
 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                        1401 آبان 21 شنبه     

 ۱ 

 پایش بازار 

 
دالر هر بشکه در نوسان است. این بدان معناست که    100تا    95قیمت نفت خام شاخص برنت در کانال  

سایر  و  هاي انرژي  قیمت هاي باالیی براي حاملدرآمد سرشاري نصیب تولیدکنندگان شده و مصرف کنندگان  

دالر پایین رفت. شاید به دلیل آن که انتخابات میان    90از  کاالها می پردازند. قیمت نفت تگزاس اینترمدییت  

جمهوریخواهان پایان پذیرفته و نیازي به اعمال قیمت باال از طرف صاحبان  آمریکا با پیروزي نسبی   دوره اي 

تر از  گاز طبیعی در بازار هنري هاب در آمریکاي شمالی هنوز باال صنایع نفتی در آمریکا وجود ندارد. قیمت  

دالر است که نسبت    33از طبیعی  در بازار رتردام قیمت همان مقدار گدالر بر هر میلیون بی تی یو است.    6
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دالر رسید    28قیمت هر یک میلیون بی تی یو گاز طبیعی در ساحل ژاپن به  پایینتر است.  به ماه هاي گذشته  

 که در حال پایین آمدن با شیب مالیم است.  

این هفته  مهم از تحریمهاي نفتی اروپا علیه روسیه در دسامبر پیش رو،  ترین تحوالت  ابعاد آخرین مرحله 
تصویب قریب الوقوع طرح ،  1984کاهش ذخایر استراتژیک نفتی ایاالت متحده به پایین ترین سطح از سال  

با محوریت انرژي و مذاکره پیرامون جنگ اوکراین،   20سران گروه  سقف قیمتی نفت روسیه، نشست هفته آتی  
جدي شدن رکود جهانی، ابهام در روند مذاکرات  تداوم اثرات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا،  

انتخابات میان دوره تغییر    نمایندگان آمریکا،  اي مجلس احیاي برجام، تبعات پیروزي جمهوري خواهان در 
  له با تغییرات اقلیمی در مصر سیاستهاي امریکا در قبال مسائل جهانی، و برگزاري نشست مقاب  احتمالی  ریل

   می باشد.

 

 تفسیر هفته

 گذرد و در این میان فارغ از ابعاد سیاسی و نظامیماه از شروع جنگ در خاك اوکراین میهشت    قریب به .  1

اخالل در تامین منابع انرژي بیش    از جملهتحوالت این تنش، اثرات اقتصادي آن بر کشورهاي بلوك غرب  

ابزارهایی چون  از هر زمینه از  اروپا  اتحادیه  آمریکا و  ایاالت متحده  این میان  پیدا کرده است. در  اي نمود 

و همچنین افزایش   ،مصرف انرژي  کاهش  ،در سیاست خارجی خود علیه روسیه  صویب تحریمهاي چندجانبهت 

آمریکا در یکسال اخیر    1بررسی میزان ذخایر استراتژیک نفتی  اند.هبهره برد  در سیاست داخلی خودنرخ بهره  

  ذخایر،  در هفته اخیر  آمریکا  2باشد. به گزارش اداره اطالعات انرژيخود گواه وضعیت بحرانی بازار انرژي می

  سال  از  خود  سطح  ترینپایین  به  و  هیافت   کاهش  متوالی  هفته  شصتمین  براي  متحده  ایاالت  ینفت  استراتژیک 

جاري و بخصوص پس از اعمال تحریمهاي نفتی علیه    سال   در  ذخایر  درصدي   33  کاهش.  ه استرسید   1984

  در   متحده  االتیا  ینفت  ک یاستراتژ  ری ذخا)  1مودار (ن  . است  سال  یک   در  شده  ثبت   کاهش  بزرگترین  روسیه

 را نشان می دهد.  2022 اکتبر تا  1980 بازه

 
1 SPR: Strategic Petroleum Reserves 
2 EIA: Energy Information Administration 
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 ) EIA(  2022 اکتبر  تا 1980 بازه در متحده االتیا ینفت  کیاستراتژ ری ذخا): 1نمودار (

مجلسین در آمریکا نیز اثرگذار بوده و به تحلیل    ايدورهمیان  بر وضعیت انتخابات  این بحرانابعاد سیاسی  

خواهان بر دموکراتها در انتخابات اخیر، ناتوانی جوبایدن  بسیاري از کارشناسان یکی از دالیل برتري جمهوري

عامل را بعنوان    ششتوان  با بررسی دوره ریاست بایدن میباشد.  هایش در کنترل بازار انرژي میبیو هم حز

 خواهان دانست: در مقابل جمهوري  دمکراتهانقاط ضعف 

 سال  20بعد از قریب به   افغانستان  از خروج  ناگهانی ماهیت.  1

اوکراین -(البته برخی معتقدند جنگ روسیه  اروپا   در  جنگ  از  جلوگیري  به  کمک  براي  دقیق   دیپلماسی  فقدان .  2

 )بوده استدر راستاي منافع و سیاستهاي خارجی ایاالت متحده 

  اقتصادي  رکود  به تبع آن  و  ش قیمتها در بازار انرژي بودهدرصد که عمدتا ناشی از افزای  10. تورم نزدیک به  3

 ناشی از افزایش نرخ بهره در این کشور 

کشور در برابر  نیاز صادرات نفت و گاز ا استفادهمتعاقبا مساله هسته اي ایران و . عدم توفیق در حل 4
هیکاهش صادرات روس  

در اوپک    نفت   بخصوص در همراهی در سیاستهاي کاهش تولید  و روسیههمگرایی بیش از پیش عربستان  .   5

 پالس
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این کشورها در ذیل سازمانهایی    نزدیکی و    ا تامین منابع ارزان انرژي از روسیهبچین و هند  اقتصاد  . تقویت  6

 چون سازمان همکاریهاي شانگهاي 

همانطور که مشاهده شد عمده عوامل ناکارآمدي دولت بایدن در دو سال اخیر به مباحث مرتبط با انرژي گره  

و بحران انرژي یکی از عوامل مهم در   هخورده است. موضوعی که در سیاست داخلی بریتانیا نیز مشاهده شد

  5در این میان با نزدیک شدن به  قوط کمتر از دوماهه دو دولت بوریس جانسون و لیزتراس بوده است.  س

دسامبر بعنوان آخرین مهلت کشورهاي اروپایی براي ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه نگرانیها نسبت  

ها در بازار انرژي افزایش یافته است. موضوعی که سران اتحادیه اروپا در تصویب بسته ششم به افزایش قیمت

همزمان با اعمال آخرین گام در ممنوعیت واردات نفت از روسیه شاهد  تحریمها بر سر آن توافق کرده بودند.  

غربی کشورهاي  توسط  نفت  قیمتی  سقف  ایجاد  مکانیزم  شدن  از  متشکل  7گروه  بود.    خواهیم  اجرایی 

ا  کا، یآمر کشورهاي     ک یماه گذشته توافق کردند تا  یک    ظرف   ژاپن  و  ، سیانگل  ا،یتالیکانادا، فرانسه، آلمان، 

ق نفت صادرات  یمتیسقف  منظور کاهش درآمدها  هیروس  یبر  انرژ  ن یا  يبه  از بخش  کنن  يکشور    د. اعمال 

که    یروس  ياز ارائه خدمات به شرکت ها  یرانیو کشت  ،مهیب  ، بانک ها و بنگاه هاي مالیبراساس این توافق  

کنندگان  واردطرحی که اگر همراهی همه    . شده بفروشند، منع خواهند شد  ن ییتع  متیباالتر از ق  یمتینفت را با ق

  شرکت آندرو عضو    وایاولشود.  بزرگ انرژي از جمله چین و هند را نداشته باشد عمال با شکست مواجه می

   نفت  انید تا جرنوجود دار  یبه اندازه کاف  سایه  در  ه ناوگانهايگفت ترزیروپایگاه خبري  به    3گورایتراف يتجار

  کنند   بیمه  را  خودها قادر هستند تا  کشتی  این  از  زیادي  روسیه را بصورت پنهانی حفظ کنند. به عقیده وي تعداد

در جزیره بالی اندونزي    20به برگزاري نشست گروه    می توان همزمان    . شوند  مهیب شرکتهاي روسی    توسط   یا   و

گفته   به  که  نشستی  کرد.  اشاره  آتی  هفته  روسیهدر  خواهد    دولت  همراه  پوتین  والدیمیر  غیبت  و با    بوده 

کشورهاي غربی از ظرفیت چنین رویدادي براي همراه کردن چین و هند براي اعمال سقف قیمتی نفت بهره  

  سقف  ائتالف  شرکاي  با  گفتگو  و  بحث  بهت خزانه داري ایاالت متحده، آمریکا  خواهند برد. به گفته وزار 

 کاهش   براي  را  هنداما    .دهد  می  ادامه  در حاشیه این نشست  نفت  قیمت  سقف  تعیین  براي  روسیه  نفت  قیمت

 . دهد  نمی قرار فشار تحت روسیه  نفت واردات

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

 
3 Trafigura 
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افزایش    -الف آمریکا  0.5احتمال  رزرو  فدرال  توسط  دسامبر  در  بهره  نرخ  چالش    :درصدي  مهمترین 

مالی و    اتخاذ سیاست هاي مناسب، اقدام براي پایین آمدن تورم و  20موسوم به گروه  اقتصادهاي کشورهاي  

   بخصوص مواد غذایی و حامل هاي انرژي است.   براي پایین آوردن قیمت کاالها  پولی

هاي    -ب نشانه  دیجیتال  رکود  افتنی  يتسروجود  ارزهاي  مثل  موازي  بازارهاي  انس در    :به  کنفر 

ارزها و در داخل کشورها استفاده از رمزهاي دیجیتال آسیایی در سنگاپور به این نکته اشاره شد که  پرداخت

نقل و انتقال    استفاده از چنین روش هایی در  سیا آ  قاره  پرداخت دیجیتال بشدت گسترش یافته است. اما در 

سیاست  ر داخل کشور  پول مابین کشورها همچنان به آهستگی گسترش می یابد. نمونه آن هند است که د 

اما رمزارزها بنظر می رسد که  ،  انجامیدهیی استفاده از روش هاي دیجیتال  اگذاري بانک مرکزي هند به شکوف

   دچار بالتکلیفی بودند.در هفته هاي گذشته 

گرچه افزایش مقدار    :27- الشیخ مصر موسوم به کاپبرگزاري نشست مقابله با تغییرات اقلیمی در شرم  -ج

اي در سراسر جهان   اگازهاي گلخانه  بین  اما گزارش صندوق  است،  اساسی  نشان  لیک معضل  پول  مللی 

کارنامه  می زمینه  این  در  مرکزي  آسیاي  و  که کشورهاي خاورمیانه  دارند.  دهد  تعهد  بدتري  مقدار  متوسط 

حفظ  در عین    2030ه اي از امروز تا  کاهش تولید گازهاي گلخاندرصد    21تا    13کشورهاي مزبور در بازه  

مردم  گازهاي گلخانه اي    سرانه  . این بدان معناست که متوسط کاهش ساالنهاسترشد اقتصادي ساالنه خود  

می تواند مشوق  درصد در هشت سال آینده باشد. آیا سیاست گذاري دولت ها در این منطقه    7  این منطقه باید 

باشد؟  به چنین هدفی  نظر    براي دستیابی  تواند  به  المللی پول یک روش می  بین  منطقه اي صندوق  مدیر 

کربن براي   بر  مالیات  به نظر اوي باشد.  باالرفتن قیمت حامل هاي انرژي و همزمان کاهش یارانه هاي انرژ

فعالیت هاي اقتصادي باید اعمال گردد. روش  همه  دالر بر تن بر    8تا    4انتشار دي اکسید کربن با قیمت مابین  

انتقال تکیه گاه اصلی استفاده از حامل هاي انرژي به سمت انرژي هاي پاك بجاي انواع فسیلی می باشد.    ،دوم

سرمایه چندانی در جامعه براي سرمایه گذاري    ،اي کاال باالرفتن قیمت هچیزي که با توجه به فشار تورم و  

 گذارد.  باقی نمی انرژي هاي پاك در 

براي طرفین    مشترك بنظر می رسد اقدام  برنامه جامع    : برجام  رامونیپ ابهام در به نتیجه رسیدن مذاکرات    - د

انتخابات میان دوره اي مجلسین آمریکا  غیرقابل دستیابی می شود. نتیجه  هر روز بیشتر از روز گذشته    توافق
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در مجلس نمایندگان از اکثریت برخوردار  حداقل  نشان می دهد که حزب جمهوري خواه در هر دو و یا  

 تر شود. شاید کار سختاست. 

 

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


