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قيمت نفت در روز جمعﻪ  ٢٤مرداد ماه  ١٣٩٩مجددا بﻪ كمتر از  ٤٥دﻻر هربشكﻪ كاهش يافت .نفت خام برنت
درياي شمال بﻪ  ٤٤.٧٢دﻻر هر بشكﻪ رسيد .نفت وست تگزاس اينترمدييت با نيم درصد كاهش بﻪ ٤٢.٠٧
دﻻر بر هر بشكﻪ بفروش رفت .از دﻻيل آن مي تواند شيوع مجدد و باﻻرفتن تلفات در اكثر كشورها بﻪ دليل
بيماري كوويد ،١٩-باﻻ رفتن مقدار عرضﻪ ،و احتمال ضعيف شدن محرك هاي اقتصادي در آمريكا باشد .در
مورد ويروس كرونا ،هند مجددا از آمار باﻻي مﺒتﻼيان و فوت شدگان خﺒر مي دهد .هر دو نفت معيار از ابتداي
ژوييﻪ  ٤درصد افزايش قيمت داشتﻪ اند .قيمت گاز طﺒيعي در بازار هنري هاب براي اولين بار پس از شيوع
كرونا از  ٢دﻻر هر يك ميليون بي تي يو گذشتﻪ و بﻪ  ٢.٢٤دﻻر در روز جمعﻪ رسيد .نﺒايد از نظر دور داشت
كﻪ وضعيت تقاضا از سﻪ ماهﻪ اول و دوم  ٢٠٢٠بهتر است .آمار انﺒارها نشان مي دهد كﻪ بﻪ تدريﺞ مخازن نفت
خام در حال كاهش بوده و توليد پاﻻيشگاه ها در حال افزايش است .توافق اوپك پﻼس همچنان بﻪ قوت خود
باقي است .هفتﻪ آينده جلسﻪ اوپك قرار است مجددا برگزار شده وارزيابي نسﺒت بﻪ عكس العمل بازار صورت
گيرد .شيوع بيماري كوويد ١٩-همچنان تلفات مي گيرد .در برخي از كشورها ،پيش بيني ها اين بود كﻪ تعداد
مﺒتﻼيان و تلفات در حال كاهش است ،اما مجددا در اياﻻت متحده اياﻻت مختلف درگير اين بيماري شدند .از
طرف ديگر سود پاﻻيشگاه ها در بعد از ماه آوريل مانند قﺒل نيست و بشدت كم شده است .تقاضا آن طور كﻪ
پيش بيني مي شد رونق نگرفت.
تفسير هفته

 -١امارات عربي متحده واسرائيل براي عادي كردن روابط خود بﻪ توافق رسيدند .اين مطلب را رئيس
جمهور آمريكا اعﻼم كرد .در بخش اماراتي اين توافق را بﻪ ازاي ادامﻪ ندادن عمليات اسرائيل براي
انضمام ساحل غربي رود اردن خواندند .در رسانﻪ هاي اسرائيل و آمريكا گفتﻪ شد كﻪ اقدام اسرائيل
براي ضميمﻪ سازي سرزمين هاي اشغالي دره اردن تنها تعليق شده است .ايران ،تركيﻪ ،تشكيﻼت
خودمختار فلسطين و جنﺒش حماس اين توافق را محكوم كردند .كشورهاي خليﺞ فارس اين
توافق را تاييد نمودند .آيا اين توافق وضعيت سياسي منطقﻪ را تغيير خواهد داد؟ بنظر من نﻪ .اين
دو كشور سالهاست كﻪ زيرجلكي با هم همكاري مي كنند .در  ٢٠١٨وزير فرهنگ و توريسم
اسرائيل از ابوظﺒي ديدار كرد .هر دو كشور بلحاظ پايﻪ هاي اساسي حاكميت و حكمراني دچار
مشكﻼتي هستند .وجود انﺒوه فلسطيني ها در سرزمين هاي اشغالي و تعداد بسيار نيروهاي كار
خارجي در امارات مانع هرگونﻪ برنامﻪ ريزي درازمدت براي توسعﻪ پايدار در دو كشور مي گردد.
بنابراين ايجاد روابط و باز شدن سفارت خانﻪ ها بﻪ اين زودي امكان پذير نﺒوده ،و اگر هم باشد،
مانند روابط مصر و اسرائيل در  ١٩٧٨تغييراتي اساسي در منطقﻪ ايجاد نخواهد كرد .شايد در نگاه
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اول اين طور تلقي شود كﻪ مشكل اصلي امارات همچون عربستان ،حضور و توسعﻪ نفوذ ايران در
منطقﻪ آسياي غربي است .اما بنظر مي رسد كﻪ حاكمان امارات ،بيشتر از ايران از طرز تفكر اسﻼم
راديكال هراس دارند .آنها اخوان المسلمون را براي دبي و ابوظﺒي و شارجﻪ بيشتر تهديد مي دانند
تا طرز تفكر شيعي ايران را .بصورت مشخص شارجﻪ با طرز زندگي مردم و آزادي دست توريست
ها آن چنان كﻪ در دبي و ابوظﺒي و راس الخيمﻪ سياست گذاري مي گردد ،موافق نيست .بخصوص
كﻪ حاﻻ قطر همراه با اخوان المسلمون در كنار گوش آنها با سياست هاي عربستان مخالفت مي
كند و هنوز هم پابرجاست .آيا توافق امارات و اسرائيل بر بازار انرژي تاثير خواهد داشت؟ بنظر
مي رسد كﻪ اين توافق ،آشكار سازي سياست هاي عربستان سعودي در منطقﻪ است .ديگر
كشورهاي شوراي همكاري خليﺞ فارس نيز همين مسير را خواهند پيمود .پس فروش نفت و گاز
كشورهاي عربي بﻪ شركت هاي اسرائيلي ديگر تحريم نخواهد بود .ديگر آن كﻪ خطوط لولﻪ مابين
خاورميانﻪ و اروپا از طريق مناطق اشغالي فلسطينيان تسهيل خواهد گرديد .با اين حال امنيت
انرژي در امارات عربي متحده ارتقاء نخواهد يافت.
 -٢در حاليكﻪ اياﻻت متحده با امضاي توافق با چين فاز يك جنگ تجاري با چين بﻪ معناي اعمال
تعرفﻪ هاي جديد بر كاﻻهاي آمريكايي را در ماه ژانويﻪ كنار گذاشت ،اما رئيس جمهور آمريكا
همچنان جﺒهﻪ ديگري عليﻪ چين را فعال نگاه داشت .اين جﺒهﻪ جنگ فنآورانﻪ با چين است.
آمريكا چين را بﻪ تجاوز اقتصادي متهم كرده و تﻼش فراوان در سطح جهاني را آغاز كرده است
تا ديگر كشورها فنآوري هاي اطﻼعات و ارتﺒاطات را از چين اخذ ننمايند .در اين ارتﺒاط تكنولوژي
ارتﺒاط داده تلفن همراه موسوم بﻪ نسل  G5 ٥از شركت هوآوي چين تحريم شده و آمريكا
كشورها و شركت ها را از استفاده از آن برحذر داشتﻪ است .پس از آن دولت آمريكا شركت ها و
افرادي كﻪ با قانون جديد چين در مورد هنگ كنگ مرتﺒط هستند را تحريم كرد .بخصوص
اپليكيشن تيك تاك و سركنسولگري چين در هيوستون را بست .اما مشخص شده است كﻪ دو
كشور همچنان تا امروز بﻪ فاز يك توافق متعهد بوده و با هم همكاري مي نمايند .در حاليكﻪ در
بخشي از تعهدات خود ،چين نتوانستﻪ است كﻪ واردات كشاورزي را بﻪ اندازه اي كﻪ قول داده
است از آمريكا وارد نمايد .اما در بخش انرژي ،چين گاز طﺒيعي و فرآورده هاي نفتي را تا مقدار
 ٢٥ميليارد دﻻر از آمريكا خريداري كرده است .در حاليكﻪ آمارهاي اقتصادي چين در پس از
ظهور كرونا و فروكش كردن مقطعي آن تا اندازه اي اميدواركننده بود ،اما آمارهاي جديد نشان
دهنده آن است كﻪ وضعيت اقتصادي و مالي چين همچنان نسﺒت بﻪ سال قﺒل كمتر بوده و از
ابتداي سال تا ماه هفتم سال جاري خرده فروشي هر ماه نسﺒت بﻪ ماه قﺒل كمتر شده است .در
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همين حال توليدات صنعتي در چين  ٤.٨درصد در ژوئيﻪ امسال نسﺒت بﻪ سال قﺒل بيشتر شده،
هر چند كﻪ تا پيش بيني قﺒلي يعني  ٥.١درصد فاصلﻪ دارد.
 -٣كارشناسان و دانشمندان محيط زيست همچنان بدنﺒال جمع آوري نفت خام پخش شده در آب
هاي ساحلي موريس در شرق آفريقا در اقيانوس هند هستند .يك كشتي فلﻪ بر ژاپني مقدار
 ١٠٠٠تن نفت خام خود را بصورت ناخواستﻪ بﻪ آب هاي اقيانوس رها كرده است .اين كشتي بﻪ
يك صخره مرجاني برخورد كرده و نشت نفت پس از آن شروع شد .كارشناسان معتقدند كﻪ دو
دهﻪ طول خواهد كشيد تا وضعيت حيات وحش و گياهان بﻪ مانند قﺒلي خود در اين منطقﻪ
بازگردد.
 -۴فروش اوراق نفتي ايران در روز يكشنﺒﻪ  ٢٦مرداد در تاﻻر بورس انرژي تهران آغاز خواهد شد.
هدف اصلي اين كار شكستن تحريم هاي آمريكا عليﻪ ايران و استفاده از سرمايﻪ هاي داخلي اعﻼم
شده است .در عين حال اين كار بﻪ دولت درآمدهاي جديدي را نيز اعطا مي نمايد .در اين روز
 ٥٢٩هزار و  ٣١٢بشكﻪ نفت خام سنگين ايران عرضﻪ خواهد شد .قيمت هر بشكﻪ  ٩٤٤هزار و
 ٦٢٢تومان تعيين شده است .اوراق سلف نفتي دو سالﻪ بوده و سر رسيد قرارداد  ٢٦مرداد ١٤٠١
است .حداقل خريد براي هر نفر در اين عرضﻪ اوليﻪ يك بشكﻪ و حداكثر  ٢٠هزار بشكﻪ است.
حداكثر  ١٠روز كاري پس از پايان دوره عرضﻪ اوليﻪ معامﻼت ثانويﻪ اين اوراق آغاز مي شود.
 -۵بر اساس راي يك دادگاه در آمريكا محمولﻪ هاي نفت ايران بﻪ مقصد ونزوئﻼ مصادره شد .مقامات
آمريكايي ابراز مي كنند كﻪ فروش نفت ايران ،تحريم هاي آمريكا عليﻪ اين كشور را نقض مي
كند .گرچﻪ راي دادگاه جديد نيست ،اما اين بار نيروهاي امريكايي  ٤كشتي را در ميانﻪ اقيانوس
اطلس و در نزديكي جزاير كيپ ورده از مسير خود بﻪ سمت ونزوئﻼ منحرف كرده و آنها را بﻪ بندر
هيوستون در تگزاس اسكورت نمودند .اين خﺒر ممكن است كﻪ صحيح نﺒاشد .آمريكا در سالهاي
اخير بصورت مرتب صاحﺒان ،ناخدا و خدمﻪ كشتي ها را از حمل نفت خام و فرآورده هاي ايران
برحذر داشتﻪ است .اما اين اولين بار است كﻪ آمريكا موفق مي شود كﻪ كشتي هاي حامل نفت و
فرآورده هاي ايراني را مصادره نمايد .سال گذشتﻪ يك كشتي متعلق بﻪ شركت ملي نفتكش ايران
در جﺒل الطارق توسط نيروهاي بريتانيايي توقيف شد ،اما نهايتا آزاد گرديد .حكم دادگاه آمريكايي
محمولﻪ ها را شامل شده و خود كشتي مشمول راي نخواهد بود .بﻪ نظر مي رسد كﻪ صاحﺒان
كشتي ها با نيروهاي آمريكايي همكاري كرده و محمولﻪ را بﻪ كشتيهاي ديگر منتقل نموده تا از
مصادره كشتي در امان باشند .ايران اعﻼم كرده است كﻪ هيچ كدام از كشتي ها مالكيت ايراني
ندارند.
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 -۶مذاكرات مابين جمهوري خواهان و دمكرات ها در آمريكا براي پرداخت محرك هاي مالي بﻪ
بخش هاي مختلف جامعﻪ آمريكا بﻪ بن بست رسيده است .از طرف ديگر دﻻر در برابر ازرهاي
ديگر در هفتﻪ قﺒل ضعيف شد .در روز پنجشنﺒﻪ شاخص دﻻر در برابر  ٦ارز ديگر بﻪ كمترين مقدار
از ماه مﻪ  ٢٠١٨رسيد.
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