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    پويايي هاي بازار: 
ودش قبل از شهادت  از قيمت خبه تدريج سقوط كرد.  دي بازار نفت    ٢٠در آخرين ساعات روز جمعه   -١

نفت برنت رسيد. نفت وست تگزاس  دالر هر بشكه براي  ٦٥سردار سليماني هم پائين تر رفت و به 
دالر هر بشكه رسيد. ريسك هاي ژئوپلتيكي و سياسي نيز   ٦٠از  ئين تر يت نيز مجددا به پامدياينتر

 ناپديد شدند. 
همراه با نگراني هاي عمده ايست. شهادت سردار سليماني و حمله   ٢٠٢٠شروع سال بصورت كلي  -٢

متقابل ايران به دو پايگاه نيروهاي آمريكايي در اولين روزهاي اين سال به همراه ديگر تحوالت  
ر بازار انرژي حساسيت به وجود آورد. رشد اقتصادي جهان همچنان در حد يك درصد  خاورميانه د

توليد ناخالص داخلي متوسط   ٢٠٢٠بانك جهاني گزارش داده است كه در . ماند  باقيبصورت پايين 
افزايش  هور  بخصوص كشورهاي نوظبدهي كشورها    اما  ، رشد خواهد داشت  درصد   ٢.٥در سطح  جهاني  

عدم اطمينان هاي متعدد از جمله وضعيت در ليبي، آينده نيروهاي آمريكايي در عراق،   خواهد يافت.
نس پاريس  و وضعيت بي ثبات در يمن بر بازار نفت تاثير دارد. ضمن اين كه اهداف مصوب در كنفرا

 در زمينه كنترل و كاهش گازهاي گلخانه اي به اندازه الزم تحقق نيافته است. ٢٠١٥
ميليون بشكه در روز    ٣٠مجموعه نفت ارسالي از منطقه خليج فارس و كشورهاي اطراف آن به حدود   -٣

رد  ميليارد دالر در روز   ١.٥دالر باشد، حدود   ٥٠اين مقدار نفت در صورتيكه قيمت نفت   با مي رسد.
دالر افزايش در قيمت نفت   ١٠. هر در سال ميليارد دالر ٥٥٠و بدل مي شود. يعني چيزي حدود 

قيمت    ٢٠٠٨د. فراموش نشود كه در  افزوخواهد    ميليارد دالر در سال به اين حجم تجارت  ١٠٠حدود  
در   دالر هر بشكه نيز رسيد. اياالت متحده و انگلستان مايلند كه اين تجارت همچنان ١٤٧نفت به 

فتن از  وال استريت و منطقه سيتي لندن باقي بماند. تالش هاي ايران، روسيه و چين براي بيرون ر 
بهتر   منطقه دالر در تجارت نفت يكي از عواملي است كه همواره در مورد فراز و نشيب قيمت نفت
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. حتي تحوالت ژئوپلتيك در منطقه بعيد نيست با اين مسئله ارتباط داشته  ه شوددر نظر گرفت است 
ت  خروج نيروهاي آمريكايي از عراق به معناي توقف يا كاهش نفوذ اين كشور و انگلستان بر تجار   .باشد 

 نفت از منطقه خاورميانه است. 
آمريكايي در پس از كشته شدن يك   از طرف ديگر شهادت سردار سليماني به وسيله يك پهباد -۴

به عربستان سعودي و امارات عربي متحده نشان داد كه تحوالتي مانند حمله به   ،پيمانكار آمريكايي
نجر به دخالت نظامي آمريكا  تاسيسات نفتي آرامكو و يا حمالت ديگر به منافع سعودي و اماراتي م

م هايي مابين تهران و رياض در پس از علني شدن  نخواهد شد. به همين دليل نشانه هايي از انتقال پيا
مذاكرات تهران و ابوظبي به چشم مي خورد. اين گونه تحوالت تاثير مثبتي بر همكاري در ميان  

 كشورهاي توليد كننده نفت و بخصوص در درون اوپك دارد.  
نفر   ٨كرد.  اياالت متحده موج جديدي از تحريم را عليه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي ايران اعالم -۵

از افراد مرتبط با بخش دفاعي و چندين شركت صنعتي و معدني در ميان تحريم شده ها هستند.  
ريكا اكنون بدنبال محدود  ايران، آمبنظر مي رسد كه در پي تحريم هاي همه جانبه عليه صنايع نفت 

 كردن صادرات معدني ايران است. 
روز ديگر) امضا شود. حاال ترامپ مي    ٤ژانويه (  ١٥فاز اول توافق تجاري مابين چين و آمريكا قرار بود   -۶

االهاي چيني را كاهش  گويد ممكن است با تاخير كوچكي اين توافق كه تعرفه هاي آمريكا عليه ك
توسط چين را تسهيل مي كند،  داده و سفارش كاالهاي كشاورزي و صنعتي و فنآوري هاي انرژي 

 امضا شود. 
افتتاح   ي جمهور تركيه و روسيه توسط روسا در هفته گذشته موسوم به ترك استريمخط لوله گاز  -٧

ميليارد متر مكعب در سال است. خط    ١٥.٧٥گرديد. اين پروژه داراي دو خط لوله با ظرفيت هر كدام  
له اول گاز روسيه را به تركيه مي رساند. خط لوله دوم گاز روسيه را از طريق تركيه به كشورهاي  لو

. از ابتداي ژانويه سال جاري از طريق خط  يونان، ايتاليا، بلغارستان، صربستان و مجارستان مي رساند 
يه نيز رسيده است.  لوله ترك استريم، گاز به بلغارستان ارسال شده و كمي بعد گاز به يونان و مقدون

مدير تاسيسات گازي اكثر كشورهاي اروپاي شرقي   و هم صارداتي از روسيه مالك گازهم گاز پروم 
 است.


