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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١قيمت نفت در هفتﻪ گذشتﻪ باﻻ رفت و خوش بيني براي افزايش تقاضا علت اصلي آن بود .در شش هفتﻪ
اخير بيشترين قيمت نفت در پنجشنﺒﻪ بود كﻪ برنت و وست تگزاس اينترمدييت بﻪ ترتيب بﻪ  ٦٨.٤١و
 ٦٥دﻻر رسيدند .در روز جمعﻪ قيمت نفت خام برنت بﻪ  ٦٧.١٩دﻻر هر بشكﻪ رسيد .اين قيمت باﻻتر از
 ٦٥دﻻر است ،اما نگراني ها از بابت تلفات انساني و كم شدن فعاليت اقتصادي در هند و برزيل ،بﻪ ثابت
ماندن قيمت نفت و عدم افزايش آن كمك مي كند .قيمت نفت تگزاس نيز نهايتا در ابتداي روز شنﺒﻪ بﻪ
 ٦٣.٥٨دﻻر رسيد .بنابر گزارش ريستاد انرژي ازدياد تلفات در هند و كم شدن فعاليت اقتصادي در سومين
كشور بزرگ وارد كننده نفت جهان يعني هند باعث مي شود كﻪ مقدار عرضﻪ بصورت كلي در سطح جهاني
از سطح تقاضا بﻪ مقدار  ١.٤ميليون بشكﻪ در روز بيشتر باشد .قيمت گاز طﺒيعي نيز از  ٢.٥دﻻر در ماه
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گذشتﻪ بﻪ نزديك  ٣دﻻر هر ميليون بي تي يو رسيد .عمده افزايش قيمت گاز طﺒيعي بﻪ باﻻرفتن قيمت
گاز طﺒيعي فشرده شده بخصوص در پس از راه افتادن كارخانجات در كشورهاي با اقتصاد نوظهور باز
ميگردد.
تفسير هفته
 -٢در اياﻻت متحده آمريكا ،دولت بايدن در مورد استفاده شركت هاي بزرگ توليد الكتريسيتﻪ از فنآوري و
ادوات خارجي موضع خود را مشخص كرده است .دولت ترامپ در سال آخر رياست جمهوري فرمان اجرايي
در مورد توليد انﺒوه الكتريسيتﻪ ) (Bulk Power Orderصادر كرد كﻪ بﻪ موجب آن شركت هاي
آمريكايي لوازم و ادوات سيستم الكتريسيتﻪ را نمي توانستند از شركت ها و يا كشورهاي خارجي خصم
آمريكا خريداري نمايند .زيرا بﻪ نظر ترامپ اين كار مي توانست تاثيرات فاجعﻪ باري بر تاب آوري زيرساخت
هاي آمريكا داشتﻪ و منافع ملي آمريكا را بﻪ خطر اندازد .در آن زمان وزارت انرژي آمريكا براي بﻪ اجرا
درآوردن فرمان رئيس جمهور دستور العمل ممنوعيت خريد ،واردات ،انتقال و يا نصب لوازم از كشور چين
را صادر نمود .دولت بايدن در روز تحليف ،فرمان ترامپ در مورد توليد انﺒوه الكتريسيتﻪ و دستورالعمل
اجرايي وزارت انرژي را  ٩٠روز بﻪ حالت تعليق درآورد .در هفتﻪ گذشتﻪ دوره تعليق  ٩٠روزه تمام شد و
مجددا آن فرمان حالت عملي بﻪ خود گرفت .دولت بايدن فرمان را لغو كرده و بجاي آن برنامﻪ اي تحت
عنوان ابتكار امنيت سايﺒري را اعﻼم كرد و با انتشار فرم درخواست اطﻼعات ) (RFIاز ذينفعان صنعت برق
آمريكا خواست كﻪ براي بهتر شدن امنيت سيستم الكتريسيتﻪ آمريكا نظرات خود را در يك بازه  ١٠٠روزه
بﻪ وزارت انرژي ارسال نمايند .دولت آمريكا درصدد است كﻪ امنيت بخش توليد برق ،سيستم هاي انتقال،
شﺒكﻪ ها ،و نرم افزارهاي اين بخش را بهﺒود بخشد .بنظر مي رسد كﻪ نگراني دولت در مورد اختﻼل،
قطعي سراسري ،خرابكاري ،و انفجار در زيرساخت هاي بخش الكتريكي كشور پس از قطعي برق در ايالت
تگزاس در پي توفان وبرف زمستان گذشتﻪ بيشتر شده است .همچنين وابستگي اين صنعت بﻪ لوازم و
قطعات توليدي چين ،براي دولت آمريكا مانعي بر سر راه مذاكرات تجاري و استفاده از مزيت هاي
تكنولوژيكي آمريكا فراهم مي آورد .در همين حال وزارت انرژي آمريكا اعﻼم كرد كﻪ بﻪ شركت هايي كﻪ
خطوط انتقال برق آمريكا را توسعﻪ دهند ،تا  ٨.٢٥ميليارد دﻻر وام مي دهد .علت اصلي آن باﻻبردن
قابليت اطمينان شﺒكﻪ برق كشور است كﻪ از بروز اختﻼل و قطعي گسترده جلوگيري نموده و همچنين
باعث اشتغال كسري از بيكاران در كشور شود .از سوي ديگر وزير انرژي آمريكا تعهد كرد تا ٣٠ ،٢٠٣٠
هزار مگاوات ديگر انرژي الكتريكي حاصل از توربين هاي بادي فراساحل بﻪ ظرفيت برق كشور اضافﻪ
ميشود.
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 -٣صنعت نفت و گاز در اثر شيوع بيماري كوويد ١٩-دچار آسيب هاي جدي شد .اما اكنون وال استريت
ژورنال گزارش مي دهد كﻪ وضعيت شركت هاي مطرح در صنعت نفت و گاز مجددا رو بﻪ بهﺒود است و
با باﻻرفتن قيمت هاي شاخص نفت خام آنها بﻪ درآمدهاي قابل توجﻪ دست يافتﻪ اند .در سﻪ ماهﻪ اول
 ،٢٠٢٠شركت موبيل  ٢.٧ميليارد دﻻر و شركت شورون  ١.٤ميليارد دﻻر درآمد خالص داشتﻪ اند .شركت
هاي بي پي و شل نيز سود هاي معتنابهي داشتند .شل اعﻼم كرد كﻪ در سﻪ ماهﻪ اول سال  ٣.٢٣ميليارد
دﻻر سود داشتﻪ است .توتال نيز اعﻼم كرد كﻪ در مدت زمان مشابﻪ  ٣ميليارد دﻻر سود توليد كرده است.
 -٤ايران و عربستان سعودي دو توليدكننده عمده نفت خام در درون اوپك با يكديگر مذاكره كردند .در اين
مذاكرات كﻪ بنابر ابتكار نخست وزير عراق و در بغداد صورت گرفتﻪ ،دو طرف فهرست مسائل و مشكﻼت
فيمابين از ديدگاه خود را بر روي ميز گذاشتند .هر دو طرف بﻪ آينده مذاكرات خوشﺒين هستند .تاثير
نزديكي ايران و عربستان در بازار انرژي مي تواند بﻪ بيشتر شدن نقش اوپك و سپس اوپك پﻼس در بازار
انرژي بيانجامد .از سوي ديگر سرمايﻪ گذاران چيني درصدد هستند كﻪ بخشي از سهام شركت سعودي
آرامكو را خريداري نمايند .سهم مورد نظر حدود  ١درصد از سهام آرامكوست كﻪ ارزش دﻻري آن ١٩
ميليارد دﻻر است.
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