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  پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه سقوط كرد. نگراني حاصل از ظهور مجدد سيكل بيماري   ٤٣قيمت نفت برنت مجددا به زير 

ود وضعيت اقتصاد جهاني شد. در عين حال قيمت نفت در مقايسه با ماه آوريل  بباعث ترديد در به ١٩-كوويد 
را كه عرضه كنندگان نسبت به كاهش عرضه  چ  ماه اخير است.  ٤بيشترين در  دالر هر بشكه بيش نبود،    ١٦كه  

سنت و نفت وست تگزاس انترمدييت   ٦٣دالر و  ٤٢قيمت نفت برنت در روز جمعه خود همچنان متعهدند. 
  .  رسيد دالر  ٤٠به نيز 

 
 تفسير هفته 
درصد كوچكتر خواهد    ٤.٦اقتصاد جهاني  ٢٠٢٠دائره رتبه بندي فيچ پيش بيني كرده نهايتا در  -١

شد، اما اقتصاد به سمت ركود بيشتر نخواهد رفت. به نظر فيچ شواهدي مانند باال رفتن درصد  
تانيا، و اسپانيا، باالرفتن  يا، برخرده فروشي هر ماه نسبت به ماه قبل از بعد از آوريل در آمريك

(شاخص مديريت سفارش كاال)   PMIبهبود شاخص  كا در ماه مه،ي درصد دارندگان شغل در آمر
در ماه مه و ژوئن، و راه افتادن بخش ساختمان در كشورهاي مختلف همه نشان دهنده بهبود  

پيش   ٢٠٢١در اقتصاد در پس از توقف آن در دوران قله شيوع سرايت ويروس كروناست. فيچ 
ال اقتصاد  ااحتم   درصد   ٣.٤،  ٢٠٢٢درصد رشد داشته باشد. در    ٤.٩بيني مي كند كه اقتصاد جهاني  

 جهاني بزرگتر خواهد شد.
درصد كوچكتر خواهند شد. در   ٧.٦حاشيه خليج فارس در ماه هاي پيش رو اقتصاد كشورهاي  -٢

ايين آمدن قيمت  پو  ١٩بدليل تركيب تاثير بيماري كويد  ،بزرگترين ركود در تاريخ اين كشورها
رس بعالوه ايران و عراق با  نفت، بگزارش صندوق بين المللي پول همه شش كشور خليج فا

مشكالت اقتصادي روبرو خواهند شد. از اول ژوئيه عربستان ماليات بر ارزش افزوده را سه برابر و  
ميليارد دالر به نظر   ٢٠٠درصد رساند. درآمدهاي نفتي شش كشور عضو شوراي همكاري  ١٥به  

ازار نفت خوشبين است. او  امين ناصر، رئيس شركت نفتي آرامكو به آينده بمي رسد كمتر شود. 
يليون بشكه در روز در سطح جهاني مي رسد.  م ٩٠به  ٢٠٢٠ضا در نيمه دوم  امعتقد است كه تق

دستي، تقاصا براي بنزين و نفت گاز و سوخت جت هر سه بيشتر از نيمه اول   در بخش پايين
 خواهند بود.   ٢٠٢٠

يدار از روسيه و كويت به ديدار  در همين حال رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه پس از د -٣
امير قطر شتافت. تركيه در منازعه مابين قطر و سه كشور عربستان، امارات و بحرين، از قطر  
حمايت مي كند. در چالش بازگرداندن هويت اسالمي به اياصوفيا بعنوان يك مسجد توسط دولت  

 لفت كرد.   تركيه، اياالت متحده با تغيير اين ساختمان از موزه به مسجد مخا
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  ١.٨٤در ماه ژوئن، مجددا اوپك  ميليون بشكه در روز از توليد خود كاست.    ١.٢٥اوپك    ،در ماه مه -۴
چارچوب توافق كاهش   اين كار در ميليون بشكه در روز از نفت خود نسبت به ماه مه كم كرد. 

كه در  ميليون بش ٩.٧مجموعا اوپك پالس  .است ١٩-توليد نفت در پس از شيوع بيماري كوويد 
ميليون    ١٧.٢صادارات كل نفت اوپك در ماه ژوئن برابر بوده است با  .  روز از توليد نفت خود كاست

ئيه هنوز تصميمي براي كاستن همان مقدار از  واوپك اعالم كرد كه براي پس از ژبشكه در روز. 
ال دارد  توليد خود مانند ماه هاي گذشته نگرفته است. چند كشور به پالتس گفته اند كه احتم

در اين ميان، نيجريه از  بشكه در روز برساند.  ميليون ٧.٧اوپك كاهش توليد نفت خود را به 
مهور نيجريه تلفني  جكاهش توليد كمتر تبعيت مي كند. محمد بن سلمان دو روز قبل با رئيس 

از رشد عجيبي برخوردار بودند. به يكباره    ٢٠٢٠نفت در سه ماهه دوم    قيمت هايگفت و گو كرد.  
دالر رسيد. اين تغيير بزرگ آخرين بار در   ٤٠دالر به  ١٦درصد رشد داشته و از  ٨٠قيمت نفت 

اين همه قيمت   بااتفاق افتاد.  ١٩٩٠در پس از حمله عراق به كويت در سه ماهه سوم  ١٩٩٠
  ٢٥ژوييه ( ١٥قرار است كه در  درصد كمتر است. ٣٤، ٢٠٢٠نفت همچنان نسبت به روز اول 

تيرماه) كميته نظارتي وزراي نفت اوپك به همراه وزير انرژي روسيه با يكديگر براي بررسي بازار 
كاهش   ٢٠٢١د كه از ابتداي و نفت مالقات داشته باشند. در گذشته اوپك پالس توافق كرده ب

     رساند. ب  زميليون بشكه در رو  ٥.٨توليد ر ا به  
ه  دالر بازي كرد  ٤٠در اطراف    ٢٠٢٠بنابر يك نظرسنجي توسط رويترز، قيمت نفت برنت در سال   -۵

ال به تدريج قيمت باال خواهد رفت. اين نظرسنجي در ماه گذشته نشان مي داد  س در انتهاي  و
  دالر بوده است، اما در ماه ژوئن  ٣٧.٥٨كارشناس نفت  ٤٥كه متوسط قيمت نفت در نظر 

 دالر هر بشكه مي رسد.    ٤٠.٤١نظرسنجي نشان مي دهد كه كارشناسان معتقدند اين قيمت به 
و قرنطينه شدن پس از آن، موجب فاصله گرفتن   ١٩-يد وبنابر گزارش مودي، شيوع بيماري كو  -۶

تجارتي بسيار  زيرا حمل ونقل و سفرهاي  ،مردم از مصرف بيش از اندازه سوختهاي فسيلي شده
. شايد اين آخرين  است . در عوض كيفيت هوا در اكثر شهرهاي جهان بهتر شدهكمتر شده است

كم كردن مصرف سوختهاي فسيلي و گذار به انرژي هاي نو باشد.   در جهتفرصت براي بشر 
آژانس بين المللي انرژي نيز در گزارشي خاطرنشان كرده است كه براي رسيدن به انتشار صفر  

 ب در نوآوري در انرژي هاي پاك هستيم. گازهاي گلخانه اي نيازمند شتا
ق مختلف اياالت متحده آمريكا به بيشترين مقدار خود در  طمقدار نفت موجود در انبارهاي منا -٧

  ٢٠١٧ميليون بشكه رسيد. ركورد قبلي در    ٥٤١ماه ژوئن اين مقدار به    ٢٠طول تاريخ رسيد. در  
ين حال در روز پنج شنبه دوم ژوئيه  د. در هم ميليون بشكه رسيده بو ٥٣٦ به بود كه مقدار آن 

همچنين با توجه به پايين  نفر مبتال به بيماري كرونا ثبت شدند. هزار  ٥٥تنها در آمريكا تعداد 
بانك هاي طرف مذاكره    ،بودن قيمت نفت و هزينه هاي باال براي توليد كنندگان نفت شيل آمريكا
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دالر هر    ٤٠ت سخت تر كرده اند. قيمت  با شركت هاي نفتي، شرايط خود را براي اعطاي تسهيال
و به همين جهت بانكها   بوده بشكه براي نفت تگزاس، از نقطه سربسري براي توليد شيل پايين تر  

براي اعطاي وام هاي جديد، شرايط بيشتري را قرار داده اند. شرط ارزيابي دقيقتر از مقدار دارايي  
هاي داده شده را نسبت به سال قبل كمتر نموده  شركتهاي نفتي در زمان اخذ وام فعال مقدار وام  

 است.
در پي بروز تنش در امتداد مرزهاي چين و هند در منطقه لدخ در شمال كشمير، كاالهاي وارداتي   -٨

هند از چين در بنادر و فرودگاه هاي هندي رسوب كرده اند. مقامات هندي شرايط سختي را  
ميليارد دالر   ٧٠ند ه، ٢٠١٩براي اعطاي مجوز جهت كاالهاي چيني اكنون اتخاذ كرده اند. در 

كاالهايي مانند تلفن همراه و ساير كاالهاي  صاحبان مستقيم از چين داشته است.  واردات
الكترونيك از تاخير در مبادي ورودي چيني گله مند هستند. بصورت متوسط هفته اي يك  

ك و تلفن همراه از چين وارد هند مي شود. هند در يك اقدام  يميليارد دالر كاالهاي الكترون 
همراه تلفن هاي موبايل را ممنوع ساخت. همچنين از  چيني ليكيشن اپ ٥٩عجيب استفاده از 

 ورود شركت هاي چيني در مناقصه مربوط به احداث اتوبان در هند جلوگيري كرد.  
نروژ در صدد است كه اكتشافات نفتي خود را در شمالگان توسعه دهد. اين كشور در اقيانوس   -٩

به مزايده گذارده   روژه را مشخص نموده و پ ١٣٦منجمد شمالي يك استان نفتي تعريف كرده، 
، آب هاي  پروژه در درياي بارنتز است كه دراين دريا نروژ و روسيه داراي ساحل ١٢٥است. 

و مناطق اقتصادي ويژه هستند. نروژ بزرگترين توليدكننده اروپايي نفت خام است.  سرزميني، 
درآمدهاي نفت خام درست كرده است.    تابحال نروژ صندوق توسعه ملي با هزار ميليارد دالر را از

قطب    زيصلح آم   تيوضع  ،ي رانياز منطقه قطب شمال بعالوه مسئله كشت  يعالقه به استخراج انرژ
سئوال برده است. در پس از   ريز  نطقهم  نيبا ثبات ا تيشمال را اكنون در پس از سه دهه وضع

منطقه   ني دور نگاه داشتن ادر  يسع ب يرق يروهايكه ن د يرس  يبنظر م ،ياتحاد شورو يفروپاش 
  انوس ياق يها خي ريخود دارند. احتمال وجود منابع نفت، گاز و الماس در ز نيماب ياز رقابت ها

وجود آورده است. به گفته اداره   هب انوس ياق ن يحوزه ا گانيهمسا انيرا م يچالش يمنجمد شمال
در   يراتيي تغ ،يگلخانه ا  يبه علت انتشار گازها ريدر دو دهه اخ كايو اتمسفر آمر انوس ياق يمل
  ي موجب شده كه كشورها در چند قدم   راتييتغ  نيبه وجود آمده است. ا  يمنجمد شمال  انوس ياق

)  IOC(   يالملل   نيب   ينفت   ي . شركت هارند يآن قرار گ  ي اكتشاف و استخراج منابع مخف  ي ايتحقق رؤ
  ا يهستند كه تاكنون كشف و  ن ياز كره زم ي كاوش و استخراج منابع نفت و گاز از نقاط يدر پ

  ي فشار مخزن براحت ا يعمق كم و  لياثبات شده كه به دل  ي نفت يبرداشت نشده است. حوزه ها
مانند    يتوسط بشر كشف و استخراج صورت گرفته است. اما نقاط  شي قابل دسترس بودند، كم و ب 

گونه شركت ها را   نينظر ا ي و برف هستند به تازگ خياز  دهيدو قطب كه دور از دسترس و پوش 
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  ي دائم   يها  خياز    يو آب شدن بخش  ني درجه حرارت زم  شيخود جلب نموده است. افزا  ي به سو
دما در قطب   شيبدنبال داشته است. افزا يماعو اجت ياس يس  ،يكي قطب شمال تحوالت ژئوپلت 

برده   انيگذشته را از م ي كيموانع ژئوپلت ي بوده است. حت ن يمناطق كره زم ه ي از بق ترشيشمال ب
شركت نفت اكوينر (استات اويل سابق) در سالهاي گذشته در كنار مرزهاي آبي روسيه در  است. 

درياي برانتز اكتشافاتي را انجام داد، اما چندان چذاب نبود. اينك اكوينر در مناطق شمالي تر به  
شكل زير مناطقي كه فعاليتهاي نفتي نروژ در آن جا هستند را نشان  ه زني پرداخته است. گمان

  مي دهد. 

  


