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 پایش بازار

Commodities 
Brent Crude Oil:  $94.57/BBL 2.29% 
Light Crude Oil:  $89.11/BBL 2.11% 

Natural Gas:  $6.74/MMBtu 4.76% 
Unleaded Gasoline:  $2.7/gal 2.78% 

Brent Crude Oil 

 

                                      WTI                

 
 

Natural Gas 
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دالر هر بشکه رسید. آژانس بین المللی انرژي در گزارش خود    95قیمت نفت برنت در روزهاي اخیر به  

هشدار می دهد که باالرفتن قیمت نفت منجر به رکود در اقتصادي در سطح جهانی خواهد شد.  قیمت نفت  

ه بعد است. با توجه به ب 2019دالر ره بشکه رسید که باالترین قیمت از  89وست تگزاس اینترمدییت نیز به 

پیش بینی برخی آن   2023پیش بینی آژانس اطالعات انرژي آمریکا مبنی بر کاهش تولید ایاالت متحده در  

اثرات متقابل  ترین تحوالت این هفته را باید به  مهم دالر نیز خواهد رسید.    120است که قیمت نفت تگزاس به  

پالس مبنی بر کاهش تولید نفت و تیره شدن  انرژي در سیاستهاي جدید جهانی از جمله اثرات تصمیم اوپک

اوکراین  -تشدید تنش در تحوالت میدانی جنگ روسیهواشنگتن، همگرایی روسیه و عربستان،  -روابط ریاض 

م آمادگی مسکو براي تامین امنیت انرژي  و تغییر آشکار لحن پوتین براي خاتمه جنگ از مسیر دیپلماسی، اعال 

تحریمها نظام  سازماندهی  و  اروپایی  کشورهاي  داخلی  سیاستهاي  در  اصالحات  ادامه  روسیه،    اروپا،  علیه 

منطقه شکل دیپلماسیهاي  چون  گیري  سازمانهایی  محوریت  با  حوزه   يشانگها  يهايهمکار  سازماناي  در 

گرفتن مذاکرات برجامی و ابهام در خصوص بازگشت ایران به بازار،  اعالم کاخ سفید نسبت به نادیده  انرژي،  

بهبود شرایط تورمی در آمریکا و البته افزایش احتمال رکود در اقتصادهاي جهانی، اعمال تحریمهاي جدید  

نسبت  تشدید تنشها در خاك اوکراین و افزایش اثرات سیاسی جنگ بر بازارهاآمریکا و ژاپن علیه روسیه، و 

 داد. 

 

 تفسیر هفته 

 سده  و شروع  20  قرن  اواخر  در  دنیا  پرتکرار در فضاي علمی  و  نوینمفاهیم    از جمله  1یی سیستمها پویا.  1

می  21 فارستر رویکردي    رود.بشمار  توسط جی  بار  اولین  سال    2که  غیرخطی    1961در  رفتار  درك  براي 

هاي بازخور بررسی روابط علت و معلولی و استفاده از حلقه  معرفی شد.  هاي پیچیده در طول زمانسیستم 

ابزاري    شود.هاي اصلی آن محسوب می هاي یک سیستم از مشخصه خروجی  ومتعدد براي تحلیل فرایندها  

ترین نتایج بکارگیري از ساده   شود.که امروزه در تحلیل تغییرات شتابان در نظام نوین جهانی نیز بکار گرفته می 

سیاسی،    مترهاي علت و معلولی در تحوالتقابل پارایایی سیستمها در دنیاي امروز باید به اثرگذاري متنظریه پو

 
1 System dynamics 
2 Jay Forrester 
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 2022رویدادهاي متعدد در سال  وقوع  اشاره کرد. براي مثال تا پیش از    هااقتصادي، فرهنگی، و سایر حوزه

بر موضوع انرژي در ادبیات   یزخکشورهاي نفت   عمدتا از عبارتهایی همچون تاثیر سیاستهاي داخلی و خارجی

ماه از مهمترین رویداد سال یعنی جنگ روسیه و    7شد. اما امروزه و با گذشت  اي استفاده می علمی و رسانه 

مورد بررسی قرار   اثرگذاري انرژي در اتخاذ سیاستها  ، بر همگان مشخص شده که باید و تبعات آن  اوکراین

ي مختلف بر بازار انرژي مورد بررسی قرار بگیرد، اتخاذ سیاستها د پیامد  بایبه بیانی دقیقتر همانطور که    بگیرد.

بطور    سیاستهاي داخلی و خارجی دولتها نیز مطالعه شود.اثرات متقابل تحوالت بازارهاي انرژي بر تغییر ریل  

با ذکر این مقدمه و با تکیه بر   و منشا بسیاري از تحوالت دانست.  خالصه امروزه انرژي را باید نیروي محرکه 

کننده در تحوالت  اخبار یک هفته اخیر بعنوان عامل تعیین راوکراین که کماکان درصد-تحوالت جنگ روسیه

تغییر ریل جدي در اتخاذ سیاستهاي جهانی پرداخت. سیاستهایی که معلول انرژي    5توان به  جهانی بود، می 

 تحوالت دنیاي امروز هستند.  ن نیروي محرکه بعنوا

روبه  . 1-1 روابط  و  عربستان،  و  روسیه  همگرایی  عربستانانرژي،  و  آمریکا  گروه افول  اخیر  تصمیم   :

اي تولید روزانه نفت مهمترین خبراثرگذار بر قیمتها در بازار انرژي پالس براي کاهش دو میلیون بشکه اوپک

 درپیش روي فعاالن این بازار قرار بدهد.    اانداز مثبتی رانسته بعد از مدتها چشم ي اخیر بوده و توطی دو هفته

  درصد   5  تا  4  سازمان  این  عضو  19  از  هریک  که  گردید   مقرر  شد  برگزار  وین  در  در  که  سازمان  این  جلسه

.  داشت   خواهد  ادامه  نیز   بعد  سال  در  و  خواهدشد  آغاز  نوامبر  ماه  از  کاهش  این.  دنده   کاهش  را  خود  تولید

افزایش پیش  اوکراین، رکود جهانی،  اثرات جنگ در خاك  توسط فدرال رزرو   متوالی نرخ بهره  خور شدن 

در چین، و عوامل دیگر بازدهی   19-، اوضاع نابسامان وضعیت کوویدایاالت متحده و بانکهاي مرکزي اروپا

پالس را برآن جاییکه باالخره سران اوپک تا    هخیز در سه ماه اخیر بهمراه داشتمنفی را براي کشورهاي نفت 

 بانکبعد از این تصمیم  به مدار مثبت بازگردانند.    قیمتها رانفت خام  عرضه  تولید و  داشت تا با یک کاهش در  

تا پایان    بشکه  هر  در  دالر  100  به  دوباره  قبلی،  برآورد  از  ترسریع   نفت   هايقیمت   کرد  بینیپیش   استنلی  مورگان

اوپک   رخانهیاقدام پس از آن اتخاذ شد که دب  نیاالبته سران این گروه معتقدند    .کرد  خواهد  صعود  2022سال  

  کل  دبیر  الغیث به گفته    آنان را مطمئن کرده است.  ینفت خام در بازار جهان  ینسبت به وچود عرضه کاف

 صورت   در  تا  دهد  اجازه  کشورها  به  تواندمی  شود،می   آزاد  تولید  کاهش  آخرین  با  که  نفت   تولید  ظرفیت ،  اوپک
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این اظهارات در حالی صورت گرفته که به گزارش آژانش   .کنند  مداخله  نفت   بازارهاي  در  بحران  هرگونه  بروز

 ). 1میلیون بشکه است (نمودار  1میزان عرضه مازاد جهانی نفت کمتر از  3المللی انرژي بین

 
 ) IEAتقاضا روزانه نفت خام (. میزان عرضه و 1نمودار 

، و کویت امارات  ،عربستان  همچون  کشورهایی  تولید  است که  ت یاوپک از آن رو حائز اهم  دی جد  ت اسیس

کشورهایی که در سفر اخیر جوبایدن    .یابدکاهش می  بعنوان کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس

به فاصله    نرژي اطمینان خاطر داده بودند. وبه جده، به رییس جمهور ایاالت متحده در خصوص تامین امنیت ا

با خواسته  تقابل  در  را  با روسیه سیاستی  ماه و همسو  از سه  اتخاذ کردهکمتر  بایدن  ابعاد    اند.هاي  از  فارغ 

رسد  بنظر می  .ظر پیامدهاي سیاسی این تصمیم در روابط عربستان و آمریکا بودباید منت اقتصادي این تصمیم  

  اقتصادي   مشاور  .ندیبیم  کایو آمر  هیان با روسمهمز  کینزد  روابط  هر زمانی منافع خود را در   ریاض بیش از

بعنوان چالش    نفت   عرضه  کمبودو از    هپالس را غیرقابل توجیه خوانددر اظهارت خود تصمیم اوپک  سفید  کاخ

 نفت   تولید  کاهشمهر،    17  یکشنبه  روزدر  نیز    متحده  ایاالت  داري  خزانه  وزیرژانت یلن،    آمریکا یاد کرد.مهم  

  . و اعمال سقف قیمت نفت را راهکار مقابله با این سیاست خواند  هدانست   غیرعاقالنه  و  غیرمفیدرا    پالس  اوپک

  جهت  در  پالس  اوپک  تولید  کاهش  که  هداد  هشدار  ریاض  به  متحده  ایاالت،  استریت ژورنالوال به گزارش  

  پالس   اوپک  تولید  کاهش  که  بودند  خواسته  سعودي  عربستان  از  آمریکایی  مقاماتهمچنین    .است   روسیه  منافع

 
3 IEA: International Energy Agency 
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  به   4و تزریق به ذخایر استراتژیک نفتی  نفت   خرید  با  تا ایاالت متحده  بیندازد   تعویق   به   ماه  یک  مدت  به  را

  را  آمریکا درخواست  هاسعودي د. نکن کمک نفت  بازار فروپاشی از جلوگیري به بشکه، هر در دالر 75 قیمت 

  ) گریروز د  20نوامبر (  4  در  ايدورهمیان   انتخابات  به   مربوط  درخواست   این  که  بودند  معتقد  زیرا  کردند،  رد

در این میان باید به واکنش جوبایدن پرداخت که بدون اشاره به ابعاد اقدام متقابل آمریکا هشدار داد    .است 

سخنگوي شوراي  کربی،  پالس براي عربستان سعودي عواقب جدي خواهد داشت. جانتصمیم اخیر اوپک

زنیها حاکی از و گمانه   نیز از موافقت بایدن براي تجدیدنظر در روابط با ریاض خبر داد  امنیت ملی کاخ سفید

  کاخ   سخنگوي  پیر  ژانالبته به گفته  تغییر در سیاستهاي ایاالت متحده در فروش سالح به عربستان هستند.  

درمقابل   .ندارد  وجود  سعودي   عربستان  قبال  در  آمریکا  سیاست   در  بازنگري  براي  زمانی  جدول  هیچ،  سفید

 کرد   اعالم  و  صادر  ايبیانیه   آمریکا  جمهوررئیس  اظهارات   به  واکنش  در  سعودي  عربستان  خارجه  وزارت

 خصوص  در  پالس  اوپک  تصمیم  از  پس  المللیبین  هاينزاع   در  ریاض  جانبداري  درباره  اظهارات  هرگونه

  .کندمی  رد را نفت  تولید کاهش

بازارهاي اروپایی:  .2-1 از الحاق مناطق چهارگانه    انرژي، تغییر لحن پوتین براي خاتمه جنگ، و  پس 

آید،  میبه روسیه که نقطه عطفی در تحوالت میدانی جنگ بشمار    لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا، و هرسون

  هوایی  حمالت  بزرگترین  از  یکی  مهر،  18  روسیهشدت تنشها در هفته اخیر بین مسکو و کیف افزایش یافت.  

. داد  انجام  کند،  می  متصل  هم  به  را  کریمه  و  روسیه  که  بزرگی  پل  تخریب   آشکار  تالفی  در  اوکراین  به  را  خود

بررسی اظهارات مقامات    . کند  تقویت   را  خود  مسلح  نیروهاي  که  شود  متعهد  اوکراین  که  شد  باعث   اقدام  این

روسیه در هفته اخیر حاکی از تغییر لحن مسکو براي خاتمه جنگ و چراغ سبز به کشورهاي اروپایی براي 

  ي برا  رغم رشد ارزش روبل روسیه و همچنین بازارهاي وارداتی جدید انرژيباشد. علیصادرات انرژي می

انرژي  هیروس امنیت    در بخش تقاضا را براي کرملین تامین کرده   همچون چین و هند که تا حدود زیادي 

رسد پوتین به نتیجه کنونی در جنگ راضی بوده و براي احیاي روسیه بعنوان نقطه ثقل  ، بنظر می) 2(نمودار  

 کند.می  تالشتامین انرژي اروپا 

 
4 Strategic Petroleum Reserves (SPR) 
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 ) IEA. مقصد صادراتی نفت خام روسیه به کشورهاي مختلف پس از آغاز جنگ در اوکراین (2نمودار 

  که   داد  هشدار  5آسیا   در  اعتمادسازي  اقدامات  و  تعامل  کنفرانس  در  مهر  21  پنجشنبه  روزدر    پوتین  والدیمیر 

در سخنرانی دیگري با    روسیه  جمهور  رئیس  .است   افزایش  حال  در  جهانی  سطح  در  انرژي  قیمت   نوسانات

  معرض   در  اکنون  انرژي،  زیرساخت   هدف  هر، اعالم کرد  استریم   نورد  لوله  خط  در   اختاللتروریستی خواندن  

 .است   هاقیمت   افزایش  دلیل  به  که  دارند  قرار  حاد  بحران   یک  در  انرژي  بازارهاي  و  جهانی  اقتصادبوده و  خطر

  هستند،   اروپا  و  روسیه  بین   رابطه  قطع  دنبال  به  که  کسانی  ه امکان تعمیرات این خط لوله گفت وي با اشاره ب

  وسیه پوتین همچنین اظهار کرد ر  .دارند  قرار  استریم  نورد  لوله  خط  خرابکاري  پشت   در  که  هستند  افرادي  همان

بوده و در حال حاضر توپ در زمین اروپاست. وي با اشاره    2  استریم  نورد  لوله  خط   طریق  از  گاز  عرضه  آماده

 میلر  الکسیهمزمان    خبر داد.  زمستان  فصل  در  مازاد  هايحجم   عرضهبه فصل سرما از آمادگی روسیه براي  

  گاز   فعلی  سطح  با  اروپا  که  کند  تضمین  تواندنمی  هیچکس  که  گفت   چهارشنبه  روز  گازپروم  شرکت   مدیرعامل

 امور   وزارت  سخنگويهمچنین    .برد  خواهد  در  به  سالم  جان  آینده  زمستان  در  زیرزمینی  انبارهاي  در  طبیعی

 
5 CICA: Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia 
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با بررسی تحوالت اخیر شاید بتوان   .گفت  روسیه براي مشارکت در دیپلماسی سخن از تمایل روسیه خارجه

  پوتین در جنگ با اوکراین   رویکردعامل که عمدتا مربوط به حوزه انرژي هستند بعنوان عوامل تغییر    4از  

 : یاد کرد بخصوص در روزهاي اخیر

 روي در مناطق چهارگانه و رضایت مسکو از نتیجه جنگ تاکنون پیش  -الف

افزایش امنیت تقاضاي انرژي با بازنگري روابط دیپلماتیک با کشورهاي اروپایی و افزایش صادرات نفت    -ب

 و گاز

بخصوص در صورت همراهی چین    طبیعی  ی نفت و احتماال گازنگرانی مسکو از اعمال طرح سقف قیمت  -ج

 و هند با اتحادیه اروپا 

 هاي ادامه جنگ در خاك اوکراین افزایش هزینه  -د

در این میان باید به ابتکار پوتین در حاشیه سفر به قزاقستان در خصوص ایجاد هاب گازي در ترکیه اشاره  

از طرح خود براي ایجاد هاب گازي در ترکیه با هدف توزیع   کرد. رییس جمهور روسیه در دیدار با اردوغان

اي که با موافقت رییس جمهور ترکیه همراه بوده و دستورات الزم  گذاري آن خبر داده است. ایده گاز و قیمت 

براي انتخاب مکان و ایجاد زیرساختهاي الزم را به وزارت انرژي خود داده است. اقدامی که با واکنش فرانسه  

هاي جدید براي فراهم کردن  ایجاد زیرساخت   ،اي تصریح کردالیزه شامگاه پنجشنبه در بیانیه رو شده و  روبه

ترین مکان براي ایجاد یک مرکز  مناسب به گزارش آناتولی،    .امکان واردات گاز روسیه از دید ما منطقی نیست 

در نزدیکی اتصال خط   واقع در شمال غرباي  المللی جهت عرضه و توزیع گاز» احتماال در منطقه  جدید بین 

 . انتخاب و ساخته خواهد شدلوله گاز طبیعی ترك استریم وخاك ترکیه 

فارغ :  اندازي در سیاستهاي داخلی کشورهاي اروپایی، و سازماندهی نظام تحریمهاانرژي، پوست  . 3-1

نظامی در نظام اقتصادي  - یاز ابعاد شروع جنگ در خاك اوکراین که یک بار دیگر بر عدم قطعیتهاي سیاس

گذارد، این تنش با پررنگ کردن نقش انرژي در توسعه جوامع یک بار دیگر به کشورهاي جهان صحه می

اروپا  مصرف  اتحادیه  انرژي و بخصوص  امن  نشانکننده  انرژ  ت یداد که  در   يموضوع راهبرد  کی  ي عرضه 

شاید بیش    کاال و خدمات  متیقکمبود انرژي و در نتیجه افزایش تورم    کشورهاست.  یملفع  جهت حفظ منا

به   نگاهی  که  آنجا  تا  داشته  اهمیت  اروپایی  براي کشورهاي  میدانی  و تحوالت  اوکراین  در  از خود جنگ 

تحوالت این مدت حاکی از تکرار مداوم تحریمهاي متقابل اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه انرژي بوده است.  

اند که عمدتا مرتبط  بسته تصویب کرده  هشت اي اروپایی در این مدت نظام تحریمها علیه روسیه را در  کشوره 
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با محدود کردن درآمدهاي ارزي مسکو در حوزه نفت و گاز بوده است. کاهش تدریجی واردات نفت و گاز 

احیه یورو در  و ایجاد سقف قیمت نفتی از جمله خروجیهاي چنین تحرمیهایی است. همچنین کشورهاي ن

اندازي جدي در سیاستهاي داخلی در بخش انرژي هستند که از مهمترین آنها باید به مواردي  حال پوست 

«کاهش   انرژي»،    15همچون  تامین  مبادي ورودي  در  «تنوع  گاز»،  «افزایش ذخایر  گاز»،  درصدي مصارف 

تصادي بمانند افزایش نرخ بهره»، و  «توجه جدي به تامین انرژي از منابع تجدیدپذیر»، «اصالح سیاستهاي اق

  هفته   اروپا  اتحادیهدر هفته اخیر اعالم کرد،    اروپا  اتحادیه  انرژي  کمیسر  سیمسونم  خان  سایر موارد اشاره کرد.

 .کند می ارائه انرژي بخش در جدیدي را  پیشنهادهاي آینده

از دیگر تغییرات مهمی که معلول  :  ايمنطقه هاي جدید جهانی و دیپلماسی  گیري سازمانانرژي، شکل   . 4-1

اي هاي منطقه دیپلماسی   گیري سازمانهاي جدید جهانی و همچنینشکل است،  موضوع انرژي در قرن حاضر  

 يشانگها   يهايهمکار  سازمانگیري سازمانهایی چون  در شکل  که شاید بخوبی خود راموضوعی    .باشدمی

و گفتگو با مجموعه   يشانگها   يهايهمکار  سازماندر    چون ایران  يکشور. حضور  است   نشان داده  ٦و بریکس

شکل  بریکس ثقل  نقطه  انرژي  که  است  واقعیت  این  از  می حاکی  جهان  در  تشکیالتی  چنین   باشد. گیري 

وجود   با  و  تقاضا  بخش  در  انرژي  امنیت  روسیه  و  ایران  چون  کشورهایی  وجود  با  که  سازمانهایی 

بمانند چین  گانکنندمصرف  انرژي در بخش عرضه را تامین می  و هند  بزرگی  کنند. همچنین وجود امنیت 

دي، فرهنگی، و هاي سیاسی، اقتصاچنین سازمانهایی امکان دیپلماسی دو به دوي کشورها را در سایر زمینه 

 و   روسیه  که  رودمی  انتظار  کرد،  اعالم  روسیه  وزیر  نخست   معاون  نواك،در هفته اخیر    کند. اجتماعی فراهم می

 . یابند دست  گاز و نفت  مبادله توافق یک  به جاري سال در ایران

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

   اعالم کاخ سفید نسبت به نادیده گرفتن مذاکرات برجامی و ابهام در خصوص بازگشت ایران به بازار -الف

 و البته افزایش احتمال رکود در اقتصادهاي جهانی بهبود شرایط تورمی در آمریکا -ب

 اعمال تحریمهاي جدید آمریکا و ژاپن علیه روسیه  -ج

 

 و عباس ملکی  ران این شماره: علیرضا اسقانیانهمکا

 
6 BRICS: Brazil, Russia, India, China, and South Africa 


