین،   کند. 

علیه روستحریم  سیاست  الزامات  و  نفت  جهانی  بازار  تحوالت  مدیریت ایجاد حساب    سیاستی  یه،ها  شبیه 

escrow account  همانطور کشورهاي    سیاستی  چنین  ایران   مورد  در  که  است،  به  طرح  این  شد.  پیاده 

داد در یک دوره  جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان، و ترکیه) اجازه میواردکننده نفت از ایران (چین، هند، کره

از ایران را کاهش داده و جایگزینی براي آن پیدا کنند. همچنین در این  ماهه به تدریج واردات نفت  6زمانی  

ماهه کشورها در قبال واردات نفت، اجازه پرداخت ارزي به ایران را نداشته و ملزم بودند معادل ارزش  6دوره  

در پایان    میلیون بشکه نفت در روز،  3واردات، کاالي غیرتحریمی با ایران تهاتر کنند. ایران با صادرات حدود  

میلیون بشکه نفت در صادرات خود مواجه شد بدون آنکه تغییر قیمتی ناشی    1.5ماهه با کاهش  6  هايدوره

گاز کشورهاي اروپایی  واردات  روند نزولی    2  در نموداراز تضعیف عرضه ایران در بازار جهانی اتفاق بیفتد.  

  را   روسیه  طبیعی   گاز   تحویل  اروپا   اتحادیه  اعضاي  امروز،  به  به گفته گازپروم، تا   از روسیه قابل مشاهده است. 

 . اندداده کاهش درصد   48 تا
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 )Andreas Steno and Macrobondدر یکسال اخیر (  واردات گاز طبیعی اروپا از روسیه. 2نمودار 

استفاده در فصل سرد سال در صورت قطع ب:   براي  اروپایی  افزایش سطح ذخایر گاز طبیعی کشورهاي 

درصد    85صادرات گاز روسیه. براي مثال سطح ذخایر گاز طبیعی در آلمان به گفته وزیر اقتصاد این کشور به  

 رسیده است. 

  3شده از آمریکا. نمودار  حصول اطمینان از تامین انرژي از مبادي دیگر بخصوص تامین گاز طبیعی مایعج:  

 شده آمریکا به کشورهاي اروپاییست. مایعصادرات گاز طبیعی  بخوبی نشانگر رشد شتابان میزان 

 
 ) اکونومیکس(   2022تا  2016از کشورهاي مختلف در سالهاي  واردات گاز طبیعی مایع شده اتحادیه اروپا. 3نمودار 
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«زمستان    عبارتهاي پیش رو با برجسته کردن  هاي قیمتی باالتر در ماهآماده کردن افکار عمومی براي شوكد:  

رسانهسرد» اغراق  با  که  موضوعی  می.  بنظر  و  بوده  همراه  رسانهها  پروپاگانداي  نوعی  با  توسط  رسد  اي 

انرژي در فصل زکشورهاي غربی و آماده این مستان روبهسازي روانی مردم براي قبوض باالتر  رو هستیم. 

گذارد، از نظر سیاسی نیز  ي سرپوش میها در تامین انرژسیاست عالوه بر این که بر عملکرد نامناسب غربی

  یش از پیش بنسبت به روسیه ایجاد کرده و مقبولیت پوتین را    مومی اروپانوعی انزجار و نفرت را در افکار ع

قرار میتحت   34  ،شهریور  15  شنبه  سه  روز   در   شده  منتشر  یوروبارومتر  نظرسنجی  اساس  بردهد.  الشعاع 

  عرضه   آن  از  پس  و  اتحادیه  روي  پیش  مسئله  ترینمهم  عنوان  به  را  ورمت   اروپا  اتحادیه   شهروندان  از  درصد

  که   حالی  در  دارد،  قرار  فهرست   صدر  در   درصد  54  با  تورم  ملی،  سطح  در   .اندداده  قرار  درصد  28  با  انرژي

براي ترسیم پروپاگانداي    . است  کرده  مشغول  خود   به  را   اروپا  اتحادیه   دهندگان  پاسخ  از  درصد  22  انرژي  تامین

میرسانه غرب  شبکهاي  در  برق»  «خداحافظ  چالش  به  مردم  توان  آن  در  که  کرد  اشاره  اجتماعی    با هاي 

  با  امسال  اروپا د چرا کهکننمی خداحافظی   االن همین از د دار  برق انرژي  به نیاز  سرما فصل در  که  هاییوسیله

به هر  این فضاي رسانه  1  شماره  عکسبنظر  .  هست  روبرو  انرژي  جدي  بحران نیاز  اي را بخوبی و بدون 

 کند. توضیحی براي مخاطب ترسیم می

 
 )debeste.de. تهیه هیزم شهروند اروپایی براي زمستان (1عکس 
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میسر شد. ایجاد سقف قیمتی عنوان طرحی    سقف قیمت نفت بود که تصویب طرح    فراهم شدن این مقدماتبا  
باشد.  با هدف مداخله در بازار انرژي می  «خط مشی بلوك غرب در تقابل با روسیه»کننده  است که تکمیل

زنی  افزایش قدرت چانه، نخست وزیر ایتالیا براي  طرحی که نخستین بار شش ماه پیش توسط ماریو دراگی
و موافقت اولیه جوبایدن    ا در اتحادیه اروپا نیز مطرح کردی، این طرح رشد. دراگمطرح  کنندگان نفتی  مصرف

سازي این سیاست گرفته بود. هلند و آلمان در آن زمان بزرگترین مخالفان این طرح بودند.  را نیز براي پیاده
ایجاد  طرح    بسیاري از سران اروپایی اعتقاد داشتند با توجه به وابستگی بیشتر اروپا به گاز روسیه بهتر است

گاز قیمت  توسط   سقف  نفت  قیمتی  ایجاد سقف  برسد و همزمان  تصویب  به  اروپا  اتحادیه  کشورهاي   در 
 که واردات نفت بیشتري دارند اجرایی شود.  انگلیس و  آمریکا  اي چون توسعه یافته

بار بصورت رسمی در نشست   ماه سران گروه  این سیاست نخستین  روز    7سران گروه    مطرح شد.  7تیر 
کردن    تیر  8،  شنبهسه محدود  با هدف  روسیه  گاز  و  نفت  واردات  روي  قیمت  اعمال سقف  کردند  توافق 

  ابعاد این طرح در آن زمان بطور دقیق مشخص نشده بود اما پیشنهاد   .کنند  بررسیمسکو را  ارزي  درآمدهاي  
مال سقف قیمتی نفت موافقت  و آلمان بعنوان تنها مخالف طرح نیز با اع  بطور جدي از سوي آمریکا مطرح شد

شهریور، طرح    12در روز جمعه    7سران کشورهاي عضو گروه  سرانجام و پس از گذشت دو ماه  کرده بود.  
طبق ایده این کشورها، خدمات مالی،  مذکور را براي اعمال سقف قیمت بر روي نفت به تصویب رساندند.  

براي نفت روسیه مشروط شود. بنابراین اگر   نعیم  ی هاي نفتی باید به یک سقف قیمتبیمه و حمل محموله
می خدماتی  چنین  واردکننده  یا  کننده  قیمت  حمل  در  روسیه  نفت  شود  متعهد  بود  خواهد  ناچار  خواهد، 

  به   نفت  صادرات  براي  باید  بگذارد،  کنار  را  قیمت  سقف  روسیه  اگربه بیانی بهتر    .، فروخته شودشخصیم
  از   پیروي  براي  ايانگیزه  هند  و  چین کند  رویترز در گزارش خود اعالم می  . کند  تکیه   گرانتر  غیرغربی  خدمات 
افزایش   .کنند  خریداري   بیشتري  تخفیف  با   را  نفت  توانندمی  زیرا  دارند،  روسیه  نفت  قیمت  سقف  مکانیسم

رغم تخفیف باال در  اوکراین موجب شده بود، درآمد ارزي روسیه علی-قیمت نفت در بحبوحه تنش روسیه
طرح سقف قیمتی عمال مسکو با معضل    با اجرایی شدنفروش هر بشکه نفت به چین و هند، افزایش یابد اما  

 رو خواهد بود.  بزرگی روبه
اینصورت در ازاي همان میزان عرضه قبل با توجه به کاهش قیمت  روسیه یا باید سقف قیمتی را بپذیرد که در  

  تري هاي محدودمد کمتري خواهد داشت و یا این که از پذیرش این طرح سرباز بزند که در اینصورت گزینهآ در
هاي باال خواهد داشت و طبعا باید میزان تولید و عرضه خود را کاهش دهد براي فروش نفت خود با قیمت

  کمیسیون   رئیس   الین،  در  فون   اورزوالهمزمان    منجر به کاهش درآمدهاي ارزي مسکو خواهد شد.که باز هم  
  پیشنهاد   را  روسیه   گاز  قیمت  سقف   اروپا  اتحادیه  که  کرد  تایید  مطبوعاتی  کنفرانس  یک   در  چهارشنبه  روز  اروپا
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  از   درصد  40  روسیه  لوله  خط   گاز  جنگ،  آغاز  در  که  داشت  اظهار  همچنین  اروپا  اتحادیه  رئیس  .کرد  خواهد
  کشورهاي ناحیه یورو   گاز  واردات  از  درصد  9  تنها  به  این رقم  اکنون.  بود  اروپا  اتحادیه  در  وارداتی  گاز  کل

 . است یافته کاهش
در پاسخ به این سیاست، والدیمیر پوتین در نطق خود از آمادگی براي همکاري در حوزه انرژي با هر کشوري  

 افزایش   به  منجر  و  است  احمقانه  روسیه  گاز نفت و    قیمت  براي   پیشنهادي  هايسقفخبر داد. او اعالم کرد،  
اعالم کرد    .ندارد   خود  انرژي  منابع  فروش  در  مشکلی   هیچ  روسیه و    شد  خواهد   قیمت   به پوتین همچنین 

  دوشنبه   روز  کرملین.  کنیمنمی  صادر   گاز   و  نفت  کنند،  تعیین  قیمت  سقف  روسیه  انرژي  براي  که   کشورهایی
 . کرد خواهد  تالفی را روسیه  نفت قیمت بر محدودیت   اعمال براي 7 گروه سیاست که  داد هشدار غرب به

 :عامل دیگر را بعنوان عوامل اثرگذار بر روند قیمتها در بازار انرژي می دانیم  چهار  .2

کاهش رشد اقتصادي  هاي جدید،  در برخی از شهرهاي چین و اعمال قرنطینه   19- شیوع مجدد کووید   -الف

 .  په بینیها در ماه اوت، و تنشهاي پکن و تایچین در مقایسه با پیش

الوقوع نرخ بهره توسط بانکهاي  رکود اقتصادي در ایاالت متحده و کشورهاي اروپایی و افزایش قریب  -ب

 مرکزي غرب 

 دارد  نفت خام  تقویت شاخص دالر که رابطه معکوس با قیمت  -ج

 پونگی بین ایران و آمریکا در حصول توافق برجامپینگتعامالت   -د
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