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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١در روز جمعﻪ كمي قيمت نفت ترميم شد ،پس از آن كﻪ در هفتﻪ گذشتﻪ تا اندازه قابل مﻼحظﻪ اي با
كاهش قيمت نفت روبرو شديم .قيمت نفت در روز جمعﻪ بﻪ  ٧٣.٥٧دﻻر هر بشكﻪ رسيد كﻪ با هفتﻪ
قﺒل از آن تفاوت آشكاري داشت .قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز در روز جمعﻪ در بازار
كاشينگ بﻪ قيمت  ٧١.٦٨دﻻر معاملﻪ شد كﻪ با  ٧٤.٣١دﻻر هفتﻪ قﺒلتر تفاوت مشخص است .يكي
از دﻻيل كاهش قيمت نفت مصالحﻪ بين عربستان سعودي و امارات عربي متحده ذكر شده كﻪ راه را
براي افزايش توليد مجموعﻪ اوپك پﻼس باز مي كند.
تفسير هفته
 -١در اياﻻت متحده آمريكا نرخ خرده فروشي  ١٨.٥درصد در ماه ژوئن نسﺒت بﻪ ماه مشابﻪ در ٢٠٢٠
رشد داشتﻪ است .همزمان رئيس بانك مركزي آمريكا اظهار داشت كﻪ نرخ تورم جهش پيشبيني
نشده ) ٥.٤درصد( داشتﻪ است .او بﻪ كاهش سرعت رشد اقتصادي ﭼين در سﻪ ماهﻪ دوم سال جاري
ميﻼدي نيز اشاره داشت كﻪ از  ١٨.٣درصد در سﻪ ماهﻪ اول بﻪ  ٨.١درصد در سﻪ ماهﻪ دوم رسيده
است .رشد كسب و كار منطقﻪ يورو با افزايش تقاضا در باﻻترين سطﺢ  ١٥سال گذشتﻪ قرار گرفت.
واردات و صادرات نفت خام آمريكا نيز در هفتﻪ گذشتﻪ منتهي بﻪ  ٩ژوئيﻪ افزايش يافتند .واردات نفت
آمريكا بﻪ  ٦.٢ميليون بشكﻪ در روز يعني  ٣٤٧هزار بشكﻪ بيشتر از هفتﻪ قﺒل افزايش يافت .صادرات
نفت آمريكا نيز بﻪ  ٤ميليون بشكﻪ يعني  ١.٤ميليون بشكﻪ بيشتر از هفتﻪ قﺒل صادر شد .مقدار ذخائر
و انﺒارهاي آمريكا براي نفت خام نيز  ٨ميليون كمتر از هفتﻪ قﺒل شد .در ﭼين نيز مجموعا ١٤.٠٨
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ميليون بشكﻪ نفت در ماه ژوئن مصرف شد كﻪ كمي كمتر از ماه مﻪ است .در نيمﻪ اول سال ٢٠٢١
ﭼين  ١٥.١٣ميليون بشكﻪ در روز يعني  ١٠درصد بيشتر از  ٢٠٢٠نفت مصرف كرده است.
 -٢دبيرخانﻪ اوپك معتقد است كﻪ تقاضا براي نفت خام بﻪ تدريج دارد بﻪ اندازه قﺒل از شيوع بيماري
كوويد ١٩-در حال افزايش است و در  ٢٠٢٢بﻪ  ١٠٠ميليون بشكﻪ درر وز مي رسد .مهمترين بخش
هايي كﻪ اضافﻪ تقاضا خواهند داشت بﻪ نظر اوپك ،كشورهاي آمريكا ،ﭼين و هند هستند.
 -٣تقاضا براي مس هر روزه بيشتر مي شود .در حال حاضر ساﻻنﻪ حدود  ٢٤ميليون تن مس مورد نياز
بخش هاي مختلف صنعتي است ،در حاليكﻪ توليد مس بيشتر از  ٢٠ميليون تن در جهان نيست.
انتظار مي رود كﻪ فاصلﻪ عرضﻪ و تقاضا در پس از بيماري كوويد ١٩-افزايش يابد .در ده سال قﺒل
تقاضا  ١٠ميليون تن بود .يك خودرو برقي  ٤برابر خوردو با موتور احتراق داخلي نيازمند فلز مس
براي بخش هاي الكتريكي آن است .كمﺒود مس بخوبي حس مي شود .معادن مس در كشورهايي
مانند شيلي و زئير از قلﻪ توليد خود گذشتﻪ اند .دانشمندان بدنﺒال يافتن ذخائر جديد مس هستند.
گفتﻪ مي شود بر بستر اقيانوس ها دخائر دست نخورده مس وجود دارد .همچنين در دهانﻪ آتشفشانها
نيز مس پيدا مي شود .كار استخراج مس از اين منابع بكلي متفاوت از استخراج مس از سنگ مس
است .در ميان سيال مذاب فوران كننده از آتشفشان مقاديري مس در حدود  ١درصد بصورت متوسط
وجود دارد .بهره برداري از ذخائر بستر اقيانوس ها ممنوعيت جهاني دارد.
 -۴منطقﻪ پرمافراست در بخش شمالي كره زمين در حال ذوب شدن سريع است .عﻼوه بر تهديد براي
ساكنان كره زمين ،بصور مشخص اين تهديدي براي روسيﻪ است .يك گزارش دولتي روسيﻪ مي گويد
روسيﻪ براي جلوگيري از رانش زمين ،خراب شدن ساختمانها ،بزرگراه ها ،خطوط آهن ،و خطوط لولﻪ
بايد  ٢.٦ميليارد دﻻر بصورت ساﻻنﻪ هزينﻪ كند .عﻼوه بر تاثيرات مستقيم گرمايش زمين ،نشت نفت
و گاز بر اثر ذوب شدن پرمافراست ،آزاد شدن گازهاي زير زمين بخصوص گاز متان ،و حتي فعال
شدن ميكرب هاي بدخيم كﻪ تا كنون در جنگلهاي توندرا مدفون شده بودند ،نيز از پيامدهاي گرمايش
زمين است .پرمافراست ﻻيﻪ اي از يﺦ و خاك است كﻪ سالها دست نخورده باقي مانده و ممكن است
حاوي ويروس هاي پيش از تاريﺦ باشد كﻪ در معرض قرار گرفتن آن ويروس ها مي توانند مشكﻼت
عظيمي ايجاد كنند .يﺦ هاي قطﺒي سياره زمين در حال ذوب شدن است و مناطقي از جهان در حال
حاضر با عواقب آن دست بﻪ گريﺒان است .خسارت ساختاري بﻪ جاده ها و پل ها در شمال كانادا يا
فروريختن خطوط لولﻪ در آﻻسكا ديگر نمونﻪ هايي از اين وضعيت است .پديده مهاجرت از شهرهايي
كﻪ در گذشتﻪ هاي دور در اين مناطق روسيﻪ ساختﻪ شده يكي از روندهايي است كﻪ دولت روسيﻪ را
نگران كرده است .شهرهايي كﻪ از  ١٥١٥بﻪ بعد ساختﻪ شده اند و اكنون احتمال فرو ريختن ساختمانها
و پل ها ،جابجا شدن و اختﻼل در خطوط لولﻪ نفت ،گاز ،و آب در شهرها و اطراف آن هر روز بيشتر
مي شود .اين شهرها در دوره استالين و با استفاده از اسراي جنگي و ناراضيان داخلي اتحاد شوروي
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بﻪ صورت دستوري توسعﻪ يافتند .در پس از فروپاشي شوروي جمعيت فدراسيون روسيﻪ در  ١٩٩٢بﻪ
اندازه  ١٩٨٥بود .در سال  ٢٠٠٠اين جمعيت بﻪ  ١٤٤ميليون نفر كاهش يافتﻪ و از آن سال با تﻼش
دولت پوتين جمعيت روسيﻪ در  ٢٠٢٠بﻪ  ١٤٨ميليون نفر رسيد كﻪ بﻪ معناي افزايش  ٢٠٠هزار
نفري ساﻻنﻪ بﻪ جمعيت  ١٤٠ميليوني است .حال دولت روسيﻪ بدنﺒال آن است كﻪ از تغييرات در حال
انجام در مناطق شمالي زمين حداكثر استفاده را بﺒرد .بﻪ همين جهت در اين مناطق فعال شده است.
از يك سو روسيﻪ بﻪ توافق آب و هوايي پاريس  ٢٠١٥بصورت ناگهاني پيوست .در حاليكﻪ تا قﺒل از
آن مدعي بود كﻪ مسئلﻪ اي بﻪ نام تغير اقليم وجود ندارد .يكي از دﻻيل آن مي تواند ارتﺒاط با گرمايش
زمين و حوزه هاي توليد نفت و گاز روسيﻪ باشد .تاثير گرمايش زمين بر پرمافراست باعث از بين رفتن
ثﺒات ذخائر نفتي و گازي روسيﻪ در شمال اين كشور و بﻪ هم خوردن برنامﻪ اكتشاف و توسعﻪ آنها مي
گردد .در ژوئن  ٢٠٢٠خﺒرگزاري ها از فروريختن منﺒع ذخيره نفت گاز و سپس نشت نفت بر روي
زمين و همچنين آلوده شدن كامل رودخانﻪ در شهر شمالي نوريلسك خﺒر دادند .مشخص شد كﻪ
خاك زير منﺒع نفت و گاز بﻪ تدريج استحكام خود را بﻪ دليل ذوب شدن بﺦ هاي موجود در خاك از
دست داده است .عليرغم بدبيني نسﺒت بﻪ آينده اين منطقﻪ برخي از مقامات روسي عقيده دارند كﻪ
گرمايش زمين بﻪ نفع روسيﻪ است .از جملﻪ روسيﻪ مي تواند كﻪ در مناطق شمالي تر نسﺒت بﻪ كشت
محصوﻻت و ايجاد كشت و صنعت هاي متعدد اقدام كند .اما اين دستﻪ از مقامات متصاعد شدن گاز
متان و آزاد شدن احتمالي ميكرب ها و باكتري هاي مدفون در يﺦ و خاك در قرون گذشتﻪ را ناديده
مي گيرند .ضمن اين كﻪ خاك موجود در پرمافراست بنابر گفتﻪ دانشمندان از كيفيت ﻻزم براي
كشاورزي برخودار نيست .سﻪ هدف عمده پوتين از فعاليت در شمالگان عﺒارتند از
 صادرات نفت و گاز منطقﻪ پرمافراست :اين كار در حال انجام است .مناطق نفتي و گازي مطابق نقشﻪزير در حال فعاليت هستند .اما بﻪ گفتﻪ برخي از كارشناسان حوزه هاي نفت و گاز مناطق شمالي در
دوره بعد از پيك قرار دارند.
 گسترش سلطﻪ كشتيراني روسيﻪ بر راه هاي شمالي :در گذشتﻪ بحث كرديم كﻪ گرمايش زمين باعثباز شدن راه ههاي دريايي اطراف روسيﻪ در شمالگان بﻪ سمت آسيا و همچنين آمريكاي شمالي شده
است .اما در ماه هاي اخير رفت و آمد كشتي ها با پرﭼم ديگر كشورها و مطابق با حقوق درياها
افزايش يافتﻪ است .دولت روسيﻪ در گذشتﻪ از طريق در اختيار گذاردن كشتي هاي يﺦ شكن تا اندازه
اي حاكميت خود را بر راه هاي دريايي شمال اعمال مي نمود .اما اينك بﻪ دليل عدم نياز بﻪ كشتيهاي
يﺦ شكن و همچنين از بين رفتن برخي ازروستاها و بنادر كناره دريا يا مرتﺒط با اقيانوس منجمد
شمالي نفوذ روسيﻪ در اين منطقﻪ بﻪ تدريج كم مي شود.
 برنامﻪ ريزي براي قدرت روسيﻪ در شمالگان در آينده :روسيﻪ پرﭼم خود را در زير آب هاي يﺦ زدهقطب شمال برافراشتﻪ است و از لحاظ استراتژيكي مصمم است كﻪ قدرت برتر دراين منطقﻪ باشد .اما
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بدون شهرها و روستاهايي با مردمان روسي تﺒار در كناره درياهاي اين منطقﻪ اين كار نسﺒتا پرهزينﻪ
خواهد بود .شهر وركوتا در  ١٩٩١داراي  ١١٦هزار نفر جمعيت بوده و در  ٢٠٢٠اين رقم بﻪ  ٥٦هزار
نفر رسيده است.
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