دانشگاه صنعتي شريف
دانشكده مهندسي انرژي
جهان انرژي

شنﺒﻪ  ١٨ارديﺒهشت ١٤٠٠
پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت در هفتﻪ گذشتﻪ باﻻ رفت و در چهارشنﺒﻪ بﻪ  ٧٠دﻻر هر بشكﻪ براي نفت خام از نوع برنت در
بازار بورس لندن رسيد .مجددا در روز جمعﻪ كمي پايين آمد و بﻪ  ٦٨.٥٠دﻻر هر بشكﻪ نزديك شد .قيمت
نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز بﻪ باﻻتر از  ٦٥دﻻر هر بشكﻪ در بازار كاشينگ رسيد .ايننشان دهنده
آن است كﻪ نفت همچنان يك حامل انرژي عمده در بخش تقاضاست .قيمت گاز طﺒيعي نيز بﻪ آستانﻪ ٣
دﻻر هر ميليون بي تي يو در ابتداي فصل تابستان نزديك مي شود.

تفسير هفته
 -١اياﻻت متحده در  ٢٠٢٠توانست بيشترين صادرات نفت خام خود را از ابتداي  ٢٠١٦كﻪ صادرات نفت
خام آمريكا از سوي دولت آزاد اعﻼم شد داشتﻪ باشد .آمريكا بزرگترين توليد كننده نفت جهان است
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كﻪ مقدار  ٣.٢ميليون بشكﻪ در روز از آن را در  ٢٠٢٠صادر كرده است .در همين حال وضعيت
اقتصادي اياﻻت متحده آمريكا مجددا رو بﻪ وخامت گراييد .در ماه آوريل تنها  ٢٦٦هزار نفر در بازار
كار استخدام شدند كﻪ نسﺒت بﻪ ماه هاي گذشتﻪ كمتر بود .منحني زير وضعيت اشتغال را از ركود
بزرگ در  ٢٠٠٨تا امروز نشان مي دهد.

 -٢اكنون مشخص شده است كﻪ رشد توليد ناخالص داخلي چين در سﻪ ماهﻪ اول سال  ١٨ ،٢٠٢١درصد
بيشتر نسﺒت بﻪ همان دوره در سال قﺒل بوده است .هرچند كﻪ پيش بيني ها حاكي از آن بود كﻪ از
اين هم بيشتر باشد .بخشي از اين رشد خيره كننده بدليل كاهش فعاليت هاي اقتصادي در ٢٠٢٠
بوده و بخشي ديگر خﺒر از رشد واقعي اقتصاد چين مي دهد .دولت چين بﻪ رشد باﻻ در سالهاي آينده
خوشﺒين بوده و بﻪ همين جهت اصﻼحات اقتصادي را با جديت دنﺒال مي كند .چين در نظر دارد تا
هر چﻪ بيشتر فنآوري هاي مربوط بﻪ جذب سرمايﻪ را تعميق بخشيده و از اين رهگذر همچنان بﻪ
ورود سرمايﻪ خارجي انگيزه دهد .بﻪ گزارش آي ان جي ،رشد كلي چين در تمام سال  ٢٠٢١بﻪ ٨.٦
درصد رسيده و مصرف داخلي باز هم بيشتر خواهد شد .صادرات چين نيز با كمتر شدن محدوديت
هاي بيماري كوويد ١٩-افزايش خواهد يافت .نگراني از شروع دور جديدي از جنگ سرد تجاري مابين
اياﻻت متحده آمريكا و چين يكي از ريسك هاي مطرح در مورد سرمايﻪ گذاري در چين است .بنظر
مي رسد كﻪ رهﺒران آمريكا مهمترين تهديد عليﻪ اين كشور را رفتار چين مي دانند .كشوري كﻪ شانﻪ
بﻪ شانﻪ آمريكا در توليد ناخالص داخلي براي رسيدن بﻪ سكوي باﻻترين در جهان رقابت مي كند .در
همين حال قيمت مس در بازارهاي جهاني بﻪ باﻻترين سطح از  ٢٠١١تاكنون رسيد .چين براي
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كاﻻهاي مختلف سرمايﻪ اي و مصرفي خود نياز بﻪ واردات مس دارد .قيمت هر تن مس براي تحويل
در ماه ژوئيﻪ بﻪ  ١٠١٢٣دﻻر هر تن در بازار نيويورك رسيد .پيش بيني مي شود كﻪ قيمت مس در
ماه ژوئن بﻪ  ١٣٠٠٠دﻻر هر تن برسد .در بخش عرضﻪ مس پرو اعﻼم كرد كﻪ بﻪ توليداتش در ماه
مارس  ١٩ ،٢٠٢١درصد افزوده است .قيمت مواد اوليﻪ فلزي همگي در حال افزايش است .سنگ آهن
بﻪ هر تن  ٢٠٠دﻻر در بازار جهاني رسيد .بخصوص فلزات كمياب مانند ليتيوم كﻪ بﻪ نظر مي آيد
جهان با بحران كمﺒود آنان روبرو مي شود .در همين حال آژانس بين المللي انرژي در گزارش تازه
خود هشدار داده است كﻪ گذار بﻪ انرژي هاي پاك و تجديدپذير ممكن است بسادگي صورت نپذيرد،
چرا كﻪ فلزات بحراني مورد نياز اين صنعت بشدت در حال گران شدن است ،مگر اين كﻪ سرمايﻪ
گذاري ﻻزم در مورد كشف و استخراج آنان صورت گيرد.
 -٣از طرف ديگر بنظر مي رسد روابط روسيﻪ و آمريكا بﻪ سمت قهقرا پيش مي رود .وزير خارجﻪ روسيﻪ
سرگئي ﻻورف و نيكﻼي پاترشوف دبير شوراي امنيت روسيﻪ در هفتﻪ هاي اخير ابراز داشتند كﻪ روابط
روسيﻪ و آمريكا مانند دوره جنگ سرد بد شده است .در عين حال هر دو نفر بازگشت بﻪ كمونيزم و
فاصلﻪ گرفتن از روش زندگي غربي را براي روسيﻪ مردود دانستند .آنتوني بلينكن وزير امور خارجﻪ
آمريكا در سفر دوجانﺒﻪ بﻪ كشورهاي اروپايي اولين ايستگاه را كيف پايتخت اوكراين انتخاب كرد.
اوكراين در گذشتﻪ بخشي از اتحاد شوروي بود و دفتر سياسي حزب كمونيست انحاد شوروي با توجﻪ
بﻪ اسﻼو بودن اكثريت اوكراين بﻪ اين جمهوري نظر مثﺒت داشت .صنايﻊ با فنآوري باﻻ و همچنين
نيروگاه هاي جديداﻻحدث شوروي مانند نيروگاه هستﻪ اي چرنوبيل در اوكراين بود .با فروپاشي
شوروي ،نگراني مسكو از اوكراين زياد شد .چون حاﻻ اوكراين بﻪ استپ ها و درياهاي يﺦ نزده روسيﻪ
تسلط داشت .از طرف ديگر مسئوﻻن اوكرايني و مردم آن خطﻪ بﻪ غرب بخصوص وارد شدن بﻪ اتحاديﻪ
اروپا و عضويت در ناتو عﻼقﻪ نشان مي دادند .دولت هاي طرفدار مسكو در اوكراين نتوانستند با مردم
تعامل نمايند و بﻪ تدريﺞ دامنﻪ تظاهرات عليﻪ دولت هاي دست نشانده مسكو باﻻ گرفت .پوتين در
 ٢٠١٤نيروهايش را بﻪ شﺒﻪ جزيره كريمﻪ كﻪ بر درياي سياه مسلط است فرستاده آن جا را اشغال
كرد .در پس از اشغال ،رفراندومي در سايﻪ سرنيزه برگزار شد و مردم كريمﻪ راي بﻪ انتزاع از اوكراين
و الحاق بﻪ روسيﻪ دادند .پس از آن طرفداران روسيﻪ در برخي از استانهاي شرقي اوكراين شروع بﻪ
پيشروي كردند ،در حاليكﻪ روسيﻪ پشتيﺒان آنها از طريق مرزهاي خود با اوكراين بود .حاﻻ ناتو مي
گويد روسيﻪ نقل و انتقال نظامي در مرزهاي اوكراين داشتﻪ است .روسيﻪ مي گويد كﻪ هر گونﻪ دخالت
ناتو وضعيت را بﻪ جايي مي كشاند كﻪ روسيﻪ بﻪ روش هاي ديگر فكر كند .اين موضﻊ روسيﻪ را غرب
بعنوان تسخير چند استان ديگر اوكراين تلقي مي كند .روسيﻪ در هفتﻪ گذشتﻪ اعﻼم كرد كﻪ بخشي
از نيروهايش را از مرز با اوكراين عقب كشيده است .اما ترديدي در ظرفيت هاي نظامي و امنيتي
روسيﻪ نيست .بﻪ همين جهت زماني كﻪ گريگوري كاراسين رئيس كميتﻪ سياست خارجي شوراي
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فدراسيون )مجلس علياي روسيﻪ( پيشنهاد داد كﻪ اكنون زمان آن رسيده است كﻪ يك قرارداد يالتاي
ديگر منعقد شود تا وضعيت دوفاكتو بﻪ جنگ منتهي نشود ،اكثرا بﻪ آن توجﻪ كردند .كنفرانس يالتا
چند ماه پيش از پايان جنگ جهاني دوم از چهارم تا يازدهم فوريﻪ سال  ١٩٤٥بﻪ مدت هشت روز در
كاخ تزارها در شهر يالتا واقﻊ در شﺒﻪ جزيره كريمﻪ برگزار شد .در اين كنفرانس فرانكلين روزولت
رئيسجمهور آمريكا و وينستون چرچيل نخستوزير انگلستان از يك سو و ژوزف استالين رهﺒر شوروي
ازسوي ديگر عمدتاً درباره سرنوشت كشورهاي اروپايي پس از پايان جنگ بﻪ بحث پرداختند.
 -۴در عين حال واشنگتن احساس مي كند كﻪ رقابت با روسيﻪ ،پيچيدگي روابط با چين را ندارد .روسيﻪ
بﻪ نظر آمريكا دست بﻪ كارهايي زده است كﻪ بايد تاديب شود .از جملﻪ حمﻼت سايﺒري ،دخالت در
انتخابات آمريكا ،نقض حقوق بشر ،و فعاليت هاي جاسوسي ديپلمات هاي روسي در كشورهاي اروپايي.
در كنار آن روسيﻪ قدرتي نﻪ چندان قوي است .زيرا از لحاظ اندازه اقتصادي در باﻻي جدول نﺒوده و
در بخش صنعت و كارآفريني بازيگر عمده اي نيست .و از همﻪ مهمتر روسيﻪ بﻪ توليد و صادرات نفت
و گاز وابستﻪ بوده كﻪ از نظر آمريكا اين درآمدها چندان نخواهد پاييد كﻪ خشك شود .توليد نفت و
گاز روسيﻪ نسﺒت بﻪ ذخائر اين كشور نشان دهنده پايان يافتن منابﻊ نفت و گاز اين كشور در آينده
نزديك است .اگر روسيﻪ همين حجم توليد فعلي را داشتﻪ باشد ،نفت خام اين كشور در  ٢٥سال
آينده و گاز طﺒيعي اين كشور در  ٥٥سال آينده بﻪ اتمام خواهد رسيد.
 -۵اين طور كﻪ در روسيﻪ برنامﻪ ريزي شده ،نيروهاي روسي مستقر در قره باغ قصد دارند كﻪ در روز
يكشنﺒﻪ  ٩مﻪ مراسم رژه نظامي در فرودگاه خان كندي خواجﻪ علي )خوجعلي( در نزديكي شهر شوشا
برگزار كنند .بنابر گزارش ها  ٤٠٠نفر نيروي نظامي روس در پايگاه نزديك شهر شوشا مستقر هستند.
بﻪ نظر مي رسد كﻪ اين رژه بخشي از جشن هاي مربوط بﻪ پيروزي اتحاد شوروي در جنگ جهاني
دوم است ،اما چرا در اين منطقﻪ و در جايي كﻪ روس ها بﻪ عنوان نيروهاي حافﻆ صلح هستند؟ اكنون
مشخص شده كﻪ موشك هايي كﻪ ارامنﻪ در نزاع بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان در چند ماه
گذشتﻪ شليك كرده اند ،از نوع موشك اسكندر نوع ام ) (SS-26 Stoneاست كﻪ روسيﻪ مطابق پيمان
محدود سازي موشك هاي بالستيكي فقط براي دفاع از خاك خودش قرار بود از آن استفاده كند.
بنظر مي رسد مابين جمهوري آذربايجان و روسيﻪ تنش در حال افزايش است.
 -۶در چنين وضعيتي اجﻼس وزراي خارجﻪ گروه هفت با دعوت از هند بعنوان ميهمان بﻪ كار خود ادامﻪ
داد .هند در ماه ماه مارس بﻪ دليل قيمت باﻻي نفت مقدار كمتري نفت خام وارد كرد .اما رويترز
گزارش مي دهد كﻪ عربستان سعودي با تخفيف قابل توجﻪ بر روي قيمتهاي فروش رسمي خود
) (Official Selling Pricesبراي بازارهاي آسيايي توافق كرده است تا در ماه مارس مقدار بيشتري
تا  ١٥ميليون بشكﻪ در ماه نفت خام از عربستان براي تصفيﻪ در پاﻻيشگاه ها خريداري نمايد.
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 -٧سمت و سوي كلي سياست هاي كشورهاي ثروتمند بر آن است كﻪ از رشد بيشتر چين جلوگيري
شده و روسيﻪ براي فعاليت هاي بقول غربي ها غيرمتمدنانﻪ خويش مورد تنﺒيﻪ قرار گيرد .از طرف
ديگر كشورهاي با اقتصاد نوظهور در حال باﻻكشيدن خود در جدول اقتصادهاي با رشد بيشتر هستند.
تركيﻪ در ايجاد ارتﺒاط بيشتر با همسايگانش در درياي سياه بﻪ توافقات قابل توجهي با اوكراين دست
يافتﻪ است .ايران در حال كم كردن اختﻼفات خود با گروه پنﺞ بعﻼوه يك است .احتمال توافق ايران
با همﻪ كشورهاي درون توافق برجام اكنون بيشتر شده است .عربستان همزمان با گفتگوهاي خود با
مقامات ايراني در بغداد ،با اعزام هيئتي بﻪ دمشق سومين كشور از كشورهاي عربي خواهد بود كﻪ
مجددا سفارت خود در مشق را بازگشايي مي كنند .گزارش شده است كﻪ وزراي نفت عراق و وسريﻪ
در بغداد با يكديگر مذاكره نمودند تا امكان انتقال گاز مصر از طريق سوريﻪ براي رساندن بﻪ نيروگاه
هاي عراقي را بررسي كنند .گرچﻪ ژئوپلتيك آنچنان با چنين خط لولﻪ اي سر سازگاري ندارد ،اما
بنظر مي رسد كﻪ آمريكا مايل است بﻪ هر قيمتي شده عراق را از وابستگي بﻪ گاز ايران دور كند.
ونزوئﻼ بعد از سالها سرگرداني و فشار تحريم آمريكا عليﻪ صنايﻊ نفت كشور اكنون توانستﻪ است كﻪ
روزانﻪ  ٧٠٠هزار بشكﻪ در روز صادرات نفت خود را تثﺒيت نمايد .اوپك پﻼس بﻪ تعهدات خود مﺒني
بر كاهش توليد پايﺒند است و بﻪ همين جهت قيمت نفت مدتهاست كﻪ از  ٦٥دﻻر هر بشكﻪ پايين
نمي آيد.
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