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  پويايي هاي بازار 

براي تحويل در ماه نوامبر    دالر هر بشكه  ٤١  دالر به  ٤٣از    قيمت نفت تا اندازه اي كاهش يافت. نفت برنت -١
از  د.  رسي  ٢٠٢٠ نيز  اينترمدييت  از    ٤١قيمت نفت وست تگزاس  پاينتر  به  يافت.    ٤٠دالر  دالر كاهش 

  از هفته گذشته   درصد بيشتر  ١٥يعني    هر يك ميليون بي تي يو در هنري هاب  دالر   ٢.٢قيمت گاز به  
ژنرالي كه با    ،ترنفت ليبي به نظر مي رسد كه مجددا وارد بازار شده است. قبال خليفه حفارتقاء يافت.  

  زير آتش اين گروه   اعالم كرده بود كه اجازه رفت و آمد به بنادر  ،دولت مورد تاييد ملل متحد مي جنگد 
فعاليت در مهمترين    ،ماه لغو كرده   ٨را مي دهد. دولت هم حالت فورس ماژور را در بنادر ليبي بعد از  

همچنان كمتر از  در سطح جهاني،  تقاضا  اما    حوزه توليدي نفت ليبي يعني شراره از سر گرفته شده است.
 يكي از داليل افت بازار است.  ١٩- تلفات ناشي از بيماري كويد   جديد موج هاي  انتظار است.

 

 تفسير هفته 
خود اظهار مي دارد كه وضعيت اقتصاد جهاني به حالت قبل از شيوع بيماري  جديد  انك در گزارش  بدويچه   -٢

  ٣.٩اقتصاد جهاني به نظر كارشناس اين بانك    ٢٠٢٠باز مي گردد. در سال    ٢٠٢١تا اواسط    ١٩-كوويد 
 درصد رشد مي كند.  ٥.٣ ، ٢٠٢٠سال  نسبت به  ٢٠٢١درصد كوچكتر شده و در  

نفر از مديران و صاحبان شركت هاي نفت و    ١٦٤داالس مابين    بانك فدرال رزرويك نظر سنجي توسط   -٣
گاز نشان مي دهد كه آنان معتقدند كه نقش اوپك در آينده قيمت گذاري نفت خام در جهان بيشتر  

پاسخ منفي داده اند. در همين نظر سنجي    درصد   ٢٦درصد به اين سئوال پاسخ مثبت و  ٧٤خواهد شد.  
درصد    ٣٤درصد از مديران گفته اند كه توليد فعلي نفت خام آمريكا، به قله نفتي خود رسيده است.    ٦٦

فكر مي كنند كه توليد نفت آمريكا مي تواند به مقدار بيشتري هم برسد. در نمودار زير درصدي كه هر  
ب مي  در شش ماه آينده انتخا  خودشان  مهمترين هدف شركت نفتي  از اهداف زير بعنوان  از مديران  كدام
 ، نشان داده مي شود. كنند 
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يانه بنظر مي رسد كه اكنون موقعيت سرمايه گذاري و راه اندازي  معليرغم درگيري ها و مشاجرات در خاور -۴
بازارهاي    همه كشور خاورميانه كه    ١٩انه است. در  ميكسب و كارهاي جديد در خاور مسلمان هستند، 

تقاضا كم و بيش مانند يكديگر است. نيازهاي مختلف مانند مواد غذايي، وسائط حمل و نقل، نيازهاي  
و حامل هاي انرژي در همه جاي اين منطقه بچشم مي خورد و عمدتا اين   ، روزمره، ارتباطات الكترونيكي

اين منطقه از سال  اع نرسيده اند. مهمترين بخش اكنون منابع مالي و سرمايه گذاري است. بازارها به اشب
نهاد، دچار كاهش رشد گشتند. قيمت نفت شاخص    سقوط   به  كه قيمت هاي نفت به تدريج رو  ٢٠١٤
بر مشكالت اقتصادي    ١٩- ويد ودالر هر بشكه رسيد. شيوع بيماري ك   ٢٠به    ١٤٧از    در اين سالها  جهاني

ه  وده و عالوه بر كمتر شدن تقاضا براي انرژي، بازار كار را در اين منطقه بشدت تحت تاثير قرار دادافز
. گرچه وضعيت در يمن، سوريه، و عراق بلحاظ امنيتي خوب نيست، اما هر گونه راه حل براي رفع  است

ي بخش اقتصادي   ، نيازمند يك برنامه منسجم، مداوم و دراز مدت برا منطقه  مشكالت امنيتي و سياسي
است. بلحاظ جمعيتي در منطقه اي كه فقيرترين كشور جهان يعني يمن و ثروتمندترين آنها يعني قطر  

  ن  منطقه داراي بيشترين تعداد جوا   در آن قراردارد، مسئله جمعيت و اشتغال مهمترين موضوع است. اين
جمعيت    ٢٠٣٠شود تا در  است. رشد سريع جمعيت باعث مي    در سراسر جهان  در ميان جمعيت خود 

ميليون نفري امروز خاورميانه مشاركتش در توليد    ٤٠٠جمعيت    ميليون نفر برسد.  ٥٨٠منطقه به    اين
معناست كه فرصت    درصد است. اين بدان  ٤.٦تنها    ،درصد از جمعيت جهان  ٦ناخالص داخلي جهان با  

اقتصادي    ازين حال كه از لحاظ داخلي  هاي الزم براي رشد اقتصادي در اين منطقه وجود دارد. ايران در ع
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همراه با تورم ركودي رنج مي برد، اما نبايد از نظر دور داشت كه با ضعف ارزش ريال، اكنون زمان آن  
رسيده كه همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني با كشورهاي همسايه بخصوص در خاورميانه افزايش يابد.  

خصوص تبادل الكتريسيته، فروش گاز طبيعي و خريد فرآورده  عالوه بر همكاري در حاملهاي انرژي علي ال
توزيع آن و  توليد غذاهاي حالل  توانند در  ايراني مي  بازرگانان  همچنين صنايع فلزي،    ، هاي سوختي، 

معدني، كشاورزي، و پتروشيمي با تجار ديگر كشورها همكاري نمايند. الزمه چنين كاري باال بردن بهره  
سيستم هاي ارتباطاتي و پيشبرد برنامه نويسي و    ء اقتصادي ايران است. ارتقا  وري در بخش هاي مختلف 

 وليد نرم افزارهاي مناسب براي جوامع مسلمان نيز از جمله ابتكارات ارزنده در اين بخش مي باشد.   ت

و بخصوص بخش شرقي آن يكي از بازيهاي ژئوپلتيك    هرقابت بر سر منابع گاز طبيعي در درياي مديتران  -۵
نهايتا ثابت كرده كه مصر، غزه،    ٢٠١٨  تاانه شرقي  ترست. اكتشافات عمده در مدي  ٢٠٢٠ه سوم قرن  ده

اردن، اسرائيل، تركيه، قبرس، و يونان داراي منابع عظيم گاز طبيعي در بستر اين دريا هستند. مصر در  
همايشي تحت عنوان مجمع گاز شرق مديترانه تشكيل داد و اين مجمع با شركت كشورهاي مصر،    ٢٠١٩

اردن، و قبرس بدو  ن حضور تركيه به كار خود ادامه مي دهد. از سوي ديگر  فلسطين، اسرائيل، يونان، 
گاز  منطقه  بال استخراج گاز از منطقه است.  نتركيه به همراه منطقه ترك نشين قبرس شمالي و ليبي بد 

دولت فلسطين اميدوار است كه از  مابين مصر واسرائيل نيازمند توسعه براي استخراج است.  غزه  دريايي  
نيروگاه  اين گاز عالوه بر نيروگا به  مگاواتي جنين در سرزمين هاي اشغالي نيز گاز برساند.   ٤٥٠ه غزه 

مگاوات مي رسد. دولت اردن در ابتداي    ١٣١٠مقدار الكتريسيته مصرفي در ساحل غربي رود اردن به  
سطين  ليك قراداد با تشكيالت خودمختار فلسطين جهت افزايش صادرات برق به مناطق اشغالي ف  ٢٠٢٠

ا اين قرارداد اين مقدار  بمگاوات ساالنه برق به فلسطين مي فروخت.   ٢٦مقدار   ٢٠٠٨اردن از  امضا نمود. 
مگاوات ساالنه برق وجود دارد. مشخص نيست كه آيا    ٤١٠مگاوات رسيد.در نوار غزه نيز نياز به    ٨٠به  

به تعهدات خود  فلسطينيان با وعده هاي تركيه به سمت فعاليت مشترك با اين كشور مي روند يا كماكان  
 رق مديترانه پايبند مي مانند. ش به مجمع گاز 

و ترك    ٢در راستاي گزارش هفته قبل در مورد تحريم آمريكا عليه شركت هاي فعال در پروژه نورداستريم   -۶
)  P&I Clubرويترز گزارش داده است كه بزرگترين گروه شركت هاي عامل بيمه كشتي يعني (  استريم

يي كه اجناس و اقالم مورد نياز اين پروژه ها را حمل مي كنند، ديگر بيمه نمي  اعالم كرده كه كشتي ها
مناسبي براي ايران جهت نزديكتر شدن به شركت هايي كه نياز به بيمه دارند و دادن مشورت  فضاي  كند.  

 به آنان جهت دور زدن تحريم ها.
از شيوع بيماري كرونا، سياستگزاري  برخي از كشورها در پي آنند كه با استفاده از فضاي به وجود آمده   -٧

هاي انرژي خود را به اجرا درآورند. اياالت متحده آمريكا و انگلستان در پي فشار آوردن بر خودروهاي با  
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كاليفرنيا   ايالت  فرماندار  داخلي هستند.  احتراق  دار  دموتور  دامنه  و  متعدد  گرفتن  بحران آتش  ميان  ر 
يم كننده و رگوالتوري دستور داده تا با اتخاذ سياست هاي جديد جنگل هاي اين ايالت به نهادهاي تنظ

ممنوع شود. بوريس جانسون    ٢٠٣٥خودروهاي با سوخت فرآورده هاي فسيلي تا    توليد كاري كنند كه  
به هدف استفاده كامل    ٢٠٤٠تا    ٢٠٣٠نخست وزير انگلستان مي گويد كه اين كشور در فاصله زماني بين  

 خواهد رسيد.  از خيابانها يرون رفتن خودروهاي با موتور اختراق داخلياز خودروهاي برقي و ب 


