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 پويايي هاي بازار 
و افزايش    ١٩-قيمت نفت براي پنجمين هفته متوالي باال رفت. احتماال به دليل عملي شدن واكسن كوويد  -١

  ٥٠درصد افزايش قيمت داشته و به    ٢٠در يك ماه اخير نفت خام از نوع برنت    نيافتن توليد اوپك پالس. 
قيمت نفت وست تگزاس  در اروپا حمل ونقل جاده اي مجددا افزايش يافته است.  سنت رسيد. ٥٥دالر و  

در عوض قيمت گاز طبيعي در ماههاي    دالر هر بشكه رسيد.  ٢٧.٠٩درصد افزايش به    ٣اينترمدييت نيز با  
دالر هر ميليون بي تي يو رسيد. پيش بيني مي شود همچنان    ٢.٦٠دالر به    ٣پايين آمده و از باالي  اخير  

 زمستان امسال در نيمكره شمالي معتدل باشد.  

  

 تفسير هفته   

استفاده از سوخت هاي فسيلي به انرژي هاي پاك بدون منازعه نيست. جمعي از مديران    برايگذار انرژي    -٢
در  ر مخالفت از گذار سريع به سوخت هاي پاك از سمت هاي خود استعفا دادند.  شركت رويال داچ شل د

خواهد رسيد. بخش   هزار ميليارد دالر  ٢٠٠به    ٢٠٢١بدهي كلي جهان در ابتداي  بخش مالي جهاني،  
اعظمي از آن به دليل سياست هاي دولت ها براي اعطاي يارانه و يا محرك هاي مالي جهت راه اندازي  

صندوق بازنشستگي مشترك ايالت نيويورك اعالم    است.  ١٩-بيماري كووويد اقتصاد ملي در پس از شيوع  
ميليارد    ٢٢٦از سرمايه گذاري در سوخت هاي فسيلي كناره گيري مي كند. اين صندوق    ٢٠٢٥كرد كه تا  

درصد رشد داشته    ٨٠٠سهام شركت تسال سازنده خودروهاي برقي در دو سال اخير    دالر سرمايه دارد.
ماني است كه  ز اين در بعد از    و   دالر هر بشكه رسيده   ٥٠قيمت نفت اكنون به حدود  گر  از سوي دياست.  

به    تدرصد نسب  ٦٩نفت تگزاس    ٢٠٢٠قيمت نفت تگزاس در ماه مارس و آوريل منفي شد. در ماه آوريل  
همراه با    قيمت نفت  هاي  سقوط   بصورت متوسط كاهش يافت. اين مقدار تغيير بدتر از   ٢٠١٩ماه آوريل  

همگي    ٢٠١٥و    ٢٠٠٩،  ٢٠٠١،  ١٩٩٨،  ١٩٩١در گذشته بوده است. دوره هايي مانند    ركودهاي اقتصادي 
ميليون    ٩٦حدود    ٢٠٢٠مقدار مصرف نفت و سوخت مايع در نوامبر  .  نوسان در قيمت نفت را بهمراه داشت
وسط سه ماهه  كمتر است، اما از مت  ٢٠١٩ميليون بشكه از نوامبر    ٦بشكه در روز بوده است. اين مقدار  

ميليون بشكه در روز بيشتر است. مي توان نتيجه گرفت كه اقتصاد جهان همچنان به    ٢.٥،  ٢٠٢٠سوم  
فراز و نشيب هاي فراوان خواهد    ٢٠٢١نفت وابسته است و اگر اين گزاره صحيح باشد، قيمت نفت در  

اقتصادي جهان رابطه داشت نه مانند    ه باشد.داشت. بنظر مي رسد كه قيمت نفت با بهبود وضعيت  اما 
ديگر چنين اتفاقي نيفتد. احتماال    شايد دالر هر بشكه رسيد، اما    ١٤٠قيمت نفت به    ٢٠٠٨سابق. مثال در  
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تحوالت شديد در اقتصاد جهان، از    مبرسد. يعني عليرغ  ٢٠٢١دالر هر بشكه در فوريه    ٥٠نفت تگزاس به  
 ه تر خواهد بود. اين پس تاثير آن بر روي قيمت نفت ارامتر و آهست 

  

  
  

دالر هر بشكه از نوع نفت خام برنت رسيد. در حاليكه همچنان انبارهاي    ٥٠به    ٤٠قيمت نفت خام از كانال   -٣
لگرام پيش بيني  ينفت از متوسط پنج سال گذشته بيشتر در خود نفت نگاه مي دارند. نشريه پالتس او

  ٦.٣نشان داد، مقدار    ٢٠٢٠ي نفت در سال  ميليون بشكه اي كه تقاضا برا  ٨.٧كرده است كه از كاهش  
با باال رفتن قيمت نفت، ورودي به پااليشگاه با هزينه باالتري  ميليون بشكه در روز تقاضا بيشتر خواهد شد.  

است و برخي از شركت هاي بزرگ بدنبال تعطيلي پااليشگاه و يا تغيير آن به خط توليد فرآورده هاي  
هستند.   شده زيستي  در    ١٠٠ه  ك  گزارش  هند  هاي  پااليشگاه  كار هستند.  حدرصد  ديگر  ال  سوي  از 

اقتصادي شدن با  توليدكنندگان نفت شيل  باعث مي شود كه  قيمت  توليد   باالرفتن  بازار    اين روش  به 
 بازگردند.  

زارش ها نشان مي دهد كه در ابتداي  گعراق اكنون به چهارمين توليدكننده نفت جهان مبدل شده است.   -۴
ميليون بشكه در روز بترتيب    ٤.٧و عراق    ٩.٨و عربستان سعودي    ١٠.٨و روسيه    ١٢.٢آمريكا    ، ٢٠٢٠

توليد داشته اند. اين نشان از برنامه ريزي صحيح دولت عراق در سالهاي گذشته است. مسئولين عراقي  
به    نيست.رنامه ريزي هاي آنها هماهنگ  خاطر نشان مي سازند كه منطقه خودمختار كردستان عراق با ب

همين دليل عراق در پي گسترش قراردادهاي با پيش پرداخت نقدي است. خريدار نفت در اين حالت به  
) وام مي دهد. وثيقه اين وام همان بشكه هاي نفتي است كه در آينده به  NOCشركت ملي نفت كشور ( 
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براي مدت زمان   نوع قراردادها را  اين  نظر گرفته است.    سال   ٥خريدار تحويل داده مي شود. عراق  در 
شركت هاي نفت آسيايي به اين روش استقبال نشان داده اند. عراق به جهت كمبود در پرداخت حقوق  
ماهانه معلمان و خاموشي هاي برق در زير فشار است. به همين جهت عراق سهميه كاهش در جلسات 

توليد نفت خود كم كند كه  همان درصدي از  اوپك پالس را نپذيرفته و معتقد است كه كشورش نبايد به 
كشورهايي مانند روسيه و عربستان كاهش مي دهند. از طرف ديگر معاون وزارت انرژي آمريكا مي گويد  
كه آمريكا به عراق فشار وارد مي آورد كه بجاي وارد كردن گاز از ايران به گاز وارداتي از منطقه خودمختار  

 كردستان رو آورد.  

. در پس از تحريم  در آبهاي آلمان در درياي بالتيك مجددا شروع بكار كرد  ٢خط لوله نورداستريم  پروژه   -۵
به تعويق افتاد. اين خط    ٢آمريكا عليه شركت هاي آلماني و سوئيسي، ساخت آخرين قطعه نورداستريم

ياي  ربستر د  قطري  از لوله كه گاز شبه جزيره يامال و حوزه گازي اشتوكمان روسيه را به سنت پترزبورگ و  
خرين بخش از ساخت  آ  درصد ساخت به اتمام رسيده، در  ٩٠حاليكه    بالتيك به آلمان صادر مي كند، در 

آن مورد تحريم دولت آمريكا قرار گرفت. رهبري ساخت اين خط با شركت روسي گازپروم است. شركت  
ي ارزيابي خط لوله  يد كه كار خود بر رو وكه يك شركت نروژي است، مي گ  DNV GLمديريت ريسك  

ت هاي  كرا به دليل نگراني از تحريم آمريكا متوقف كرده است. آمريكا اخيرا عالوه بر شر  ٢نورداستريم  
خدمات و يا    تهيه كننده سازنده خط و يا تهيه كننده مواد اوليه و يا ساخته شده براي خط، شركت هاي

مشمول اين تحريم قرار   استفاده كنند را نيز وسائلي كه در اين خط  كشتي هايي كه  امكانات براي ارتقاي 
ميليارد دالر در اوائل امسال تمام شده و گاز   ١١.٢د. قرار بود كه ساخت خط لوله با هزينه اي به اندازه دا

صادراتي به آلمان و از آنجا به كشورهاي همسايه تحويل گردد. مقامات آلماني اميدوارند كه با تغييرات در  
. شركت روسي گاز پروم هم  اين خط عملياتي گردد  ٢٠٢١ه و تا تابستان  د ش   كل حلكاخ سفيد اين مش

لوله گذاري  اكنون با سه مشكل عمده روبروست:   را  بتوانند باقيمانده خط  پيدا كردن كشتي هايي كه 
بودن با    را كنند، يافتن شركتهايي براي بيمه كردن پروژه، و يافتن شركت هايي كه بر امنيت كار و همگ 

كيلومتر در    ٢.٦از روز جمعه عمليات لوله گذاري  كشتي فورچونا  تصديق كنند.    ا ر  تانداردهاي اروپايي اس 
درهمين حال مشخص شد كه روسيه در ماه اكتبر نسبت  آبهاي كم عمق آلمان را مجددا آغاز مي كند.  

ع سازي گاز  درصد كمتر گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) صادر كرده است. تاسيسات ماي   ٧٠به ماه قبل  
در يامال است و ديگري در ساخالين. اولي توسط شركت نواتك اداره شده و دومي    يطبيعي در روسيه يك 

 توسط شركت گازپروم. 
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سال    ١٠رهبران كشورهاي عضو اين اتحاديه موافقت كرده اند تا    اتحاديه اروپايي روز جمعه اعالم كرد كه -۶
كشورهاي اروپاي شرقي  كم كنند.    ١٩٩٠نسبت به  ي خود را  گازهاي گلخانه ا  انتشاردرصد از    ٥٥ديگر  

لهستان كه بيشتر مصرف انرژي آن از طريق ذغال سنگ تامين مي    اين توافق را بسختي قبول كردند.
يورو هر    ٣١ه كننده در بازار كربن به  د قيمت خريد كربن از صنايع آلوشود، تا آخرين لحظه مقاومت كرد.  

درصد از پروژه هاي ال ان جي احتمال انجام نشدن    ٧٧خود مي گويد كه    مكنزي در گزارش تن رسيد.  
تحريم هاي جديدي عليه تركيه بخاطر اقدامات اكتشافي اين كشور در    همچنين اتحاديهآنها وجود دارد. 

آب هاي مديترانه شرقي اعمال خواهد كرد. اعالميه خاطر نشان مي سازد كه تركيه اقدامات يك جانبه  
مانند حفاري براي كشف نفت وگاز در درياي مديترانه انجام داده و همزمان شعارها و اقدامات تحريك  

وپاي متحد انجام داده است. همزمان رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه در مراسم  آميزي عليه ار 
ايران مطرح كرد. مناسب است كه ايران و    از ي  رژه نظامي در باكو شركت كرده و ادعاهايي عليه مناطق 

 اروپا با يكديگر براي منافع مشتركشان گفتگو نمايند. 


