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  پويايي هاي بازار 
  نفت   تسنت هر بشكه رسيد. قيم  ٣٣دالر و    ٤٣ه و به  درصد باالر فت ١٠قيمت نفت برنت در آخر هفته   -١

سنت رسيد. قيمت گاز در هنري    ١٤دالر و    ٤١وست تگزاس اينترمدييت نيز روندي صعودي داشته و به  
دليل    سه   سنت بر هر ميليون بي تي يو رسيد.  ٧٩دالر و    ٢هاب به باالترين مقدار در سال جاري يعني  

توقف  جنگ بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ،  افزايش قيمت مي تواند    عمده
و مشكالت كارگري به وجود آمده در درياي    ،توليد در حوزه هاي نفت و گاز فراساحل در خليج مكزيكو 

ساعت مذاكره ارمنستان و آذربايجان را مجاب به آتش    ١٠د از  روسيه مي گويد توانسته بع  شمال باشد.
 بس موقت بر سر قره باغ كند.

 تفسير هفته 
تجارت جهاني براي  ، سازمان ١٩-با توجه به عدم قطعيت هاي به وجود آمده بلحاظ شيوع بيماري كوويد  -٢

  ٢٠٢١درصدي روبروست. اما در    ٩.٢پيش بيني كرده است كه حجم تجارت با كاهش    ٢٠٢٠كل سال  
با   براي    درصد روبروست.  ٧.٢رشد تجارت  و    ٢٠٢٠نمودار زير حجم تجارت جهاني بعالوه پيش بيني 

 را نشان مي دهد.  ٢٠٢١

 

به برنامه جهاني غذا وابسته به ملل متحد    ٢٠٢٠در همين حال در اسلو اعالم شد كه جايزه صلح نوبل  
براي بهتر نمودن    ،اعطا شد. كميته نوبل اين نهاد را بخاطر فعاليت هايش عليه گرسنگي و مشاركتش 

  شرايط مردم در نقاطي كه بر اثر خصومت و جنگ آسيب ديده اند، مستحق اين جايزه دانست.
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ات آمريكا متاثر شود. انتخابات آمريكا در سوم نوامبر  بازار نفت و گاز پيش بيني مي شود كه از انتخاب -٣
از كانديداي حزب جمهوريخواه ترامپ و كانديداي حزب دمكرات    ٢٠٢٠ انجام خواهد پذيرفت و يكي 

بايدن به كاخ سفيد راه خواهد يافت. در دوره ترامپ صنايع نفت و گاز از آزادي عمل زيادي برخوردار  
منصب كليدي در صنايع    ٤توانستند فعاليت هاي خودر ا گسترش دهند.  بودند و صنايع نفت و گاز شيل  

و   عامل  ميان مديران  از  زيست  محيط  رئيس سازمان  و  وزير خارجه،  انرژي،  وزير  وزير كشور،  انرژي، 
مريكا انتخاب شدند. نگاه دمكرات ها به صنايع نفت و گاز محدودتر است  آروساي شركت هاي نفت و گاز  

ط به انتشار گازهاي گلخانه اي و آلودگي آب و خاك را نيز در نظر دارند. فشار تبليغاتي  و نگرانيهاي مربو 
جناح ترامپ عليه دمكراتها بقدري زياد است كه بايدن مجبور شد اعالم كند كه در پس از پيروزي توليد  

سال اخير    ١٥در همين حال يك توفان بزرگ به نام دلتا كه در  نفت و گاز شيل را ممنوع نخواهد كرد.  
سابقه نداشته است، تاسيسات دريايي صنعت نفت و گاز آمريكا در خليج مكزيكو را در هم نورديده و  

ميليون بشكه در روز و دو سوم گاز توليدي در    ١.٦٧توليد نفت به اندازه    درصد   ٩٠موجب شد تقريبا  
 اين منطقه متوقف شود.  

چهارم از توليد نفت نروژ شد. نروژ بزرگترين توليد    باعث قطع يكنروژ    اعتصاب كارگران بخش نفت و گاز -۴
دولت نروژ در صدد مذاكره با كارگران است. بيشترين مقدار كاهش توليد در بخشي  كننده نفت اروپاست.  

از تاسيسات كه متعلق به شركت اكويينر (استات اويل سابق) است صورت مي گيرد. بصورت كلي حدود  
ميليون مترمكعب كاهش خواهد    ٣٥توليد گاز هم به اندازه    مي شود.  ميليون بشكه از نفت نروژ كم  ١

 روز جمعه دو طرف با يكديگر مذاكره كردند.  يافت.

به اين طرف هر ماهه رشد قابل توجهي داشته و در ماه سپتامبر    ٢٠٢٠اردات نفت خام به چين از آوريل  و -۵
ميليون بشكه در    ١٢.٩ميليون بشكه در روز رسيده است. در ماه ژوئن نيز واردات نفت خام به  ١١.٧١به 

همين  در  ا صادر مي گردد.  مجددد  وروز رسيد. مقداري از اين واردات در پااليشگاه هاي چيني تصفيه شده  
حال رئيس جمهور چين در سخنراني در اجالس تغييرات اقليمي گفت كه چين در نظر دارد توليد گاز  

را به صفر برساند. وود مكنزي گزارش مي دهد كه براي رسيدن به    ٢٠٦٠گلخانه اي اكسيد كربن خود تا  
يارد دالري داشته باشد. بخش اعظم اين  ميل ٥٠٠٠چنين هدفي چين نياز دارد تا سرمايه گذاري حداقل 
بخش اعظم انرژي مورد نياز مردم و صنايع را   ٢٠٥٠سرمايه گذاري براي آن است كه چين مي خواهد تا 

  ٢٨الكتريكي برآورده سازد. رسيدن به چنين هدفي براي كشوري كه به تنهايي    انرژي   از طريق حامل
ميليارد تن اكسد كربن روانه جو مي كند،    ١٠نه بيشتر از  درصد گازهاي گلخانه اي را منتشر كرده و ساال

 ه طلبانه است. ات جد بش
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چه    تاكنون جايي نداشت. چرا كه اين سازمان بدنبال توليد هر  ك) در گزارشهاي اوپPeak Oilقله نفتي ( -۶
نده  سال آي  ٢٠ده بود. اينك اوپك پيش بيني مي كند كه قله نفتي در  نبيشتر نفت خام در همه سالهاي آي 

نفت كاهش خواهد يافت. به گزارش اوپك تقاضاي جهاني نفت در    اتفاق افتاده و پس از آن توليد جهاني
نقل مكان كرده    ١٠٩.١به    ٢٠٤٥ميليون بشكه رسيده و پس از آن با روند كاهشي در    ١٠٩.٣به    ٢٠٤٠

بيني اوپك در    جدول زير پيشو سپس منحني تقاضا در بازه طوالني بصورت خطي ادامه خواهد يافت.  
 سالهاي آينده از تقاضا را نشان مي دهد. 

  
 

امارات عربي متحده در حال جبران تخلف از تعهدات اوپك پالس در گذشته است. در ماه اوت امارات   -٧
ميليون بشكه در روز صادرات نفت خام داشت، درحاليكه سهميه اين كشور در چارچوب توافق    ٢.٦٩٣

درصد    ٨ميليون بشكه در روز بود. امارات در سپتامبر    ٢.٥٩٠ص روسيه،  اوپك و كشورهاي غيراوپك بخصو
ميليون بشكه رسانده و تطابق توليد خود با توافق اوپك پالس    ٢.٤٧٦از توليد خود را كاسته و به مقدار  

 درصد رسانيد.    ١١٦به 

در هفته قبل در    ) متشكل از وزراي خارجه ژاپن، هند، استراليا و آمريكاQuadگروه موسوم به چهار (  -٨
توكيو با يكديگر مالقات كردند. اين جلسه داراي بيانيه پاياني و يا اعالميه مشترك نبود. اما هر كدام از  
اين جلسه مطرح شده است.   وزرا در مصاحبه مطبوعاتي خود خاطر نشان ساختند كه چه مسائلي در 

ت مورد بحث قرار گرفت. مسئله بيماري  استراليا خاطر نشان مي سازد كه منابع انرژي و معدني با اهمي
چين از يك    كشور مورد بررسي قرار گرفته است.  ٤و مسائل امنيت منطقه اي به گفته هر    ١٩-كوويد 

طرف با طرح بزرگ ابتكار كمربند و جاده در آسياي جنوب شرقي بشدت نفوذ خود را با تمهيد سرمايه  
 خت زيرساخت ها گسترش داده است.  گذاري و سا


