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پويايي هاي بازار
قيمت نفت در روز جمعﻪ  ١٠مرداد ماه  ٤٣ ،١٣٩٩دﻻر و  ١٠سنت بر هر بشكﻪ بود .عصر جمعﻪ اين مقدار
براي نفت برنت درياي شمال در بازار لندن براي تحويل در ماه اوت بﻪ  ٤٣دﻻر بر هر بشكﻪ رسيد .گزارش
فعاليت هاي اقتصادي در گوشﻪ و كنار جهان نشان مي دهد كﻪ وضعيت بﻪ خوبي پيش نرفتﻪ و اقتصاد آمريكا
همچنان با افت روبروه بوده است .قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز همچنان در كانال  ٤٠دﻻر
باقي مانده است .قيمت هر ميليون بي تي يو گاز طﺒيعي نيز بﻪ  ١دﻻر و  ٨٠سنت رسيد.
تفسير هفته

 -١در روزهاي گذشتﻪ قيمت طﻼ بﻪ باﻻترين حد خود ،يعني بﻪ نزديكي  ٢٠٠٠دﻻر هر اونس رسيده
است .قيمت طﻼ كﻪ در سال جاري  ٢٨درصد افزايش يافتﻪ عامل اصلي اين حمايت بﻪ خاطر دﻻر
ضعيف بوده كﻪ الﺒتﻪ وخامت اوضاع بﻪ دليل همﻪگيري ويروس كرونا هم بﻪ اين مسئلﻪ كمك
كرده است .فدرال رزرو )بانك مركزي آمريكا( سعي كرد كﻪ قيمت طﻼ را با تزريق پول كنترل
نمايد .بﻪ نظر مي رسد كﻪ گزارش هاي نﻪ چندان مطلوب در مورد اقتصاد و ماليﻪ كشورها و
شركتهاي بزرگ ،مردم را بﻪ اين فكر انداختﻪ كﻪ اندوختﻪ خود را بهتر است بصورت طﻼ پس انداز
كنند.
 -٢تحوﻻت بازار نفت در دوره شيوع ويروس كرونا بﻪ تغيير جغرافيايي مركز ثقل تجارت جهاني نفت
كمك كرده است .در ماه هاي ابتدايي  ٢٠٢٠اضافﻪ عرضﻪ نفت بﻪ حدي رسيد كﻪ براي برداشت
نفت خام وست تگزاس اينترمدييت ،فروشندگان حاضر بودند كﻪ مﺒالغي هم بپردازند .اكثر نفت
اضافي عرضﻪ شده بﻪ سمت چين مي رفت .چين بزرگترين واردكننده نفت جهان است و در آن
دوره نفت خام ارزان را بﻪ صورت تك محمولﻪ ) (spotوارد مي كرد .بازار بورس انرژي شانگهاي
و قراردادهاي آينده در آن تا اندازه دستخوش تشنج شدند .بر اي رفع نياز پاﻻيشگاه هايي كﻪ بﻪ
روش خريد تك محمولﻪ رو آوردند ،بازار شانگهاي بﻪ ظرفيت سازي براي تحويل نفت خام و انﺒار
كردن آن تا خريد مشتري روآورد .در نتيجﻪ بازار شانگهاي با تعداد بيشتر خريد و فروش روبرو
گشتﻪ و اكنون در شرق آسيا يكي از مهمترين بازارهاي تﺒادل تجاري نفت خام گشتﻪ است.
بازارهاي معيار در ديگر نقاط جهان عﺒارتند از روتردام ،آنتورپ ،جزاير آزارو ،و سنگاپور .در همين
حال شركت هاي چيني وارد كننده گاز طﺒيعي فشرده شده )ال ان جي( بﻪ فروشندگان اين
سوخت در آمريكا اعﻼم كرده اند كﻪ خريد در چارچوب قرارداد دراز مدت ال ان جي از آمريكا
بلحاظ اقتصادي مقرون بﻪ صرفﻪ نيست .حاﻻ چين مي تواند هر مقدار كﻪ ال ان جي نياز داشتﻪ
باشد از بازار تك محمولﻪ و از كشورهايي مانند قطر و استراليا وارد نمايد .قيمت براي ال ان جي
آمريكا بدليل كاهش تقاضاي جهاني ،اضافﻪ عرضﻪ در نقاط مختلف جهان براي مصرف كنندگان
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در مقايسﻪ با ساير انتخاب ها گران است .هم اكنون مجموع ناوگان ال ان جي آمريكا با نصف
ظرفيت سال  ٢٠١٩مشغول بﻪ فعاليت است .اگر قيمت يك ميليون بي تي يو از ال ان جي آمريكا
در مقصد شرق آسيا  ٨دﻻر باشد ،اين قيمت براي عرضﻪ كنندگان آمريكايي مناسب است .در
حاليكﻪ اين مﺒلغ ،قيمت گاز طﺒعي در نقطﻪ تحويل در شهرهاست.
منطقﻪ خودمختار كردهاي شمال شرق سوريﻪ با يك شركت آمريكايي براي توليد نفت توافقي را
امضا نموده است .بگزارش المانيتور اين توافق از پشتيﺒاني واشنگتن برخوردار است .شركت دلتا
كرسنت ثﺒت شده در دﻻور آمريكا براي امضاي اين قرارداد مجوز اداره كنترل منابع خارجي
) (OFACرا از وزارت خزانﻪ داري آمريكا اخذ نموده است .مايك پمپئو وزير خارجﻪ آمريكا در
جريان شهادتش در برابر كميتﻪ روابط خارجي مجلس سناي آمريكا اين قرارداد را تاييد كرد .دو
پاﻻيشگاه كوچك نيز قرار است كﻪ در اين توافق در منطقﻪ كردنشين سوريﻪ ساختﻪ شود .تا قﺒل
از شروع جنگ در سوريﻪ در  ٢٠١١دولت سوريﻪ از اين منطقﻪ  ٣٨٠هزار بشكﻪ نفت در روز توليد
مي كرد .اكنون حدس زده مي شود توليد اين منطقﻪ  ٦٠هزار بشكﻪ در روز است .در ٢٠١٩
رئيس جمهور آمريكا اعﻼم كرد كﻪ در اين منطقﻪ و در كنار مرزهاي تركيﻪ و عراق  ٥٠٠نيروهاي
ويژه آمريكايي را حفظ خواهد كرد ،چرا كﻪ نفت را دوست دارد.
شركت نفتي معظم اكزان موبيل گزارش فعاليت سﻪ ماهﻪ اول  ٢٠٢٠را منتشر كرده است .در اين
دوره اكزان  ١.١ميليارد دﻻر ضرر كرده كﻪ در طول  ٣٦سال گذشتﻪ سابقﻪ نداشتﻪ است .توليد
نفت اين شركت  ٧درصد نسﺒت بﻪ سال گذشتﻪ كاهش نشان مي دهد .در همين دوره شورون
نيز  ٣ميليارد دﻻر از دست داده است .شورون از تاسيسات خود در ونزوئﻼ كﻪ حدود  ٢.٦ميليارد
دﻻر ارزش داشت ،مجﺒور شد بﻪ دليل تحريم هاي آمريكا عليﻪ اين كشور دست كشد.
حفاري براي توسعﻪ حوزه هاي نفت و گاز شيل در كانادا كمتر شده است .در سال جاري انجمن
خدمات نفتي كانادا پيش بيني كرده كﻪ تنها  ٢٨٨٠چاه نفتي تقاضاي بﻪ حفاري دارند .در ،٢٠١٩
عملكرد حفاري در كانادا  ٤٩٠٠چاه بوده است.
دولت ترامپ در ميان فشار گروه هاي طرفدار محيط زيست و راي دادگاه ،نهايتا مجوز توسعﻪ خط
لولﻪ موسوم بﻪ كي استون  ١٠را از  ٥٩٠هزار بﻪ  ٧٦٠هزار بشكﻪ در روز صادر كرد .اين خط لولﻪ
نفت خام كانادا و شمال آمريكا را بﻪ منطقﻪ تگزاس و خليج مكزيكو مي رساند.

تصحيح :در گزارش  ٢٨تير  ١٣٩٩آمده بود" :بنا بﻪ برخي گزارشها ايران هند را از پروژه توسعﻪ ريلي كﻪ
چابهار را بﻪ زاهدان متصل ميكند ،كنار گذاشتﻪ شده است .علت اين تغيير از سويي تﺄخير در پرداختهاي
مالي ايران بﻪ هند ذكر شده است و از سوي ديگرتوافقنامﻪ استراتژيك ايران با چين .چهار سال پيش ايران،
هند ،و افغانستان اين پروژه بزرگ را امضا كردند" .جناب آقاي عﺒداﷲ نوروزي از سفراي پرسابقﻪ ايران طي
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نوشتﻪ اي توضيح دادند كﻪ طرف هندي در پس از اعمال تحريم هاي مجدد ايران از سوي آمريكا از تعهدات
مالي خود شانﻪ خالي كرد .با تشكر از ايشان.
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