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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١بهاي نفت خام در روزهاي اخير كمي باﻻ آمده اما همچنان  ٢٠درصد پايينتر از اول نوامﺒر ٢٠٢١
است .در اول ماه نوامﺒر قيمت نفت خام برنت بﻪ  ٨٦دﻻر هر بشكﻪ نيز رسيد .سﻪ عامل ظهور سويﻪ
جديد بيماري كوويد ،١٩-تصميم دولت بايدن مﺒني بر استفاده از ذخائر نفت استراتژيك ،و احتمال
بﻪ نتيجﻪ رسيدن مذاكرات ايران با  ٤+١و اضافﻪ شدن صادرات نفت ايران بﻪ بازار عرضﻪ ،قيمت ها را
در آخر نوامﺒر و اول دسامﺒر كاهش داد .امروز قيمت نفت خام برنت در بازار لندن  ٦٩.٨٨دﻻر معاملﻪ
شده است .قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز از  ٨٤دﻻر در اوايل ماه نوامﺒر بﻪ ٦٦.٢٦
دﻻر هر بشكﻪ رسيد .قيمت گاز طﺒيعي نيز از  ٦.٢دﻻر در ابتداي نوامﺒر بﻪ  ٤.١٣دﻻر هر ميليون بي
تي يو در امروز سقوط كرده است .هر چند كﻪ هر سﻪ شاخص انرژي در روزهاي اخير و در پي افتادن
قيمت ها در پس از اجﻼس اوپك پﻼس دوباره كمي افزايش داشتﻪ اند.

تفسير هفﺘﻪ

 -٢روز چهارشنﺒﻪ  ١٠آذر كنفرانس وزراي اوپك بصورت مجازي برگزار شده و روز پنج شنﺒﻪ  ١١آذر
كميتﻪ نظارتي وزراي اوپك تشكيل جلسﻪ داد .در همان روز اجﻼس وزاري نفت و انرژي اوپك و
غيراوپك موسوم بﻪ اوپك پﻼس تشكيل شد .بنظر مي رسد كﻪ اوپك بدنﺒال تعديل پيش بيني هاي
قﺒلي در مورد مقدار تقاضا و عرضﻪ نفت خام در جهان است .ظهور سويﻪ جديد بيماري كوويد ١٩-بﻪ
نام اُميكرون بازار انرژي و بخصوص نفت را متﻼطم كرده است .كارشناسان دبيرخانﻪ اوپك در گزارش
خود بﻪ جلسﻪ عنوان داشتند كﻪ پيش بيني مي كنند كﻪ حدود  ٢ميليون بشكﻪ در روز نفت خام
اضافي در بازار عرضﻪ با وضعيت فعلي در سﻪ ماهﻪ اول  ٢٠٢٢وجود داشتﻪ باشد .اجﻼس اوپك پﻼس

١

دانشگاه صنعتي شريف
دانشكده مهندسي انرژي
جهان انرژي

شنﺒﻪ  ١٣آذر ١٤٠٠
با تاييد افزايش  ٤٠٠هزار بشكﻪ اي گروه در ژانويﻪ بﻪ اتمام رسيد ،اما بر خﻼف رويﻪ معمول در پايان
جلسﻪ اوپك +اعﻼم شد كﻪ با توجﻪ بﻪ وضعيت نامطمئن بازار ناشي از سويﻪ جديد ،مذاكرات وزراي
اوپك همچنان باز است و پيشنهادات جديد از سوي كشورها پذيرفتﻪ مي شود .اين بدان معناست كﻪ
وضعيت بازار آن چنان نامعلوم و غيرروشن است كﻪ هر لحظﻪ بايد منتظر موقعيت هاي ناخواستﻪ بود
و مآﻻ هر كشور بايد مقدار توليد نفت خود را بﻪ وضعيت جديد تعديل كند.
 -٣مذاكرات ايران با كشورهاي  ٤+١در وين ديشب با برگزاري كمسيون مشترك نمايندگان كشورها بﻪ
همان صورتي كﻪ در توافق برجام ذكر شده ،پايان پذيرفت .دور هفتم مذاكرات در پنج روز ميان هيئت
ايراني با نمايندگان كشورهاي روسيﻪ ،چين ،انگلستان ،فرانسﻪ ،و آلمان انجام شد .درعين حال كﻪ از
جزئيات مذاكره خﺒري رسمي منتشر نشده است ،اما احساس افكار عمومي ناشي از سخنان ضمني
ديپلمات ها و لﺒخندهاي آنها آن است كﻪ مذاكرات پيشرفت داشتﻪ است .طرف ايراني دو پيش نويس
در مورد برداشتﻪ شدن كامل تحريم ها و چگونگي بازگشت ايران بﻪ تعهدات هستﻪ اي مندرج در سند
برجام در روز چهارم ارائﻪ كرده است .از عكس العمل طرفهاي ديگر مي توان متوجﻪ شد كﻪ نمايندگان
 ٤+١نيازمند مشورت با پايتختهاي خود هستند .همچنين كشورهاي اروپايي عضو برجام مايل هستند
كﻪ موضع بازيگر هفتم يعني آمريكا كﻪ تحريم هاي اوليﻪ و ثانويﻪ او عليﻪ ايران باعث فشارهاي اقتصادي،
سياسي و اخيرا اجتماعي عليﻪ دولت ايران شده را نيز جويا شوند .تمايﻼت جديد در ميان كشورهاي
عرب خليج فارس براي تعامل با ايران مي تواند دليلي بر پيشرفت ايران در مذاكرات باشد .شركت
فعال ايران در اجﻼس سران سازمان همكاري هاي اقتصادي در عشق آباد و امضاي قراداد سﻪ جانﺒﻪ
سواپ گاز طﺒيعي مابين تركمنستان ،ايران ،و آذربايجان بﻪ اندازه  ١.٥تا  ٢ميليارد متر مكعب در سال
مي تواند مجددا نقطﻪ شروع همكاري هاي منطقﻪ اي ايران در بخش انرژي تلقي شود .هر چند كﻪ
اين مقدار با توجﻪ بﻪ توليد و مصرف گاز طﺒيعي در ايران مقدار ناچيزي است اما باﻻخره بايد ديپلماسي
انرژي را از جايي شروع كرد .در حاليكﻪ توليد نفت ايران از گذشتﻪ كمتر و صادرات اين كشور كمتر
است ،اما تنها مقداري كﻪ يك كشور نفت روانﻪ بازار مي كند ،نشان دهنده تاثير آن كشور در بازار
نفت نيست .ايران مي تواند با فعاليت هاي فني براي افزايش ظرفيت اضافي خود ،مذاكرات سياسي با
كشورهاي ديگر براي متصل كردن شركت هاي ايراني و شركتهاي مصرف كننده در كشوهاي ديگر،
فعال شدن در بازار انرژي از طريق تعامل با شركت هاي نفتي بين المللي ،و نهايتا مشاركت در بخش
رسانﻪ اي و سكتور مشاوره نفتي موقعيت خود را بهﺒود بخشد.
 -۴بﻪ نظر مي رسد پيش بيني هاي قﺒلي مﺒني بر فعال شدن اقتصاد جهاني در پس از بحران كرونا در
 ٢٠٢٠و نياز بيشتر براي مصرف نفت خام اشتﺒاه بوده و اقتصاد كشورهاي موثر در اقتصاد جهاني بﻪ
سمت فعاليت كمتر ميل پيدا مي كنند .آلمان و اتريش اعﻼم كردند كﻪ شرايط قرنطينﻪ را مجددا
اعمال خواهند كرد .اين بﻪ معناي كمتر شدن تقاضا دراين دو كشور صنعتي است .رشد متوسط توليد
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ناخالص داخلي در سطح جهاني كمتر از گذشتﻪ حدس زده مي شود .وجﻪ مشخصﻪ سقوط اين باره
اقتصاد ،تورم قابل توجﻪ در قيمت كاﻻها در كشورهاي مختلف است .تورمي كﻪ با اهداف سياست
گذاري هاي مالي كشورها جور در نمي آيد .در منطقﻪ يورو افزايش قيمت حامل هاي انرژي و سپس
مواد غذايي بﻪ تدريج در حال گسترش بﻪ كاﻻها و خدمات ديگر مي باشد .طﺒيعي است كﻪ فشار
تورمي بر كشورهاي با درآمد كمتر موثرتر است ،چرا كﻪ در اين كشورها بصورت متوسط  ٤٠درصد
هزينﻪ هاي مصرفي خانوار براي تهيﻪ خوراك است .بنظر مي رسد احساس رواني كﻪ در آينده وضعيت
توليد و تحويل كاﻻ آن چنان روان نيست ،بر بازار و پيش بينيهاي  ٢٠٢٢تاثير گذارده است .از طرف
ديگر محدوديتهاي زيست محيطي و سياست گذاري كشورها كﻪ نمونﻪ اي از آن در كنفرانس
بينالدولي تغيير اقليم در گﻼسكو مشاهده شد ،هزينﻪ توليد و تحويل انرژي هاي فسيلي را افزايش
مي دهد .در مورد انرژيهاي تجديدپذير كميابي منابع مختلف مانند فلزات نادر مورد استفاده در توليد
انرژي هاي پاك ،كمﺒود نيمﻪ هاديها ،و تاخير در سفرهاي دريايي بﻪ دليل محدوديتهاي گذرگاههاي
دريايي قابليت اطمينان را كاهش مي دهد .احساس گران شدن اجناس در كشورهاي مختلف يك
احساس مشترك است ،چرا كﻪ دولت ها در دوران گسترش بيماري كوويد ١٩-در  ،٢٠٢٠برخي از
ماليات ها از جملﻪ ماليات بر ارزش افزوده را حذف و يا كاهش دادند .اكنون دولت آلمان اين ماليات
را مجددا اعمال مي كند .تورم در قيمت كاﻻها و خدمات در انگلستان و كانادا نيز برجستﻪ است .در
حاليكﻪ در كشوهاي آسيايي بخصوص در چين ،ژاپن ،و اندونزي اين مقدار كمتر است .اما در
اقتصادهاي نوظهور مانند تركيﻪ تورم بيداد مي كند .تورم مصرف كننده در تركيﻪ از ابتداي  ٢٠٢٠تا
آخر اكتﺒر  ٢٠٢١بصورت ساﻻنﻪ  ١٧درصد بوده است .روسيﻪ و هند در مكان هاي بعدي هستند.
 -۵در اياﻻت متحده نيز تورم قابل توجﻪ است .در اكتﺒر سال جاري متوسط تورم قيمتي بﻪ  ٣درصد رسيد
كﻪ از ديگر كشورهاي توسعﻪ يافتﻪ بيشتر و از هدفگذاري سياست گذاري خزانﻪ داري فدرال باﻻتر بود.
تورم در بخش هايي مانند غذا و مصالح ساختماني بيشتر از اين مقدار است .در بازار منابع انساني
آمريكا ،نيروي كار تمايلي بﻪ گرفتن شغل نشان نمي دهد .بﻪ همين دليل دولت بايدن بر عربستان
سعودي فشار آورده است تا تصميمي گرفتﻪ نشود كﻪ همچنان قيمت نفت افزايش پيدا كند ،چرا كﻪ
قيمت باﻻي نفت باعث بيشتر شدن هزينﻪ توليد كاﻻها و افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي است .اين
دومي تاثير مستقيم بر انتخابات ميان دوره اي كنگره در نوامﺒر  ٢٠٢٢دارد .در صورت باقي ماندن
قيمتهاي فعلي فرآوردهها بخصوص بنزين شانس كمي براي راي دادن مردم بﻪ كانديداهاي حزب
دمكرات وجود دارد .در صورت پيروزي نمايندگان حزب جمهوري خواه ،نتيجﻪ مترتب بر آن احتمال
پيروزي كانديداي رياست جمهوري از حزب جمهوري خواه در  ٢٠٢٤است .و اين شخص كسي جز
دونالد ترامپ نيست.
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 -۶در اين وضعيت مشخص نيست كﻪ واكسن ها و داروهاي ضد كرونا بر روي اين سويﻪ جديد تا چﻪ
اندازه موثر است و اين خود بر عدم قطعيت ها در بازار نفت مي افزايد .در اين ميان خوش بيني نيز
در بازار وجود دارد .كارشناس بانك آمريكا ) (Bank of Americaمعتقد است كﻪ همچنان قيمت متوسط
نفت در  ٨٥ ،٢٠٢٢دﻻر هر بشكﻪ است .اگر از ظرفيت حمل ونقل هوايي بصورت كامل استفاده شود،
نفت وست تگزاس اينترمدييت بﻪ  ١٠٠دﻻر هر بشكﻪ نيز خواهد رسيد .الكساندر نواك معاون نخست
وزير روسيﻪ معتقد است كﻪ هر چند حمل و نقل در اروپا بﻪ دليل تصميم دولت ها با ظهور سويﻪ
جديد كمتر شده ،اما آمار نشان مي دهد كﻪ ترابري در آسيا و قاره آمريكا بيشتر شده است.
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