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 پایش بازار

 

  31دالر و    7نفت برنت با افزایش    حاملهاي انرژي در هفته اخیر عمدتا با افزایش همراه بوده است.قیمت  

درصد رشد از   11.9تگزاس اینترمدییت با نفت وست  دالر در هر بشکه رسید. 95.23دالر به  87.92سنتی از 

  1.4) با کاهش  هنري هاب( هدقیمت گاز طبیعی در ایاالت متح  دالر رسید.  89.09دالر در هر بشکه به    79.6

به   انگلیسی رسید  6.791سنتی  میلیون واحد حرارتی  بر هر  ژاپن و کره   .دالر  مقدار گاز در ساحل  همین 

 ..دالر هر میلیون بی تی یو معامله شد 50.347 روتردام یعنی در اروپا بهدالر و در  35.05 جنوبی

  ژئوپلیتیک پس از پیوستن مناطق چهارگانه به خاك روسیه، تحوالت  ترین تحوالت این هفته را باید به  مهم 

اي تولید پالس براي کاهش دو میلیون بشکه تصویب بسته هشتم تحریمها علیه روسیه، موافقت سران اوپک

بهبود امنیت انرژي در کشورهاي ناحیه یورو با پرشدن مخاذن گازي و تامین گاز از مبادي وزانه نفت خام،  ر

بینی بازار نسبت  جدید، تهدید تاسیسات نفتی امارات و عربستان سعودي توسط جنبش انصاراهللا یمن، خوش

کا، کاهش تولید ماهانه در چین و  رزرو با بهبود شرایط تورمی در آمریبه عدم افزایش نرخ بهره توسط فدرال 

 در این کشور، ارسال پیامهاي غیرمستقیم به ایران براي ادامه مذاکرات   19-افزایش مجدد موارد مبتال به کووید

 

 

WTI CRUDE OIL ($/b)
01/10/2022

$79.6
07/10/2022

$89.09

BRENT CRUDE OIL ($/b)
01/10/2022

$87.92
07/10/2022

$95.23

Henry Hub Natural Gas ($/mBTU)

01/10/2022
$6.805

07/10/2022
$6.791

Europe & Asia Natural Gas ($/mBTU)
01/10/2022

$57.46
$39.10

07/10/2022
$50.347
$35.05
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آزادسازي   مثبت  برجام و سیگنال  ابهامات در    7احیاي  ادامه  ایران در کره جنوبی، و  منابع  از  میلیارد دالر 

 نسبت داد.  1لوله نورد استریم نشت گاز در خط خصوص 

 

 تفسیر هفته 

اوکراین  -هاي جهان در هفته اخیر حاکی از آن است که تحوالت جنگ روسیهمروري بر اخبار رسانه .  1

رین رویدادهاي پیرامون این  باشد. شاید بتوان مهمتکماکان درصدر عوامل اثرگذار بر قیمتها در بازار انرژي می

توافق »، «روسیه  اراضیبه    ي از خاك اوکراینالحاق رسمی مناطق جدیدبخش «  چهارتنش در هفته اخیر را به  

پالس براي کاهش موافقت سران اوپک«  اتحادیه اروپا در خصوص تصویب بسته هشتم تحریمها علیه روسیه»،

«بهبود امنیت انرژي در کشورهاي ناحیه یورو با پرشدن مخاذن    ، و» اي تولید روزانه نفت خامدو میلیون بشکه 

 تقسیم کرد که در ادامه این موارد مورد بررسی قرار گرفته است. »و تامین گاز مبادي جدید گازي

روسیه  . 1-1 خاك  به  جدید  منطقه  چهار  رسمی  همه :  الحاق  برگزاري  از  جمهوري پس  در  هاي پرسی 

این و مناطق زاپوروژیا و هرسون در جنوب شرقی این کشور در خصوص دونتسک و لوهانسک در شرق اوکر

پوتین رسید و  به امضاي والدیمیر  یادشده  الحاق مناطق  نواحی،  این  مردم  به روسیه و راي مثبت  پیوستن 

اقدامی که    به تصویب رساند.  اکتبر)   3(  مهر  11در روز    را  الحاقیه  ایننویس  نیز پیش مجلس دوماي روسیه  

بشمار    در تحوالت میدانی جنگ  ینقطه عطف  و  2022فوریه    24مهمترین تغییر ژئوپلیتیک از آغاز جنگ در  

نشانگر  می ابعاد دیگر جنگ  بررسی  از  فارغ  بوده است.   هیجمهور روس  سیرئ  قیتوفرود و  این بخش  در 

ارائه  پیشنویس  اشده  براساس  از روز سیساکنان  مناطق  به عنوان  ک  ام سپتامبرین  به روسیه ملحق شدند،  ه 

به    .مردم این مناطق یک ماه فرصت دارند تا تابعیت روسی را رد کنند  .شونشهروندان این کشور شناخته می

، پیشروي و الحاق بخشی از خاك اوکراین از ابتدا در متحده  االتیخارجه اسبق ا  ریوز  نجریسیک  يهنرتحلیل  

 یم  را  لیدل  سهباشد.  می  ینیسرزم دکترین و اتاق فکر جنگ مسکو طراحی شده و پوتین بدنبال اصالحات  

با توجه به محوریت روسیه در بازار انرژي براحتی از این اقدام  که  آن    برشمرد. اول  يندیفرآ  نیچن  يتوان برا

 چراکه مسکو از انرژي بعنوان اهرم سیاسی براي فشار به کشورهاي    .نیست سوي کشورهاي غربی قابل جبران  
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  ن یا  يظاهر  ازیو عدم ن  هیروس  ونیفدراس  يکتایدوم با توجه به وسعت  برد.  غربی و خصوصا ناتو بهره می

الحاق چهار منطقه   يتالش برا  رسدیبه نظر م یاسی و س ياز بعد اقتصاد ،دیجد  يهانیکشور به الحاق سرزم 

 ه ی رجحان داشته باشد. جامعه روس  هیرهبران روس  يبرا  یتیو امن  یاز بعد اجتماع  احتماال  نیاز خاك اوکرا

 ی کشور راض  نیا  ت یاز وضع  2000در    نیپوت  يکارآمدن آقا  يقابل توجه از زمان رو  يهاشرفت ی پ  رغمیعل

 یروس  زمیونالیدامن زدن به ناس  .شده است   شتریاما سطح توقعات ب  افتهی  شیمردم افزا  ی. سطح رفاه ه است نبود

از لحاظ    سومه کند.  یو متعدد جنگ را توج   عیوس  يهانه یبتواند هز  دی شا  نهیزم  نیدر ا  ت یه موفقب  هرو تظا

اقدام روس  یتیامن اروپا  ه یروس  هی همسا  يکشورها  گرید  يبرا   یبتواند عالمت  هیممکن است  و    يمرکز  يدر 

نکته قابل تامل اما به   همچون ناتو باشد.   ینظام  يهامان یبه پ  یکیجستن از هر گونه نزد  يتبر  يبرا  یشرق

کننده جنگ روسیه کیف را شروعجمهور  گردد. رییس سخنرانی پوتین در مراسم الحاق مناطق یادشده باز می

اظهارنظري که بنظر   خواند و از آمادگی براي مذاکره با اوکراین با هدف توقف جنگ خبر داد.  2014از سال  

و شاید سیگنال مثبتی براي خاتمه این   بودهنشانگر رضایت نسبی پوتین نسبت به نتایج کنونی جنگ  رسدمی

  رئیس   پوتین،  والدیمیر داد،  گزارش  چهارشنبه  Readovka  مستقل  خبرگزاريدر همین راستا    تنش بشمار آید.

درمقابل    .کند  صادر  اعالمیه  اوکراین  در  "ویژه  عملیات  وضعیت   تغییر"  درباره  است   ممکن  روسیه  جمهور

 دست رد به پیشنهاد پوتین داد.  پوتین با مذاکره عدم قانون امضايجمهور اوکراین با زلنسکی رییس

 

 
 شده به روسیه مناطق الحاق . 1تصویر 
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  مستقل   قلمرو  الحاق  براي  روسیه  متقلبانه  تالش  جمعه  روز  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  بایدن،  جوهمزمان  

با  کند  حمایت   مناطق  این  گیري  بازپس  براي  اوکراین  از  داد  قول  و  کرد  محکوم   را  اوکراین اظهاراتی که   .

  ائتالف   کل  دبیرتواند موجب به درازا کشیدن جنگ شود.  می  . اینهمراهی سران اوکراین و ناتو همراه بود

 . کرد توصیف اوکراین جنگ آغاز  زمان از »تنش ترینجدي « را روسیه خاك به جدید  منطقه چهار الحاق ناتو

  هرگز   اوکراین  در  روسیه  اشغال  تحت   منطقه  چهار  الحاق  که  کردند  تأیید  7گروه    خارجه  وزرايهمچنین  

ه، کرد  محکوم  را  ضیاار  تصرف  براي  روسیه  تالش  صراحتا  و  شد  نخواهد  شناخته  رسمیت   به  گروه  این  توسط

  شوراي   نشست در همین راستا    .شود  خارج  اوکراین  قلمرو  از  و  اده،د  پایان  جنگ  به  فورا  خواستند  مسکو  از

برگزار شد که با وتوي روسیه و راي ممتنع    روسیه  فدراسیون  به  اوکراین  منطقه  چهار  پیوستن  درباره  امنیت 

 چین همراه بود. 

 : توافق اتحادیه اروپا در خصوص تصویب بسته هشتم تحریمها علیه روسیه .2-1

اوکراین   در خاكبراي آغاز جنگ  ماه پیش والدیمیر پوتین از عنوان «عملیات ویژه نظامی»    7در حالیکه حدود  

پوتین در این مدت کوتاه   کمتر تصور می شد،  در مرزهاي روسیه یاد کرد  روي ناتوبا هدف مقابله با پیش 

جانبه غرب علیه مسکو شود.  رغم تحریمهاي همه موفق به اصالحات سرزمینی و گسترش مرزهاي خود علی

شده   تصویب  روسیه  علیه  بسته  هفت  در  اخیر  هفته  از  پیش  تا  که  با  که  تحریمهایی  تحریمها  بسته ششم 

مالیمحوریت   بسترهاي  با محوریت تحریم ذخایر طال و  هفتم  انرژي و بسته  از -صادرات  تجاري روسیه 

رگانه به روسیه، ابهام در خصوص نشت گاز در رود. در این میان الحاق مناطق چهامهمترین آنها بشمار می 

اتحادیه اروپا را برآن داشت   ،خطوط لوله نورد استریم، و تهدید امنیت انرژي اروپا بوسیله اهرم انرژي روسیه

که ریاست   چک  جمهوريیس ری  يبه گفته   که پیشنهاد خود براي تصویب بسته هشتم تحریمها را ارائه دهد.

اتحادوره اروپا را برعهده دااي نشست اخیر  اینرد دیه   توافق «  به  چهارشنبه  روز  اتحادیه  ، کشورهاي عضو 

 سقف  اتحادیه اروپا همچنین در نظر دارد  .اندیافته   دست   روسیه  علیه  هاتحریم   جدید  بسته  درباره  »سیاسی 

 حمل  ممنوعیت بسته هشتم تحریمها شامل  به تصویب برساند.    روسیه   علیه  جدید  هايتحریم   در  را  نفت   قیمت 

 ممنوعیت   مرتبط،  خدمات  ممنوعیت   و  نفت   قیمت   سقف  از  باالتر  ثالث   کشورهاي  به  روسیه  نفت   دریایی  نقل  و

  ممنوعیت ،  روسی  نهادهاي  به  حقوقی  و  ،مهندسی  اطالعات،   فناوري  خدمات  ارائه  ممنوعیت ،  کاالها   واردات

 14سرانجام پنجشنبه    باشد.می  ازاپوروژی  و  رسونه   به  هاتحریم  رژیم  گسترش  همچنین  و،  فناوري  صادرات

 که  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه.  کرد  تصویب   را  روسیهعلیه    تحریمی  بسته  هشتمین  اروپا  اتحادیه،  اکتبر)   6(  مهر
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  ساختگی،   رفراندم اساس بر اوکراین اراضی غیرقانونی  الحاق به پاسخ در  را روسیه علیه هاتحریم  هشتم بسته

  تاکید   اروپا  کمیسیون  .است   کرده  تصویب   مسکو  توسط  آشکار  ايهسته   تهدیدات   و  ،اضافی  نیروهاي  بسیج

  صادراتی  هايمحدودیت   همچنین و یورو  میلیارد 7  ارزش  به واردات  ممنوعیت   شامل جدید  اقدامات   که کرد

 دسامبر)   5آذر (  14  از  است   قرار  که  است   روسیه  نفت  قیمت   سقف  مورد  در  7گروه    توافق  اجراي  مبناي  و

 درآید  اجرا به دسامبر

پس  :اي تولید روزانه نفت خامپالس براي کاهش دو میلیون بشکه موافقت سران اوپک .3-1

دالر در هر    90تر از  و به قیمتهاي پایین   گرفتههاي اخیر قیمت نفت در سراشیبی قیمتی قرار  از آنکه در هفته 

زنیها در خصوص پیشنهاد روسیه براي کاهش تولید  تگزاس اینترمدییت رسید، گمانه دو شاخص برنت و وست 

در هفته اخیر و پس  پالس افزایش یافت. سرانجام  اي نفت خام توسط اوپکو عرضه روزانه یک میلیون بشکه 

اي تولید روزانه کاهش دو میلیون بشکه پالس از تصمیم خود براي  اوپک،  در وین  از نشست سران این گروه

به علت   داد.  جهانی  اقتصادي  اطمینان  عدمنفت خام  با   خبر  با خواست جوبایدن و  تقابل  در  سیاستی که 

 روسیه   وزیر  نخست   معاون  نواك،در حاشیه این نشست    همراهی عربستان سعودي در نشست اخیر اتخاذ شد.

 ي گفت و  یابد.  کاهش  موقت   طور   به  قیمت   محدودیت   دلیل  به  روسیه  نفت   تولید  است   ممکناعالم کرد،  

  پالس   اوپک  تصمیم   از  پس  .فروخت   نخواهد  نفت   کنند،می  اعمال  را  قیمت  سقف  که  کشورهایی  به  مسکو

ساکس  پالس موسسه گلدمن پس از تصمیم اوپک  .یافت   افزایش  درصد  2  خام  نفت   قیمت   تولید،  کاهش  براي

  هر  در  دالر  110  به  و  هداد  افزایش  دالر  10  را  2022  سال  چهارم  فصل  براي  نفت  قیمت   از  خود  بینیپیش 

 . رساند بشکه

  از  بهبود امنیت انرژي در کشورهاي ناحیه یورو با پرشدن مخاذن گازي و تامین گاز  .4-1

کنندگان انرژي همواره از نظر امنیت عرضه انرژي  ناحیه یورو بعنوان مصرفاگرچه کشورهاي  :  مبادي جدید

و بخصوص پس از آغاز جنگ در اوکراین و محدودیت واردات انرژي از روسیه به   ،رو بودهبا چالش روبه

ی و از طرف  کرده   تامیندر این مدت ذخایر گازي خود را تا حدود زیادي    رسداما بنظر می   ، اندزحمت افتاده

  در اروپا   یندهآ  ماه  تحویل  گاز  آتی  معامالتبراي مثال    اند.مبادي جدیدي را براي واردات انرژي پیدا کرده 

ذخایر گاز در اتحادیه    چراکه  .رسید  ساعت   مگاوات  هر  در  یورو  190  زیر  به  و  هیافت  کاهش  درصد  10  از  بیش

اتحادیه اروپا براي واردات گاز از مبادي  از نمونه تالشهاي    درصد رسیده است.  88.2اروپا بطور میانگین به  
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مراحل تست   بلغارستان  و  یوناناشاره کرد. در هفته اخیر    ) 1IGB(  بلغارستان-یونان   لوله  خطجدید باید به  

  کرده   کمک  روسیه  گاز  به  اروپا  شرقی  جنوب  وابستگی  کاهش  به  که  کردند   آغاز  را   گازي  لوله  خط  یک تجاري  

  جمهوري  گاز مکعب   متر  میلیارد یک  بلغارستان-یونان لوله  خط .کند می تقویت  را منطقه  این انرژي امنیت  و

  است سال در مکعب  متر  میلیارد سه لوله خط این اولیه ظرفیت. کرد خواهد منتقل بلغارستان به را آذربایجان

  رییس کمیسیون اتحادیه اروپا ،  اورسوال فون در الین  .کند  پیدا  افزایش  مکعب   متر  میلیارد   پنج  به  تواند  می  و

این پروژه رهایی اروپا از وابستگی گاز روسیه و سرآغاز عصر جدیدي براي    ،در این مراسم اظهار داشت 

 . بلغارستان و اروپاي جنوب شرقی خواهد بود

 

) مشخص شده اند. این نمودار مشخص می کند 1در نمودار (  2021تولیدکنندگان عمده گاز در جهان در    .2

تولید گاز طبیعی ایران قابل توجه است، اما به دلیل حجم باالي مصرف در داخل کشور مقدار صادرات  که  

اکثر گاز طبیعی   2022درصد از تولید کل. از ابتداي    7میلیارد مترمکعب است. یعنی تنها    20ناچیز و در حدود  

گاز تولیدي روسیه به چین و هند  تولید شده توسط آمریکا و قطر به سمت اروپا می روند. در حالیکه بیشتر  

 صادر شده است. 

 
 ): ده تولیدکننده عمده گاز طبیعی در جهان 1نمودار (

 
1 Bulgaria-Interconnector Greece 

 



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                             جهان انرژي گزارش  

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                          1401 مهر 16شنبه      

 ۷ 

 :عامل دیگر را بعنوان عوامل اثرگذار بر روند قیمتها در بازار انرژي می دانیم پنج. 3

  تهدید تاسیسات نفتی امارات و عربستان سعودي توسط جنبش انصاراهللا یمن -الف

 رزرو با بهبود شرایط تورمی در آمریکا بینی بازار نسبت به عدم افزایش نرخ بهره توسط فدرال خوش -ب

 در این کشور 19-کاهش تولید ماهانه در چین و افزایش مجدد موارد مبتال به کووید -ج

میلیارد    7ي  ارسال پیامهاي غیرمستقیم به ایران براي ادامه مذاکرات احیاي برجام و سیگنال مثبت آزادساز   -د

 دالر از منابع ایران در کره جنوبی

 ادامه ابهامات در خصوص نشت گاز خط لوله نورد استریم -ه

 

 ، و عباس ملکی محمدعلی اسالمی ران این شماره: علیرضا اسقانیان،همکا


