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  پايش بازار انرژي  
  
  

 
      

    پويايي هاي بازار: 
شهادت سردار حاج قاسم سليماني بر بازار انرژي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم داشته است. بالفاصله   -١

  ٦٩.١٦ درصد نسبيت به قبل از ماه جديد ميالدي افزايش نشان داده و به مقدار ٤قيمت نفت برنت 
انكارناپذير است. رسيد. تاثير تحوالت عراق بر بازار نفت يعني باالترين در هفت ماه اخير هر بشكه 

فعاليت شركت هاي نفتي آمريكايي   كاهش فشار براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق مي تواند به
  آمريكايي شركت هاي نفتي  و كارگران  خبر رسيده است كه كارمندان . بيانجامد در حوزه هاي نفتي 

يدن به توليد حداكثري  در اين صورت هدف عراق براي رس   در حال خروج از بصره هستند.  بين المللي
اين حدس و گمان تاثير رواني بر بازار نفت داشته   ميليون بشكه در روز با اختالل روبرو مي شود.  ١٢

ميليون بشكه   ٥با حدود  عراق در حال حاضر دومين توليد كننده نفت اوپكو قيمت را باال مي برد. 
يكي از تاثيرات  عراق نيز تصدي پست نخست وزيري همچنين حدسيات در مورد در روز است. 

است. آيا نخست وزير بعدي عراق فردي ضدآمريكايي است؟ آيا مجلس عراق    غيرمستقيم اين عمليات
رهايي كوتاه مدت ترامپ از مسئله  تاثير غيرمستقيم ديگر    راي به خروج نيروهاي آمريكايي مي دهد؟

در اين صورت احتمال دارد كه   ت.استيضاح و تمركز نخبگان داخلي آمريكا بر تحوالت خاورميانه اس 
ترامپ بتواند مذاكرات با چين در مورد تعرفه ها را نهايي نمايد. كاري كه در ماه هاي اخير به خوبي  
پيش رفته است. از طرف ديگر ممكن است كه مجلس نمايندگان عالوه بر مسئله استيضاح، ندادن  

نيز به فهرست تخلفات ترامپ   را  آمريكااطالع حمالت آمريكا در عراق به دو مجلس قانون گذاري 
 و از سوي دمكرات ها زير فشار بيشتري قرار گيرد.     نموده اضافه

بهاي نفت برنت    ٢٠٢٠تا قبل از تحوالت اخير در عراق، پيش بيني مي شد كه حداقل در سه ماه اول   -٢
ي رسد و بايد منتظر  دالر هر بشكه برسد. در ماه مارس توافق موسوم به اوپك پالس به پايان م  ٧٠به  
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بود كه آيا توافق مجددا تمديد خواهد شد يا نه. پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مربوط به حمل  
شركت و نقل نفت خام نيز بدليل باال رفتن نرخ بيمه و افزايش ريسك، سير صعودي خواهد داشت. 

درصد    ٥٠ارس را بيشتر از  انرژي راپيدان ميزان ريسك حمله به نفتكشها و تاسيسات نفتي در خليج ف
 اعالم كرده است.

است. در زماني كه اكثر  شروع شده    COP21از معاهده پاريس و يا    زمان امور اجرايي خروج آمريكاهم -٣
مردم جهان نسبت به كنترل گازهاي گلخانه اي حساس شده اند، دولت آمريكا درصدد خروج از  

آمريكا كمك كند تا واردات آمريكا از ديگر   معاهده است. دولت ترامپ در نظر دارد كه به صنايع
كشورها بخصوص چين كاهش يابد. كمك دولت آمريكا به صنايع درون آمريكا به تقاضاي بيشتر در  
بخش مصرف نفت دامن مي زند. هرچند كه ممكن است اين تقاضا با توليد بيشتر نفت شيل در داخل  

 آمريكا تامين گردد. 
سال   ٤به وام هاي دريافتي در بخش نفت و گاز شيل آمريكا در  گزارش شده است كه بدهي مربوط -۴

  ٢٠٢٠ميليارد دالر از سررسيد وام هاي دريافتي مربوط به  ٤١ميليارد دالر مي رسد.  ٢٠٠آينده به 
تاكنون در اين بخش به ورشكستگي رسيده اند. بنظر مي رسد   ٢٠١٥شركت از  ٢٠٠است. بيشتر از 

 انقالب شيل اكنون با واقعيت ها همخواني ندارد. تبليغات آمريكايي مبني بر 
، به باالترين سطح از زمان سقوط اتحاد شوروي  ٢٠١٩مقدار توليد نفت خام و ميعانات گازي روسيه در   -۵

ميليون بشكه در روز توليد كرده است. اين مقدار در    ١١.٢٥رسيده است. در اين سال روسيه مجموعا  
وده است.. بدين ترتيب سه توليد كننده بزرگ جهان در حال  ميليون بشكه در روز ب  ١١.١٦ ٢٠١٨

حاضر اياالت متحده آمريكا، روسيه و عربستان سعودي مي باشند. در همين حال مجموع توليد اوپك  
 هزار بشكه كمتر از ماه قبل كاهش يافت.   ٩٠ميليون بشكه در روز يعني    ٢٩.٥٥به    ٢٠١٩امبر  دس در  

  ٢٠٠٨رشد جهاني اقتصاد از همه سالهاي بعد از ركود بزرگ  ٢٠١٩در سال  به گزارش اكونوميست -۶
  ٢.٤وضعيت بهتر پيش بيني و احتماال رشد اقتصادي     ٢٠٢٠درصد بوده است. در    ٢.٢كمتر و حدود  

درصد خواهد بود. به پيش بيني اكونوميست بهترين و بدترين اقتصادها در نمودار زير آورده شده  
 است.
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