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  پايش بازار 

  
  
  

  
  
  
  

  پويايي هاي بازار 
قيمت نفت خام هاي شاخص با قيمت هايي نزديك به قيمت هاي هفته قبل در اين هفته باقي ماندند.  -١

دالر كاهش يافت. خبرهاي خوبي از توافق ايران با طرفهاي ذيربط    ٦٣قيمت برنت در بازار بورس لندن به  
كه بازار آتي نفت را در بخش تقاضا با ثبات مي    اياالت متحده آمريكا از وين منتشر شد براي بازگشت  

ت نفت وست تگزاس  قيم  . همچنين تانكر كره جنوبي اجازه خروج از اسكله بندرعباس را يافت.نماياند 
دالر   ٢.٥حدود  در دالر هر بشكه رسيد. قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب نيز  ٦٠اينترمدييت به زير  
  ماند.با توجه به گرم شدن هوا ثابت  بر ميليون بي تي يو
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  فسير هفته ت

در    افزايش افزايش يافت. بيشتر  از آن همواره  قبل    ه مشابه ده ما  قيمت جهاني مواد غذايي در ماه مارس  -٢
  ٢.١غذايي  روغن هاي گياهي و محصوالت لبني رخ داد. به گزارش سازمان خواروبار جهاني قيمت مواد  

اين ميان    رتاكنون است. د  ٢٠١٤كه بيشترين از  قبل افزايش داشته  ه  ه مارس نسبت به مادرصد در ما
گياهي هاي  روغن  با    ٨  قيمت  لبنيات  و  اند.    ٤درصد  داشته  را  رشد  بيشترين  زارت  وهمچنين  درصد 

درصد    ٦قبل نسبت به دوره    ٢١- ٢٠٢٠مريكا اعالم كرد كه مقدار صادرات ذرت در سال آبي  زي آ كشاور
درصد    ١١٥ميليون تن يعني    ٣٠٥١٢رسيده است. در حاليكه مقدار    ميليون تن   ٢٠٥٣افزايش داشته و به  

 انتظار انتقال به كشتي و صدور آن به بازارهاي ديگر است. ر بيشتر از سال آبي گذشته همچنان د
ميليارد دالري دولت در    ١٩٠٠پس از تصويب پيشنهاد رئيس جمهور آمريكا در كنگره مبني بر دخالت   -٣

براي صادرات    براه انداختن كسب و كار و تجارت، اكنون صادركنندگان چيني خود راي  اقتصاد آمريكا برا
محصوالت  پرداخت شود.  دالر    ١٤٠٠به هر فرد آمريكايي قرار است مبلغ  بيشتر به آمريكا آماده مي كنند.  

و حتي تلفن هاي همراه آيفون و هزاران محصول    ، روشنايي،م طبيزفشفشه تا لوا  و  مختلف چيني از ترقه
به آمريكا مي باشند. در همين حال با كاهش نرخ حمل بار توسط كشتي هاي   از صادرات چين  ديگر 

نرخ    شته كمتر شده است.ذ كاالهاي چيني به سرزمين اياالت متحده از گو فله بر، هزينه انتقال    كانتينربر
صندوق بين المللي پول تخمين زده كه رشد توليد ناخالص   هوايي نيز كاهش يافته است. و نقل بار  حمل

در   آمريكا  باشد.    ٦.٤  ، ٢٠٢١داخلي  قبل  سال  به  نسبت  از  درصد  پيش  آمريكا  دولت  ديگر  تحولي  در 
اري يك كنفرانس در مورد تغييرات اقليمي، درصدد است كه تعهد خود در مورد كم كردن گازهاي  برگز

اساس   را   گلخانه اي  بر  افزايش دهد.  اكسيد كربن، دولت    به دوبرابر  گازهايي همچون دي  انتشار  حجم 
  ٢٠٠٥  سال   درصد از حجم انتشار گازهاي آلوده كننده بر مبناي  ٥٠تا    ٢٠٥٠آمريكا متعهد مي شود تا  

 درصد بود.  ٢٥را كمتر نمايد. اين تعهد در دولت اوباما 
جلسه كميسيون مشترك برجام روز سه شنبه و جمعه هفته گذشته در وين برگزار شد. اين جلسات هر   -۴

سه ماه برگزار مي شود. ايران اين بار با هدف احياي مجدد برجام، بازگشت آمريكا، رفع تحريم هاي آمريكا،  
به تعهدات خويش در پس از راستي آزمايي در مذاكرات شركت نمود. آخرين اخبار حاكي    و بازگشت ايران 

ظهار خوشبيني  انمايندگان روسيه و چين با  پيشرفت داشته است.    ٤+١از آن است كه ايران در مذاكره با  
  حال مسئله اين است كه رفع مجدد   خاطرنشان كردند كه مذاكرات در هفته آينده ادامه خواهد يافت.

نه؟ از اين طرف آيا ايران به رفع مجدد تحريم ها بصورت    تحريم ها مورد قبول آمريكا قرار مي گيرد يا
گام به گام تمايل نشان مي دهد يا نه. آقاي عراقچي نماينده ايران در اين مذاكرات مي گويد كه ايران  

تي آزمايي شده باشد. بنظر  راس   ٥+١اقدامات  زماني به تعهدات خويش باز مي گردد كه براي هر كدام از  
به گزارش خبرگزاري كيودو، آمريكا قرار است  مي رسد در عمل اين كار همان پيشرفت گام به گام است. 

ك روز بعد در بيانيه اي بازگشت به تعهدات برجامي  گشته و ايران يز  يك روز زودتر به تعهدات برجامي با
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كه در ماه ژانويه به ساحل ايران آورده   جنوبيكره تانكر حمل محصوالت شيميايي متعلق به كند.  را آغاز
رز گزارش داد كه كره جنوبي تعهد كرده است كه پولهاي  تخبرگزاري رويشده بود، نيز ديروز آزاد شد.  

. در اين ارتباط نخست  ميليارد دالر  است را به ايران بازگرداند   ٧ايران در اين كشور كه معادل  ضبط شده  
اعالم شد كه دولت آمريكا    ا اخير  وزير كره جنوبي در روز يكشنبه هفته جاري از تهران ديدار مي كند. 

رف غيرنظامي مانند خريد  كه اجازه نقل و انتقال اين پول در سيستم پولي جهاني را براي مصا  توافق كرده
در بازار انرژي از مذاكرات بازگشت به برجام بصورت مثبت برداشت شده و قيمت نفت  .  واكسن كرونا بدهد 

صادرات   تا اندازه اي پايين آمد. چون بازار حس مي كند كه توليد نفت ايران باالر فته و به بازار جهاني
    اين كشور اضافه مي شود.  

در    گذشته  مذاكرات عراق و اياالت متحده آمريكا موسوم به گفتمان استراتژيك چهارشنبه  دور جديدي از  -۵
حضور نيروهاي آمريكايي در عراق در سالهاي اخير با چالش هاي متعدد از جمله حمالت  بغداد برگزار شد.  

ر پي شهادت  يك بار حمله نظامي ايران به پايگاه عين االسد د  م ه هاي شبه نظامي عراقي و دست كگرو
سردار سليماني روبرو بوده است. دولت بايدن در صدد آن است كه تصوير آمريكا در خاورميانه و بخصوص  

، آموزش عالي، فنآوري، بهداشت، فرهنگ، اقتصاد، و البته  تربيتيعراق را با مجموعه اي از برنامه هاي  
كه حضور نظامي آشكار آمريكا در    همكاري هاي نظامي و امنيتي پر كند. از سوي ديگر عراق مايل است

عراق پايان يابد. گرچه مسئولين عراقي معترفند كه كمك هاي لجستيك، پشتياني هوايي، و سالح هاي  
اي ه آمريكايي مورد نياز اين كشور مي باشد. در بخش انرژي، حوزه هاي نفت و گاز عراق عموما با پايگاه

نزديك كشور  اين  در  مستقر  داآمريكايي  جغرافيايي  دارو  شته،  ي  قرار  آنها  پوششش  تحت  نوعي  .  ند به 
در عراق و منطقه خودمختار كردستان در حال  دخيل در بخش انرژي  همچنين شركت هاي آمريكايي  

ميليون بشكه در روز است كه مقام    ٣.٩اكتشاف و استخراج نفت مي باشند. توليد نفت عراق هم اكنون  
هزار بشكه در روز بيشتر توليد    ٩٠ده و از سهميه اوپك پالس براي خود، مقدار  و ب  دوم در اوپك را دارا 

ل حمالت بيشتر گروه هاي مخالف دولت  . خروج نيروهاي آمريكايي در عراق به معناي احتماكرده است
 عراق از جمله داعش و القاعده به تاسيسات نفتي است. 

هزار بشكه در    ٤٥٠رس سال جاري نسبت به ماه قبل حدود  در ماه ما  و متحدان آن  توليد نفت خام اوپك  -۶
  . توليد كردند مصوب اوپك پالس روسيه و عراق بيشتر از سهميه   ، پالتسروز افزايش يافته است. بگزارش 

ميليون    ٢٥.٢٠ميليون بشكه و اوپك در ماه مارس    ١٣.٠٨در اين ائتالف برهبري روسيه   گروه غيراوپكي
ه  ران و ليبي نيز بيشتر از گذشتيا  ي يعن  ز سهميه معاف بودند اي كه  دو كشور   بشكه در روز توليد كرده اند. 

ميليون بشكه در روز توليد كرده است كه از   ٢.٣٠گذشته   به گزارش پالتس ايران در ماه  توليد كرده اند.
اين عدد به معناي مقدار توليدي از ايران است كه پالتس به آن دست  به بعد بيشترين است.  ٢٠١٩اوت 
  ١.١٩ليبي نيز در ماه مارس  اعالن شده را در بر نمي گيرد.  نفت ايران از مجاري غير  و صادرات    يافته

قرار  ت.  مقدار توليد نفت ليبي بوده اس   ينتا بحال بيشتر  ٢٠١٣ميليون بشكه در روز توليد كرده كه از  
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در   اوپك پالس  وزراي  و در صورت  ٢٨است اجالس  بررسي كرده  را  نفت  بازار  وضعيت    آوريل مجددا 
 مناسب به توليد خود اضافه كنند.

كشتي جنگي آمريكايي از تنگه بسفر گذشته و  نابع نزديك به وزارت خارجه تركيه گزارش دادند كه دو  م -٧
و بلغارستان، ديگر كشورها براي    ، هاي درياي سياه شدند. بجز روسيه، اوكراين، گرجستان، رومانيبآوارد  

عبور از تنگه هاي بسفر و داردانل كه هر دو بخشي از آب هاي تركيه محسوب مي شوند مطابق كنوانسيون  
بايد هاي جنگي    هاي تجاري تضمين شده و كشتيي  عبور كشتاجازه بگيرند.    از دولت تركيه  مونروئه بايد 

همچنان    هي روس   كي استراتژ   شهياند سوي ديگر،    ه قرار گيرند. ازاز لحاظ وزن و اندازه مورد تاييد دولت تركي
حفاظت از فضا و    يبرا  هي هم اكنون روس   ،ياستوار است. مانند دوره اتحاد شورو  ايو جغراف  كيبر ژئوپلت

  مرز به    هي روس   يپنجم حفاظت از فضا  نگيكرده است. ر  يرا طراح  يمتعدد  يها  نگير  هيروس   نيسرزم
  ن يكرمل  ،ي . نقطه اصلرديگ  ياول آن شهر مسكو را در بر م   نگ ياست. ر  مماس   ه يو ترك   ، ايران،ارمنستان

با مسكو فاصله دارد و    لومتر ي ك  ٤٩٠مماس است كه تنها    ن يو اوكرا  ه يروس   يدوم به مرزها  نگير  .است
بخش  ن ياست. اوكرا  هيدر روس   ي ر يگ  م يبه قلب تصم  ك ينزد  ينقطه خارج  نياول اتحاد    ز ا  يدر گذشته 

  نيبه ا  نياوكرا  تي با توجه به اسالو بودن اكثر  ي انحاد شورو  ستيحزب كمون  ياس يبود و دفتر س   يشورو
مانند    يشورو  داالحدثيجد   يها  روگاهين  نيباال و همچن  ي با فنآور  عينظر مثبت داشت. صنا  يجمهور

  . چون شد   اديز  ني اوكرا  ازمسكو    ينگران  ، يشورو  يبود. با فروپاش   نيدر اوكرا  ليچرنوب  ي هسته ا  روگاهين
و مردم    ي نيمسئوالن اوكرا  گريتسلط داشت. از طرف د  هي نزده روس   خي  ياهايبه استپ ها و در   حاال اوكراين

  ي دادند. دولت ها  يدر ناتو عالقه نشان م   تياروپا و عضو  ه يآن خطه به غرب بخصوص وارد شدن به اتحاد
  ي دولت ها  هيدامنه تظاهرات عل  جيتدرو به    ند ينمانتوانستند با مردم تعامل    نيطرفدار مسكو در اوكرا

خارجه سه كشور فرانسه، آلمان، و انگلستان در تظاهرات    ي كه وزرا  ييدست نشانده مسكو باال گرفت. تا جا
باشد) دست ها را به نشانه اتحاد باال بردند.    ينام فارس   ني(فكر كنم ا  دانيشركت كردند و در م  ف يدر ك
ا اوكرا  يم  د يد مرتب غرب را ته  هي دوره روس   نيدر  نكنند. اما باالخره رئ  ن يكرد كه در كار    س يدخالت 

  مهيكر ره يرا به شبه جز شيروهاين ٢٠١٤در  ني پوت  يفرار كرد. آقا هي جمهور دست نشانده مسكو به روس 
 ي جنگ جهانتا قبل از    مهيكر  رهيآن جا را اشغال كرد. شبه جز   همسلط است فرستاد  اهيس   يايكه بر در
داده شد. در پس از اشغال،    ن ياز آن پس به اوكرا  يشورو   ي ادار   الت يبود كه در تشك  ه ياز روس   ي دوم بخش
دادند.    ه يو الحاق به روس   ن يبه انتزاع از اوكرا  يرا   مهيبرگزار شد و مردم كر  زه يسرن  ه يدر سا  ي رفراندوم

از آن طرفداران روس  برخ   ه يپس    كه يدر حال  ، كردند   يشرو يبه پ  وع شر  نياوكرا  ي شرق  ياز استانها  يدر 
  ي نقل و انتقال نظام   ه يروس   د يگو يبود. حاال ناتو م  نيخود با اوكرا  ي مرزها  ق يآنها از طر  بان يپشت  هيروس 

كشاند  يم   ييرا به جا تيكه هر گونه دخالت ناتو وضع د يگو يم   هي داشته است. روس   ن ياوكرا  ي در مرزها
  ن ياوكرا  گر يچند استان د  ر يرا غرب بعنوان تسخ  ه يروس   وضع م   ن يكند. ا  فكر  گر يد  ي به روش ها  ه يكه روس 

را فلج كرده و از طرف    نياوكرا  هيروس   مه،ينخواهد افتاد. با اشغال كر  يكند. به نظر من اتفاق  يم  ي تلق
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لوله بزرگ نورداستر  گريد اروپا    يعيگاز طب  مايمستق  ه يروس   م،يو ترك استر  م يبا ساختن دو خط  به  را 
كه با    ستين  ليما  هي گذشته خود را از دست داده و روس   ك ياستراتژ  تيموقع  ن ين اوكرايرساند. بنابرايم

بنظر مي رسد كه ورود ناوهاي جنگي آمريكا به درياي سياه بر قيمت نفت تاثير مثبت  .  فتد ي غرب درب
در همين حال    زمينه ساخته نيست.  خواهد داشت، اما احتماال كاري از دست ناتو و آمريكايي ها در اين 

كانال جديد   كه يك  نظر دارد  در  كانال دولت تركيه  نمايد.  و درياي مرمره احداث  سياه  درياي  مابين 
ميليارد دالر   ٩.٢كيلومتر طول داشته و هزينه ساخت آن   ٤٥استانبول از غرب شهر استانبول گذر كرده، 

حاكم بر تنگه بسفر    يحقوق  ميتاكنون رژ  ١٩٣٦مونروئه از   ونيلوزان و كنوانس مانيپمحاسبه شده است. 
را تعريف كرده است. كانال جديد محدوديت هاي كنوانسيون مونروئه را بر تركيه اعمال نخواهد كرد. اما  
منتقدان معتقدند كه بلحاظ زيست محيطي بر اقليم همجوار تاثير منفي داشته و همچنين منافع ملي  

يهاي جنگي همپيمانان تركيه در پس از ساخت  به احتمال زياد عبور كشت  كرد. تركيه را تضعيف خواهد  
 اين كانال از اين مسير صورت گرفته تا محدوديت هاي كنوانسيون مونروئه برآنان جاري نشود.

 

 

  


