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 پایش بازار

 
اینترمدییت  اما نفت وست تگزاس  این روزها تغییر چندانی نکرده است.  با سه دالر    قیمت نفت برنت در 

شد. قیمت   همراهافزایش در هر بشکه روبرو شد. گاز طبیعی نیز در هنري هاب یعنی بازار آمریکا با افزایش  

. مشخص شد که وضعیت گاز مانددالر هر میلیون بی تی یو باقی    32تا    30گاز طبیعی در اروپا در کریدور  

  30دالر به    35در اروپا آن مقدار که رهبران اروپا می گفتند بد نیست. در ساحل ژاپن قیمت گاز طبیعی از  

 دالر هر میلیون بی تی یو کاهش یافت. 

  هاي رکود اقتصادي با سقوط ارزش سهام شرکتهاي نمایان شدن نشانه ترین تحوالت این هفته را باید به  مهم 

پالس در ، تبعات تصمیم اخیر اوپکفناوري بزرگ در ایاالت متحده، افزایش نگرانی در مورد رکود تورمی

اعمال تحریمهاي جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و سیگنال    نفت خام،روزانه  اي تولید  کاهش دو میلیون بشکه 

WTI CRUDE OIL ($/b)
21/10/2022

$84.77
28/10/2022

$87.61

BRENT CRUDE OIL ($/b)
21/10/2022

$92.72
28/10/2022

$92.72

Henry Hub Natural Gas ($/mBTU)

21/10/2022
$5.094

28/10/2022
$5.638

Europe & Asia Natural Gas ($/mBTU)
21/10/2022

$32.76
$34.78

28/10/2022
$31.51
$30.49
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تقبال از مذاکرات براي پایان جنگ،  اي روسیه از یکسو و اسمنفی غرب نسبت به توافق برجام، رزمایش هسته 

در آلمان و اقدامات    انرژي  بحران  با  مقابله  براي  یورویی  میلیارد  200  اضطراري  نجات  صندوق  یک  تصویب 

افزایش  مشابه در سایر کشورهاي اروپایی، توافق اتحادیه اروپا براي تصویب بسته جدید انرژي در هفته آتی  

اروپا بی اتحادیه  پیشنهاد سقف قیمت برق در و    ،سابقه شاخص دالر، پیشنهاد سقف قیمت گاز و برق در 

 نسبت داد.  فرانسه 

 

 تفسیر هفته 

  عجین   اوکراین بر تمامی بازارها و در راس آنها بازار انرژي-عمدتا با پیامدهاي جنگ روسیه  2022سال  .  1

روي جامعه جهانی در ماههاي  هاي دنیا پیرامون بزرگترین نگرانی پیش اما باید به تحلیل اکثر رسانه   شده است.

اي شناخته شده ایاالت  آتی یعنی رکود اشاره کرد. موضوعی که در هفته اخیر با سقوط ارزش سهام شرکته

متحده پررنگتر شده است. رکود اقتصادي به منفی بودن رشد اقتصادي یک کشور بصورت متوالی در سه  

فصل اشاره دارد. نکته قابل تامل اما همراه شدن موج تورم کاالیی در یکسال اخیر با این رکود بوده که در  

توان در بازار انرژي  نمونه بارز چنین تورمی را مینهایت منجر به رکود تورمی در ماههاي بعد خواهد شد.  

مشاهده کرد. البته تورم انرژي در تمام نقاط دنیا توزیع یکسانی نداشته و در این میان اتحادیه اروپا بیش از 

قیمت گاز در کشورهاي آلمان   1گزارش بلومبرگ   رو بوده است. براي نمونه بهسایرین با افزایش قیمتها روبه 

و انگلیس چند صددرصد افزایش یافته و بسیاري عدم ثبات سیاسی در برتانیا پس از فوت ملکه را مباحث  

دانسته  انرژي  با  از  مرتبط  بعنوان یکی  را  انرژي  آغازین خود مدیریت قیمت  لیزتراس که در سخنرانی  اند. 

 از دوماه از سمت خود استعفا داد.  هاي خود دانسته بود در کمترمهمترین برنامه 

در این میان باید به برخی آمار در مورد شرکتهاي بزرگ آمریکایی اشاره کرد که بخوبی وضعیت رکود در  

به تصویر می را  ا  کشند.اقتصاد جهانی  بلومبرگ  پایگاه خبري   تکنولوژي  شرکت   5  سهام   رزشبه گزارش 

فانگ   آمریکا به  سا  شامل  2معروف  و  متا(فیسبوك  نتفلیکس،  اپل،  آمازون،  شرکت   بهمراه  گوگلبق)،    دو 

تریلیون دالر رسیده  7.334میلیار دالري در سه ماه اخیر به عدد  400 انویدا با کاهش بیش ازو مایکروسافت 

 
1 Bloomberg 
2 FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Google  
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  کاهش   بیشتریندرصد    5.6، و متا با  درصد  7.7درصد، مایکروسافت با    9.14در این میان گوگل با    است.

  سال   در  آپواتس   و  ، اینستاگرام   ،فیسبوك  مالکمتا    شرکت   سهام  رزشا  .دارند  فوق   اعضاي  بین  در  را  ارزش

غولهاي تکنولوژي فوق  وضعیت ارزش بازار    1. در نمودار  است   خود  سهام  ارزش  %70.8  کاهش  شاهد  2022

   قابل مشاهده است.

 
 ارزش بازار شرکتهاي فناوري متا، آمازون، اپل، نتفلیکس، و گوگل، مایکروسافت، و انویدا (بلومبرگ) . 1نمودار

ا را مهمترین عامل چنین وضعیتی شاید بتوان افزایش چندین باره نرخ بهره توسط سران فدرال رزرو آمریک

در چهارماه اخیر دانست. اقدامی که منجر به بهبود نسبی شرایط تورمی در آمریکا شده اما رکود اقتصادي نیز  

  وز از جمله جروم پاول بعنوان رییس بانک مرکزي ز سران فدرال ریکی از پیامدهاي چنین سیاستی بوده است.  

  4.5از هدفگذاري خود براي نرخ بهره    دانسته و  يهمواره مقابله با تورم را مهمتر از رکود اقتصاد  آمریکا

نیز قرار گرفته و به   3پول  المللیبین   صندوق  مدیر  جورجیوا، موضوعی که مورد تایید    اند.درصدي خبر داده 

  مثبت   تأثیرات و  دهند    ادامه  را  خنثی  محدوده  به  رسیدن   تا  هانرخ   افزایش   باید  مرکزي  هايبانک گفته وي  

افزایش نرخ بهره بطور هماهنگ در کشورهاي اروپایی   .شودمی  احساس  2024  سال  در  باالتر  بهره  هاينرخ 

اوکراین به اندازه ایاالت متحده موفق به کنترل - نیز اجرا شده اما اعضاي ناحیه یورو بدلیل تبعات جنگ روسیه

 
3 IMF: International Monetary Fund 
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باید یادآوري کرد بخش زیادي از تورم موجود در دنیا به بخش انرژي اختصاص    همچنین  اند.تورم نشده 

و برتري آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا بدلیل نقش دوگانه در بازارانرژي است. کشورهاي اروپایی صرفا    شتهدا

 رگ است. کننده و یک تولیدکننده بزکنندگان انرژي بوده در حالیکه ایاالت متحده همزمان یک مصرف مصرف 

می  بنظر  رسانه البته  پروپاگانداي  ایجاد  با  اروپا  انرژي  رسد  بحران  توانسته  حدودي  تا  سخت  زمستان  اي 

درصدي مصرف گاز نیز در    15بخصوص در بخش گاز را مدیریت کند. ذخیره سازي منابع گازي و کاهش  

  آبان  2  دوشنبه  روز  اروپا  در  یعیگاز طب  یفروشعمده  مت یقبه گزارش یورونیوز  این مورد موثر بوده است.  

 د،یصفر رس  ریبه ز  مت یساعت که ق  کیبودند که به مدت    لیکنندگان گاز ما   نیتام  يریبه تعب  .شد  یمنف

  یحجم.مگاوات ساعت گاز را با خود ببرد، پرداخت کنند  کی  توانست یکه م  یبه هر کس  وروی  16به    کینزد

  در   توجه  قابل  چرخش  کی  نیا  .بود  ییایتانیخانوار بر  کیمصرف ماهانه    نیانگ یمعادل م  بایاز گاز که تقر

  گاز  ساعت  مگاوات هر يبرا وروی 300 از شیب یمتیق يرکوردها ثبت  شاهد اوت ماه انیپا تا که بود يبازار

  ق یطر  از  را  اروپا  بازار  در  گاز  عرضه  گرفت  میتصم  ه،یروس  يجمهور  سیرئ  ن،یپوت   ریمیکه والد  یاز زمان  .بود

  در   اروپا  در  گاز  مت یق  انتظارها   برخالف  گذشته،  اوت   اواخر  از   یعنی  کند،  متوقف  1مینورداستر  لوله  خط

 ماه  در  یورو  منطقه  ياقتصاد   رشد  کاهش  S&Pبه گزارش موسسه    است   گرفته  خود  به  ینزول  يروند  مجموع

  ماهه   سه  شروع  براي  رکود  تشدید  شاهد  همچنان  تولید  و  خدمات  بخش  دو  هر  زیرا  شودمی   دیده  عمیقتر  اکتبر

  منطقه   این  در  انرژي  بحران  است،  اقتصادي  رکود  اصلی  عامل  زندگی  هزینه  افزایش  که  حالی  در  .هستند  چهارم

 فشار  حال،  همین  در  .است   بر  انرژي  هاي  بخش  در  ویژه  به  ها،  فعالیت   در  تاخیر  و  اصلی  نگرانی  یک  همچنان

 قیمت   کاهش  گونه  هر  یورو،  تضعیف  و  کارکنان  و  انرژي  هايهزینه   افزایش  زیرا  باالست،  همچنان  هاقیمت 

  قیمت   هاي  سنج  افزایش  ترتیب،  این  به.  کندمی  جبران  است،  مرتبط  عرضه  شرایط   بهبود  به  که  را  کاالها

  خطر   وجود  با  آینده  هاي   ماه  در  ها   سیاست   بیشتر  تشدید  براي   را  اروپا  مرکزي  بانک  عزم  احتماالً  نظرسنجی

حساب   در  تسال  شرکت   عامل  مدیر  و  جهان  مرد  ثروتمندترین   ماسک،  ایالن  .دهدمی   افزایش  فزاینده  رکود

  خواهد  ادامه  2024  سال  بهار  تا  اقتصادي  رکود  که  کرد   بینی  پیش  اخیر  اقتصادي  تحوالت  درباره  ي خودتوییتر

همچنین   .است   ریخته  هم  به  را  جهانی  بازارهاي  اقتصادي  بالقوه  شدن  کند  مورد  در  ها  نگرانی  زیرا  داشت،

 رزرو فدرالبلومبرگ در گزارش خود در روز جمعه با هشدار نسبت به سیاست افزایش نرخ بهره اعالم کرد 

 . شودمی جهانی رکود باعث  که است  درصد 5 تا بهره نرخ  افزایش حال در تهاجمی طور به آمریکا
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 :عامل دیگر را بعنوان عوامل اثرگذار بر روند قیمتها در بازار انرژي می دانیم پنج .2

 سیگنال منفی غرب نسبت به توافق برجام اعمال تحریمهاي جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و  -الف

 اي روسیه از یکسو و استقبال از مذاکرات براي پایان جنگ رزمایش هسته  -ب

و    انرژي  بحران  با  مقابله  براي  یورویی  میلیارد   200  اضطراري  نجات  صندوق  یک  تصویب   -ج آلمان  در 

 اقدامات مشابه در سایر کشورهاي اروپایی 

  توافق اتحادیه اروپا براي تصویب بسته جدید انرژي در هفته آتی -د

 در فرانسه  پیشنهاد سقف قیمت برق -ه

 

 ، و عباس ملکی اسالمیمحمدعلی  ران این شماره: علیرضا اسقانیان،همکا


