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  پويايي هاي بازار 
قيمت نفت وست    و دالر    ٤٤.٥٠برنت درياي شمال در روز پنج شنبه هر بشكه    قيمت نفت در روز  -١

قيمت    انتظار مي رفت  ، يعني با اين وضعيت  دالر هر بشكه بود.  ٤١.٦٥تگزاس اينترمدييت حدود  
اما در آخرين ساعات روز جمعه، قيمت  ماند.  بدالر باقي    ٥٠تا    ٤٠نفت همچنان در كانال بين  

ارتباط نزديك قيمت نفت با دالر به آمريكا  دالر هر بشكه هم رسيد.    ٤٠نفت تگزاس به پائينتر از  
از صعود قيمت هاي نفت بصورت س  با ضعيف نگاه داشتن دالر  تا  را داده است  امكان  ريع  اين 

جلوگيري نموده اما احتمال تدريجي باال رفتن قيمت هاي نفت را براي تقويت توليد كنندگان  
همچنين بر اساس داده    در روز جمعه عصر دالر در برابر يورو تقويت گرديد.  .بپذيرد  آمريكا  داخلي

هاي جديد، توليد صنعتي در چين و آمريكا در ماه اوت نسبت به ماه قبل افزايش يافته كه اين  
اما نگراني از بخش تقاضا همچنان    گرديد.  در هفته هاي گذشته  خود باعث افزايش قيمت نفت

كره شمالي كمي  قيمت گاز طبيعي انتظار مي رود با توجه به معتدل شدن هواي نيموجود دارد. 
  ارزان شود.  

 
 تفسير هفته 
در  بنابر گزارش اكونوميست، اگر    وضعيت اقتصادي جهان با عدم قطعيت هاي متعددي روبروست. -٢

تالش   ٨٠و اوائل   ٧٠هاي  ه وظيفه اصلي دولتمردان مقابله با ركود بوده و اگر در ده  ١٩٣٠دهه  
به اقتصاددانان   به ركود تورمي بود  معطوف  دادن  از ظهور بحران كرونا،  هپايان  ، امروزه در پس 

گزاران  سياست  است  اقتصادي،   وظيفه  تجاري  مديريت چرخه هاي  براي  يك چارچوب  .  ايجاد 
دولت ها بايد بحران هاي مالي را با تدبير حل نمايند و نه آن كه اقتصاد كشور را با روش    يعني

تايمز نيز معتقد است كه تصور  محصور سازند. روزنامه فاينانشيال    دولتهاي سياسي در دستان  
اين كه دولت ها بتوانند با بهانه سياست گزاري اقتصادي، بر همه شئون مالي و اقتصادي يك  

يكي از نقاط مهم در همه  مسلط شوند، امري گمراه كننده است.    ٧٠و    ٦٠هاي  ه  كشور مانند ده 
در سه ماهه آوريل،    مشخص شده كه قيمت هاي مواد غذايي  كشورها، مديريت مواد غذايي است.

افزايش يافته است. يكي از داليل آن تقاضاي بيشتر براي مواد غذايي در سطح    ٢٠٢٠مه و اوت  
ديگرست.  وجهان   ارزهاي  برابر  در  دالر  شدن  ضعيف  و    ديگري  خواروبار  سازمان  بنابرگزارش 

ه قبلي  درصد بيشتر از ما  ٢رسيد كه    ٩٦.١كشاورزي جهاني در ماه اوت شاخص قيمت غذا به  
ژوئيه  بود. شاخص قيمت   از ماه  از ماه اوت    ٧درصد افزايش يافته و مجموعا    ١.٩غالت  درصد 

در همين حال مصرف فوالد در كارخانجات چين از ابتداي ماه سپتامبر افزايش  بيشتر است.    ٢٠١٩
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وژه  انجام پر  سه مورد، اول  قابل توجهي يافته است. پيش بيني مي شود بدليل نياز به تسريع در
دوره   بودند،  ١٩-بيماري كوويد شيوع  هايي كه در  ن متوقف شده  بازسازي مناطق  دوم  وسازي و 

تخصيص مشوق هايي كه دولت چين براي صنايع ماشين سازي قرارداده    سوم  و  مسكوني چين،
جام  فر  براي اقتصاد جهان همچنان  متغير اصلي در حال حاضر  است، تقاصا براي فوالد بيشتر شود.

شيد تا اقتصاد  كخواهد    لطو  ٢٠٢٢است. برخي براين عقيده اند كه تا سال    ١٩بيماري كوويد  
، مدير كل سازمان تجات جهاني  ازگردد. در اين ميان روبرتو آزودوجهان به وضعيت قبل از كرونا ب

كانديدا    ٨اين سازمان را ترك خواهد كرد.   ٢٠٢١از منصب خود استعفا نمود. او گفت كه در مه 
اياالت    ود ندارد.جبراي تصدي اين سمت از سوي كشورها معرفي شده كه در ميان آنها آمريكايي و

 اصالحات ساختاري   و در مواردي همچون   ان سرناسازگاري گذاشتهبا اين سازم  ٢٠١٨متحده از  
سازمان جهاني  ، عملكرد، ضوابط و مقدار پرداخت حق عضويت ديگر كشورها تحفظ دارد.  سازمان

) براي  GATTدر امتداد مذاكرات مربوط به توافق بر روي تعرفه ها و تجارت (  ١٩٩٥تجارت در  
مكانيزم استفاده مي    ٣و از آن زمان از  به وجود آمد.  حل مشكالت تجاري مابين كشورهاي جهان  

 كند: مذاكرات تجاري چندجانبه، حل و فصل منازعات، و نظارت بر سياست هاي تجاري.

لنگ مي زند. بعد از عميق ترين ركود اتحاديه اروپا در ماه هاي  در اروپا نيز اقتصادها همچنان   -٣
ژوئيه   تا  ا٢٠٢٠آوريل  رشد  مجددا  اوت  ماه  در  و  ،  ضوابط  است.  شده  گزارش  پايين  قتصادي 

كوويد  بيماري  از  ناشي  هاي  كشورها    ١٩-محدوديت  از  برخي  در  كارها  و  كسب  تا  شد  باعث 
همچنان راكد باقي بماند. بخش خدمات در اروپا بيشتر از بخش صنعت آسيب ديده و سه ماهه  

در همين حال تورم    ت.درصد كوچكتر از مدت مشابه از سال قبل شده اس  ١٢سوم اقتصاد اروپا 
 اروپا منفي گرديد.  در ماه گذشته در

  ٢٠٢١بنابر گزارش گلدمن ساكس، اين شركت انتظار دارد كه قيمت نفت برنت در سه ماهه سوم   -٤
پيدا كند. اين پيش بيني بر    ل دالر تنز  ٥٨دالر هر بشكه رسيده و در انتهاي همان سال به    ٦٥به  

استوار است كه   اين پيش فرض  قرار    ١٩واكسن كوويد  اساس  آينده در دسترس  سال  بهار  تا 
 هواپيما باال خواهد رفت.  خواهد گرفت و تقاضا براي نفت و فرآورده هاي آن بخصوص سوخت

ارسال -٥ براي  ايران  نفتي  ابتكار  بلحاظ    فرآورده هاي  داشته است.  متفاوتي  پيامدهاي  ونزوئال،  به 
و همه  براي  كشتيراني  درياها،  الملل  بين  آزادحقوق  درياهاي  همه  در  سياسي  آزاد    ، احدهاي 

محدود نمود.    دادگاه در موارد خاص شناخته شده است و نمي توان اين آزادي را بجز به حكم  
نفتكش شركت ملي نفتكش ايران به ونزوئال، اياالت متحده آمريكا مدعي شد كه    ٥پس از اعزام  

از مبداء  ٤ به ونزوئال    ١.٢مقدار    بهدر حال رساندن سوخت    ايران  نفتكش ديگر  ميليون بشكه 
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مايي و در  هستند. آمريكا اين كشتي ها را مصادره كرده و آن ها را به سمت بندر هيوستون راهن 
آن جا متوقف كرد. صاحبان كشتيهاي مزبور كه سه شركت ثبت شده در كشورهاي عربي خليج  

كه ارتباطي با دولت    به دادگاهي در واشنگتن شكايت برده و ادعا نموده اند  اكنون فارس هستند، 
نداشته، برده شود.    ايران  به ونزوئال  نبوده  قرار  آنها اصال  قيمتي  كه  محموله كشتي ها  محموله 

به مشترياني    رفته و در آن جا  بر گفته مالكان قرار بوده به ترينيدادناشته بميليون دالر دا  ٤٠حدود  
   هزينه حمل به صاحبان كشتي ها پرداخت شود.  ترينيداد رفته و در به فروش در پرو و كلمبيا 

يبا برابر بوده است.  ، واردات و صادرات انرژي اياالت متحده آمريكا با يكديگر تقر٢٠٢٠در ماه مه   -٦
به صادركننده    ٢٠١٩، اين كشور همواره وارد كننده انرژي بوده، اما از اواسط  سال پيش  ٦٧از  

مجددا واردات انرژي آن    ٢٠٢٠تبديل گشت و از اواسط ماه مارس  براي اولين بار    خالص انرژي
تقاضا در سطح  اين مسئله به دليل كم شدن  گشته است.    بيشتر از صادرات آن مطابق شكل زير 

صادرات كمي بيشتر    ، است. در ماه قبل يعني ماه مه  ١٩- جهاني براي انرژي بخاطر بيماري كوويد 
درصد    ١٥ريكا  آماز واردات بوده است. در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات انرژي  

رد كرده و  در اين ميان آمريكا نفت خام بيشتري وادرصد كاهش داشته است.    ١٩و واردات آن  
بجاي آن فرآورده، گاز طبيعي بصورت ال ان جي، و زغال سنگ بيشتر صادر كرده است. آمريكا  

  ١٠.٥به مقدار    ٢٠٠٦همواره وارد كننده نفت خام بوده است. بيشترين مقدار در اوت    ١٩٧٣از  
در مه   ميليون بشكه تنزل يافت. ٥.٥اين مقدار به   ٢٠٢٠در آوريل كه ميليون بشكه در روز بوده  

در همين حال  ميليون بشكه در روز بوده است.    ٢.٩مقدار صادرات نفت خام آمريكا تنها    ٢٠٢٠
صنعت نفت و گاز آمريكا نشانه هاي ترميم و رشد را نشان مي دهد. پس از بدترين وضعيت در  

، حال نرخ تعداد دكل هاي حفاري  ٢٠٢٠در ماه هاي اوليه    صنعت حفاري، اكتشاف و استخراج 
يعني پيش بيني مي شود    مي دهد كه از ماه جاري يعني سپتامبر در حال افزايش است.  نشان

به افزايش رو خواهد آورد. تجربه نشان داده است كه تغيير در   ٢٠٢١كه توليد نفت از ماه مارس 
ماهه    ١٢تا    ٩ماهه اي به تغيير در قيمت نفت و با تاخير    ٥تا    ٤حفاري با تاخير    تعداد دكل هاي 

 مقدار توليد خواهد انجاميد.تغيير در  ه اي ب
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آب هاي   -٧ نزديكي  در  مديترانه  درياي  نظامي در شرق  رزمايش  يك  به  تركيه  هفته گذشته  در 

سرزميني يونان دست يازيد. تركيه هدف اصلي خود را در اين منطقه دست يافتن به منابع نفت  
ر طرابلس در ليبي دسترسي به آب  و گاز جديد مي داند. تركيه طي يك قراداد با دولت مستقر د

هاي سرزميني و مناطق اقتصادي ويژه ليبي را بدست آورد. در سوي ديگر ماجرا كشورهاي مصر،  
ايتاليا، يونان، قبرس، تشكيالت خودمختار فلسطين، و اسرائيل نيز با ايجاد يك كنسرسيوم به نام  

ر نفت و گاز مي باشند. فرانسه با  مجمع گازي شرق مديترانه در شرق مديترانه بدنبال كشف ذخائ
نده اتحاديه اروپا براي ميانجيگري، به تقويت نيروي  يرفتار تركيه مخالف بوده و در زير نام نما

اين منطقه اقدام نموده است. در ماه قبل يونان و مصر اقدامات تركيه را باطل   دريايي خود در
اعالم نموده و آب هاي مربوط به منطقه اقتصادي ويژه خود را تحديد حدود مجدد نمودند. آمريكا  
نيز به شرق مديترانه توجه خاص داشته و نگران نفوذ روسيه و چين بصورت مستقيم و يا از طريق  

لف آنها در منطقه است. شكل زير محدوده آب هاي هر كشور را نشان مي دهد.  موتكشورهاي  
منطقه ترك نشين قبرس شمالي است كه تنها مورد شناسايي تركيه قرار دارد.    TRNCمنظور از 

به عبارت ديگر آب هاي مورد استفاده تركيه در شرق مديترانه مجموع مساحت مابين ساحل 
  خطوط قهوه اي رنگ مي باشد. تركيه تا خط آبي رنگ بعالوه 
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