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پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت خام در بازار باز هم افزايش يافت .امروز صﺒح نفت خام برنت در بازار بورس لندن براي
تحويل در ماه اكتﺒر با  ٧٩سنت افزايش از روز جمعﻪ بﻪ قيمت  ٧٩.٢٨دﻻر هر بشكﻪ بﻪ فروش رسيد.
روز سﻪ شنﺒﻪ قيمت نفت برنت از  ٨٠دﻻر يعني باﻻترين در سﻪ سال اخير ﮔﺬشت .قيمت نفت وست
تگزاس اينترمدييت نيز با  ٨٨سنت جهش در صﺒح امروز در منطقﻪ كاشينگ در بازار هنري هاب براي
تحويل در ماه اكتﺒر بﻪ  ٧٥.٨٨دﻻر هر بشكﻪ رسيد .در انگلستان نﺒود راننده تانكر براي انتقال سوخت
از پاﻻيشگاه ها و بنادر بﻪ نقاط خرده فروشي باعث بحران كمﺒود بنزين و بستﻪ شدن برخي از پمپ
بنزين ها شد .قيمت ﮔاز طﺒيعي نيز امروز بﻪ  ٥.٦٢دﻻر هر ميليون بي تي يو در هنري هاب رسيد كﻪ
حدود  ١٠سنت از هفتﻪ ﮔﺬشتﻪ كمتر ولي همچنان قيمت باﻻ محسوب مي شود .قيمت ﮔاز طﺒيعي
فشرده شده )ال ان جي( در آسياي شرقي بﻪ  ٣٤.٤٧دﻻر هر ميليون بي تي يو رسيد كﻪ از ٢٠٠٩
تاكنون سابقﻪ نداشتﻪ است.

ﺗفسير هفته
 -١قيمت هاي انرژي در نقاط مختلف جهان در حال افزايش است .حامل انرژي شاخص يعني نفت خام
در افزايشها پيشرو است .قيمت شاخص نفت خام برنت در برخي از ساعات روزهاي هفتﻪ ﮔﺬشتﻪ
وارد كريدور  ٨٠دﻻر شده و اكنون مابين  ٧٩و  ٨٠دﻻر هر بشكﻪ نوسان مي كند .در روز دوشنﺒﻪ ١٢
مهر ) ٤اكتﺒر( قرار است كﻪ بيست و يكمين جلسﻪ كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك موسوم بﻪ اوپك
پﻼس تشكيل شود .تا اين لحظﻪ تصميم اوپك پﻼس يعني مجموعﻪ كشورهاي اوپك بعﻼوه چندين
كشور توليد كننده ديگر بر آن بوده است كﻪ تا آخر سال  ٢٠٢١هر ماه بﻪ توليد خود بﻪ اندازه ٤٠٠
هزار بشكﻪ در روز بيفزايند .صحﺒت از اين است كﻪ ممكن است عربستان سعودي و روسيﻪ افزايش
بيشتر توليد را در جلسﻪ بﻪ بحث بگﺬارند .ازدياد توليد در جلسات ﮔﺬشتﻪ اوپك پﻼس مابين كشورها
تقسيم شده و برخي از كشورها ظرفيت افزايش توليد بﻪ صورت ناﮔهاني را ندارند .كشورهايي مانند
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آنگوﻻ و نيجريﻪ بﻪ سختي در تﻼش هستند كﻪ توليد آنها كاهش نيابد .اضافﻪ كردن بر توليد اين دو
كشور با توجﻪ بﻪ اختﻼﻻت فني و اعتصابات امري بعيد شمرده شده و بازار بصورت رواني اين مسئلﻪ
را حس مي كند .ﮔرچﻪ براي قزاقستان همﻪ چيز آماده است كﻪ توليد خود را افزايش دهد .شواهد
حاكي از آن است كﻪ تقاضا در روزهاي آينده و ماه هاي در پيش رو همچنان افزايش خواهد يافت.
انتظار تقاضاي بيشتر بازار نفت را تحريك كرده و قيمت نفت را براي تحويل در ماه هاي در پيش رو
افزايش مي دهد .بﻪ ﮔفتﻪ فريدون فشاركي متخصص امور انرژي اﮔر اوپك پﻼس توليد خود را بيشتر
از  ٤٠٠هزار بشكﻪ در روز افزايش ندهد ،بازار نفت قيمت  ٩٠دﻻر هر بشكﻪ را در ماه هاي آينده تجربﻪ
خواهد كرد.
 -٢چين براي پيشگيري از وقوع يك بحران انرژي در فصل زمستان از شركت هاي دولتي خود خواستﻪ
است كﻪ بﻪ هر صورت و با هر قيمتي ) (at all costsامنيت انرژي را حفﻆ نمايند .اين بدان معناست
كﻪ عﻼوه بر خريد بﻪ روش آينده ) ،(Futuresچيني ها از سرمايﻪ ﮔﺬاري بيشتر در بخش انرژي هاي
فسيلي دريغ نخواهند كرد .شركت هاي چيني ،متخصص در سرمايﻪ ﮔﺬاري و تامين نفت از مناطقي
هستند كﻪ ديگر كشورها و شركتها تمايلي بﻪ كار كردن در آن مناطق را ندارند .مانند مناطق جنگي
و پرتنش در آفريقا و يا نقاطي كﻪ بﻪ هر دليل در تحريم از طرف ديگر كشورها واقع شده اند.
 -٣در اياﻻت متحده آمريكا كاخ سفيد روز پنج شنﺒﻪ نگراني خود را از بروز يك بحران ديگر در بازار انرژي
بيان كرد .بانك آمريكا ) (Bank of Americaكﻪ يك بانك خصوصي است هشدار داده كﻪ با روند
تقاضاي رو بﻪ رشد فعلي ،قيمت نفت در ماه هاي آينده بﻪ  ١٠٠دﻻر هر بشكﻪ خواهد رسيد .باﻻترين
قيمت نفت در تاريخ مربوط بﻪ  ٢٠١٤است كﻪ قيمت برنت در آن سال بﻪ  ١٤٥دﻻر هر بشكﻪ رسيد.
بر اساس پيش بيني بانك جي پي مورﮔان در انتهاي  ٢٠٢١قيمت نفت برنت بﻪ  ٨٤دﻻر هر بشكﻪ
خواهد رسيد.
 -۴هشت عامل در افزايش قيمت نفت خام مي تواند موﺛر باشد:
 -١در  ٩ماهﻪ ابتداي سال  ٢٠٢١تقاضا براي نفت  ١٢درصد بصورت عمومي در سطح جهاني نسﺒت
بﻪ سال  ٢٠٢٠افزايش داشتﻪ است .در حاليكﻪ در همين مدت مقدار عرضﻪ نفت خام تنها  ٤درصد
افزايش داشتﻪ است .اين روند در سﻪ ماهﻪ آخر  ٢٠٢١ادامﻪ خواهد داشت.
 -٢بﻪ دليل قطعي سراسري برق در جنوب اياﻻت متحده و سپس توفان آيدا ،هنوز توليد نفت و ﮔاز
آمريكا در خليج مكزيكو بﻪ حالت عادي بازنگشتﻪ است
 -٣باﻻرفتن قيمت ﮔاز طﺒيعي بعنوان يك كاﻻي جايگزين براي نفت خام ادامﻪ دارد .تاكنون از ابتداي
سال قيمت ﮔاز طﺒيعي دو برابر شده است.
 -۴احتمال در پيش رو بودن زمستاني سرد در نيمكره شمالي
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 -۵از سرﮔرفتﻪ شدن كامل پروازهاي هوايي در جهان در پس از ميان برداشتﻪ شدن محدوديت هاي
سفر ناشي از كرونا
 -۶سرمايﻪ ﮔﺬاري هاي كمتر و كوچكتر در سالهاي اخير در بخش انرژي هاي فسيلي در پس از فشار
سياست ﮔﺬاران براي محدوديت ﮔﺬاشتن براي بانك ها و موسسات مالي در چارچوب سياستهاي
تغيير اقليم و ﮔرمايش زمين
 -٧در اين ميان در اياﻻت متحده عليرغم باﻻ بودن قيمت نفت ،تﻼش براي ذخيره سازي نفت خام
ادامﻪ دارد .در آخر سپتامﺒر مشخص شد كﻪ انﺒارهاي نفت آمريكا  ٤.٥٨ميليون بشكﻪ در روز
نسﺒت بﻪ هفتﻪ قﺒل از آن افزايش موجودي را نشان مي دهند .يعني آمريكا احساس مي كند كﻪ
براي زمستان از هم اكنون بايد كاري بكند .مانند چيني ها.
 -٨كشورهايي كﻪ در پس از حادﺛﻪ  ٢٠١١فوكوشيماي ژاپن بر اساس فشار افكار عمومي مجﺒور بﻪ
بستن نيروﮔاه هاي هستﻪ اي خود شدند ،تدابير ﻻزم براي جايگزين كردن ديگر حامل هاي انرژي
را بﻪ درستي نداشتند .چرا كﻪ فكر مي كردند كﻪ سرعت پيشرفت تكنولوژي باعث خواهد شد كﻪ
انرژي هاي پاك بسرعت جايگزين انرژي هاي فسيلي و هستﻪ اي شود .در حاليكﻪ اين چنين نشد.
در اين ميان رابطﻪ نفت خام و ﮔاز طﺒيعي در بازار نيز حائز اهميت است .باﻻ رفتن قيمت نفت باعث
انتقال برخي از استفاده كنندﮔان از نفت بﻪ بازار ﮔاز طﺒيعي مي شود .همچنين افزايش قيمت ﮔاز
طﺒيعي ن يز باعث شيفت كردن برخي از مصرف كنندﮔان ﮔاز بﻪ فرآورده هاي نفتي مي ﮔردد .مجموعﻪ
نيروﮔاه هاي بخاري كﻪ از دو نوع سوخت استفاده مي كنند مي توانند از ﮔاز بﻪ نفتﮔاز و مازوت و
بالعكس جابجا شوند .تا اين لحظﻪ قيمت ﮔاز از ابتداي  ٢٠٢١دو برابر شده است .يعني با شيفت كردن
برخي از استفاده كنندﮔان دوﮔانﻪ سوز قيمت فرآورده هاي نفتي نيز كشش آن را دارد تا دو برابر باﻻ
رود .كم شدن توليد ﮔاز طﺒيعي ،كاهش قابل توجﻪ انﺒارهاي ﮔاز طﺒيعي در اروپا ،و باﻻ رفتن قيمت
ال ان جي در هفتﻪ هاي قﺒل باعث شده است كﻪ در اروپا و آسيا انتقال بﻪ فرآورده هاي نفتي و نتيجتا
تقاضا براي نفت افزايش يابد .بنظر بانك آمريكا اين تحوﻻت هزينﻪ انرژي را در اقتصاد جهاني باﻻتر
خواهد برد كﻪ مي تواند سرآغاز يك بحران اقتصادي ديگر در پس از پاندمي كوويد ١٩-باشد.
و چند خﺒر كوتاه براي ايرانيان
لوك اويل بزرﮔترين توليد كننده خصوصي نفت روسيﻪ  ٢٥درصد از سهام بي پي در توليد نفت خام
در ميدان آب هاي كم عمق آبشرون ) (SWAPجمهوري آذربايجان را خريداري كرد.
چين با قطر قراردادي  ١٥سالﻪ براي تحويل ﮔرفتن ال ان جي از  ٢٠٢٢امضا كرد .اين قرارداد بﻪ
قرادادهاي قﺒلي بين دو كشور اضافﻪ شده كﻪ  ٣.٥ميليون تن ساﻻنﻪ ال ان جي اضافﻪ تحويل ميگيرد.
چين درصدد خريد برق بيشتر از روسيﻪ بﻪ مقدار  ٧ميليارد كيلوواتساعت در ماه هاي آينده براي
مقابلﻪ با خاموشي هاي اخير آن كشور است.

