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پایش بازار انرژی

پویایی های بازار:
 -4شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بر بازار انرژی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم داشته است .بالفاصله
قیمت نفت برنت  1درصد نسبیت به قبل از ماه جدید میالدی افزایش نشان داده و به مقدار 63.46
هر بشکه یعنی باالترین در هفت ماه اخیر رسید .تاثیر تحوالت عراق بر بازار نفت انکارناپذیر است.
فشار برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق می تواند به کاهش فعالیت شرکت های نفتی آمریکایی
در حوزه های نفتی بیانجامد .خبر رسیده است که کارمندان و کارگران آمریکایی شرکت های نفتی
بین المللی در حال خروج از بصره هستند .در این صورت هدف عراق برای رسیدن به تولید حداکثری
 41میلیون بشکه در روز با اختالل روبرو می شود .این حدس و گمان تاثیر روانی بر بازار نفت داشته
و قیمت را باال می برد .عراق در حال حاضر دومین تولید کننده نفت اوپک با حدود  5میلیون بشکه
در روز است .همچنین حدسیات در مورد تصدی پست نخست وزیری عراق نیز یکی از تاثیرات
غیرمستقیم این عملیات است .آیا نخست وزیر بعدی عراق فردی ضدآمریکایی است؟ آیا مجلس عراق
رای به خروج نیروهای آمریکایی می دهد؟ تاثیر غیرمستقیم دیگر رهایی کوتاه مدت ترامپ از مسئله
استیضاح و تمرکز نخبگان داخلی آمریکا بر تحوالت خاورمیانه است .در این صورت احتمال دارد که
ترامپ بتواند مذاکرات با چین در مورد تعرفه ها را نهایی نماید .کاری که در ماه های اخیر به خوبی
پیش رفته است .از طرف دیگر ممکن است که مجلس نمایندگان عالوه بر مسئله استیضاح ،ندادن
اطالع حمالت آمریکا در عراق به دو مجلس قانون گذاری آمریکا را نیز به فهرست تخلفات ترامپ
اضافه نموده و از سوی دمکرات ها زیر فشار بیشتری قرار گیرد.
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تا قبل از تحوالت اخیر در عراق ،پیش بینی می شد که حداقل در سه ماه اول  1212بهای نفت برنت
به  02دالر هر بشکه برسد .در ماه مارس توافق موسوم به اوپک پالس به پایان می رسد و باید منتظر
بود که آیا توافق مجددا تمدید خواهد شد یا نه .پیش بینی می شود که هزینه های مربوط به حمل
و نقل نفت خام نیز بدلیل باال رفتن نرخ بیمه و افزایش ریسک ،سیر صعودی خواهد داشت .شرکت
انرژی راپیدان میزان ریسک حمله به نفتکشها و تاسیسات نفتی در خلیج فارس را بیشتر از  52درصد
اعالم کرده است.
همزمان امور اجرایی خروج آمریکا از معاهده پاریس و یا  COP14شروع شده است .در زمانی که اکثر
مردم جهان نسبت به کنترل گازهای گلخانه ای حساس شده اند ،دولت آمریکا درصدد خروج از
معاهده است .دولت ترامپ در نظر دارد که به صنایع آمریکا کمک کند تا واردات آمریکا از دیگر
کشورها بخصوص چین کاهش یابد .کمک دولت آمریکا به صنایع درون آمریکا به تقاضای بیشتر در
بخش مصرف نفت دامن می زند .هرچند که ممکن است این تقاضا با تولید بیشتر نفت شیل در داخل
آمریکا تامین گردد.
گزارش شده است که بدهی مربوط به وام های دریافتی در بخش نفت و گاز شیل آمریکا در  1سال
آینده به  122میلیارد دالر می رسد 14 .میلیارد دالر از سررسید وام های دریافتی مربوط به 1212
است .بیشتر از  122شرکت از  1245تاکنون در این بخش به ورشکستگی رسیده اند .بنظر می رسد
تبلیغات آمریکایی مبنی بر انقالب شیل اکنون با واقعیت ها همخوانی ندارد.
مقدار تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه در  ،1243به باالترین سطح از زمان سقوط اتحاد شوروی
رسیده است .در این سال روسیه مجموعا  44.15میلیون بشکه در روز تولید کرده است .این مقدار در
 44.46 1241میلیون بشکه در روز بوده است ..بدین ترتیب سه تولید کننده بزرگ جهان در حال
حاضر ایاالت متحده آمریکا ،روسیه و عربستان سعودی می باشند .در همین حال مجموع تولید اوپک
در دسامبر  1243به  13.55میلیون بشکه در روز یعنی  32هزار بشکه کمتر از ماه قبل کاهش یافت.
به گزارش اکونومیست در سال  1243رشد جهانی اقتصاد از همه سالهای بعد از رکود بزرگ 1221
کمتر و حدود  1.1درصد بوده است .در  1212وضعیت بهتر پیش بینی و احتماال رشد اقتصادی 1.1
درصد خواهد بود .به پیش بینی اکونومیست بهترین و بدترین اقتصادها در نمودار زیر آورده شده
است.
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