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 پایش بازار
 

 
 
 

بازار نفت این هفته با نوسان هاي شدید روبرو بود. ترس از ورود به رکود باعث شد تا قیمت نفت در بازارها  
به نظر بانک جی پی مورگان چیس به احتمال زیاد اقتصاد آمریکا در زمستان پیش رو یک رکود  کاهش یابد.  

دالر هر بشکه سقوط کرد. قیمت    86.78دالر کاهش به    11شاخص نفت برنت با حدود  را تجربه خواهد کرد.  
ز طبیعی در  دالر هر بشکه رسید. قیمت گا  78.80دالري به    12نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با کاهش  

دالر هر یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی   6.295بازار آمریکاي شمالی (هنري هاب) با اندکی کاهش به  
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تی یو) کاهش یافت. در بازار ژاپن قیمت یک میلیون بی تی یو گاز طبیعی بصورت فشرده شده (ال ان جی)  
 دالر معامله شد.  34.85یمت همان مقدار گاز طبیعی به قرسید. در بازار رتردام  27.40به 

اوکراین و کشیده شدن دامنه  -نظامی جنگ روسیه-به تحوالت سیاسی توان  میترین تحوالت این هفته را  مهم 
ناتو،   اعضاي  از  یکی  بعنوان  لهستان  خاك  به  تحریم جنگ  ایران  اعمال  علیه  متحده  ایاالت  جدید  و هاي 

در مورد تعیین    7پیرامون توافق، عدم توافق نهایی سران گروه  هاي غربی  اظهارنظرهاي منفی مذاکره کننده
هاي جدید چین از بنگاههاي اقتصادي با افزایش موارد مبتال به اعمال حمایت   مکانیزم سقف قیمتی نفت،

، پیش بینی موسسات بین المللی از جمله فیچ مبنی بر کاهش قیمتها در بازار انرژي در بلندمدت، 19-کووید
 نسبت داد. از جمله دیدار سران آمریکا و چین  20دوجانبه در حاشیه نشست گروه  و دیپلماسی

 
 تفسیر هفته 

  برهه   چی ه   در  دیشا  اما  ست ین  دهی پوش  کس  چیه   بر  يبشر  جوامع  توسعه  و  يریگشکل   در  يانرژ  ت یاهم  .1

 يرو  بر  يانرژ  مباحث   و  ساختاري نظام حاکم بر دنیا  تحوالت  جانبهدو  اثرات  ریاخ  دهه  کی  اندازه  به  يا
را بعنوان مهمترین رویدادهاي    عامل  6در یک بررسی اجمالی می توان  .  است   نبوده  مشاهده  قابل  گریکدی

 دانست:  کمی و ت سیب قرن يابتدا ازاثرپذیر در بازار انرژي یا جهانی اثرگذار و 
هاي بین المللی نامه اي و امضاي توافقبا افزایش انتشار گازهاي گلخانه   هاي تغییر اقلیمیجدي شدن نگرانی   -1

 2015همچون توافق پاریس در سال 
 از توافق پاریس و جنگ تجاري با چین  آمریکا  روي کارآمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده، خروج -2
همچون    -3 جهانی  نوظهور  اقتصادهاي  و  ظهور  انرژيهند  بزرگ  کنندگان  مصرف  بعنوان  تغییر    ، چین 

 و ساختار بازارهاي جهانی  ،ژئوپلیتیک
 سهم این کشور در بازار انرژیهاي تجدیدپذیر افزایش و  ،وريآتوسعه اقتصادي چین، افزایش رشد فن -4
بریکس  -5 المللی چون  بین  متحده و کشورهاي    تشکیل سازمانهاي  ایاالت  نقش  از  با هدف تمرکززدایی 

 اروپایی از بازارهاي جهانی از جمله بازار انرژي 
نقطه ثقل فعالیتهاي صنعتی جهان، و ایجاد شکاف در عرضه    در چین بعنوان  19-همه گیري بیماري کووید   -6

   21جهانی در قرن فروکش کردن بزرگترین دغدغه با  و تقاضا
با کشورهاي غربی    و شروع فصلی جدید در روابط روسیه  2022فوریه    24اوکراین در  -وسیه نگ رج آغاز    -7

 با محوریت قراردادن تحریمهاي چندجانبه در حوزه انرژي
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که منجر به طوالنی شدن جنگ،   نظامی اخیر مرتبط با جنگ اوکراین-و در پایان باید به تحوالت سیاسی  -8
(ناتو)، و البته دخیل کردن سایر کشورهاي دورافتاده    یشمال  کیآتالنت  مانیسازمان پافزایش تنشها در سطح  

 در  شنبه  سه  روز  در  سرگردان   موشک  دو،  لهستان  از  1زت  رادیو  گزارش  به  در جنگ می شود، اشاره کرد.
  . است   لهستان  شهروند  دو   شدن  کشته  از  حاکی  اولیه  اطالعاته و  کرد  سقوط  لهستان  لوبلین  استان  در  پرژووداو

موضوعی که از همان دقایق ابتدایی انتشار این خبر، نگرانیها را نسبت به گسترده شدن تحوالت میدانی جنگ 
روسیه را مسئول این   لتونی  وزیر  نخست   معاون  پابریکس،اوکراین در سطح ناتو افزایش داد. همزمان  - روسیه

یه به خاك لهستان شد و خواستار  نیز مدعی اصابت موشک روس  اوکراین  جمهور  رئیس   زلنسکی،  حادثه خواند.
مداخله نظامی ناتو براي مقابله با مسکو شد. این گمانه زنیها در حالی روي داد که وزارت دفاع روسیه هرگونه  

در این میان اظهارنظر مقامات کاخ سفید نیز قابل    حمله نظامی به روسیه به خاك لهستان را مردود دانست. 
  آمریکایی،  مقامات از نقل  به آسوشیتدپرس گزارش  بهسران روسیه برداشته و  تامل بود که انگشت اتهام را از

 توسط   کشت،   را  کشور  این  شهروند   دو   و  کرد  اصابت   لهستان  به  شنبهسه   روز  که  موشکی  اولیه،  هايیافته   طبق
  ایاالت  جمهور  رئیس  بایدن،  جو  که  شد   منتشر   آن  از  پس  خبر  این  .است   شده  شلیک   اوکراینپدافند هوایی  

  شلیک  روسیه جهت  از  پرتابه احتماالً و دهد می نشان را »متناقض اطالعات« اولیه اطالعات که گفت  متحده،
 گروه  سران  اجالس  حاشیه  در  دیدار  از  پس  چهارشنبه  روز  7  گروه  و  ناتو  کشورهاي  با این وجود  .است   نشده

 از  و  کردند  محکوم  را  اوکراین  علیه  روسیه  موشکی  حمالت  رهبران.  کردند  صادر  مشترکی  بیانیه  بالی   در  20
 آندري . کردند حمایت   اوکراین با مرز نزدیکی در کشور این شرقی بخش به حمله مورد در لهستان تحقیقات

  پیمان   4  ماده  چهارشنبه  روز  کشور   این  که  گفت   مطبوعاتی  کنفرانس  یک  درنیز    لهستان  جمهور   رئیس  دودا
  سیاسی   استقالل  ارضی،  تمامیت   براي  تهدیدي  ورشو  دهد  می  نشان  که  کرد  خواهد  اجرا  را  شمالی  آتالنتیک

بررسی مجموعه اظهارنظرها در هفته اخیر حاکی از دو پیامد بعنوان خروجی این اتفاق   .بیند  می  خود  امنیت   یا
 در خاك لهستان خواهد بود: 

با فعال شدن  :  لهستان  خاك  به   موشک   اصابت  مساله  در  هیروس  يانگار  جرم   -الف این صورت  که در 
ناتو از لهستان در برابر متخاصم خارجی طبق پروت-حمایت نظامی  کلهاي این سازمان باید  سیاسی اعضاي 

نیز به آن اشاره و در  زلنسکی    دفتر  رئیسموضوعی که  منتظر شکل گیري جنگ در سطح گسترده جهانی بود.  
خروجی این وضعیت به عدم   .شد  نخواهد   محدود  اوکراین  خاك  به  روسیه  جنگ  کهمصاحبه خود اعالم کرد،  

 انجامد. ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار انرژي می 

 
1 Zet 
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این حالت مشابه انفجار در خطوط لوله نورد استریم   :لهستان  خاك   به  موشک   اصابت  مساله   بازگذاشتن  - ب
صرفا دست غربی ها را براي اتهام زنی علیه روسیه براي اعمال تحریمهاي جدید باز خواهد گذاشت. نکته  

ت جدي در سطح میدانی خواهد اوکراین بدون تحوال-طوالنی شدن جنگ روسیه حائز اهمیت در این رویکرد  
با افزایش کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت،    همزمان  بود. موضوعی که به کشورهاي اروپایی اجازه خواهد داد

ورود منابع انرژي در صورت لزوم  الگوي مصرف خود را در بازار انرژي تغییر داده و با تامین مبادي جدید  
البته اروپاییها در چندماه اخیر با استفاده از پروپاگانداي    استفاده کنند.از ابزار سیاسی و حتی نظامی علیه روسیه  

رسانه اي تحت عناوینی همچون «زمستان سرد» بخشی از این کشش قیمتی تقاضا را مدیریت کرده و مساله  
اصابت موشک به خاك لهستان نیز بخشی از سناریوي رسانه اي آنها براي آماده سازي افکار عمومی در جهت  

اعالم    روسیه  امنیت   شوراي  رئیس   معاوندیمیتري مدودف    مهاي نهایی علیه روسیه است.فعال شدن تحری
 . دهد  می  افزایش  را  جهانی  جنگ  یک  انداز  چشم  غرب  هیبریدي  جنگ  که  دهدمی   نشان  لهستان  حادثهکرد،  

این    قلمرو   به  روسیه  هايموشک   اصابت   درباره  لهستانی  مقامات  و  هارسانه   اظهارات  نیز  روسیه  دفاع  وزارت
زنیهاي مقامات اوکراینی و غربی براي همزمان اتهام   دانست.  وضعیت   تشدید  هدف  با  عمدي  تحریککشور را  

دخیل کردن ایران در جنگ اوکراین اندك روزنه هاي امید براي حصول توافق برجام و بازگشت ایران به بازار  
و در هفته اخیر عالوه بر اعمال تحریمهاي    جهانی نفت را کمرنگ کرده است. موضوع به همین نقطه ختم نشده

 االت سو  پاسخ  تا  کرد  ه یتوص  رانیا  به  يامصوبه   یط  ياهسته   يانرژ  یالمللنیب  آژانس  حکام  يشورا جدید  
 .بدهد 2023 مارس ماه تا را آژانس

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

 19-اعمال حمایتهاي جدید چین از بنگاههاي اقتصادي با افزایش موارد مبتال به کووید -الف
   .دیآ در اجرا به است  قرار هی روس هی عل که یاستیس  ،نهایی نشدن مکانیزم دقیق اعمال سقف قیمتی نفت  -ب
افزایش احتمال رکود جهانی و پیش بینی موسسات بین المللی از جمله فیچ مبنی بر کاهش قیمتها در   -ج

 بازار انرژي در بلندمدت 
 از جمله دیدار سران آمریکا و چین 20دیپلماسیهاي دوجانبه در حاشیه نشست گروه  -د
 

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


