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  پويايي هاي بازار 
هر بشكه   دالر ٣٧.٩٢ه  ت ب در روز جمعه برن  نوسانات ناشي از وضعيت بازار را به همراه خود دارد. ،قيمت نفت

آشوب  از داليل آن مي توان به    كاهش يافت.دالر    ٣٥.٦٣و نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز به    ازگشتب
هاي ناشي از مرگ جرج فلويد در آمريكا، باال رفتن تعداد كساني كه از بيمه بيكاري در آمريكا استفاده مي  

 ، و كاهش شدت باز شدن كسب و كارها و نگراني از موج دوم ويروس كرونا اشاره داشت.كنند 
 

 تفسير هفته 
بصورت    ٢٠٢٠(آنكتاد) در گزارش خود نشان داده است كه در  كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد   -١

خواهد بود. مدير تجارت بين المللي آنكتاد پيش بيني    ٢٠١٩درصد كمتر از    ٢٠كلي تجارت جهاني  
همچنان قابل توجه است. بازار سهام در روز   ٢٠٢٠مي كند كه عدم قطعيت ها در نيمه دوم سال 

درصدي در   ٧ احدي شاخص داوجونز يعني سقوطو ١٨٦٠ با كاهش ١٣٩٩خرداد  ٢٣جمعه 
جرج فلويد و اعتراضات وسيع در  وضعيت داخلي آمريكا در پس از كشته شدن   نيويورك روبرو شد.

اين كاهش ناگهاني   و نگراني از موج دوم شيوع كرونا از جمله عوامل سقوط بازار سهام است.  ،آمريكا
  داشت و همه آنها در بعدازظهر جمعه با كاهش تاثير منفي بر روي بورس هاي كشورهاي آسيايي 

  آوريل  دوره مارس وشاخص روبرو شدند. در انگلستان گزارش نشان دهنده آن است كه در  عدد
كوچكتر شده است. نگراني در مورد گسترش مجدد ويروس   چهارماقتصاد انگلستان يك  ٢٠٢٠

ست. در همين حال يك اقتصاددان  كرونا بخش هاي مختلف بخصوص انرژي را تحت تاثير قرار داده ا
و به رشد   هدر دويچه بانك معتقد است كه اقتصاد چين بهبود چشمگيري در ماه هاي آينده داشت

در زماني كه اقتصاد   ٢٠٢٠قابل توجهي خواهد رسيد. او پيش بيني مي كند كه در سه ماهه دوم 
را نسبت    مثبت  درصد   ٦تا    ٥  ر بابرابآسيب ديده اند، چين رشدي    ١٩-ويد و اكثر كشورها از بيماري ك

به سه ماه اول چين تجربه كند. مطابق گزارش دولت چين تقاضاي داخلي در اين كشور كامال بهبود  
   يافته است.

واردات نفت چين   ٢٠٢٠واردات نفت چين در ماه مه افزايش فوق العاده اي نشان مي دهد. در مه  -٢
درصد افزايش نشان مي دهد. شركت هاي   ٢٠، ٢٠١٩ميليون تن بوده كه درمقايسه با ماه مه  ٤٨

چيني از فرصت اختالف نظر مابين اوپك و متحدانش، افزايش بيش از حد توليد عربستان، و پايين  
نفتكشها    ط آمدن قيمت نفت استفاده كرده و واردات نفت را افزايش دادند. قيمت حمل نفت خام توس 

اره يك نفتكش متوسط از  جد. بعنوان مثال قيمت ارنيز در همين مدت افزايش قابل توجهي پيدا ك
هفته بعد مابين خليج فارس و بنادر چين  هزار دالر در  ٢٧٩مارس به  ٦دالر در  ٥٠٠هزار و  ٣٣

   را نشان مي دهد. ٢٠٢٠تا  ٢٠١٨باالر فت. شكل زير واردات نفت مابين 
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يك جانبه آمريكا عليه ونزوئال،  در همين حال گزارش رويترز نشان مي دهد كه عليرغم تحريم هاي   -٣
توانسته است مقادير معتنابهي از نفت خام از ونزوئال وارد كند. تا قبل از آن اكثريت    ٢٠١٩چين در  

نفت خام در ونزوئال توسط شركت هاي آمريكايي توليد شده و توسط پااليشگاه هاي آمريكايي  
هزار بشكه نفت از ونزوئال   ٣٥٠انه ، چين بصورت متوسط روز٢٠١٩خريداري مي شد. در نيمه اول 

به تدريج از برداشت نفت ونزوئال   ٢٠١٩وارد كرده است. با تهديدات مكرر آمريكا، در نيمه دوم 
توسط شركت ملي نفت چين (سي ان پي سي) كم شده و به صفر رسيد. اما بخش بين المللي  

و تا نزديكي چين حمل   شركت روس نفت كه در سويس ثبت شده، نفت خام ونزوئال را خريداري 
مي كند. مبدا نفت بار شده به مالزي تبديل شده و وارد بندر شانگهاي مي گردد. از اين روش در  

 ميليون بشكه نفت ديگر از ونزوئال به چين منتقل شده است. ٢٠حدود  ٢٠١٩نيمه دوم 
ار كشتيهاي بدون  خيره و نگهداري نفت و فرآورده در درياها فروكش كرد. در ماه مه بيشترين مقد ذ -۴

  ميليون بشكه  ٢٩٠حركت در دريا ثبت شده بود كه نفت توليدي ماه هاي مارس و آوريل به مقدار 
درصد كاسته شده و مخازن زميني   ٣٠. در آن زمان از تقاضاي جهاني ند نگهداري مي شد  در آنها
نگاهداري   ه آوردميليون ميليون بشكه فر ٧٤نفتكش نيز  ١٧٠شده بود. در همان زمان نيز پر 

و در هفته گذشته   در همين حال ذخاير نفتي اياالت متحده بشدت مجددا افزايش يافت ميكردند.
ميليارد بشكه رسيد. بخشي از آن   ٢.١مقدار نفتي كه در انبارهاي آمريكا نگاهداري مي شد به رقم 

 عربستان سعودي بود.   از مبداء بخاطر واردات از خارج از آمريكا بخصوص 
ي توسعه بنادر بارگيري و بيشتر كردن ظرفيت حمل و نقل نفت و  اقه خاورميانه تالش بر در منط  -۵

گاز شدت گرفته است. عربستان سعودي در حال اتمام مجموعه صنايع دريايي و بنادر بارگيري نفت  
گاز ملك سلمان در منطقه راس الخير در خليج فارس است. فعاليت هايي مانند كشتي سازي،   و
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سائل براي حفاري فراساحل در اين مجموعه انجام مي  وو تامين ابزارها و  اي حفاري،  ساخت دكل ه
 ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده اند.  ٥شود. شركت هاي هيونداي و لمپرل در اين پروژه 

ميليارد دالري براي ساخت وسائط دريايي مخصوص حمل گاز   ١٩شركت نفت قطر برنامه اي  -۶
جي) در حال انجام دارد. قطر بدنبال آن است كه بزرگترين توليد كننده   طبيعي مايع شده (ال ان

و صادركننده ال ان جي شود. سه شركت هيوندايي، داوو، و سامسونگ در اين پروژه با قطر همكاري  
  ١٢٦ميليون تن در حال حاضر، به  ٧٧.٥مي كنند. قطر بدنبال آن است كه توليد ساالنه خود را از  

ميليارد دالر در   ٢٠افزايش دهد. در اين رابطه يك مگاپروژه ديگر با هزينه  ٢٠٢٨ميليون تن در 
شايد استفاده ايران  رابطه با گاز گنبد شمالي (منبع مشترك با پارس جنوبي) را در حال اجرا دارد. 

از ظرفيت نفتكش هاي متعلق به شركت ملي نفتكش ايران جهت ارسال محموله هاي فرآورده به  
  سرعت گرفتن اين رقابت سهم داشته باشد.ونزوئال در 

مي گويد كه باور   ، بزرگترين شركت خصوصي توليد كننده نفت و گازمدير شركت كونكوفيليپس -٧
نمي كرد قيمت نفت به اين زودي در آمريكا به اين اندازه باال رود. در ماه آوريل قيمت نفت وست  

دالر   ٣٥دالر هر بشكه رسيد. اما حاال قيمت اين نفت نزديك به  ٣٨تگزاس اينترمدييت به منهاي 
 است. 

سهم عربستان سعودي از بازار جهاني نفت در اين روزها از هميشه بيشتر شده است. در حاليكه   -٨
سايه ويروس كرونا و پايين آمدن قيمت  سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفتي و اكتشاف و توليد در  

تري  نفت هر روز كمتر مي شود، عربستان سعودي ظرفيت توليد خود را بيشتر كرده و سهم بازار بيش
را از آن خود مي كند. بنابر گزارش بانك آمريكايي جي پي مورگان، عليرغم پايين آمدن قيمت نفت  

دالر هر بشكه براي   ٦٠سال آينده به  ٢در ماه هاي اخير، پيش بيني مي شود كه قيمت نفت در 
پيش دالر هر بشكه بود. اين بانك  ١٦نفت برنت برسد. قيمت اين نوع نفت در آوريل سال جاري 

  ٩ميليون بشكه درر روز بيشتر نباشد. اين مقدار    ٩١  ، ٢٠٢٠بيني كرده كه تقاضاي نفت براي سال  
بوده است. حدس زده   ٢٠٢٠ميليون بشكه كمتر از سناريوهاي ديگر انديشكده هاي انرژي براي 

ن  ميليون بشكه در روز برسد. در اي ١٠٠تقاضا به سطح قبلي خود يعني  ٢٠٢١مي شود در نوامبر 
دالر  ميليارد  ٦٢٥كه به زعم بانك مورگان حداقل  در بخش انرژي  ميان، كم شدن سرمايه گذاري

خواهد بود، بهمراه بسته شدن برخي از حوزه هاي نفتي در نقاط مختلف جهان باعث خواهد كمتر 
كاسته شود. پس تنها مناطقي    ٢٠٢٥تا    ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز از عرضه نفت در سالهاي    ٥شد  

د، در اين  نارزان است و يا ابزار الزم براي سرمايه گذاري بيشتر را دار  در آن ها  ه هزينه توليد نفتك
رقابت مي توانند بازار را تسخير نمايند. در مورد نفت شيل با توجه به هزينه بيشتر توليد آن نسبت  

ميليون    ١٠.٩از  ن پيش بيني مي كند كه مجموع توليد نفت شيل  ابه نفت هاي متعارف، بانك مورگ
ارتقا پيدا نمايد. تا قبل از مسئله كرونا برخي    ٢٠٣٠ميليون بشكه در    ١١به    ٢٠٢٠روز در    بشكه در 
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مي رسد. اوپك    ٢٠٣٠ميليون بشكه در روز در    ١٧سناريوها حاكي از آن بود كه توليد نفت شيل به  
م بازار خود را بيشتر كرده و  مي تواند از اين شكاف استفاده كرده و با باالبردن توليد خود هم سه

دالر   ٦٠هم كسر بودجه را كمتر و كمتر نمايد. مطابق گزارش جي پي مورگان، اگر قيمت نفت به 
،  ٢٠١٦هر بشكه برسد، كشورهاي اوپك كسري بودجه نخواهند داشت. سهم اوپك در بازار نفت در  

اده از اين فرصت، سهم  درصد مي رسد. در صورت استف ٣٣اين سهم به  ٢٠٢٠ ر درصد بود. د ٣٩
مي رسد. عربستان سعودي بدنبال استفاده از اين    ٢٠٢٥درصد در    ٤٠اوپك از ابزار جهاني نفت به  

شكل زير   برساند. ٢٠٢٥درصد در  ١٥به  ٢٠١٦درصد در  ١١.٦موقعيت است تا سهم بازار را از 
 پيش بيني مورگان را نشان مي دهد. 

 

  


