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پایش بازار انرژی
جدول قیمت نفت برنت و  WTIدر هفتة گذشته (دالر هر بشکه)
و قیمت گاز طبیعی برای هزار بی تی یو
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قیمت نفت های شاخص برنت و تگزاس هر دو بت اندازه ای بهبود یافتند .قیمت گاز در آمریکا کاهش
داشت گرچه تولید آن افزایش یافت .عربستان سعودی به نوعی تضمین داده است که تولید خود را از
 7میلیون بشکه در روز باالتر نمی رساند .این در حالیست که گفته می شود که عربستان سعودی
ظرفیت تولیدی معادل  99میلیون بشکه را داراست .اشکاالت فنی ،تعمیرات دوره ای ساالنه ،بسته
شدن حوزه های نفتی نزدیک مرزهای یمن از جمله دالیل کاهش تولید عربستان ذکر شده است.
آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود آورده است که صادرات نفت ایران در ماه ژوییه چیزی
حدود  044هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به صادرات سال قبل در همین موقع کاهش
چشمگیری داشته است .همزمان گزارش کرده است که چین همچنان مهمترین خریدار نفت ایران
است .مقدار صادرات نفت ایران به چین در ماه ژوییه  964هزاربشکه در روز یوده است .این گزارش
فروش نفت ایران از مجاری غیر رسمی را شامل نمی شود.
ادامه جنگ تجاری مابین چین و آمریکا بر بازارهای نفت تاثیر منفی داشته است .این منازعه باعث
کاهش یافتن واردات نفت چین می شود .چین از سه منطقه روسیه و آسیای مرکزی ،خاورمیانه ،و
آفریقا نفت وارد می کند.
اعالم یک جانبه هند مبنی بر پایان یافتن خودمختاری محدود جامو و کشمیر در داخل هند ،باعث
افزایش نگرانی در مورد شروع تنش های جدید در آسیای جنوبی شده است .این اقدام هند با عکس
العمل شدید پاکستان روبرو شد .در صورت افزایش تنش ،چین به جانبداری از پاکستان موضعگیری
خواهد نمود .از لحاظ تولید و صادرات انرژی ،هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه همراه با
ریسک های جدید خواهد بود.
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 -5اعالم اسکورت کشتی های نفتکش در خلیج فارس توسط آمریکا و تشکیل یک ائتالف بین المللی
علیه اخالل در کشتیرانی با استقبال کشورهای دیگر روبرو نشد .انگلستان رسما ورود خود را باه ائتالف
اعالم کرد .اسرائیل به کمک های اطالعاتی و امنیتی بسنده نمود .ژاپن از ورود به ائتالف استنکاف
ورزید .عربستان سعودی با آمریکا در یک اقدام دوجانبه تعهد کردند که مسیر جریان نفت خام را در
منطقه باز نگاه دارند .این مسئله همراه با احتمال توقیف نفتکش های دیگر در تنگه هرمز ،نرخ بیمه
و ریسک سیاسی برای انتقال نفت خام را افزایش داده است.
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