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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 در هفته گذشته اندکی بهبود یافت .اما با نزدیک شدن توفان دوریان به سواحل جنوب
شرقی آمریکا و انتظار کاهش یافتن تقاضا مجددا قیمت نفت یک درصد نسبت به هفته گذشته کاهش
یافت.
افزایش قبلی نفت بلحاظ کم شدن ذخائر استراتژیک ( )SPRدر کشورهای غربی در انتهای تابستان و
کم شدن حرارت جنگ تجاری چین و آمریکا حدس زده می شد .اما در عمل از روز یکشنبه 81
شهریور تعرفه های وضع شده مابین چین و آمریکا حالت عملیاتی به خود می گیرد .قبال گفته بودیم
که چین در برابر افزایش تعرفه های آمریکا بر کاالهای چینی اعالم کرده است که از اول سپتامبر بر
نفت وارداتی از آمریکا تعرفه اعمال می کند .این اولین بار است که نفت خام وارد جنگ تجاری بین
چین و آمریکا می شود .این مسئله دوباره شبح پیدا شدن رکود در اقتصاد جهانی را زنده کرد.
تعداد ورشکستگی میان شرکت هایی که در صنایع مربوط استخراج نفت از سنگهای رسی (شیل)
فعالیت می کنند قابل توجه است 22 .شرکت یعنی حدود  2درصد از شرکت های فعال در پاییز
 2189ورشکست شدند.
خبرگزاری های آمریکایی اعالم کردند که در ماه ژوئن از طرف دولت امریکا یک سلسله عملیات
سایبری مخفی علیه ایران انجام شده تا مانع عملیات ایران علیه شناورهای نفتی شود.
هند مبارزه همه جانبه ای را در زمینه استفاده از کیسه های پالستیکی ،لیوان یکبار مصرف از دوم
اکتبر آغاز می کند.
شرکت های بزرگ نفتی به تدریج به دیگر حامل های انرژی نیز توجه می کنند .این استراتژی در
راستای جلوگیری از کاهش سود در دهه های آینده است .اکثر شرکت های بزرگ نفتی به انرژیهای
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تجدیدپذیر نیز پرداخته اند .برخی از شرکت های نفتی بزرگ مانند شل به بخش الکتریسیته رو آورده
اند .بخشی دیگر از آنها در صنایع گاز فعال شده اند.
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