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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١قيمت هاي نفت در ديروز يعني جمعﻪ سياه بشدت كاهش يافت .اعﻼم شيوع سويﻪ هاي جديد از
بيماري كوويد ١٩-پيش بيني براي آينده تقاضا را تحت الشعاع قرار داده است .قيمت نفت خام برنت
از ابتداي ماه نوامﺒر  ١٤دﻻر يعني حدود  ١٧درصد كاهش داشتﻪ و امروز بﻪ قيمت  ٧٢.٧٢دﻻر هر
بشكﻪ در بازار لندن بﻪ فروش رسيد .قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي تحويل در كاشينگ
در بازار نيوريورك بﻪ قيمت  ٦٨.١٥دﻻر هر بشكﻪ يعني  ١٥.٥دﻻر كمتر از ابتداي نوامﺒر معامﻠﻪ شد.
قيمت گاز طﺒيعي در هنري هاب نيز كﻪ  ٦.٢٢دﻻر هر ميﻠيون بي تي يو بود بﻪ  ٥.٤٥يعني يك دﻻر
كمتر از قيمت اول نوامﺒر معامﻠﻪ شد.
تفسير هفﺘﻪ

 -٢بهاي نفت خام پس از رفع محدوديتهاي وضعشده براي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا ،بازگشت
رشد اقتصادي ،و آغاز دوباره سفرها افزايش يافتﻪ بود ،اما قيمت نفت از ابتداي هفتﻪ كاهش يافتﻪ و
ديروز جمعﻪ اين كاهش بﻪ حداكثر رسيد .درابتدا دولت اياﻻت متحده تصميم گرفت كﻪ  ٥٠ميﻠيون
بشكﻪ از ذخائر نفتي استراتژيك ) (Strategic Petroleum Reservesآمريكا را در بازار بﻪ فروش برساند.
آمريكا سپس ادعا كرد كﻪ ديگر كشورها نيز بﻪ آمريكا تاسي كرده مقداري از ذخائر اضطراري خود را
بﻪ بازار ريختﻪ اند .منابع آگاه در كاخ سفيد پيشتر بﻪ رسانﻪها گفتﻪ بودند كﻪ برنامﻪ آزادسازي نفت از
ذخاير استراتژيك نفت آمريكا با همراهي هند ،كرهجنوبي ،انگﻠستان ،و ژاپن اجرا ميشود .در مجموع
كشورها  ٧١.٥ميﻠيون بشكﻪ در روز در اين برنامﻪ بﻪ بازار وارد كردند ،اما تاثير آن بر قيمت نفت چندان
نﺒود .اعﻼميﻪ كاخ سفيد حاكي از آن است كﻪ آمريكا ممكن است اقدامات بيشتري را براي ثﺒات در
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بازار در نظر گيرد .اما استفاده مجدد از ذخائر نفت استراتژيك بعيد مي نمايد .نفت ريختﻪ شده در
بازار توسط آمريكا از نوع ترش و همراه با گوگرد قابل توجﻪ و در روزهاي تعطيل شكرگذاري در آمريكا
بوده است .اين بدان معناست كﻪ اقدام دولت آمريكا بيشتر سياسي و نمادين بود و براي دولت آمريكا
بيشتر پيامدهاي رواني بيشتر شدن عرضﻪ در بازار مد نظر بوده است .در حاليكﻪ در گذشتﻪ استفاده
از ذخائر استراتژيك بيشتر براي موقعيت هاي اظطراري مانند جنگ و توفان و آتش سوزي بوده است،
نﻪ براي تنظيم بازار .اما باﻻرفتن قيمت نفت خام موجب شده بود كﻪ قيمت فرآورده هاي نفتي در
آمريكا افزايش يابد .يكي از شاخص هاي چگونگي راي دادن مردم آمريكا در انتخابات رياست جمهوري،
قيمت فرآورده هاي نفتي و بخصوص بنزين مي باشد .از سوي ديگر چين بصورت روشن از اقدام آمريكا
دفاع نكرده و تا كنون مشخص نشده كﻪ آيا واقعا از ذخائر خود بﻪ بازار ريختﻪ است يا نﻪ .سخنگوي
وزارت خارجﻪ چين ميگويد كﻪ چين هم با مصرف كنندگان و هم با توليدكنندگان براي حفظ ثﺒات
بازار نفت در تماس است .در واكنش بﻪ پايين آمدن قيمت نفت و اقدام آمريكا ،ممكن است ائتﻼف
گروه كشورهاي صادركننده نفت موسوم بﻪ اوپك پﻼس نيز در واكنش بﻪ نگرانيهاي موجود نسﺒت بﻪ
كاهش تقاضاي نفت همزمان با فراگيري موج جديد همﻪگيري ويروس كرونا در اروپا ،برنامﻪ افزايش
ماهانﻪ توليد خود را در جﻠسﻪ هفتﻪ آينده تعديل كند.
 -٣حجم توليد روزانﻪ كشورهاي عضو اوپك بﻪ  ٢٧ميﻠيون و  ٤٥٠هزار بشكﻪ رسيده كﻪ نسﺒت بﻪ ماه
قﺒل ،بيش از  ١.٥ميﻠيون بشكﻪ افزايش يافتﻪ است .اما خﺒرهاي رسيده حاكي از آن است كﻪ اوپك
مايل نيست بيشتر از توافق هاي قﺒﻠي نفت وارد بازار نمايد .اين مسئﻠﻪ باعث عدم قطعيت در آينده
نزديك بخصوص  ٢٠٢٢خواهد شد .پيش بيني مي شود كﻪ توليد مجموعﻪ اوپك پﻼس در ماه دسامﺒر
 ٣٨.٤ ٢٠٢١ميﻠيون بشكﻪ در دروز باشد .اما وضعيت فني در كشورهايي مانند نيجريﻪ مشكﻼتي را بﻪ
همراه خواهد داشت كﻪ احتماﻻ اين بخش از اوپك ١٠٠ +هزار بشكﻪ در روز كمتر توليد كند .در جﻠسﻪ
اوپك +در ماه دسامﺒر در هفتﻪ آينده براي توليد در فصل اول  ٢٠٢٢تصميم گرفتﻪ خواهد شد .احتماﻻ
اين گروه تصميم بﻪ كمتر كردن توليد بگيرد ،زيرا بر خﻼف پيش بيني هاي قﺒﻠي محدوديت هاي
همﻪ جانﺒﻪ دراروپا عﻠيﻪ بيماري كويد ١٩-و بروز سويﻪهاي جديد در ديگر نقاط جهان بخصوص جنوب
آفريقا باعث ضعيف شدن تقاضا مي گردد.
 -۴اياﻻت متحده يكي ديگر از بنگاههاي دخيل در ساخت خط لولﻪ گاز طﺒيعي نورداستريم  ٢را تحريم
كرد .شركت روسي ترانسآديرا كﻪ در خطوط كشتيراني فعال است ،بﻪ عﻼوه دو كشتي بﻪ اتهام
مشاركت در ساخت خط لولﻪ اي كﻪ مي تواند در سال  ٥٥ميﻠيارد مترمكعب از گاز طﺒيعي روسيﻪ را
از طريق بستر درياي بالتيك بﻪ آلمان منتقل كند تحريم شدند .ممكن است كﻪ دولت بايدن انفرادا
عﻼقﻪ اي بﻪ چنين كاري نداشتﻪ اما اين دولت بايد گزارش تحريم سازندگان خط را براي كنگره ارسال
كند .اين بدان معناست كﻪ دولت هاي بزرگ از تحريم عﻠيﻪ ديگر كشورها بﻪ اين سادگي دست
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برنخواهند داشت ،حتي اگر كشور تحريم شونده ،هم پيماني مانند آلمان باشد .از طرف ديگر اخﺒاري
در بازار نفت بﻪ گوش مي خورد كﻪ چين مقدار نفت خريداري شده از ايران را افزايش داده است .بﻪ
گزارش روزنامﻪ واشنگتنپست ،چين پس از روي كار آمدن دولت جو بايدن در اياﻻت متحده آمريكا،
خريد نفت از ايران را تا  ٣برابر افزايش دادهاست .براساس آمار توليد نفت كشورهاي عضو اوپك در
ماه اكتﺒر  ،٢٠٢١عربستانسعودي توليد روزانﻪ نفت خام خود را بﻪ  ٩.٨ميﻠيون بشكﻪ ،عراق ٤.١٥٠
ميﻠيون بشكﻪ ،امارات عربي متحده  ٢.٨٣٠ميﻠيون بشكﻪ ،كويت  ٢.٥ميﻠيون بشكﻪ ،ايران  ٢ميﻠيون
و  ٥٢هزار بشكﻪ ،نيجريﻪ  ١.٤٥٠ميﻠيون بشكﻪ و ليﺒي بﻪ  ١.١٣٠ميﻠيون بشكﻪ رسانده است.
 -۵پرونده هستﻪ اي ايران با تحوﻻت جديدي روبروست .هفتمين دور مذاكرات در مورد وضعيت هستﻪ
ايران از  ٨آذر در وين شروع مي شود .اين پرونده يكﺒار در  ٢٠١٥با توافق موسوم بﻪ برجام بﻪ مصالحﻪ
رسيد .اما با بيرون رفتن آمريكا از اين توافق و اعمال مجدد تحريم ها مجددا مناقشﻪ همراه با اقدامات
ايران و طرف مقابل ادامﻪ يافت .بگزارش اكونوميست انتظار ميرود آمريكا در نيمﻪ نخست  ٢٠٢٢برخي
از تحريمهاي نفتي ايران را بردارد ،رويدادي كﻪ موجب حمايت از رشد اقتصادي ايران خواهد شد.
ايران حمايت كوتاهمدت خود از خانوارهاي كمدرآمد را افزايش خواهد داد و همزمان در آستانﻪ افزايش
صادرات نفت ،ظرفيتهاي توليد نفت و گاز خود را نيز افزايش خواهد داد.
 -۶با توجﻪ بﻪ اينكﻪ عرصﻪ روابط بينالمﻠل براي همﻪ كشورها عرصﻪاي چند بعدي است ،هر دو كشور
تحريمكننده و تحريمشونده عﻼقﻪ دارند بدانند تعامل آنها در ساير ابعاد غير از موضوع مورد مناقشﻪ
چﻪ اثري بر رفتارهاي خود و طرف مقابل در بعد تحريم دارد .بﻪ عﺒارت ديگر كشور تحريمشونده در
مواجهﻪ با تحريم بﻪ اين فكر خواهد افتاد كﻪ چﻪ طور ميتواند بﻪ منافع تحريمكننده در حوزهاي غير
از موضوع مورد مناقشﻪ آسيب بزند يا اين منافع را تهديد كند با اين هدف كﻪ او را از آغاز يا پيگيري
تحريمها منصرف كند .متقابﻼ كشور تحريمكننده نگران اين موضوع خواهد بود كﻪ آغاز يا پيگيري
تحريمها چﻪ اثري بر رفتار تحريمشونده در ساير حوزهها خواهد داشت و تحريمكننده خواهد پرسيد
كﻪ در صورت اعمال تحريم آيا تحريمشونده منافع من در ساير ابعاد را هدف خواهد گرفت يا نﻪ .بديهي
است اگر كشور تحريمشونده چنين امكاني نداشتﻪ باشد ،يا اثرگذارياش بر موضوعاتي باشد كﻪ جزء
منافع و اولويتهاي تحريمكننده نيست يا در حوزههايي كﻪ جزء منافع تحريمكننده است قدرت
اثرگذاري ندارد ،چنين فكري نخواهد كرد و اختيار عمﻠش تنها انتخاب بين ادامﻪ دادن موضوع مورد
مناقشﻪ يا توقف آن و تن دادن بﻪ خواستﻪهاي تحريمكننده است.
 -٧در نگاه اول داشتن اختيار مقابﻠﻪ بﻪ مثل و اقدام متقابل يك ابزار بازدارنده محسوب ميشود و بﻪ نظر
ميرسد در چنين شرايطي كشورهاي تحريمشونده بتوانند مانع از اجراي تحريم شوند .اما بررسي اوليﻪ
نمونﻪهاي تحريم نشان ميدهد كشورهاي تحريمشوندهاي كﻪ بﻪ نظر ميرسد از چنين امكاني
برخوردارند يا از آن استفاده نكردهاند يا اگر چنين اقدامي انجام دادهاند منجر بﻪ رفع تحريمها نشده
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است .در مورد تحريمهاي ايران بﻪ خصوص در ابتداي سال  ٢٠١٢بﻪ نظر ميرسيد ايران بتواند با بﻪ
هم ريختن بازار نفت اتحاد كشورهاي غربي عﻠيﻪ خود را بﻪ هم بزند و آنها را در اعمال فشار عﻠيﻪ ايران
سست كند اما ايران چنين كاري نكرد و با وجود طرح موضوع قطع پيشدستانﻪ صادرات نفت بﻪ اروپا
در مجﻠس شوراي اسﻼمي چنين اقدامي صورت نگرفت .در مورد تحريمهاي عراق و ليﺒي نيز پديده
مشابهي مﻼحظﻪ ميشود .ممكن است در حاﻻتي كﻪ كشور تحريمشونده قدرت مقابﻠﻪ بﻪ مثل در
حوزهاي غير از موضوع مورد مناقشﻪ داشتﻪ باشد اساسا بﻪ دليل همين قدرت ،تحريمي از ابتدا شكل
نگرفتﻪ باشد و تحريمكننده احتمالي حتي فكر چنين كاري را نكند .اين نكتﻪ درست است اما همچنان
نميتواند مشاهدههاي تحريمي را كﻪ در آن تحريمشونده دست و پا بستﻪ عمل كرده است توجيﻪ كند.
بﻪ عﺒارت ديگر وجود مثالهاي نقضي كﻪ در آنها از قدرت مقابﻠﻪ بﻪ مثل استفاده نشده است نشان
ميدهد موضوع جاي بررسي دارد .حال يا اين بررسي منجر بﻪ اثﺒات شهود اوليﻪ و توجيﻪ مشاهدات
خﻼف آن )با دﻻيل و توضيحات ديگر( ميشود يا بﻪ رد شهود اوليﻪ ميانجامد كﻪ در اين صورت بايد
مواردي كﻪ تحريم اساسا از ابتدا بﻪ دليل قدرت تقابل تحريمشونده طرح نشدهاند ،توجيﻪ و تفسير
كرد .بنابراين با توجﻪ بﻪ انتظارات مﺒني بر رفع تحريمها از نيمﻪ نخست سال  ،٢٠٢٢سياست ايران در
وهﻠﻪ نخست بر افزايش ظرفيت توليد بخشهاي نفت و گاز تمركز دارد .تقاضاي بيشتر از سوي چين،
توسعﻪ فازهاي باقي مانده ميدان گازي پارس جنوبي و گشايش يك ترمينال جديد صادرات نفت در
جاسك ،با دسترسي بيشتر بﻪ بازارهاي آسيايي ايران ،بﻪ اين موضوع كمك خواهند كرد .با افزايش
سطح فقر و تشديد فشار تورمي بر مصرف بخش خصوصي ،دولت ايران بر افزايش توليدات صنعتي و
كارخانﻪاي در ساير بخشها همچون خودروسازي تمركز خواهد كرد تا بتواند ابزاري براي رشد باثﺒات
اقتصادي فراهم آورد.
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