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پويايي هاي بازار

قيمت نفت برنت مجددا بﻪ زير  ٤٣دﻻر هر بشكﻪ سقوط كرد .نگراني حاصل از ظهور مجدد سيكل بيماري
كوويد ١٩-باعث ترديد در بهﺒود وضعيت اقتصاد جهاني شد .در عين حال قيمت نفت در مقايسﻪ با ماه آوريل
كﻪ  ١٦دﻻر هر بشكﻪ بيش نﺒود ،بيشترين در  ٤ماه اخير است .ﭼرا كﻪ عرضﻪ كنندگان نسﺒت بﻪ كاهش عرضﻪ
خود همچنان متعهدند .قيمت نفت برنت در روز جمعﻪ  ٤٢دﻻر و  ٦٣سنت و نفت وست تگزاس انترمدييت
نيز بﻪ  ٤٠دﻻر رسيد.
تفسير هفته

 -١دائره رتﺒﻪ بندي فيچ پيش بيني كرده نهايتا در  ٢٠٢٠اقتصاد جهاني  ٤.٦درصد كوﭼكتر خواهد
شد ،اما اقتصاد بﻪ سمت ركود بيشتر نخواهد رفت .بﻪ نظر فيچ شواهدي مانند باﻻ رفتن درصد
خرده فروشي هر ماه نسﺒت بﻪ ماه قﺒل از بعد از آوريل در آمريكا ،بريتانيا ،و اسپانيا ،باﻻرفتن
درصد دارندگان شغل در آمريكا در ماه مﻪ ،بهﺒود شاخص ) PMIشاخص مديريت سفارش كاﻻ(
در ماه مﻪ و ژوئن ،و راه افتادن بخش ساختمان در كشورهاي مختلف همﻪ نشان دهنده بهﺒود
اقتصاد در پس از توقف آن در دوران قلﻪ شيوع سرايت ويروس كروناست .فيچ در  ٢٠٢١پيش
بيني مي كند كﻪ اقتصاد جهاني  ٤.٩درصد رشد داشتﻪ باشد .در  ٣.٤ ،٢٠٢٢درصد احتماﻻ اقتصاد
جهاني بزرگتر خواهد شد.
 -٢در ماه هاي پيش رو اقتصاد كشورهاي حاشيﻪ خليج فارس  ٧.٦درصد كوﭼكتر خواهند شد .در
بزرگترين ركود در تاريخ اين كشورها ،بدليل تركيب تاثير بيماري كويد  ١٩و پايين آمدن قيمت
نفت ،بگزارش صندوق بين المللي پول همﻪ شش كشور خليج فارس بعﻼوه ايران و عراق با
مشكﻼت اقتصادي روبرو خواهند شد .از اول ژوئيﻪ عربستان ماليات بر ارزش افزوده را سﻪ برابر و
بﻪ  ١٥درصد رساند .درآمدهاي نفتي شش كشور عضو شوراي همكاري  ٢٠٠ميليارد دﻻر بﻪ نظر
مي رسد كمتر شود .امين ناصر ،رئيس شركت نفتي آرامكو بﻪ آينده بازار نفت خوشﺒين است .او
معتقد است كﻪ تقاضا در نيمﻪ دوم  ٢٠٢٠بﻪ  ٩٠ميليون بشكﻪ در روز در سطح جهاني مي رسد.
در بخش پايين دستي ،تقاصا براي بنزين و نفت گاز و سوخت جت هر سﻪ بيشتر از نيمﻪ اول
 ٢٠٢٠خواهند بود.
 -٣در همين حال رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيﻪ پس از ديدار از روسيﻪ و كويت بﻪ ديدار
امير قطر شتافت .تركيﻪ در منازعﻪ مابين قطر و سﻪ كشور عربستان ،امارات و بحرين ،از قطر
حمايت مي كند .در ﭼالش بازگرداندن هويت اسﻼمي بﻪ اياصوفيا بعنوان يك مسجد توسط دولت
تركيﻪ ،اياﻻت متحده با تغيير اين ساختمان از موزه بﻪ مسجد مخالفت كرد.
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در ماه مﻪ ،اوپك  ١.٢٥ميليون بشكﻪ در روز از توليد خود كاست .در ماه ژوئن ،مجددا اوپك ١.٨٤
ميليون بشكﻪ در روز از نفت خود نسﺒت بﻪ ماه مﻪ كم كرد .اين كار در ﭼارﭼوب توافق كاهش
توليد نفت در پس از شيوع بيماري كوويد ١٩-است .مجموعا اوپك پﻼس  ٩.٧ميليون بشكﻪ در
روز از توليد نفت خود كاست .صادارات كل نفت اوپك در ماه ژوئن برابر بوده است با  ١٧.٢ميليون
بشكﻪ در روز .اوپك اعﻼم كرد كﻪ براي پس از ژوئيﻪ هنوز تصميمي براي كاستن همان مقدار از
توليد خود مانند ماه هاي گذشتﻪ نگرفتﻪ است .ﭼند كشور بﻪ پﻼتس گفتﻪ اند كﻪ احتمال دارد
اوپك كاهش توليد نفت خود را بﻪ  ٧.٧ميليون بشكﻪ در روز برساند .در اين ميان ،نيجريﻪ از
كاهش توليد كمتر تﺒعيت مي كند .محمد بن سلمان دو روز قﺒل با رئيس جمهور نيجريﻪ تلفني
گفت و گو كرد .قيمت هاي نفت در سﻪ ماهﻪ دوم  ٢٠٢٠از رشد عجيﺒي برخوردار بودند .بﻪ يكﺒاره
قيمت نفت  ٨٠درصد رشد داشتﻪ و از  ١٦دﻻر بﻪ  ٤٠دﻻر رسيد .اين تغيير بزرگ آخرين بار در
 ١٩٩٠در پس از حملﻪ عراق بﻪ كويت در سﻪ ماهﻪ سوم  ١٩٩٠اتفاق افتاد .با اين همﻪ قيمت
نفت همچنان نسﺒت بﻪ روز اول  ٣٤ ،٢٠٢٠درصد كمتر است .قرار است كﻪ در  ١٥ژوييﻪ )٢٥
تيرماه( كميتﻪ نظارتي وزراي نفت اوپك بﻪ همراه وزير انرژي روسيﻪ با يكديگر براي بررسي بازار
نفت مﻼقات داشتﻪ باشند .در گذشتﻪ اوپك پﻼس توافق كرده بود كﻪ از ابتداي  ٢٠٢١كاهش
توليد ر ا بﻪ  ٥.٨ميليون بشكﻪ در روز برساند.
بنابر يك نظرسنجي توسط رويترز ،قيمت نفت برنت در سال  ٢٠٢٠در اطراف  ٤٠دﻻر بازي كرده
و در انتهاي سال بﻪ تدريج قيمت باﻻ خواهد رفت .اين نظرسنجي در ماه گذشتﻪ نشان مي داد
كﻪ متوسط قيمت نفت در نظر  ٤٥كارشناس نفت  ٣٧.٥٨دﻻر بوده است ،اما در ماه ژوئن
نظرسنجي نشان مي دهد كﻪ كارشناسان معتقدند اين قيمت بﻪ  ٤٠.٤١دﻻر هر بشكﻪ مي رسد.
بنابر گزارش مودي ،شيوع بيماري كوويد ١٩-و قرنطينﻪ شدن پس از آن ،موجب فاصلﻪ گرفتن
مردم از مصرف بيش از اندازه سوختهاي فسيلي شده ،زيرا حمل ونقل و سفرهاي تجارتي بسيار
كمتر شده است .در عوض كيفيت هوا در اكثر شهرهاي جهان بهتر شده است .شايد اين آخرين
فرصت براي بشر در جهت كم كردن مصرف سوختهاي فسيلي و گذار بﻪ انرژي هاي نو باشد.
آژانس بين المللي انرژي نيز در گزارشي خاطرنشان كرده است كﻪ براي رسيدن بﻪ انتشار صفر
گازهاي گلخانﻪ اي نيازمند شتاب در نوآوري در انرژي هاي پاك هستيم.
مقدار نفت موجود در انﺒارهاي مناطق مختلف اياﻻت متحده آمريكا بﻪ بيشترين مقدار خود در
طول تاريخ رسيد .در  ٢٠ماه ژوئن اين مقدار بﻪ  ٥٤١ميليون بشكﻪ رسيد .ركورد قﺒلي در ٢٠١٧
بود كﻪ مقدار آن بﻪ  ٥٣٦ميليون بشكﻪ رسيده بود .در همين حال در روز پنج شنﺒﻪ دوم ژوئيﻪ
تنها در آمريكا تعداد  ٥٥هزار نفر مﺒتﻼ بﻪ بيماري كرونا ثﺒت شدند .همچنين با توجﻪ بﻪ پايين
بودن قيمت نفت و هزينﻪ هاي باﻻ براي توليد كنندگان نفت شيل آمريكا ،بانك هاي طرف مذاكره
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با شركت هاي نفتي ،شرايط خود را براي اعطاي تسهيﻼت سخت تر كرده اند .قيمت  ٤٠دﻻر هر
بشكﻪ براي نفت تگزاس ،از نقطﻪ سربسري براي توليد شيل پايين تر بوده و بﻪ همين جهت بانكها
براي اعطاي وام هاي جديد ،شرايط بيشتري را قرار داده اند .شرط ارزيابي دقيقتر از مقدار دارايي
شركتهاي نفتي در زمان اخذ وام فعﻼ مقدار وام هاي داده شده را نسﺒت بﻪ سال قﺒل كمتر نموده
است.
 -٨در پي بروز تنش در امتداد مرزهاي ﭼين و هند در منطقﻪ لدخ در شمال كشمير ،كاﻻهاي وارداتي
هند از ﭼين در بنادر و فرودگاه هاي هندي رسوب كرده اند .مقامات هندي شرايط سختي را
براي اعطاي مجوز جهت كاﻻهاي ﭼيني اكنون اتخاذ كرده اند .در  ،٢٠١٩هند  ٧٠ميليارد دﻻر
واردات مستقيم از ﭼين داشتﻪ است .صاحﺒان كاﻻهايي مانند تلفن همراه و ساير كاﻻهاي
الكترونيك از تاخير در مﺒادي ورودي ﭼيني گلﻪ مند هستند .بصورت متوسط هفتﻪ اي يك
ميليارد دﻻر كاﻻهاي الكترونيك و تلفن همراه از ﭼين وارد هند مي شود .هند در يك اقدام
عجيب استفاده از  ٥٩اپليكيشن ﭼيني همراه تلفن هاي موبايل را ممنوع ساخت .همچنين از
ورود شركت هاي ﭼيني در مناقصﻪ مربوط بﻪ احداث اتوبان در هند جلوگيري كرد.
 -٩نروژ در صدد است كﻪ اكتشافات نفتي خود را در شمالگان توسعﻪ دهد .اين كشور در اقيانوس
منجمد شمالي يك استان نفتي تعريف كرده ١٣٦ ،پروژه را مشخص نموده و بﻪ مزايده گذارده
است ١٢٥ .پروژه در درياي بارنتز است كﻪ دراين دريا نروژ و روسيﻪ داراي ساحل ،آب هاي
سرزميني ،و مناطق اقتصادي ويژه هستند .نروژ بزرگترين توليدكننده اروپايي نفت خام است.
تابحال نروژ صندوق توسعﻪ ملي با هزار ميليارد دﻻر را از درآمدهاي نفت خام درست كرده است.
عﻼقﻪ بﻪ استخراج انرژي از منطقﻪ قطب شمال بعﻼوه مسئلﻪ كشتيراني ،وضعيت صلح آميز قطب
شمال را اكنون در پس از سﻪ دهﻪ وضعيت با ثﺒات اين منطقﻪ زير سئوال برده است .در پس از
فروپاشي اتحاد شوروي ،بنظر مي رسيد كﻪ نيروهاي رقيب سعي در دور نگاه داشتن اين منطقﻪ
از رقابت هاي مابين خود دارند .احتمال وجود منابع نفت ،گاز و الماس در زير يخ هاي اقيانوس
منجمد شمالي ﭼالشي را ميان همسايگان حوزه اين اقيانوس بﻪ وجود آورده است .بﻪ گفتﻪ اداره
ملي اقيانوس و اتمسفر آمريكا در دو دهﻪ اخير بﻪ علت انتشار گازهاي گلخانﻪ اي ،تغييراتي در
اقيانوس منجمد شمالي بﻪ وجود آمده است .اين تغييرات موجب شده كﻪ كشورها در ﭼند قدمي
تحقق رؤياي اكتشاف و استخراج منابع مخفي آن قرار گيرند .شركت هاي نفتي بين المللي )(IOC
در پي كاوش و استخراج منابع نفت و گاز از نقاطي از كره زمين هستند كﻪ تاكنون كشف و يا
برداشت نشده است .حوزه هاي نفتي اثﺒات شده كﻪ بﻪ دليل عمق كم و يا فشار مخزن براحتي
قابل دسترس بودند ،كم و بيش توسط بشر كشف و استخراج صورت گرفتﻪ است .اما نقاطي مانند
دو قطب كﻪ دور از دسترس و پوشيده از يخ و برف هستند بﻪ تازگي نظر اين گونﻪ شركت ها را
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بﻪ سوي خود جلب نموده است .افزايش درجﻪ حرارت زمين و آب شدن بخشي از يخ هاي دائمي
قطب شمال تحوﻻت ژئوپلتيكي ،سياسي و اجتماعي بدنﺒال داشتﻪ است .افزايش دما در قطب
شمال بيشتر از بقيﻪ مناطق كره زمين بوده است .حتي موانع ژئوپلتيكي گذشتﻪ را از ميان برده
است .شركت نفت اكوينر )استات اويل سابق( در سالهاي گذشتﻪ در كنار مرزهاي آبي روسيﻪ در
درياي برانتز اكتشافاتي را انجام داد ،اما ﭼندان ﭼذاب نﺒود .اينك اكوينر در مناطق شمالي تر بﻪ
گمانﻪ زني پرداختﻪ است .شكل زير مناطقي كﻪ فعاليتهاي نفتي نروژ در آن جا هستند را نشان
مي دهد.

٥

