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 پويايي هاي بازار 
در آسيا تقاضا براي    دالر براي هر بشكه در انتهاي روز جمعه معامله شد.  ٤٢قيمت نفت برنت در نزديكي   -١

اين قيمت با توجه به موج جديد شيوع    فرآورده به نزديك سطح قبل از شيوع بيماري كرونا شده است.
ابتالء بيشتر به اين بيماري به معناي كمتر شدن تقاضا   قيمت نسبتا مناسبي است.  ١٩- بيماري كوويد 

ذشته توليد نفت ليبي افزايش  گهفته    ر همچنين د  براي فرآورده هاي نفتي مانند بنزين و نفت گاز است.
پالس را رد نكرد و اين خود يكي از    ك يافت. رئيس جمهور روسيه احتمال تمديد توافق موسوم به اوپ

عوامل تقويت قيمت نفت دانسته شد. در همه كشورهاي جهان كم و بيش تعداد مبتاليان به بيماري و  
ست. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت با كمي  همچنين تلفات نسبت به ماه سپتامبر بيشتر شده ا

  ٨.٨٩٦در آمريكا تقاضا براي بنزين از دالر هر بشكه رسيد.   ٤٠  پايين تر ازكاهش نسبت به هفته قبل به 
 .  ميليون بشكه در روز رسيد  ٨.٢٨٩ميليون بشكه در روز در دو هفته قبل به 

 تفسير هفته 
در    ١٩- ويد ونهاد. با بحران ناشي از بيشتر شدن تلفات بيماري كاقتصاد منطقه يورو مجددا رو به كاهش   -٢

اتحاديه اروپا، بيم آن مي رود كه در سه ماهه چهارم نيز آمار رشد منفي شده و اقتصاد اروپا به مرحله  
د. ش ركود وارد شود. از ابتداي سه ماهه سوم، تفاوت سرعت در رشد توليدات صنعتي و خدمات مشخص  

چون تقاضاي جهاني براي آنها هست و رشد تقاضا براي خدمات    بود، ي نسبتا بهتر  رشد توليدات صنعت
اقتصاد چين كه بيشتر متكي بر صادرات كاالهاي صنعتي است، بهبود    مقابلهمچنان منفي است. در  

 د.  نشان مي دهمارهاي اين كشور آ اقتصادي بصورت مشهود در 

هركدام با روش خاصي   ١٩-يد ومورد شيوع بيماري كودر حاليكه كشورهاي آسياي غربي و خاورميانه در  -٣
عكس العمل نشان دادند، گزارش آخر صندوق بين المللي پول حكايت از آن دارد كه سياست هاي اين  
كشورها در مورد كاهش آسيب هاي ناشي از اين بحران همچنان با عدم قطعيت هاي متعدد و محيط بي  

هم از پيامدهاي شيوع ويروس ضربه خوردند و هم از سقوط   ، ثبات روبروست. كشورهاي صادركننده نفت
همه كشورها كم و بيش به تقويت سيستم    .٢٠٢٠قيمت يكباره نفت در آوريل  كاهش  تقاضاي بازار و  

فرودست بر تامين    ،بهداشتي، جبران كاهش درآمد طبقات  و اضافه نمودن توزيع پرداخت هاي مبتني 
شود كه در كل منطقه شامل كشورهاي خاورميانه، افغانستان،    اجتماعي خود پرداختند. پيش بيني مي 

 درصد كاهش يابد. ٤.٤، ٢٠٢٠و قفقاز رشد توليد ناخالص داخلي در   ،آسياي مركزي پاكستان، 
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عراق شركت هاي نفتي بين المللي را براي شركت در مناقصه توسعه حوزه گازي منصوريه دعوت كرده   -۴

رز ايران در استان دياله عراق قرار دارد. اين حوزه گازي در ابتدا براي  است. اين حوزه گازي در نزديكي م
تركيه نفت  از شركت  به كنسرسيومي  گاز كره جنوبي    ،نفت كويت   خصوصي  شركت  ، توسعه  و شركت 

داد خود با اين كنسرسيوم خاتمه داد. در پس از  ردولت عراق به قرا  ٢٠١٨واگذار شده بود، اما در سال  
با تالش حسين شهرستاني وزير نفت و    ٢٠١٠، عراق نهايتا توانست در  ٢٠٠٣در  سقوط صدام حسين  

حوزه هاي نفتي و گازي عراق را براي ارائه به شركت هاي خارجي جهت    ،سپس معاون نخست وزير عراق
توسعه و استخراج نفت و گاز مهيا سازد. كنسرسيوم مزبور برنامه ريزي كرده بود تا گاز توليدي را بتواند  
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گروه دولت اسالمي عراق و شام (داعش) بخشي از مناطق تحت    ٢٠١٤به بازار برساند، اما در    ٢٠١٥  در
س ماژور فعاليت هاي خود را به تعليق  رتصرف نمود. كنسرسيوم با استفاده از حق فوفعاليت كنسرسيوم را  

اما    ،ق شروع شد پس راندن داعش از استان دياله مذاكرات بين كنسرسيوم و دولت عرا   در پيدرآورد.  
كاري از پيش نرفت. شركت نفت ميدلند توسعه حوزه گازي منصوريه را به عهده گرفت، اما دولت عراق از  
پرداخت هزينه هاي اين قرارداد عاجز ماند. اينك با توجه به فشار اوپك پالس بر عراق كه توليد نفت خود  

وليد است تا بتواند از اين طريق با  را از قبل هم كمتر نمايد، عراق بدنبال عقد قراردادهاي مشاركت در ت
توليد گاز درآمد خود را افزايش دهد. توليد گاز توسط عراق به معناي كاهش وابستگي اين كشور به گاز  

 مي باشد.   و كاهش فشار آمريكا بر اين كشور  وارداتي از ايران

بعلت جنگهاي    ٢٠٢٠نويه نفت توليدي در كشور ليبي مجددا به بازار سرازير شد. صادرات اين كشور تا ژا -۵
هزار بشكه در روز نفت خود را صادر كرد. گفته مي    ٥٠٠داخلي متوقف شده بود. در هفته گذشته ليبي  

   شود اين مقدار در ماه نوامبر افزايش خواهد يافت.

اعالم خواهد كرد. مطابق اين    در پارلمان  ژاپن سياست گذاري هاي جديد اين كشور را   جديد   نخست وزير  -۶
به وضعيت صفر در توليد كربن از طريق انتشار گازهاي گلخانه اي خواهد رسيد. در   ٢٠٥٠ژاپن در   روند،

درصد كاهش گازهاي گلخانه اي خواهد    ٨٠به    ٢٠٥٠ژاپن اعالم كرده بود كه تا    ، دوره نخست وزير آبه
 ژاپن پنجمين توليد كننده گاز دي اكسيد كربن است. رسيد.

براي خريد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) و انتقال آن به بنادر    يك شركت جديد خصوصي در چين  -٧
چين و سپس مهيا ساختن آن براي مصرف و انتقال آن به خطوط داخلي چين اعالم موجوديت كرد. پايپ  

) متشكل از شركت هايي مانند گروه گاز بيجينگ، شنانرژي گروپ، و شركت نفتي  PipeChinaچاينا (
 .شنخوا مي باشد 

منازعه در قفقاز جنوبي مابين جمهوري آذربايجان و ارمنستان ادامه دارد، وزراي خارجه دو  ليكه  در حا -٨
كشور در واشنگتن با وزير امور خارجه آمريكا مالقات و گفتگو كردند. مقامات باكو ادعا كردند كه مناطق  

رائيل را بازپس گرفته اند.  بجايران از جمله قبادلي و    يپايين تر از قره باغ كوهستاني و نزديك به مرزها
بنظر مي رسد ميانجي گري روسيه و سفر وزراي خارجه دو كشور به مسكو كاري از پيش نبرد. براي بازار  

باكو لوله  بودن خطوط  نزديك  باكو-تفليس-انرژي  و  به  -تفليس-جيهان  ماه  گدرنقاط  ارزروم  هاي  يري 
ربايجان از خط لوله اول به درياي مديترانه  درصد از صادرات نفت آذ  ٨٠گذشته موجب نگراني شده است.  

نقشه اول نشان    منتقل مي شود. خط لوله گاز نيز اولين خط لوله صادراتي آذربايجان به بازارهاي اروپاست.
نقشه   كيلومتري مابين خطوط لوله و درگيري هاي اوليه در ماه گذشته مي باشد.  ٦٠دهنده فاصله كوتاه 
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آذربايجان و فاصله انداختن مابين نيروهاي ارمني دولت خودخوانده    دوم پيشروي هاي ارتش جمهوري
 قره باغ و مرزهاي ايران را نشان مي دهد. 

  

 

رات عربي متحده و بحرين،  اروابط مابين كشورهاي عربي و اسرائيل وارد مرحله جديدي شد. عالوه بر ام -٩
روز جمعه اعالم شدكه با توافق آمريكا و سودان، اين كشور از فهرست كشورهاي حامي تروريسم در وزارت  
خارجه آمريكا حذف شده و سودان توافق مي نمايد تا با اسرائيل روابط سياسي خود را شروع نمايد. در  
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اسي مي توان از بعد انرژي نيز به آن نظر افكند. در  تحليل اين تحوالت در خاورميانه عالوه بر مسائل سي
  پروژه   منطقه خاورميانه دو دسته از فعاليت هاي اقتصادي در بخش حمل و نقل در حال انجام است. اول 

آهن از  -امان -بغداد -كويت- ظهران-منامه-دوحه - ابوظبي  خط  يكي  به  زياد  احتمال  به  كه  است  عقبه 
مديترانه درياي  در  اسرائيل  به    شهرهاي  آمريكا  و  اروپا  از  كاال  حمل  آهن  اين خط  شد.  خواهد  وصل 

كرد. همچنين   آزاد خواهد  و هرمز  المندب  باب  سوئز،  دريايي  گلوگاه  از سه  را  فارس  كشورهاي خليج 
غرب عربستان و خط لوله پيشنهادي گاز قطر به اروپا از جمله اهداف نزديكي  -خطوط لوله نفت شرق

براساس گزارش بلومبرگ    ليبه اسرائ  يامارات  اتي سفر ه  نياول  انيدر جر  ست.اسرائيل به كشورهاي عربي ا 
اشكلون اختصاص دارد.  -الت يتوافق نامه ها به استفاده مشترك دو كشور از خط لوله نفت ا  نياز ا  يكي

  خط   . رديانتقال نفت امارات به اروپا مورد استفاده قرار گ  يخط لوله برا   نيتوافق قرار است ا  نيبراساس ا
  ي گذار  هيو بسته شدن كانال سوئز با سرما  لياعراب و اسرائ  انيم  ١٩٦٧اشكلون پس از جنگ  -الت يلوله ا
  ه ي سرما ل يبه دل ران يالوله به اروپا بود.  ن يا قياز طر  رانيطرح انتقال نفت ا ن يساخته شد. هدف از ا ايران
انقالب   ي روزيداشت. پس از پ اريخط و شركت مربوطه را در اخت نياز ا يمي ن تيانجام شده، مالك يگذار
امر مورد اعتراض    ن يدولت مصادره نمود. ا  نيآن را به نفع ا  ملكيخط و ما  ي تمام  ل يدولت اسرائ  ياسالم

  ي دادگاه عال  تايو نها  سيدر سوئ   ي. دو دادگاه داور شد   ده يدعوا به دادگاه كش  نيا  تايقرار گرفت و نها  رانيا
  ل يدالر محكوم شد. اما اسرائ  ارد يليم  ١.٢  به پرداخت  ليدادند و اسرائ  ي را  ي رانيور به نفع طرف اكش  نيا

طرح هاي جديد آمريكا، اسرائيل و    در مقابل   راي خودداري نمود.  ي دادگاه از اجرا يينها  ي از را  ٢٠١٥از  
از طريق عراق و سپس سوريه به    سيستم ريليايران مايل است كه    برخي از كشورهاي عربي، خود را 

خط لوله گاز اسالمي انجام  نام  لوله گاز به    درياي مديترانه برساند. همچنين مطالعات مربوط به يك خط 
به سمت عراق و سپس از منطقه پارس جنوبي  كه  و   سوريه  شده  مديترانه رسيده  درياي    به  بستر  در 

ه راه آهن و خط لوله گاز  ژ مديترانه تا يونان و ايتاليا ادامه خواهد داشت. بنظر مي رسد كه همچنان دو پرو
    با مبدا ايران از لحاظ اقتصادي به صرفه تر است.


