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 پایش بازار

 
 
 

هر بشکه  به فروش رسید.  آمریکا  دالر    87.63صبح امروز یک بشکه نفت برنت دریاي شمال در بازار لندن به  
در هنري هاب  د. گاز طبیعی معامله شدالر  81.33نگ به قیمت وست تگزاس اینترمدییت در بازار کاشینفت 

دالر هر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) خرید و فروش   3.17افت داشته و صبح امروز به قیمت  
از فوریه ترین مدت  قیمت گاز در اروپا براي ششمین هفته متوالی ارزش خود را از دست داد، طوالنیگردید.  

یک میلیون بی  ر اروپا در بازا داشتن سطح مخازن و انبارها کمک کرده است.زمستان مالیم به باال نگه . 2020
. در آسیاي دور  داري شدیدالر خر  19.24رتردام به قیمت    در بندر  طبیعی مایع شده (ال ان جی)   گاز  تی یو
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اندازي روشن از با ظهور چشم فروش رسید. هبدالر  22.95دار گاز طبیعی به قیمت در ساحل ژاپن همین مق
اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، و انتظارات مثبت از افزایش تقاضاي سوخت در این کشور، قیمت 

دالر    80دور  یقیمت هر دو شاخص مجددا به کر ه،  ي متوالی رشد خود را نظاره نمودنفت در دومین هفته
احیاي تقاضاي چین در   بیانگراوپک    بولتن  بینیچنین پیشو هم  آژانس بین المللی انرژيگزارش    .بازگشتند

تقاضاي نفت در چین حدوداً یک میلیون بشکه در روز نسبت به ماه قبل رشد داشته و   باشد.می  2023سال  
  میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر رسیده است. 15.41به میزان 
 

 فسیر هفته ت
قیمت نفت در روزهاي اخیر مجددا رشد کرد. به نظر می رسد که در سال جاري چند موضوع اساسی قیمت 

 ها را تحت الشعاع قرار می دهد:
طبیعی نزدیکتر شده و در  ع حوادث وبازه زمانی وقرفته اند. تغییرات اقلیمی رشد بیشتري  به خود گ  -۱

سوزي آتش  حاضر  جبال خشکسالی،  زلزله،    ،حال  سلسله  قله  خاك، آتشفشان  و  گرد  توفان  ها، 
رکوردهاي گرما  هفته اتفاق افتد. به گزارش نوول آبزاواتور    هرهاي دریایی و سونامی می تواند  توفان

ترین و فرانسه گرم   ،انگلیس، اسپانیااین سال    در   .نوید گرمتر شدن در اروپا را می دهد  2022در سال  
هفت کشور بالروس، .  به نظر نمی رسد این روند معکوس شود  سال تاریخ خود را تجربه کردند.

خود  هواي و جمهوري چک رکوردهاي مالیم بودن ،اشتاین، لیتوانی، لهستان دانمارك، لتونی، لیختن 
ل امسال یکی از ده داغترین فصلی است که از  هر یک از چهار فص.  شکستند  2023  را در اول ژانویه

اسپانیا نیز شاهد افزایش دما بیش  .  تاکنون ثبت شده است   1884زمان ایجاد رکوردهاي ملی در سال  
یانگین  . مگرمترین سال در اسپانیا بوده است   2022تاکنون سال    1916حداقل از سال  ه،  از حد بود

درجه سانتیگراد باالتر از میانگین    1.32انتیگراد تا  درجه س   1.08بین    2023دماي جهانی براي سال  
 جهان تا قبل از انقالب صنعتی است. براي 

که به   یسال  توجه کنیم که معتقد است   پول  یالملل  نیعامل صندوق ب  ر یمد  به نظر  در بخش اقتصاد -۲
رشد اندك  با توجه به د او می گویاست.  ده یرس ان یاست که به پا  یاز سال ترآغاز شده سخت  یتازگ

 ی اقتصاد جهان سال  يبرا  2023سال    نیو چ   ،اروپا   هیاتحاد   کا،یآمر  تولید ناخالص داخلیدر    ياقتصاد
روبرو    يسوم اقتصاد جهان با تورم و بحران اقتصاد  کیود  زیرا پیش بینی می شدشوار خواهد بود.  

و    نیاز جنگ اوکرا  یناش  يدر ماه اکتبر همزمان با عواقب اقتصاد  یالملل  نینهاد ب  نیا  شد.  خواهند
 2.9را از    هیژوئخود در ماه    يها  ینیب  شیپ  یبانک  يبهره حساب ها نرخ    یو ناگهان  دی شد  شیافزا
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 و   19-دیبا رشد موارد ابتال به کوو  ریسال اخ  40بار در    نیاول  يبرا  کاهش داد.  2.7درصد رشد به  
تر از رشد  نیی پا یاقتصاد جهان در سطح ن یدوم ، ایننیمهار کرونا در چ  رانهیسختگ دایشد است یس

قرار گرفته و در    نیجنگ اوکرا  دیشد  ریاروپا تحت تاث  هی اتحاد.  خواهد داشت   يرشد اقتصاد   یجهان
روبرو خواهند   ياقتصاد  دیاروپا با تورم و رکود شد  هیاتحاد   ياز کشورها  یمین  دی جد  يالدیسال م

دهد که افزایش ترین بررسی اداره آمار کمیسیون اروپا نشان می تازه در بخش کاال و خدمات،    شد.
در    2022میانگین قیمت محصوالت کشاورزي تولید شده در اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال  

تر از سه ماهه واحد درصد باال  5درصد رسیده که    30به بیش از    2021مقایسه با مدت مشابه سال  
 . دوم دو سال مورد مقایسه بوده است 

گرچه تورم در این کشور د.  نشانه هایی از اجتناب آمریکا از رکود به چشم می خور  در بخش مالی -۳
باالست. بهره   به  میدا   همچنان  نرخ  نیز    کاهش  این  که  است  آمریکا  متحده  ایاالت  مرکزي  بانک 
  فزاینده   د پایان حلقهیهاي رویترز مؤنظرسنجی  اي بهتر براي اقتصاد این کشور است.نویدبخش آینده

ممکن به آرامش و پایداري    را  بازار نفت   ،گردد که این عامل مهمبینی میاست و پیش  بهره بانکی  نرخ
   است برساند.

انرژي در  گذاري، اکثر کشورها در سیاست  2022ران انرژي از ابتداي  حا توجه به پیدا شدن آثار بب -۴
انرژي در رسال گذشته تجدید نظر کردند.   س  ادر همه کشورها سه موضوع مهم از لحاظ امنیت 

 تصمیم گیري هاي سیاسی قرار گرفت:  

به  • بخشی  تنوع  مسئله  کشور    اولین  هر  مصرف  مورد  حتی منابع  زمینه  این  در  بود. 
هاي متفاوت کردن سهم انرژي کشورهاي تولید کننده نفت خام و گاز طبیعی نیز درصدد  

را   يمتعدد  ریدپذیتجد  يانرژ  ي هافارس پروژه  جیحوزه خل  کشورهايشدند.    خود  اولیه
جار سال  کردند   يدر  ن.  اعالم  غرب   یمگاوات  2060  يد ی خورش  روگاهیاحداث  در 

شرکت  ،  عربستان موافقت  دب  AMEA Powerاعالم  در  ن  یمستقر  دو  ساخت   روگاه یبا 
قرارداد    ،در مصر   يو باد  يد یخورش  روگاهین  کیطرح    بردشیپ  ،در مراکش   يدیخورش

الخرسه    يدی خورش  روگاهیاز ن  يبرداربهره ،  یجنوب  يقایدر آفر  يدیخورش  روگاهین  کی
 ي دیو خورش  يباد  يهاتوسعه پروژه  يبرا  ایمصدر با تانزان  ی توافق شرکت امارات،  در قطر

 سبز در کانال سوئز. دورژنیه  يهاپروژه یو برخ ، کشور نیدر ا

جدید نفت   تولیدکنندگانکشورهاي مصرف کننده نفت، پیدا نمودن    در  راهبرد اساسی •
در پس از شوك   از تولیدکنندگان سنتی  کشورهاي صنعتی رهایی یافتنتالش  و گاز بود.  
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هنوز هم در برخی از اوپک بود.  و سازمان این مجموعه یعنی    1973نفتی اعراب در  
یک طرح براي   له در کنگره آمریکا حداقاز جمل  مصرف کننده نفت و گازکشورهاي  

شناسایی اوپک بعنوان یک کارتل و نتیجتا اعمال قانون ضد انحصار بر روي میز است. 
ابین کشورهاي تولیدکننده و مصرف کننده در بخش انرژي هاي فسیلی  اخبار توافقات م 

 هزار بشکه صادرات   302و    ونیلیم  3روزانه  عراق به  براي دو طرف دلگرم کننده است.  
نفتو   یافت.  2022در    يدالر  اردیلیم  115از    شیب  یدرآمد   شرکت   2022  در  دست 

نفت   شی با هدف پاال  یمیمجتمع پتروش  کیساخت    يرا برا  يآرامکو قرارداد  سعودي 
آلمان  انیم   یعیدر سپتامبر، توافق صادرات گاز طب  منعقد کرد. نیخام در شمال شرق چ 

  ک ی  نیچ   نوپکیو س  انرژي  قطر  نوامبر  ماه  در.  منعقد شد  ی نفت ابوظب  یو شرکت مل
 ع ی ما  یعی تن گاز طب  ونیلیم  4امضا کردند که طبق آن دوحه ساالنه   ي قرارداد بزرگ گاز

نفت  د در این میان برخی از حوزه هاي جدی صادر خواهد کرد. نیسال به چ  27 یرا ط
در برخی از مناطق به تولید رسیده اند. عالوه بر حوزه دریاي خزر که رهاورد و گاز نیز  

د شوروي است، در آمریکاي جنوبی، ااتحفروپاشی بشري از کشفیات جدید در پس از 
خیز و گازخیز و حتی خاورمیانه کشورهاي جدیدي به جرگه کشورهاي نفت   ،آفریقا

شود. به بهره برداري نزدیک می به تدریج مخازن نفت و گاز    افغانستاندر    اضافه شده اند.
ز مساحت ا. به موجب این قرارداد  امضا کرد  نیبا چ ساله    25ی  قرارداد نفت  کی  طالبان
نفت  لومتریک  4500 حوزه  آسیاي    ای درآمو  یمربع  گاز  و  نفت  توسط شرکت  نفت خام 

 یپروژه ط  نیدر ا  ینیشرکت چ   يگذاره ی سرما  زانیاستخراج خواهد شد. م  مرکزي چین
 ندیفرآلبنان  دالر خواهد بود.    ونیلیم  540  ندهیسه سال آ  یدالر و ط  ونیلیم  150سال    کی

 لیو تکم  یخود را آغاز کرده و قرار است با مشارکت توتال و ان  نیاد یاکتشاف گاز در م
استخراج    يحفار  2023تا ژوئن    یطی محست یمطالعات ز  آغاز شود.   طبیعی  گازبراي 

در کشورهاي   نحجم سرمایه گذاري در سورینام و گویان در آمریکاي جنوبی و همچنی
مدت به عنوان یکی از آلترناتیوهاي آفریقا توانست براي میان آفریقایی قابل توجه است.  

گسترش .  روسیه در بخش گاز طبیعی اروپا جایی براي خود در سبد انرژي این قاره بیابد
توسعه    يبرا  ییقا یآفر  يکشورها  یبا برخسعودي  و عربستان    عربی متحده  روابط امارات

 .قابل توجه است   نیز سبز دروژنیه  يهاپروژه
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سومین راهبرد اساسی استفاده از انرژي هاي پاك می باشد. حامل انرژي هیدروژن توجه  •
 می پردازیم. وقت دیگري در  به این بخش .بسیاري را به خود معطوف کرده است 

 افکند:توان در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت نظر  به جهان آینده میدر بخش سیاست  -۵

جهان داراي بیشترین پتانسیل به نظر گروه بین المللی بحران ده نقطه    ،در کوتاه مدت  •
عبارتند از اوکراین،    قابل توجه هستندنقاطی که به نظر من    است.  2023براي منازعه در  

 ساحل ، یمن، اتیوپی، منطقه دریاچه هاي بزرگ در آفریقا و کنگو،  ارمنستان و آذربایجان
در این فهرست نام افغانستان ، هاییتی، پاکستان، و تایوان.  مالی و نیجر) ،  (بورکینافاسو

به گفته بانک جی پی مورگان تقاضاي نفت خام در   2023از طرف دیگر در    نیست.
استخدام علیرغم پیشتازي چین در  میلیون بشکه در روز خواهد رسید.    16اقتصاد چین به  

 خورشیدي، وابستگی به نفت خام کاهش نیافته است. انرژي هاي پاك از جمله انرژي 

به نظر می رسد که درگیري بین روسیه و غرب براي چندین دهه ادامه در درازمدت   •
صرف نظر از اینکه مناقشه در اوکراین دقیقاً چگونه و در چه خطی به   ،خواهد داشت 

اثبات در حال شرایط جهان   1به گفته مدیر شوراي امور بین الملل روسیه رسد. پایان می
نظر است که   ابتدا   تئوري  رسیدنایان  پ  بهاین  تاریخ  پایان  نظریه  تاریخ هستیم.  پایان 

بعنوان تقویت کننده این نظریه    در تفکر غربیمطرح شد.    2توسط فرانسیس فوکویاما 
گیري ایده پایان تاریخ با جهت   در اتحاد جماهیر شوروي  جلوه گر شد.  لیبرال دموکراسی

و هر چند وقت یکبار رهبران شوروي ادعا    شدمیبه سمت دستیابی به کمونیسم بیان  
می کردند که رسیدن به پایان تاریخ به تعویق افتاده است. دو اتفاق مهم در ابتدا و پایان 

باعث تقویت دیدگاه غربی   1991فروپاشی اتحاد شوروي در    :نظریه پاریان تاریخ رخ داد
یکی از مصادیق ریه را بست.  پایان تاریخ شد. حمله روسیه به اوکراین پرونده این نظ

اکنون هاي گسترده بین مراکز قدرت است.  سیر آن نابودي نظم جهانی در نتیجه درگیري 
به عنوان یک مرکز مالی جایگزین و منبع  بین روسیه و غرب نقش چین را  درگیري 

پایان  مدرنیزاسیون تقویت خواهد کرد. پایان تاریخ با بازگشت به روال همیشگی خود به  
هاي بزرگ و به دنبال با توجه به خطرات یک درگیري نظامی آشکار بین قدرت.  رسید

اي تمام عیار، باید امیدوار بود که چنین گذاري آخرین مورد آن تشدید درگیري هسته 
   . براي بشریت نباشد

 
1  Russian International Affairs Council 
2  Fukuyama, Francis; The End of History and the Last Man; New York: The Free press, 1992 
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انیم آن چیزهایی که در مورد آینده نمی دکه همچنان    جمع بندي آن است با توجه به نکات فوق   -۶
بر اساس آنها نظم جهانی در حال تقویت  احتماال بیشتر از روندهایی است که بتوان ادعا کرد که  

 ها بعید است.از گردنه  یکی پس از دیگري بنابراین گذار انرژي بدون گذشتناست. 

 
 و عباس ملکی  ران این شماره: محمدعلی اسالمیهمکا

 
 


