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 پویایی هاي بازار 

قیمت نفت وست تگزاس  . بود ژوئن براي تحویل در ماه دالر  26.5 گذشتهروز آخرین قیمت نفت برنت در 
دالر هر یک میلیون   1.86دالر هر بشکه افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی هم به   20اینترمدییت نیز به حدود 

 درصد پایین افتاده است.    60قیمت نفت  2020تا ابتداي مه   2019از ابتداي ماه مه بی تی یو کاهش یافت. 
 

 تفسیر هفته 
مورد کاهش تولید از ابتداي ماه مه تا اندازه اي موثر بوده است.  به نظر می رسد توافق اوپک پالس در   -۱

همچنین تعدادي حوزه هاي نفت و گاز مربوط به سنگ هاي رسی (شیل) تولید خود را متوقف کردند  
 که باعث شد عرضه کمتر شود.  

ه  رویترز گزارش داده است که رئیس جمهور آمریکا رهبران عربستان سعودي را در هفته هاي گذشت  -۲
تهدید کرده بود که اگر مقدار تولیدي نفت خود را کاهش ندهند، نیروهاي آمریکایی مستقر در  
عربستان از این کشور بیرون کشیده خواهند شد. ترامپ به محمد بن سلمان ولیعهد سعودي در دوم  
  آوریل گفته بود که در صورت عدم کاهش تولید نفت سعودي، رئیس جمهور آمریکا در برابر کنگره 
که در حال گذراندن یک قانون در مورد خروج نیروهاي آمریکایی از سعودي بدلیل فاجعه جنگ یمن  
است، مقاومت نخواهد کرد. نمایندگان عضو حزب دمکرات در دو مجلس قانون گذاري آمریکا همیشه  

ایندگان  با رفتار عربستان سعودي در رهبري ائتالف علیه صنعا مشکل داشتند. اما این بار برخی از نم
عضو حزب جمهوریخواه نیز به همتایان دمکرات در پی گیري محدود کردن نیروهاي آمریکایی در  

یل  ش بیشتر از مناطقی که نفت و گاز  جمهوریخواه موافق این طرح سعودي ملحق شدند. نمایندگان
 آمریکا از آن مناطق تولید و یا ذخیره و منتقل می شود، هستند.

رزرو نهایتا تصمیم گرفت تا در ضوابط اعطاي وام به کسب و کارهاي متضرر  فدرال بگزارش بلومبرگ  -۳
از ویروس کرونا تجدید نظر کند. اینک شرکتهاي فعال در حوزه انرژي می توانند از وام هاي بیشتري  

این کار پس از آن صورت گرفت که شرکتهاي نفتی و حفاري از روشهاي مختلف از   برخوردار گردند.
ستفاده از نمایندگان کنگره بر ترامپ فشار آوردند تا مانع از ورشکستگی بیشتر شرکت  جمله البی و ا

) از این اقدام  APIموسسه نفت آمریکا ( وزه هاي نفتی و گازي شیل گردند. حهاي نفتی دخیل در 
دي مبنی بر باقی ماندن کارگران بر سرکار خود و یا  هدولت انتقاد کرده و از این که بدون هرگونه تع

 ستخدام بیکاران، قرار است دولت چنین وام هایی را تضمین نماید، انتقاد کرده است.ا
بطوریکه برداشت از   ،به نظر می رسد که عمان در دوره شیوع کرونا بلحاظ مالی زیر فشار قرار گرفته -۴

، دولت عمان اعالم کرد  2018صندوق ذخیره مالی این کشور شدت گرفته است. در حالیکه در انتهاي  
میلیارد دالر در این صندوق نگاه داشته است، اکنون در نیمه دوم ماه آوریل موسسه صندوق    20.7ه  ک
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میلیارد دالر موجود است. کسري   14.3) می گوید که در صندوق عمان SWFIهاي مالی ذخیره ( 
نسبت کسري   2019بودجه عمان این کشور را به برداشت از صندوق مزبور وادار کرده است. در سال 

درصد بود. کشورهاي عرب خلیج فارس در   60بودجه عمان به تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک 
، براي بودجه روزمره دولت و پروژه هاي توسعه اي  نفت  پی شیوع ویروس کورونا و پایین آمدن قیمت

 خود بناچار به برداشت از منابع مالی ذخیره خود پرداخته اند.
مصرف کنندگان را شاد کردند، اما شرکت هاي نفتی با مشکالت    قیمت هاي نفت با کاهش خود، دل -۵

  1945شرکت شل سود سهام را به صاحبان سهام پرداخت نکرد. این اولین بار از متعدد روبرو شدند. 
همه بخش هاي   در شلاست که این شرکت انگلیسی هلندي به چنین اقدامی دست می زند. 

باالدستی، میان دستی و پایین دستی فعالیت دارد. در هر سه بخش درآمدها بشدت پایین آمده، در  
در بخش باالدستی   بر سر جاي خود هستند.همچنان حالیکه کم و بیش در کوتاه مدت هزینه ها 

ان دستی  ، درآمد همه شرکتهاي نفتی از جمله شل را به سرازیري کشاند. در مینفت سقوط قیمت
تولید پاالیشگاه ها کم و کمتر شد و درآمد آنها بخار شد. در بخش پایین دستی نیز کمبود شدید  
تقاضا براي بنزین و سوخت هواپیما درآمد توزیع فرآورده هاي شل را دچار اختالل کرد. درآمد شرکت  

نی دو سوم در فصل  میلیون دالر یع 791به  2019میلیارد دالر در فصل اول  2.4انگلیسی بی پی از 
شرك اکسان موبیل گزارش می دهد   کاهش یافته است. 2019نسبت به فصل مشابه در  2020اول 

میلیون دالر است در حالیکه در سال گذشته در   610، 2020که ضرر ناشی از فعالیت در فصل اول 
که هزینه هایش    سال اخیر 32میلیارد دالر سود کرده بود. اکسان اولین باریست در  2.4همین دوره 

از درآمدش بیشتر است. در این میان تقسیم سود سهام به نظر می رسد عقالیی نباشد، چرا که برخی  
 شرکت ها از بانک وام گرفته اند تا بتوانند سود سهام را به موقع پرداخت کنند. 


