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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١قيمت نفت خام در روزهاي اخير مجددا بﻪ كانال باﻻتر از  ٧٠دﻻر هر بشكﻪ بازگشت .قيمت نفت برنت
ديروز بﻪ  ٧٢.٢٨دﻻر هر بشكﻪ براي تحويل در ماه اكتﺒر  ٢٠٢١رسيد .نرخ برابري ارزهاي ديگر بﻪ
دﻻر بﻪ ضرر دﻻر تقويت شد .خوش بيني در مورد بﻪ كار افتادن تمامي چرخ هاي توليد كارخانجات
چين يكي از دﻻيل باﻻ رفتن قيمت نفت خام است .قيمت نفت خام تگزاس اينترمدييت نيز بﻪ ٦٨.٥٨
دﻻر هر بشكﻪ رسيد .براه افتادن همﻪ بخش هاي فني و تاسيساتي صنايع در خليج مكزيكو در پس از
توفان حاره اي آيدا ،كم شدن اشتهاي بازار بخاطر سويﻪ دلتاي كوويد ١٩-را خنثي كرده و باعث باﻻ
رفتن قيمت نفت تگزاس گرديد.
تفسير هفته
 -٢قيمت نفت خام در هفتﻪ هاي اخير همچنان بيرون از كانال قﺒلي بعني  ٧٠تا  ٧٥دﻻر آمده و مجدا
باﻻر فت .بﻪ دليل نامشخص بودن آينده قيمت نفت ،خريداران بﻪ سمت بازارهاي تك محمولﻪ اي
هجوم آوردند .با وجود نااطميناني نسﺒت بﻪ آينده ،اما بازار در حالت تقاطع طﻼيي )(Golden Cross
قرار گرفتﻪ است .بدان معنا كﻪ بازگشت سرمايﻪ در كوتاه مدت از سرمايﻪ گذاري بلندمدت بيشتر شده
و اين نشانﻪ آن است كﻪ در آينده وضعيت بازگشت سرمايﻪ بهتر از امروز است .در همين حال قطر
نفت صادراتي خود بﻪ نام شاهين را با دو دﻻر تخفيف در هفتﻪ گذشتﻪ ارائﻪ نمود تا بتواند آن را
بفروشد .در ليﺒي شركت نفت عربي ) (Arabian Gulf Oil Co.اعﻼم كرد كﻪ توليد در حوزه هاي نفتي
شرق كشور در آستانﻪ تعطيلي است .علت آن كمﺒود منابع مالي براي پرداخت بدهي هاي اين شركت
است.
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 -٣كنفرانس همكاري و مشاركت منطقﻪ اي بغداد از صﺒح امروز در شهر بغداد آغاز بﻪ كار مي كند .روساي
جمهور فرانسﻪ و مصر و همچنين پادشاه اردن در اين اجﻼس شركت مي كنند .از ايران وزير خارجﻪ
جديد حسين اميرعﺒدالهيان سرپرستي تيم ايراني را بﻪ عهده دارد .عراق بدنﺒال نقشي فراتر از گذشتﻪ
در خاورميانﻪ است .در هفتﻪ گذشتﻪ كاظمي نخست وزير عراق در ابتكاري جديد جلساتي را بﻪ نام
كنفرانس گفتگوي ملي با رهﺒران گروهاي مخالف ،شورشي ،و تظاهركنندگان خياباني عراقي در بغداد
داشت .كاظمي در نظر داشت كﻪ قﺒل از جلسﻪ با ديگر رهﺒران كشورها ،از لحاظ داخلي فضا را براي
تامين امنيت و جذب سرمايﻪ گذاري مهيا سازد .قرار است كﻪ در جلسات كنفرانس منطقﻪ اي بحرانهاي
خاورميانﻪ و حتي بيرون از آن مورد بررسي قرار مي گيرد .مسائلي مانند يمن ،بحران اقتصادي لﺒنان،
كميابي منابع آب در اين منطقﻪ ،بحران افغانستان ،و روابط ايران و عربستان مطرح مي شود .در
ماههاي گذشتﻪ نمايندگان دو كشور ايران و عربستان در بغداد براي اولين بار در پس از  ٢٠١٦با
يكديگر مذاكره كرده بودند .فرانسﻪ و عراق ميزبان اين كنفرانس هستند.
 -٤عراق داراي منابع اثﺒات شده نفت خام بﻪ مقدار  ١٤٥ميليارد بشكﻪ در انتهاي سال  ٢٠٢٠مي باشد.
توليد آن در سال  ٤.١١٤ ،٢٠٢٠ميليون بشكﻪ در روز بصورت متوسط بوده است .اين مقدار توليد
ميتواند  ٩٣سال عراق را از منابع مالي بخش نفت بهره مند سازد .مصرف نفت عراق پايين و در حد
 ٦٢٨هزار بشكﻪ در روز است .ظرفيت پاﻻيشگاه هاي عراق حدود  ٩٠٠هزار بشكﻪ در روز است كﻪ از
نيمي از اين ظرفيت فعﻼ استفاده مي شود .منابع اثﺒات شده گاز عراق حدود  ٣.٥تريليون متر مكعب،
و توليد آن  ١٠.٥ميليارد مترمكعب در سال است .بنابراين عراق با چنين روند مصرفي  ٣٣٦سال گاز
دارد .مصرف گاز در عراق متوسط در  ٢٠.٨ ،٢٠٢٠ميليارد متر مكعب بود كﻪ كمﺒود گاز را از واردات
از ايران جﺒران كرده اند .برخي از تظاهرات خياباني در سالهاي  ٢٠١٩تا كنون بﻪ علت كمﺒود و
خاموشي هاي برق بوده است.
 -٥در اين حال بخش نفت و گاز عراق در حال بازيابي و ارتﺒاط بيشتر با شركت هاي خارجي است .راهﺒرد
اساسي دولت عراق در بخش نفت و گاز سندي است كﻪ در دوره حسين شهرستاني در وزارت نفت
عراق تدوين گرديد .هدف نهايي عراق رسيدن بﻪ توليد  ١٢ميليون بشكﻪ در روز نفت خام در سراسر
عراق است .چنين حجم بزرگي از توليد نيازمند سرمايﻪ گذاري وسيع در بخش هاي مختلف باﻻدستي
است .عراق از همﻪ شركت هاي مطرح بين المللي براي تحقق چنين كاري دعوت بﻪ همكاري كرد.
روش كار عﻼوه بر استفاده از قرادادهاي خدماتي ) ،(Service Contractاكثرا مشاركت در توليد
) (PSAاست .نقطﻪ مزيت عراق آن است كﻪ عﻼوه بر دعوت از شركت هاي بزرگ نفتي غربي ،با توجﻪ
بﻪ سابقﻪ فعاليت شركت هاي موسوم بﻪ بلوك شرق در عراق ،شركت هاي روسي ،چيني ،و ويتنامي
نيز در عراق فعال هستند .استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفتﻪ باعث شده كﻪ ضريب بازيافت ميادين در
عراق بﻪ تدريج بيشتر شود .ميدان نفتي رميلﻪ از بزرگترين حوزه هاي نفتي كشف شده توسط بشر
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است .شركت بي پي مديريت و سهام خود را بﻪ شركت انرژي بصره ) (Basra Energy Co.منتقل
كردتا بتواند ادعا كند كﻪ در مسير توليد انرژي هاي پاك ،كمتر كربن توليد مي كند .بي پي و پتروچاينا
مشتركا اين شركت را تاسيس نموده اند.
 -٦در پيرامون ايران همكاري مابين كشورها و شركت هاي نفتي رو بﻪ گسترش است .شركت نفت دولتي
عراق ) (SOMOيك محمولﻪ نفتي  ٢ميليون بشكﻪ اي از نوع نفت متوسط بصره براي تحويل در
سپتامﺒر را بﻪ شركت ملي نفت آذربايجان ) (SOCARفروختﻪ است.
 -٧ايران ميادين مشترك فراوان با همسايﻪ هاي خود دارد .اما در اين ميان ميادين مشترك نفتي بيشتر
از همﻪ با عراق و ميدان مشترك گازي با قطر اهميت دارد .ميادين نفت شهر ،دهلران ،پايدار غرب،
آذر ،آزادگان ،و يادآوران در غرب كارون با عراق مشترك است .دولت جديد هم زمان با شركت در
كنفرانس منطقﻪ اي بغداد اميد است كﻪ بﻪ ميادين مشترك با عراق توجﻪ نمايد.
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