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 پایش بازار

 

سنت بر هر بشکه   4دالر و    79قیمت برنت در بازارهاي جهانی با افزایش روبرو شد. قیمت برنت امروز به  

دالر و    74در بازار لندن معامله گردید. نفت وست تگزاس اینترمدییت در بازار کاشینگ به قیمت هر بشکه  

 20هر دو در دو ماه اخیر هر کدام  نشان می دهد  ه،  بوددالر    70در کانال  هر دو قیمت  سنت معامله شد.    29

باره کم شدن سرعت اقتصاد جهانی و   درنگرانی    در پی   کاهشاین    .است   ز قیمتشان تنزل پیدا کردهدالر ا

موقعیت را مغتنم شمرده و در پی از سوي دیگر دولت بایدن    احتمالی به دوره رکود قابل توجیه است.ورود  

ش رساندن آنها در بازار نفت خام  فروژیک نفت خام است که در ماه هاي قبل مجبور به  پرکردن ذخائر استرات

WTI CRUDE OIL ($/b)
9/12/2022

$72.48
16/12/2022

$73.62

BRENT CRUDE OIL ($/b)
9/12/2022

$76.89
16/12/2022

$78.50

Henry Hub Natural Gas ($/mBTU)

9/12/2022
$6.387

16/12/2022
$6.544

Europe & Asia Natural Gas ($/mBTU)
9/12/2022

$42.2
$33.35

16/12/2022
$46.14
$33.44
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میلیون    3  روانه بازار کرد. در هفته گذشتهرا  میلیون بشکه نفت خام    180دولت آمریکا    در آن دوره.  شده بود

سفر رهبر چین به عربستان و احتمال شکاف مابین نظرات ریاض و واشنگتن قابل    بشکه از آنها جایگزین شد.

توجه است. دبیرخانه اوپک در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود که با توجه به قیمت جذاب نفت خام  

آینده حدود   از    در روز  هزار بشکه  880در سال  به سنگ هاي  تولید نفت غیرمتعارف وابستنفت جدید  ه 

رسوبی (شیل) به بازار روانه شود. گزارش دیروز اوپک خاطر نشان می سازد که پیش بینی دبیرخانه به مقدار  

وز تصحیح می شود. یعنی وابستگی به نفت خام متعارف تولیدکنندگانی که عمدتا در  ر  هزار بشکه در  590

 نان دست نخورده باقی می ماند. مچخاورمیانه هستند، ه 

دالر بر هر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی   6.97از طبیعی در بازار آمریکاي شمالی امروز صبح به  قیمت گ

درصد رشد داشته است. قیمت گاز طبیعی در   8تی یو) خریداري گردید. این قیمت نسبت به هفته گذشته  

گاز طبیعی در اروپا نسبت   دالر است. قیمت   33.44دالر بر هر میلیون بی تی یو و در ساحل ژاپن    46.14اروپا  

تحوالت جنگ اوکراین بر این بازار بی تاثیر نیست. ضمن آن که بحث به هفته قبل افزایش نشان می دهد.  

نرخ بهره در آمریکا با افزایش از طرف فدرال رزرو به   ت گاز نیز در اتحادیه اروپا در جریان است.سقف قیم

 درصد توسط بانک مرکزي انگلستان باال برده شد.  3.5ن رقم به درصد رسیده و در بریتانیا ای 4.5

 
 تفسیر هفته 

کشور    27از جانب ایاالت متحده آمریکا،    دالري براي هر بشکه نفت خام روسیه  60تعیین سقف قیمت  .  1

کماکان موثرترین عامل اثرگذار بر قیمتها در بازار انرژي طی روزهاي اخیر    عضو اتحادیه اروپا، و استرالیا

بطور کامل ظهور و بروز پیدا نکرده که زمزمه هاي جدي    روسیه  هنوز پیامدهاي سقف قیمتی نفت   باشد.می

گوید  می   اروپا  اتحادیه  انرژي  رئیس  سیمسون  رسد.نیز به گوش می   روسیه  یین سقف قیمتی گازدر خصوص تع

ملونی    .دهند  ارائه  گاز  سقف  براي  را  ممکن  حل  راه  ترین  مطلوب  که   دارم  انتظار  وزیران  از  من همچنین 

شاید بتوان از    خبر داد.  گاز  قیمت   سقف  از  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاي  اکثروزیر ایتالیا از حمایت  نخست 

یاد   روسیه  بیشتر به منابع گازي وارداتیمجارستان بعنوان جدي ترین مخالف این طرح با توجه به وابستگی  

تامین گاز از روسیه از رایزنی  با اشاره به قرارداد بلندمدت    مجارستان   خارجه  امور  وزیر در همین راستا    کرد.

 قیمت   سقف  تعیین  براي  ریزيبرنامه   دلیلبه   لزوم  صورت  در  خبر داد که  روسیه  وزیرنخست   معاونبا نواك  

رئیس  همزمان شارل میشل،    .باشد  مجارستان  گاز  عرضه  قرارداد  در  احتمالی  تغییرات  پذیراي  اروپا،  اتحادیه  گاز
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. جزییات بسته نهم تحریمها هنوز در  شوراي اروپا از توافق پیرامون بسته نهم تحریم ها علیه روسیه خبر داد

را بعنوان آخرین حربه هاي اتحادیه اروپا   توان سه رویکرد اشاره شده در زیرها علنی نشده است اما میرسانه 

 در ماه پایانی سال علیه روسیه خواند: 

 تصویب شده  –دالري براي هر بشکه نفت خام روسیه  60تعیین سقف  -الف

 در حال برنامه ریزي  -تعیین سقف قیمتی براي گاز روسیه -ب

 برنامه ریزي  در حال -اعمال بسته نهم تحریمها علیه روسیه توسط اتحادیه اروپا -ج

با مروري بر تحوالت تاریخی بازار انرژي و بخصوص تاریخچه شکل گیري مهمترین نهاد مرتبط با این حوزه  

کشورهاي    براي  که امنیت عرضه انرژي  1973در    و اسرائیل  یعنی آژانس بین المللی انرژي پس از جنگ اعراب

وپا را بازخوانی سیاستهاي همان دوران دانست هاي این روزهاي ارغربی را به خطر انداخت، می توان سیاست 

 شد: محور عمده تعریف می 5که حول 

 وري انرژي . کاهش سهم انرژي در اقتصاد (کاهش شدت مصرف انرژي) بوسیله ارتقاي کارایی و بهره1

یر  هاي آن و همچنین پرداخت یارانه به ساسازي سبد انرژي بوسیله اخذ مالیات از نفت و فرآورده. متنوع2

 حاملهاي انرژي 

 داشته اند.  دیکه کمتر تول یمناطقگذاري در تولید نفت و گاز در سازي مبادي تامین انرژي با سرمایه . متنوع3

 سازي نفت و گاز با ساخت مخاذن و مدیریت عرضه و تقاضا . ذخیره4

ي) با عرضه انرژي  ایجاد کارتل مصرف کنندگان انرژعمده (  گذاري توسط تولیدکنندگان. خارج کردن قیمت 5

 . موضوعی که بخوبی با تعیین سقف قیمتی نفت در این روزها عیان شده است. در بازارهاي کاالیی

همزمان با تحوالت بازار انرژي پس از اجرایی شدن مکانیزم سقف قیمتی نفت روسیه والدیمیر پوتین از تطابق 

ماههاي   در  روسیه  نفت  فروش  قیمت  با  شده  تعیین  آتیقیمت  روزهاي  در  گفت  و  داد    فرمان   اخیر خبر 

 را  نفت   قیمت   کنندگانمصرف   گراعالم خواهد شد. وي همچنین اظهار کرد ا  نفت   قیمت   سقف  به  پاسخگویی

این تصمیم را بضرر سایر متحدان نفتی خود دانست.  و بنوعی    خورد  خواهد  شکست   نفت   صنعت   کنند،  تعیین

د انکرده  حمایت   نفت   قیمت  سقف  تعیین  از  که  کسانی  بهش نفت  پوتین همچنین از امتناع مسکو براي فرو

باید به نقش دو مصرف کننده بزرگ انرژي یعنی چین و هند اشاره کرد که پیوستن آنها   در این میان خبر داد.

به مکانیزم سقف قیمتی نفت شاه کلید موفقیت این طرح و انزواي روسیه در بازار انرژي خواهد بود. چین با 

خاك اوکراین میلیون بشکه نفت در روز امنیت تقاضاي انرژي روسیه را پس از شروع جنگ در    10.7واردات  
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از روسیه می  هند  منشترشده در خصوص واردات نفت  ارقام  اما جالبتر  از باشد.  تامین کرده است.  نقل  به 

نسبت به که    هدرصد بود  22  در مجموعدر ماه اکتبر صادرات نفت خام روسیه به هند  خبرگزاري اسپوتنیک،  

همچنین به نقل از    ته است.پیشی گرف  درصد  16و    20و عربستان با    یعنی عراقهند    دیگرمبادي وارداتی  

هاي دریایی درصد صادرات نفت خام روسیه از طریق مسیر   40هند در ماه نوامبر نزدیک به    Refinitivشرکت  

  نخست   معاون  نواكهمزمان    .را به خود اختصاص داده تا به بزرگترین واردکننده نفت روسیه تبدیل شود

  و  چین  از مشارکت مسکو و دهلی نو براي ساخت کشتی و تسهیل حمل و نقل دریایی خبر داد.  روسیه  وزیر

  بیانیه   ریاض  به  کشور  این  جمهور  رئیس  پینگ  جین  شی  رسمی  سفر  پی  در  جمعه  روز  سعودي  عربستان

  دوجانبه   هاي  همکاري  تعمیق   بر  و  کردند   تاکید  نفت   جهانی  بازارهاي  در  ثبات  اهمیت   بر   کرده  صادر  مشترکی

باید به دو نکته  فارغ از پیامدهاي سیاسی سفر رییس جمهور چین به عربستان،    .کردند  تاکید  زمینه  این  در

 ین روزهاي دنیاي انرژي اشاره کرد:اساسی پیرامون تحوالت ا

برخالف سالهاي قبل که تولیدکنندگان بزرگ انرژي همچون عربستان و روسیه تعیین کننده معادالت    -الف

در حال حاضر این مصرف کنندگان انرژي هستند که قواعد را به بازار تحمیل می کنند. در    ،بودندبازار انرژي  

این میان باید مهمترین مصرف کنندگان بازار جهانی را به سه بخش شامل اتحادیه اروپا، ایاالت متحده آمریکا،  

 تقسیم بندي کرد. آسیاي شرقیو 

ن  -ب در  کشورها  جایگاه  تعیین  عامل  بعنوان  پیش انرژي  جهانی  نوین  مرزبندیهاي  ظم  عوامل  سایر  از  تر 

را اخیر  ژئوپلیتیکی  سال  یک  همین  است.  در  کرده  از شکل  نمایان  منطفارغ  جدید  سازمانهاي  اي قه گیري 

کننده   مصرف  و  تولیدکننده  بزرگ  کشورهاي  قراردادن  محوریت  با  شانگهاي  همکاریهاي  سازمان  همچون 

سفر جوبایدن و سپس سفر شی جینگ پینگ به عربستان و دیدار با سران    انرژي ذیل یک سازمان در کنار هم،

ي توجه جدي سرشار نفتی هستند، هم نشاندهنده   کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس که دارندگان منابع

 ی عرب  يبرخورد کشورها  سهیمقاو از طرفی    سران دو اقتصاد اول دنیا به حوزه انرژي و دیپلماسی انرژیست 

 باشد. حاکی از گرایش کشورهاي عربی به شرق با محوریت چین می نیو چ  کایبر آمربا دو ره 

خارجه  کرده است، اما وزارت    ت یفارس تقو  جیخل  ي پکن در چند سال گذشته روابط خود را با کشورها    .2

  ي جمهور  سیو جهان عرب از زمان تاس   نیچ   نیب  کیپلماتید   ت یفعال  نیرا بزرگتر  نگ یپ  نیج   یسفر ش  چین

کرد و در نشست   داریفارس د  جینفت خل  دکنندگانیتول  گریبا د  نگیپ  ن یج   یش   کرد.  فیتوص  نیخلق چ 

نفت از  بیشتر ریبه واردات مقاد ن یو به آنها گفت که چ  هعرب شرکت کرد هی اتحاد يبا کشورها يترگسترده 
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در    وان یخواستار استفاده از    يو  خود ادامه خواهد داد.  عیما   یعی واردات گاز طب  شیافزا  نیمنطقه و همچن

اگر چن  يمعامالت تجار   هیتسو میتواند   فتد،یب  یاتفاق   نینفت و گاز شد.  بر    کایتسلط دالر آمر  این حرکت 

  یدر سطح جهان  ی مشتركواحد پول  جادیا  براي  نی چ از ابتکار  و همزمان    ردهک  ف یتضع  ی راالمللن یتجارت ب

 است.   کایبه دالر آمر يعربستان سعود ریها و ذخا ییدارا شتریحال ب نیا با .کند ت یحما

عربستان    نیب  نهیریبه شراکت داي  شد ضربه   ب یتصو  2022اوپک پالس که در اکتبر    دیکاهش تولاز سوي دیگر  

در   "هیبا روس ییهمسو"به منزله  دیکاهش تول نیا  . ایاالت متحده عنوان کرد کهمتحده بود االتیو ا يسعود

با همه   يخارجه عربستان گفت کشورش به همکار  ریبن فرحان آل سعود وز  صلیف  است.  نیجنگ اوکرا

  ی با واشنگتن با توجه به استقبال باشکوه ش  اض یدرباره روابط ر  یدر پاسخ به سوال  او  ادامه خواهد داد.  ءشرکا

انتخاب   ا یشدن    یما به دو قطب  .میدان   یحاصل جمع صفر نم  ي باز  ک یعنوان  را به    ن یما ا"گفت:    نگیپ  نیج 

 . "میندار ياعتقاد نیطرف نیب

 

 ، و عباس ملکی امیرمحمد مغانی  همکاران این شماره: علیرضا اسقانیان،

 


