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توسط ایران پس از آغاز اجرای برجام نیز چشم اندازی منفی را
برای بازار نفت رقم زده است.

بازار نفت
نفت بعد از  ۲۱سال برای اولین بار کف  ۰۳دالری خود را
شکست و به محدوده  ۱۳دالری وارد شد ،شاید تا چندی
پیش ،پیشبینی رسیدن قیمتها به این محدوده باورناپذیر به
نظر میرسید ،اما به نظر میرسد با گذشت زمان کارشناسان
نفت نیز در حال رسیدن به اجماع درخصوص بازار نفت هستند
و این اجماع چیزی نیست جز پیشبینی حال خراب نفت در

نفت برنت

چند ماه پیشرو.
در حال حاضر نفت در کف  ۲۱ساله خود معامله میشود .اما
کارشناسان افت  ۲۳درصدی قیمت نفت در هفته گذشته و
تداوم این روند در هفته جاری را به چند عامل ربط دادهاند.
اول سیگنال افزایش اختالف بین اعضای اوپک در پی
تنشهای بین ایران و عربستان است ،با اتفاقات اخیر احتمال
اجماع در اوپک بر سر کاهش تولید و کمک به بازار نفت

نفت WTI

دوردستتر از هر زمان دیگری شده است.
اما عامل مهم دیگری که عالوه بر افت هفتههای اخیر طی یک
سال گذشته سهم بسزایی در روند کاهشی قیمت نفت داشته
است ،ضعف اقتصادی بزرگترین واردکننده نفت است .به
گزارش والاستریت ژورنال ،طی یک سال گذشته معاملهگران
شاهد سیگنالهای افت قیمت نفت از جمله افزایش حجم
ذخایر و میزان تولید بودند و حال تشدید سیگنالهای افت
قیمت از سوی چین نگرانی مضاعفی برای بازارایجاد کرده
است .بر اساس این گزارش ،با وجود آمار ضعیف اقتصادی
چین طی یک سال گذشته اما رشد واردات نفتخام این کشور
موجب افزایش تقاضای جهانی نفت خام به بیشترین مقدار
ظرف 5سال اخیر شده بود ،حال شاهد کم فروغ شدن این
کورسوی امید هستیم .در واقع آنچه در آمار اخیر چین جدید
است ،به کاهش تقاضای نفت این کشور برمیگردد .بر اساس
آخرین آمار منتشر شده از چین ،تقاضای نفت خام این کشور
در ماه نوامبر  4 /9درصد نسبت به ماه قبل از آن و حدود ۱

سبد نفتی اوپک

درصد نسبت به نوامبر سال  ۱۳۲4کاهش داشته است.
گذشته از این عوامل که بیشترین تاثیر را در روزهای اخیر بر
افت قیمت نفت داشتهاند ،انتظار افزایش تولید و عرضه نفت
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 تولید صنعتی آمریکا بررای سرومین مراه متروالی

دارد تا درصورتی که هرگونه تغییری در روند کنونی قیمتها
مشاهده کرد ،سیاستهای پولی خود را مطابق با این تغییرات،
تعدیل و تنظیم کند.

کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل
از ای بی سی نیوز ،شاخص تولید صنعتی در آمریکا برای
سومین ماه پیاپی در ماه دسامبر کاهش یافت.گرمای بیش از
حد هوا در فصل زمستان جاری و کاهش تولید نفت شرکت
های انرژی در آمریکا از جمله اصلی ترین دالیل این کاهش
تولید عنوان شده است.بنا به اعالم بانک مرکزی آمریکا تولید
صنعتی این کشور در ماه سپتامبر  ۳.4درصد کاهش یافته
است.این شاخص در ماه نوامبر  ۳.9درصد ارزیابی شده بود که
بیشترین میزان کاهش تولید صنعتی در آمریکا از سال ۱۳۳9
تا کنون بوده است.تولید صنعتی آمریکا در ماه سپتامبر ثابت و
در ماه اکتبر نیز  ۳.۱درصد افت داشته است.به گفته پول اش
وورث ،کارشناس اقتصادی ارشد موسسه کپیتال اکونومیست،
با توجه به روند افزایش ارزش دالر در بازار ارز جهانی در کنار
تقاضای جهانی ضعیف ،انتظار زیادی از بخش صنعتی آمریکا
نمی رود.

 بورسهای جهان در  ۱هفته نخست سال ۱۳۲2
چقدر ضرر دادند؟
بازارهای سهام جهان از ابتدای سال  ۱۳۲2تاکنون تحت تاثیر
نگرانیهای اقتصادی به ویژه کندی موتور رشد اقتصاد چین و
کاهش قیمت نفت خام در حدود  ۰.۱تریلیون دالر از دست
دادند و بر مبنای تغییرات ماهانه ،این بزرگترین کاهش
بازارهای سهام جهان از زمان کاهش  5.2.۲تریلیون دالری در
اکتبر سال  ۱۳۳2بوده است .
بیش از نیمی از این ضرر متعلق به وال استریت است .بر
مبنای محاسبات انجام گرفته از ابتدای سال ،بازار سهام آمریکا
 ۲...تریلیون دالر و بازارهای سهام غیرآمریکایی ۲.4۳
تریلیون دالر از دست دادهاند .استاندارد اند پورز  5۳۳از
ابتدای سال تا پایان هفته گذشته  ۲.۰۰تریلیون دالر و
داوجونز اینداستریال اوریج  5۲.میلیارد دالر از دست داده که
بدترین شروع سال این بازارها بوده است .در واقع وال استریت
هرگز شروع سالی به این بدی نداشته است .بازار سهام آمریکا
با کاهش شدید در روز جمعه ،دو هفته اول سال  ۱۳۲2را با
کاهش به پایان رساند.
به گفته تحلیلگران ،کاهش قیمت نفت دلیل اصلی ریزش روز
جمعه بازارهای سهام بود .نفت خام از قیمت باالی  ۲۳۳دالر
در هر بشکه در تابستان سال  ۱۳۲4به پایین  ۰۳دالر کاهش
یافته و شرکتهای انرژی را از سود بینصیب کرده است.

 بانک مرکزی ژاپن فعال برنامهای برای
سیاستهای انبساطی ندارد
«هاروهیکو کورودا» ،رییس بانک مرکزی ژاپن روز گذشته
اعالم کرد :این نهاد فعال برنامهای برای ارائه سیاستهای
انبساطی و تسهیل کمّی ندارد و بدین ترتیب ،آب پاکی را روی
دست بازاریهایی ریخت که این ماه انتظار افزایش
سیاستهای انبساطی را داشتند.
با وجود آنکه قیمتهای مصرفکننده در ژاپن با نرخ تورم
هدف  ۱درصدی تعیین شده ازسوی بانک مرکزی فاصله دارد،
اما «هاروهیکو کورودا» ،رییس این نهاد تاکید کرد که فعال
نیازی به سیاستهای انبساطی بیشتری احساس نمیشود.
بهگزارش خیرگزاری رویترز ،کورودا در پاسخ به نمایندگان
مجلس گفت :با این حال ،بانک مرکزی ژاپن ) (BoJآمادگی
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قیمت در حال ورشکستگی هستند و حاال محدودیتهای
دولتی روی فعالیتهای آنها نیز باعث افزایش فشار شده است

بازار فلزات و سنگ آهن


کاهش سفارشات داخلی فوالد چین در ماه ژانویه

قیمت طال

به گزارش ماین نیوز ،شاخص فوالد چین پالتز برای ماه ژانویه
با رشد  ۲.2۱واحدی نسبت به ماه دسامبر به  ۱4.45واحد از
 ۲۳۳واحد ممکن رسید .مقدار شاخص در ماه ژانویه برای
چهارمین ماه متوالی زیر  5۳واحد گزارش شد .ارقام باالی 5۳
واحد نشان دهنده رشد و زیر  5۳نشاندهنده کاهش خواهد
بود.
قیمت مس


پیشبینی رشد  ۲.4درصدی مصرف فوالد جهان

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ) (OECDدر پیش
بینی خود از وضعیت صنعت فوالد جهان پیش بینی کرده
است که رشد مصرف فوالد جهان در سال  ۱۳۲2میالدی به
 ۲ /4درصد بالغ خواهد شد .این سازمان همچنین پیش بینی
کرده است که مصرف فوالد چین در سال  ۱۳۲2رشد منفی
قیمت روی

 ۳ /5درصد را تجربه کند و بنابراین مصرف فوالد کل جهان به
استثنای چین تا  ۱ /9درصد رشد خواهد کرد.


تولیدکننده آلومینای آمریکایی ورشکست شد

به گزارش ماین نیوز ،افت  44درصدی قیمت آلومینا در سال
 ۱۳۲5و رسیدن قیمت به  ۲92دالر در تن ،تولیدکنندگان این
بخش را تحت فشار قرار داده و شرکت شروین که با ظرفیت
 ۲.25میلیون تن تحت مالکیت شرکت سوییسی گلنکور
مشغول کار بود ،را به زمین زد.

آلومینیوم

 فشار بیسابقه دولت آمریکا به معادن زغال سنگ
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا گفته است که صنعت
زغال سنگ آمریکا باید هزینه اثرات زیست محیطی و گازهای
گلخانهای که در نتیجه مصرف این سوخت فسیلی ایجاد
میشود ،را نیز در هزینههای خود لحاظ کندبه گزارش ماین
نیوز ،براین اساس ،اجاره زمینهای فدرال آمریکا به معادن
زغال سنگ به مرور زمان افزایش مییابد تا تولید این سوخت
را محدودتر کند.معادن زغال سنگ آمریکا تحت فشار بیسابقه
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بازار پتروشیمی
قیمت برخی از فرآورده های پتروشیمی (دالر/تن)
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وضعیت اقتصادهای اول دنیا در یک نگاه

:منابع گزارش
http://www.opec.org/

http://iransangahan.com/

http://www.bloomberg.com/

www.minews.ir

http://www.tradingeconomics.com/

www.madannews.ir

http://www.platts.com/

www.naftnews.net

http://www.eghtesadnews.com/

www.shana.ir

http://www.seavolexkala.com/

www.petrotahlil.ir

www.madannews.ir

www.naftema.com
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