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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

پویایی های بازار:
 -1قیمت نفت در آخر هفته قبل کاهش داشت .احتماال چون ترس از کمبود عرضه از بین رفت.
تعمیرات خرابی های ناشی از حمله پهبادی و موشکی در حوزه های ابقیق و خریص عربستان
سعودی نسبتا خوب پیش رفت .برنت و تگزاس هر دو حدود  3درصد افت قیمت در دیروز جمعه
داشتند .عربستان به رویترز گفته است که حاال این کشور آمادگی تولید  ..13میلیون بشکه در
روز را دارد .اما این ادعا از سوی کارشناسان تایید نشده است.
 -2در عین حال جنگ تجاری چین و آمریکا و رشد ناچیز اقتصاد چین یکی از عالئمی است که تقاضای
جهانی برای نفت در  0202باال نخواهد رفت و این مسئله باعث انتظار کمتر سرمایه گذاری در
ماه های باقی مانده از  02.2است .گزارش شده بخش صنعتی چین در ماه اوت  02.2سود
کمتری از پیش بینی بدست آورده است .چین بزرگترین وارد کننده نفت خام و دومین اقتصاد
بزرگ جهان است.
 -3رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا مایل بوده است که با مقامات ایران در نیویورک مالقات
نماید .شرط ایران برای مذاکره برطرف شدن همه تحریم ها بوده است .این مسئله تا اندازه ای
اعتماد را به بازار برگرداند .اما پس از چند ساعت کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد.
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 -4هزینه حمل و نقل نفت از خاورمیانه به آسیا یکباره به مقدار  02درصد باال رفت .عالوه بر تحریم
ایران و حمله به تاسیسات نفتی عربستان ،در این هفته آمریکا شرکت چینی کوسکو  COSCOرا
تحریم کرد .این شرکت مالک حدود  2درصد از سوپرتانکرهای جهان است.
 -5در هفته گذشته قیمت نفت کاهش یافت ،چون درابتدای هفته گروه حوثی مسلط بر پایتخت یمن
یعنی انصارهلل اعالم کرد که آماده آتش بس با عربستان سعودی است .وال استریت ژورنال به
نقل از یک مقام ناشناس خبر داد که عربستان هم آماده آتش بس موضعی در جنگ یمن است.
 -6در آمریکا ،حزب دمکرات در پی استیضاح رئیس جمهور ترامپ از طریق مطرح کردن آن در
مجلس نمایندگان است .دمکراتها ترامپ را به پی گیری بدنام کردن جو بایدن کاندیدای دمکراتها
از طریق البی با رئیس جمهور اوکراین متهم کرده اند .این امر خود باعث بیشتر شدن عدم قطعیت
در بازار نفت می شود.
 -7از طرف دیگر آژانس اطالعات انرژی وابسته به وزارت انرژی آمریکا در آخرین گزارش خود
ادعا کرده است که تقاضا برای نفت خام در بین  02.2تا  02 ،0202درصد افزایش می یابد.
بیشتر این رشد بخاطر مصرف بیشتر انرژی در کشورهای آسیایی خواهد بود .در بخش صنعتی
در کشورهای آسیایی  32درصد و در بخش حمل ونقل  42درصد افزایش را شاهد خواهیم بود.
و بقیه در بخش خانگی است .انرژی های تجدیدپذیر با رشد ساالنه  31.درصد بیشترین رشد را
در این دوره خواهند داشت.
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