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آن اشباع  يره سازيت ذخيافته و ظرفيا كاهش يمه ماه مارس، مصرف نفت در دنياز ن

دونالد  يكايآمر نيبا شدت تمام ب ديگاه در عرصه توليحفظ جا جنگ.  شده است

احتمال .  محمد بن سلمان ادامه دارد ين و عربستان سعودير پوتيميه والديترامپ، روس

مداوم  يه اثريو روس» اوپك«ن سازمان يل بيآور ٩هست كه توافق انجام شده در  يكم

  .بازار داشته باشد يبررو
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ن و محمد بن سلمان ير پوتيميدن دونالد ترامپ، واليكه ب يانه ايو دروغگو يمنيپوكر اهر يدر باز

را به كاهش  يگريكند كه د يك از آنها فكر ميم خواهد شد؟  هريك اول تسليادامه دارد، كدام 

 ٢٥مارس، به  ٩دوشنبه ) وروي ٣٢(دالر  ٣٥كه از  يمتيق.  كند يمت نفت وادار ميد و باالرفتن قيتول

ش از نشست منحوس يه، پيماه ژانوكه در آغاز  يده، درحاليمارس رس ١٦در ) وروي ٢٣(دالر 

 ٧٠مارس  ٥در ) ١+) (اوپك(و متحدان روس آن ) اوپك(» د كننده نفتيتول يسازمان كشورها«

  .بود) وروي ٦٤(دالر  

  

  

  ست؟يزند ك يم كه جا ين كسياول

  

د روزانه كاسته شود، روس ها به يگر از توليون بشكه ديليم ١.٥شنهاد كرده اند كه يها پ يسعود

.  ودك ماه صبر شيروس كورونا يو جيدن نتايد يه كرده اند كه برايخ زده و توصيبه م نعل و

اقدام به قطع  يچه كس .  افتيكا راه يو سپس آمرن، به اروپا يوع در چيكه پس از ش يروسيو

ما محمد بن سلمان را ين مستقير پوتيميوالد  .كنند يه را متهم ميها روس يكرد؟ سعود  مذاكره

كا، كه تعادل بازار را بهم زده بود، را از يآمر) ستيش( يان سنگيكند كه خواسته نفت م يمتهم م

موجب )  درصد در ماه مارس ٤.٧٥(د كشور يش توليم او درمورد افزايتصم.  دان به در كنديم

  .مارس شد ٩مت ها در دوشنبه يق يخيسقوط تار
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ن يكنند و به ا يه را رد مياروا شمردن، اتهام روسبا ن يسعود عربستان يرويران امور خارجه و نيوز

 يو حام ين عربستان سعوديز بيش تنش آميخواهد روابط از پ يسوء ظن دارند كه كرملن م

كا؛ وجود يخواه كنگره آمر يدر واشنگتن، دو سناتور جمهور.  ب كنديآن را تخر ييكايرومند آمرين

د كرده اند كه ين كرامر تهديوان و كويسول دان.  دهند ين دو كشور را بازتاب مين تنش بيا

جه يدرنت.  ن كشور خارج شونديازا يمستقر در عربستان سعود ييكايدرخواست كنند سربازان آمر

د كننده نفت به مدت يتول يكشورها ياعضا» همه«، نشست »+اوپك«مغشوش بودن روابط دو رهبر 

  .افتيگر كاهش يدرصد د ٥مت باز يق افتاد و قيروز به تعو ٣

  

  

  نجات سهم بازار

  

بانك بزرگ .  مه ماه مارس آغاز شدينفت بود كه از ن يكاهش تقاضااز  يدرواقع، ضربه نخست ناش

ون بشكه در روز برآورد كرده يليم ٢٠زان كاهش مصرف را ياستاندارد چارترد، م يسيو معتبر انگل

، ييژه هوايتوقف حمل و نقل، به و.  ل و مه استيآور يدر ماه ها يد جهانيك پنجم توليكه معادل 

مت كرده تا بتوانند يرا وادار به كاهش ق دكنندگانياز آن است، همه تول يناشدرصد مصرف  ٨٠كه 

دكننده يكشور تول ٢٤ت يا حمااض و مسكو، بير.  مانده را حفظ كنند يكه باق يسهم خود در بازار

اوپك  يدر راهروها.  د خود را كاهش دهنديك، آماده اند كه توليل، كانادا و مكزيگر از جمله برزيد

ون يليم ١٥تا  ٦گر از كاهش يشود و كارشناسان د يون بشكه در روز صحبت ميليم ١٠از كاهش 

  .نديگو يبشكه سخن م
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كا قدرت وادار ي، دولت فدرال آمرييد كننده جهان؟  از نظر قضاين توليكا به عنوان نخستيو آمر

الت ياك يتنها در .  د را ندارديكنند به كاهش تول يكه درعرصه نفت كار م يساختن صدها شركت

در  يحت.  بزند ين اقداميقادر است دست به چن) ون راه آهن تكزاسيسيكم(تكزاس، مقررات  يعني

كند  يد دفاع مياز كاهش تول يكين نهاد هستند، تنها يكه در رأس ا يسريكم ٣الت هم، از ين ايهم

 ياصل يالب، كه )API(» كايتو نفت آمريانست«ب، ين ترتيبه هم.  گر مخالف آن هستنديد يو دو تا

ن يرو هم با اير نيت، وزيدان پرو.  نفت است، با هرگونه دخالت واشنگتن در بازار نفت مخالف است

  .كار مخالف است

  

ن است كه واردات نفت از ين هم فراتر رفته و خواستار ايرو، از ايران اسبق نياز وز يكي، يك پرير

كا، يدر قاره آمر.  حفظ گردد يمحلدكنندگان يتول يممنوع شود تا بازار برا يعربستان سعود

خواهند به بازار ارزان  يشگاه ها ميپاال.  ك سنت استيدكنندگان يشگاه ها و تولين پااليمخالفت ب

ادامه  يبرا) ستيش( يان سنگيژه نفت ميدكنندگان، به ويداشته باشند و تول يمت منابع دسترسيق

كنند كه اقدامات  يه ميتر ها توص يافراطبه عالوه، .  از دارندينفت ن يمت بااليكارشان به ق

  .ه روس ها انجام شودي، از جمله توسل به زور، علي»ديشد«

  

  

  مت ها شديت ترامپ باعث باالرفتن قييك توي
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 ٣٠او در .  دهد يوه خاص خود واكنش نشان مين تناقض ها است، به شير ايدونالد ترامپ، كه درگ

اض و مسكو ياعالم كرد كه ر يتيئدو روز بعد، در تو.  كردگفتگو  ين تلفنير پوتيميمارس با والد

جه، بازار يدر نت.  ون بشكه در روز توافق كرده انديليم ١٥تا  ١٠زان يد به ميكاهش تول يبرا

ش يدرصد افزا ٣٠ن آمده بود، يئپا يليمت نفت كه خيجان شد و به رغم انكار مسكو، قيدستخوش ه

ر لحن ييرزنش كرد و با تغاوپك را س يشگيهمبه عادت  يس جمهوريئان هفته، ريدر پا.  افتي

د يواردات نفت خام، كه شگرد مطلوب مستاجر كاخ سف يرو يد كرد كه با وضع حقوق گمركيتهد

  .ه اروپا تجربه آن را دارند، با آن مقابله كندين و اتحاديآن در چ ياست و شركا

  

د نفت ياز رشد صنعت تول يناش دكنندگان نفت،ياالت متحده به رده نخست توليبازگشت ا

ون بشكه در يليم ٧.٧( اكيد نفت آمريدو سوم از تول) ستيش( يان سنگينفت م. رمتعارف استيغ

دالر  ١٠٠ يمت هاين صنعت در گذشته سود فراوان از قيا.  دهد يل ميرا تشك) ٢٠١٩روز در سال 

ك سوم آن يمت نفت يق امروز كه.  برده است ٢٠١٤و  ٢٠٠٥ يدر سال هاشتر يو ب) وروي ٩١(

ن يد اينه تولين هزيبه عنوان نمونه، كمتر.  رمتعارف دچار خفقان شده استيد نفت غيزمان است، تول

با معادل يدر هر بشكه است كه تقر) وروي ٢٣(دالر  ٢٥، حدود يجنوب يالت داكوتاينوع نفت در ا

) »TWI«سط غرب تكزاس نفت وا يدالر بها ٢٣.٦٣( يمكره غربين ينفت در كشورها يمت جاريق

، ينقدل و مه، به صورت يآور يماه ها يل مدت دار برايتحو يدرحال حاضر قراردادها.  است

 يم دنظريمه خود تجديب يدر قراردادها ينفت يتر است و شركت هاو كم) وروي ٩(دالر  ١٠حدود 

!  بگنجانندرا در آنها شود  يمنف يمت ها حتيكه ق يدر حالت مت،يق»صفر شدن«كنند تا شرط 

 يان خود ميدالر درهر بشكه به مشتر ٤تا   ٢ن يب ييف هاير، تخفيگر، مانند الجزايدكنندگان ديتول

  .دهند
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  د اعتبارياكراه بانك ها در تجد

  

نه يكو، هزيومكزيد نفت در تكزاس و نيتول يان، منطقه اصليژه در پرميكا، به ويگر آمريد يدر جاها

رگر را كباره هزاران كايموسسات .  دالر در نوسان است ٥٠تا  ٤٠ن يتمام شده هربشكه نفت ب

 يم در صنعتين تصميا  .كنند يم قفرا متو يه گذاريبندند وسرما ينفت را م ياخراج نموده، چاه ها

حفظ  يرا براياست سرنوشت ساز است ز) سال ٢تا  ١ن يب(تاه از چاه نفت كو يكه دوره بهره بردار

ن بودن يئن موسسات، كه به خاطر پايا.  كرد يه گذاريه طور مداوم سرماست بيبا يد ميسطح تول

 يجز بدهكار شدن نم يخود انجام دهند، راه يها را از منابع مال يه گذاريتوانند سرما يمت نميق

  .ابندي

  

د يبا يبخش نفت م.  دهند يآنها اكراه نشان م يد خطوط اعتباريز بانك ها در تجدينجا نياما در ا

ت يخود بپردازد و وال استر يبابت بازپرداخت بده) ورويارد يليم ٣١(ارد دالر يليم ٣٤ يجاردرسال 

قانون  ١١صل ف.  بدهد يشترياست، اعتبار ب يبردك بخش راهيست به آن ، با آن كه يحاضر ن

ك موسسه از عهده پرداخت يكه  يهنگام«: ستيكا چندان به نفع بستانكاران نيآمر يورشكستگ

توانند درخواست كنند كه موسسه تحت  يا بستانكارانش ميد، خود موسسه يايبرنش يها يبده

تواند تحت  يو موسسه م» ديك دادگاه فدرال درآير نظر ي، زيقانون ورشكستگ ١١حفاظت فصل 

  .ات خود ادامه دهديبه عمل يكنترل قاض
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ل، يآور ٦روز دوشنبه .  شود يشتر ميد بيمت، احتمال كاهش تولين آمدن قيئنها، با پايبه رغم همه ا

كاهش  يد هم اكنون به طور جديتول«: د گفتيدونالد ترامپ به روزنامه نگاران حاضر در كاخ سف

ن شكل اعتراف ياو به ا.  »شود، قانون عرضه و تقاضا است ين كار خودبه خود انجام ميافته است، اي

، يعربستان سعود ير كوشش هااد حرف بزنند، دياش ز ها، بدون آن كه درباره ييكايآمر كرد كه

د يل درباره كاهش توليآور ٩روز پنجشنبه  ييويديكه سرانجام به كنفرانس و يكشور ١٠ه و يروس

  .كند ينفت دعوت شده بودند، مشاركت م

  

 يس يآرب«ال استنتون از دكننده را متقاعد كند؟  يتول يتواند كشورها يم» يحداقل«ن تعهد يا ايآ

ها در  يروس ها و سعود«: ديگو يمعتبر است، م يلگر ماليك تحلي، كه »يستال ماركت ال ال يكاپ

در ماه .  »ن كار مشاركت كننديها در ا ييكايكنند كه آمر يد نفت موافقت ميبا كاهش تول يصورت

 يون بشكه در روز باقيليم ١٣كا همچنان در سطح ركورد يد نفت آمريرخ نداد و تول يزيمارس، چ

.  ون بشكه در روز خواهد بوديليم ٢.٧زان يكاهش به م ٢٠٢٠رو، درسال يوزارت نبنابر گفته .  ماند

د يترد يخواهد بود؟  ب يدكننده كافيتول يگر كشورهايم ديدر تصم ياثرگذار ين كاهش برايا ايآ

ز باشد، يك چيم ياز تصم يد و كاهش ناشين است كه كاهش خودبخود توليرا مسكو مخالف اينه، ز

  .است ييايو در ينيزم يره سازيت ذخيز حساب كرد و آن اشباع ظرفين يگريانع دم يد روياما با

  

ك ماه يدكنندگان در ين توليو حمل بزرگ تر ينه نگهداريمخازن و تانكرها تا گلو پر شده است، هز

ون بشكه نفت وجود يليدهها م يره سازيذخ يماهه دوم جا برا ٣در  يبه زود.  برابر شده است ٤

اقدامات  –ده نشده يخ نفت ديكه تاكنون در تار –مشكل  يبا توجه به بزرگ.  نخواهد داشت
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زان كاهش تقاضا يكمتر از م يليل خيآور ٩با آن كه توافق محدود پنجشنبه  ي، حتياسيمسئوالن س

تواند  ين ميا ايدارد، اما آ يام شده وامت توافق انجيه را به رعاياوپك و روس) درحال حاضر(است، 

   ...د كرديتوان ترد ين مورد ميبازار داشته باشد؟  درا ياثر درازمدت رو


