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 معاونت پژوهشی

 خالصه مدیریتی:

 

 نام سمت قیمت تخمینی دوره زمانی

 دالر 25 5132متوسط قیمت سال 

 دالر 52 5132ماه آخر  1متوسط  بانک سیتی گروپ

 دالر 51 5132کف قیمت سال 

 دالر 22 5132متوسط قیمت سال 
 انرژیالمللی آژانس بین

 دالر 51 5151قیمت سال 

 بانک آف آمریکا دالر 51کمتر از  در دو ماه آینده

 نماینده یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در اوپک دالر 12تا  11 5132فصل اول و دوم 

 نماینده یکی از کشورهای آفریقایی اوپک دالر 01تا  01 5132نیمه دوم 

 میسوین ماهش تحلیلگر موسسه بارکلیز دالر 11 5132کف قیمت سال 

 دانیل آلتمن گذاری آستنبکرئیس موسسه سرمایه دالر )نفت آمریکا( 02 5132 سال اواخر

 دالر  01 5132قیمت تعادلی سال 

 

گذاری استراتژیست بازار در موسسه مدیریت سرمایه

Confluence لوئیسدر سنت 

 بیل اوگریدی

 گری کان رئیس گروه گلدمن ساکس دالر 11 5132کف قیمت سال 

 باب دادلی مدیرعامل بریتیش پترولیوم دالر 01کمتر از  سال آینده 1تا 

 فومیا کوکوبو مدیر عامل شرکت ماروبنی در توکیو دالر 11حدود  سال آینده 1تا  5در 

 جاکوبالیور  تحلیلگر بازار نفت شرکت پتروماتریکس سوئیس دالر 01 5132قیمت تعادلی سال 

 گری شیلینگ تحلیلگر بازار نفت در بلومبرگ دالر 51تا  31 5132کف قیمت سال 

$23-03

8%

$03-43

42%

$53-63

42%

$63-73

8%

2335پیش بینی تحلیلگران از قیمت نفت خام برنت در سال 
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 رشد. ودنب باید، که میزانی آن اقتصادی، بحران از پس آمریکا اقتصادی رشد گری شیلینگ، تحلیلگر بلومبرگ: میزان 

 ییکارا افزایش تکنولوژی، پیشرفت با. است منفی ژاپن و صفر حدود در اروپا رشد. است شده ترآهسته چین اقتصادی

 شکاه ادامه انتظار در همچنان باید لذا. یافت خواهد افزایش قطعا تولید میزان خاورمیانه، سیاسی شرایط بهبود و حفاری

 .باشیم دالر در هر بشکه است، 51تا  31تا میزان هزینه نهایی تولید در آمریکا و خلیج فارس که رقمی بین  نفت قیمت

 بهمن( 30، بلومبرگ)

 

 در دهه است و ممکن است  3300تا حدی یادآور شرایط سال شرایط عرضه و تقاضای کنونی : پیباب دادلی، مدیرعامل بی

زیادی طول خواهد  مدتو دالر باقی بمانند  01سال، زیر  1ها تا ممکن است قیمت ارزانی نفت شویم. دورانکنونی، وارد 

 بهمن( 30، بلومبرگ. )دالری باشیم 311دیگر شاهد قیمت کشید تا بار 

 

 میزان تولیدات نفتی آمریکا هنوز روندی افزایشی دارد. این در حالی است که برزیل و روسیه با حداکثر گروپ: بانک سیتی

پردازند و از طرف دیگر در خاورمیانه، عربستان سعودی، عراق و ایران سعی دارند با ارائه د به استخراج میظرفیت خو

تخفیف، سهم خود را در بازار حفظ نمایند. به همین دلیل، بازار نفت خام با مازاد عرضه شدیدی مواجه شده و از طرف دیگر 

 دالر در هر بشکه نیز، 51حتی تا  هاتوان گفت سقوط قیمته میاکثر ذخایر نفتی نیز در حال پر شدن است. در نتیج

 بهمن( 51، سیتی گروپ) اجتناب ناپذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-16/oil-prices-likely-to-fall-as-supplies-rise-demand-falls
http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-16/oil-prices-likely-to-fall-as-supplies-rise-demand-falls
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/citi-oil-could-plunge-to-20-and-this-might-be-the-end-of-opec-
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/citi-oil-could-plunge-to-20-and-this-might-be-the-end-of-opec-
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 اخبار بخش اول:

  ای مواجه هزار بشکه 501با افزایشی  5132سال به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، میزان تولیدات نفتی اوپک در ماه ژانویه

میلیون بشکه نفت در روز رسید. به عقیده تحلیلگران، بیشتر شدن میزان تولیدات نفتی اوپک به دلیل  119312شد و به 

 باشد.آنگوال می افزایش تولیدات نفتی عراق، عربستان سعودی و

o  ای در هزار بشکه511به نقل از عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق، میزان تولیدات نفت خام این کشور با افزایشی

شور این ک"میلیون بشکه در روز رسید. وی در رابطه با افزایش میزان صادرات نفتی عراق گفت:  193ماه جاری، به 

زایش دهد و سهم بیشتری از بازار را به دست آورد زیرا به دلیل کاهش قیمت نیاز دارد که تولیدات نفتی خود را اف

درصدی مواجه شده است و این  21نفت در بازارهای جهانی، میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت با کاهشی 

ده ندر حال حاضر، عراق دومین کشور صادرکن "بایست از طریق افزایش تولیدات و صادرات جبران شود.میزان می

 باشد.نفت خام در میان اعضای اوپک می

o داران شرکت جان کیلدوف، یکی از سرمایهAgain Capital :رسد که رقابت بر به نظر می"، در این رابطه گفت

سر حفظ سهم بازار میان اعضای سازمان اوپک شدت گرفته است. در این میان عراق تالش نموده تا با ارائه 

 "شتری از بازار را به خود اختصاص دهد.های بیشتر، سهم بیتخفیف

o  :ظهور و قدرت گرفتن داعش باعث شده تا "مایکل ویتنر، سرپرست محققان حاضر در سوسیته ژنرال گفت

حکومت مرکزی عراق و کردنشینان به یکدیگر نزدیکتر شوند و روابطشان ارتقا پیدا کند. در نتیجه افزایش 

 "ق افزایش یافته است.ها، میزان صادرات از شمال عراهمکاری

o سازی نفت خام در چین، میزان تولیدات نفتی در پی کاهش قیمت نفت و افزایش میزان تقاضا برای ذخیره

، مدیر اجرایی شرکت الفلیحبشکه نفت در روز رسید. خالد میلیون  3955عربستان سعودی نیز افزایش یافت و به 

ها متحتی اگر قی"شنبه برگزار شد گفت: اض که در روز سهنفتی آرامکوی عربستان سعودی در کنفرانسی در ری

با کاهش بیشتری نیز مواجه شوند، عربستان سعودی، به تنهایی در صدد بازگرداندن تعادل به بازار برنخواهد 

یدات بایست تولعلی النعیمی، وزیر نفت عربستان نیز اظهار داشت کشورهایی که عضو اوپک نیستند می "آمد.

 هش دهند.خود را کا

, 2015)th(Bloomberg, January 30 

 

  به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، هارولد هام، مدیر عامل شرکتContinental Resources بزرگترین پیمانکار تولید نفت ،

ایالت داکوتای شمالی، با اشاره به این موضوع که قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی واقع در  Bakkenشیل در 

در پی کاهش عرضه، افزایش خواهد یافت، در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی قادر خواهند بود که در برابر کاهش مستمر 

 "برای همیشه."ام بیاورند گفت: قیمت نفت دو

o های خود را این شرکت همچنین اعالم کرد که قصد دارد به منظور مقابله با کاهش قیمت نفت، مخارج و هزینه

-بایست هزینههای فعال در زمینه استخراج نفت نیز میسایر سکوها و شرکت"کاهش دهد. هام همچنین گفت: 

نظر نداریم که در سال جاری نیروی انسانی خود را تعدیل کنیم، بلکه قصد های خود را کاهش دهند. البته ما در 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/opec-january-crude-output-rises-as-iraq-pumps-at-record-pace
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ها و افزایش میزان های الزم را افزایش دهیم و خود را برای دوران شکوفایی دوباره قیمتداریم میزان آموزش

 "ها آماده کنیم.گذاریسرمایه

, 2015)rd(Bloomberg, February 3 

 

  به باالی بهمن  31پس از انتشار آمار مربوط به تعداد کاهش سکوهای حفاری در آمریکا، قیمت نفت خام برنت روز جمعه

در مقر اوپک در وین برگزار شد، برخی مقامات اوپک و  بهمن 35دالر در هر بشکه افزایش یافت. در نشستی که  21

 متخصصین صنعت نفت، راهبردهای طوالنی مدت تولید اوپک را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

o  :ها در صنعت های پایین نفت بر میزان سرمایه گذاری برخی شرکتقیمت"یکی از مقامات اوپک اظهار داشت

 "وضوع در بلند مدت، بر میزان عرضه نفت تاثیر خواهد گذاشت.شیل تاثیر گذاشته است. این م

o  :اگرچه سیاست عربستان در تحت فشار گذاشتن سایر تولیدکنندگان به نتایج "یکی از نمایندگان اوپک گفت

 "ملموسی دست یافته است، ولی قیمت نفت تا تابستان همچنان پایین خواهد ماند.

o  حتی احتمال دارد 5132در فصل اول و دوم سال "فارس نیز گفت: نماینده یکی از کشورهای حاشیه خلیج ،

ها دالر در هر بشکه تنزل یابد؛ زیرا تقاضای پایین، عرضه زیاد و تعطیلی برخی پاالیشگاه 12تا  11قیمت نفت به 

نفت  سازیها به واسطه سرمای زمستان و ذخیرهآورد. در حال حاضر قیمتتر میقیمت را پایین ،برای تعمیرات

 "توسط برخی کشورها باال مانده است.

o  :های تولید در آمریکا وهای خوبی وجود دارد؛ تعطیلی برخی چاهنشانه"یکی دیگر از نمایندگان اوپک نیز گفت 

دهد که سیاست قبلی اوپک بر حفظ سقف تولید درست بوده است. این تصمیم اگرچه تا حدی کانادا نشان می

 "ت موثر خواهد بود.دردناک است، ولی در نهای

, 2015)nd(Reuters, February 2  

 

 های نفت حاصل شود. گویند انتظار ندارند بهبود سریعی در قیمتبه گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان اوپک می 

o  یکی از کشورهای خارج از حاشیه خلیج فارس که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت: نماینده

دالر برسد.  311های نفت طی امسال و سال آینده، به باالی بر اساس قانون عرضه و تقاضا، بعید است قیمت"

 ".شودبسته کشورها نباید بر اساس قیمت باالی نفت  این مسئله درس بگیریم. بودجه باید از

o  دالر برای هر بشکه رسید. با این حال، یکی دیگر  20افزایش یافت و به  برنتبهمن، قیمت نفت  30روز پنجشنبه

 ها خوشبین نیست. از نمایندگان یکی از کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس گفت که به بهبود سریع قیمت

 د خواهیم شاهما می"باشد به رویترز گفت: یوی که نماینده یکی از چهار عضو آفریقایی کارتل اوپک م

بهبود اوضاع بازار باشیم. اجازه دهید تا نیمه دوم سال صبر کنیم. در آن هنگام احتماالً خواهیم دید که 

 "دالر خواهد رسید. 01تا  01ها به قیمت

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-04/no-bust-in-sight-as-dakota-oil-firms-keep-staff-amid-price-drop
http://www.reuters.com/article/2015/02/02/us-opec-oil-idUSKBN0L61MN20150202
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o ت کردند که ممکن اس سایر نمایندگان اوپک، از جمله نمایندگان برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اعالم

 ها تا تابستان پایین بماند.قیمت

o گذاری ای هدفها باید به گونهیکی دیگر از نمایندگان یکی از کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس نیز گفت قیمت

 د کهقدر پایین باشقدر باال باشد که افزایش تولیدات کشورهای غیر اوپک را تشویق نماید و نه آنشوند که نه آن

 به تولیدکنندگانی که هزینه بیشتری دارند، آسیب برساند. 

  :ها را پیدا کنیم که به نفع همه باشد. هیچ یک از باید سطحی از قیمت"این نماینده خاطرنشان کرد

 "ها، از بازار بیرون رانده شود.تولیدکنندگان نفت نباید به علت کاهش عمدی قیمت

, 2015)th(Reuters, February 5 

 

 بینی دالر برای هر بشکه )پیش 11ها درباره قیمت نفت خام نوسانات زیادی دارد و طیفی از بینیبه گزارش بلومبرگ، پیش

 گیرد. دبیر کل اوپک( را در بر میبینی دالر برای هر بشکه )پیش 511رئیس بانک گلدمن ساکس( تا 

o  دالر هم افت پیدا کند چون  11میسوین ماهش، تحلیلگر موسسه بارکلیز، معتقد است که قیمت نفت ممکن تا

 مازاد عرضه یک شبه از بین نخواهد رفت. 

o پتانسیل وجود گذاری در منابع جدید، این عبداهلل البدری، دبیر کل اوپک، هشدار داد که به علت عدم سرمایه

دالر برای هر بشکه نیز برسد. وی بدون آن که چارچوب زمانی برای  511دارد که قیمت نفت افزایش یافته و به 

دالر  511گذاری نشود، شاهد قیمت بیش از اگر در صنعت نفت و گاز سرمایه"بینی خود تعیین کند گفت: پیش

 "نیز خواهیم بود.

o تنبک کپیتال منجمنتسرئیس موسسه آ (Astenbeck Capital Management)  اعالم کرد به زودی

شود ای خواهد شد که نفت شیل باید کمبود تولیدات جهانی را جبران کند و این مسئله باعث میشرایط به گونه

 دالر برای هر بشکه افزایش یابد. 02تولیدات نفتی آمریکا تا  قیمت

o جیووانی استانووو، تحلیلگر حاضر در موسسه مالی UBS  :ها به نظر من هنوز به کف قیمت"سوئیس گفت

 "ایم.نرسیده

o گذاری بیل اوگریدی، استراتژیست بازار در موسسه مدیریت سرمایهConfluence لوئیس نیز گفت: در سنت

 "ها خواهد بود.دالر نقطه محوری قیمت 01ها در حال تثبیت شدن است. در بلند مدت، احتماالً کف قیمت"

o ئیس گروه گلدمن ساکس گفت که قیمت نفت احتماالً همچنان کاهش خواهد یافت و ممکن است گری کان، ر

 دالر برای هر بشکه نیز برسد. 11به 

o 3300شرایط عرضه و تقاضای کنونی برای من تا حدی یادآور شرایط سال "پی گفت: باب دادلی، مدیرعامل بی 

 1ها تا وی گفت که ممکن است قیمت "ارزانی نفت شویم.است و ممکن است ما در دهه کنونی، وارد دورانی از 

دالری  311زیادی طول خواهد کشید تا بار دیگر شاهد قیمت  مدت"دالر باقی بمانند و گفت:  01سال، زیر 

 "باشیم.

http://www.reuters.com/article/2015/02/05/us-opec-oil-idUSKBN0L92H220150205
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o  دالر  11فومیا کوکوبو، مدیر عامل شرکت ماروبنی در توکیو گفت که ممکن است قیمت هر بشکه نفت در طیف

 سال آتی به سطح قبلی خود بازگردند. 1یا  5ها تا داشته باشد. وی گفت که انتظار ندارد قیمتنوسان 

o  گذاری برگزار شده است، به طور متخصص سرمایه 00به گزارش بلومبرگ و بر اساس یک نظرسنجی که میان

 بتاً وسیعی است.دالر خواهد بود که دامنه نس 01تا  12، رقمی مابین 5132قیمت نفت در سال متوسط کلی 

, 2015)th(Bloomberg, February 7 

 

 ه تلویزیونی ای با شبکای آسیا در بانک استاندارد چارترد در مصاحبهدیوید مان، رئیس بخش مطالعات منطقه

خیز منابع مالی کمتری دریافت شود کشورهای نفتافت قیمت نفت در بازار جهانی باعث می"سی اعالم کرد: بیانسی

 "شود.کنند، ولی با توجه به موقتی بودن روند کاهش قیمت نفت در دنیا آسیبی جدی به اقتصاد این کشورها وارد نمی

o ات عربستان مبنی بر اینکه این کشور اقتصاد خود را در برابر افت قیمت وی با اشاره به سخن تازه یکی از مقام

هزینه تولید نفت در کشورهای خاورمیانه بسیار اندک است و حتی در شرایط فعلی "کند، گفت: نفت حمایت می

 ظها سود زیادی دارد. از طرف دیگر این سیاست، یا باعث حفقیمتی هم فروش نفت توسط این کشورها برای آن

کند و منافع سهم اوپک در بازار نفت دنیا خواهد شد یا روند کاهش سهم اوپک در بازار نفت دنیا را کند می

ها متمایل هستند در این مسیر اقتصادی بلند مدتی برای کشورهای عضو سازمان اوپک دارد و به همین دلیل آن

 "حرکت کنند.

o ایی از قبیل شوند. کشورهندگان غیراوپکی نفت متحمل میطبق گفته این مقام نفتی بیشترین آسیب را تولیدکن

های ها به اندازه اوپک کم نیست و بحرانروسیه که اقتصادی وابسته به نفت و گاز طبیعی دارند، هزینه تولید آن

 کند. نفتی، اقتصاد داخلی این کشورها را به شدت تضعیف می

o ک تا دو سال قادرند وضعیت فعلی قیمت نفت را تحمل وی ضمن بیان این موضوع که اقتصاد کشورهای عضو اوپ

تواند بدون شک اقتصاد این کشورها وابسته به نفت است و افت قیمت نفت می"کنند و آسیب جدی نبینند، گفت: 

باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شود و نظام بانکی و مالی را تضعیف کند، ولی ما انتظار نداریم 

. اغلب اقتصادهای نفتی دارای پشتوانه مالی شودنظام بانکی و مالی این کشورها  سبب نابودی افت قیمت نفت

ده اقتصادی استفا های بحرانمورد نیاز خود در دورهمحکمی هستند و از این پشتوانه مالی برای تامین منابع مالی 

 کنند. می

o  خواهد بود، زیرا در شرایط فعلی تولید کشورهای وی در پایان اظهار داشت که اوپک برنده اصلی افت قیمت نفت

صرفه بوده و کشورهای غیراوپکی به تدریج مجبور به کاهش تولید یا خروج از عرصه تولید خواهند بهاوپک مقرون

 "شد.

, 2015)th(CNBC News, February 7 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000352468&play=1
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000352468&play=1
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 بینی خود از قیمت نفت خام را پیش بهمن 51 گروپ بعد از آنکه روز دوشنبهنقل از خبرگزاری بلومبرگ، بانک سیتی به

ها، کاهش داد، طی گزارشی اعالم کرد که روند افزایشی کنونی قیمت نفت، موقتی بوده و بعد از آن شاهد افت دوباره قیمت

 دالر به ازای هر بشکه خواهیم بود. 51حتی تا 

o گروپ، گفت اگرچه تمامی تولیدکنندگان نفت، سعی دارند با ادوارد مورس، رئیس بخش تحقیقات انرژی سیتی

ها باعث افزایش قیمت شده، های خود به نوعی با کاهش قیمت مبارزه کنند و این کاهش در هزینهکاهش هزینه

هنوز روندی افزایشی دارد. این در حالی است اما این روند افزایشی موقت است زیرا میزان تولیدات نفتی آمریکا 

پردازند و از طرف دیگر در خاورمیانه، عربستان سعودی، که برزیل و روسیه با حداکثر ظرفیت خود به استخراج می

عراق و ایران سعی دارند با ارائه تخفیف، سهم خود را در بازار حفظ نمایند. به همین دلیل، بازار نفت خام با مازاد 

توان گفت شدیدی مواجه شده و از طرف دیگر اکثر ذخایر نفتی نیز در حال پر شدن است. در نتیجه میعرضه 

 ها اجتناب ناپذیر است.سقوط دوباره قیمت

o پذیر نخواهدعالوه بر این، مورس خاطرنشان کرد که تعدیل در تولیدات تا سه ماهه سوم سال میالدی جاری امکان 

دالر به ازای هر بشکه نیز برسد. وی  51آمریکا، به قیمتی حدود  WTIکه نفت خام بود و این امکان وجود دارد 

رسد که اوپک دوباره به روزهای اوج خود همچنین اظهار داشت با توجه به شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می

 باشد.توان به جرات گفت که تقریبا پایان کار اوپک نزدیک میبازگردد. می

o ر است. این بانک د بینی ساالنه خود برای قیمت آتی نفت خام برنت را کاهش دادهگروپ، همچنین پیشسیتی

دالر نوسان خواهد کرد و پس از آنکه  22الی  52گزارش خود مدعی شده که بهای نفت خام در بازه قیمتی 

دالر به ازای هر  52آخر سال به ها در صنایع نفتی کاهش یافت، بهای نفت در سه ماهه گذاریمیزان سرمایه

مال برنت دریای شبشکه خواهد رسید. با توجه به گزارش منتشر شده، پیش بینی شده که متوسط قیمت نفت 

 دالر به ازای هر بشکه نفت باشد. 25میالدی  5132برای سال 

, 2015)th(Citigroup, Bloomberg, February 9 

 

 دالر در هر بشکه  22را معادل  5132المللی انرژی در گزارش اخیر خود متوسط قیمت نفت برنت در سال آژانس بین

 بینی کرد. پیش

o دالر برای هر بشکه خواهد  51به متوسط  5151ال بینی کرد که قیمت نفت در ساین آژانس همچنین پیش

 رسید. 

o هایالمللی انرژی در گزارش خود تأکید کرد که تأثیرگذاری اوپک بر بازارهای جهانی نفت طی ماهآژانس بین 

 رسد با گذشت زمان، تأثیر اوپک بر بازار نفت همانند قبل شود.گذشته کاهش یافته و به نظر نمی

, 2015)th(Alef, February 10  

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/citi-oil-could-plunge-to-20-and-this-might-be-the-end-of-opec-
http://alef.ir/vdcir3aryt1awq2.cbct.html?259627
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  به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خامWTI 5905و برای تحویل در ماه مارس، با بهمن  53شنبه آمریکا در روز سه 

دالر برای هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت نیز در همین روز و برای تحویل در ماه مارس  21915کاهش، به  %2915دالر یا 

 دالر برای هر بشکه رسید.  20951کاهش به  %191دالر یا  3933با 

o جان کیلداف، از شرکای موسسه مالی Again Capital :های مختلف در اکنون نبردی میان دیدگاه"، گفت

 کند هنوزالمللی انرژی، هشداری است که یادآوری میخصوص نفت شکل گرفته است. گزارش اخیر آژانس بین

 ایم وها رسیدهگویند دیگر به کف قیمتذخایر زیادی وجود دارد که قرار است وارد بازار شوند و کسانی که می

 "واهیم کرد، نباید چندان امیدوار باشند.اکنون مسیر صعودی را طی خ

o بینی کرد که امسال، تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک، المللی انرژی در گزارش اخیر خود پیشآژانس بین

 میلیون بشکه خواهد بود.  5395

o بینی کرد کهمنتشر شد، پیش بهمن 51 از سوی دیگر سازمان اوپک در گزارش ماهانه خود که روز دوشنبه 

 511میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که به میزان  5395به  5132تقاضای نفت این کارتل برای سال 

 باشد.بینی قبلی این سازمان میهزار بشکه در روز بیشتر از پیش

, 2015)th(Reuters, February 10 

 

  با وجود ادامه افزایش سطح بهمن،  55منتهی به به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تعداد سکوهای نفتی آمریکا در هفته

 تولیدات این کشور، کاهش یافت. 

o د بهمن ماه اعالم کرد که تعدا 55های خدمات نفتی جهان، روز جمعه بیکر هیوز، یکی از بزرگترین شرکت

عدد رسیده است. این شرکت همچنین گفت که کل تعداد سکوهای آمریکا از  3120سکوهای نفتی آمریکا به 

 سابقه بوده است.درصد کاهش یافته که بی 11ماه اکتبر 

o  هزار شغل مرتبط با صنعت نفت را در سراسر جهان از بین برده است. با این  311سقوط قیمت نفت، بیش از

ثر خود را در تعداد مشاغل آمریکا نشان نداده و تولیدات نفت آمریکا به بیشترین میزان خود حال این رقم هنوز ا

 های اخیر رسیده است. در دهه

o دانند. در ناظران و تحلیلگران مسائل نفت، تعداد سکوهای نفتی آمریکا را با میزان تولیدات این کشور مرتبط می

های نفت شیل اند، بازده چاهورتر شدهآمریکا کارآمدتر و بهره سوی مقابل، باید توجه داشت که سکوهای نفتی

وری اند که کمترین بهرهاند، اغلب سکوهایی بودهاین کشور افزایش یافته و سکوهای نفتی که بالمصرف رها شده

ن تولیدات ااند. بنابراین شاید بتوان گفت که کاهش تعداد سکوهای نفتی فعال آمریکا، اثر چندانی روی میزرا داشته

 این کشور نخواهد داشت.

, 2015)th(Bloomberg, February 13  

 

http://www.reuters.com/article/2015/02/10/us-markets-oil-idUSKBN0LE06820150210
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-13/number-of-u-s-oil-rigs-continue-to-tumble
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 ی، قیمت نفت خام روز دوشنبه رغم انتشار اخباری مبنی بر خروج ژاپن از رکود اقتصادبه گزارش خبرگزاری رویترز، علی

 بهمن با کاهشی نسبی همراه شد. 55

o  تحلیلگران معتقدند به علت آن که تولیدات بازار نفت بهمن 55منتهی به با وجود افزایش قیمت در دو هفته ،

 باشد، کماکان مازاد عرضه چشمگیری در بازار وجود خواهد داشت. باالست و تقاضا نسبتاً کم می

o  ما همچنان بر این باوریم که عرضه و تقاضای نفت "ای اعالم کرد: در بیانیهبهمن  55بانک آف آمریکا روز جمعه

هیچ یک در کوتاه مدت واکنش قابل توجهی نشان نخواهند داد. طبق برآورد ما، میزان عرضه جهانی در نیمه اول 

خواهد بود. ما همچنان معتقدیم که نفت برنت  میلیون بشکه در روز، بیشتر از تقاضای جهانی 395، 5132سال 

 "دالر در هر بشکه مبادله خواهد شد. 51در طول دو ماه آینده با قیمت کمتر از 

, 2015)th(Reuters, February 16 

 

 صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به روز رسانی سایت خود اعالم کرد که هر بشکه سبد نفتی این  سازمان کشورهای

 دالر در هر بشکه فروخته شد. 22935دالر افزایش،  1933با  بهمن 55 سازمان، روز جمعه

o  رقم خورد. 5132به این ترتیب باالترین قیمت این نوع نفت در سال 

o در هر بشکه بوددالر  25برابر با  ،وز سالدر آخرین ر و سال گذشته میالدید نفتی اوپک در کمترین قیمت سب. 

, 2015)th(OPEC, February 16 

 

  کاهش عرضه "داشت: ، علی العمیر، وزیر نفت کویت اظهار بهمن ماه 55دوشنبه پس از افزایش مجدد قیمت نفت در روز

ها به افزایش خود ادامه خواهد داد و ما امیدواریم در نیمه قطعا موجب افزایش قیمت در نیمه دوم سال خواهد شد. قیمت

 "های باالتری مواجه باشیم.دوم سال، با قیمت

o ور ن کشهای مصری به مواضع داعش در لیبی که منجر به آسیب برخی خطوط لوله انتقال نفت ایحمله جنگنده

 شد، موجب کاهش بیشتر عرضه نفت شده است.

o  :میلیون بشکه در روز است. 390مازاد عرضه موجود در بازار در حال حاضر قطعا کمتر از "العمیر همچنین افزود" 

o  :نیم تا ما باید منتظر بما"الیور جاکوب، تحلیلگر بازار نفت شرکت پتروماتریکس سوئیس در این خصوص گفت

 دالر، پایدار خواهد ماند یا خیر. به نظر من این قیمت، رقم متناسبی برای نفت برنت 01ای نفت بشکهببینیم آیا 

 "است. دریای شمال

, 2015)th(Reuters, February 16 

 

 دامه ها همچنان اروند نزولی قیمت"های جهانی نفت در آینده گفت: بازار نفت، در خصوص قیمتری شیلینگ، تحلیلگر گ

 وی برای ادعای خود دالیل زیر را برشمرد: "خواهد یافت.

http://www.reuters.com/article/2015/02/16/us-markets-oil-idUSKBN0LK04220150216
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/923.htm
http://www.reuters.com/article/2015/02/16/markets-oil-idUSL4N0VQ1DF20150216
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o  حدودا نصف آن چیزی بود که باید 5113رشد اقتصادی متوسط آمریکا پس خروج از بحران اقتصادی در سال ،

 باشد.

o دیک به صفر و ژاپن منفی است.رشد اقتصادی اروپا نز 

o تر شده و این کشور در حال گذار از تولید و صادرات مبتنی بر نفت به صنایع خدماتی رشد اقتصادی چین آهسته

 است.

o  اگرچه میزان مصرف بنزین خانوار آمریکایی افزایش یافته است، اما در چند سال گذشته خرید خودروهای با

 ش یافته است.مصرف سوخت پایین، به شدت افزای

o ای در خاورمیانه و افزایش کارایی عملیات حفاری، تولید جهانی با اکتشافات جدید، بهبود شرایط سیاسی و منطقه

 نفت در چند سال آینده قطعا افزایش خواهد یافت.

o  اگرچه میزان سکوهای حفاری در آمریکا کاهش یافته است، اما الزم به ذکر است که سکوهای مذکور، راندمان

 پایینی داشته و تولید چندانی نداشتند.

o  شیلینگ معتقد است که به منظور موثر واقع شدن استراتژی از میدان خارج کردن رقبا که توسط عربستان اتخاذ

دالر به ازای هر بشکه برسد، که این ارقام معادل هزینه  51تا  31های جهانی نفت باید به حدود شده است، قیمت

 آمریکا و خلیج فارس است.نهایی تولید در 

, 2015)th(Bloomberg, February 16 

 

  یافته و افزایش تولیدات نفتی شیل نیزبه نقل از خبرگزاری بلومبرگ، از آنجایی که تقاضا برای نفت خام در اروپا کاهش 

، سهم باعث خودکفایی آمریکا در حوزه تامین انرژی شده، اکثر کشورهای تولیدکننده نفت سعی دارند تا با ارائه تخفیف

در  مالمللی انرژی، با توجه به رشد تقاضا برای نفت خابینی آژانس بینبیشتری از بازار آسیا را از آن خود کنند. بنا به پیش

آسیا، این قاره خواهد توانست در سال میالدی جاری، عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت خام را به خود اختصاص دهد. 

میلیون بشکه و  1393میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم برای آمریکا  1395میزان مصرف روزانه نفت خام در آسیا به 

 باشد.میلیون بشکه می 35برای اروپا 

o  سامانی دارد، اما افزایش فروش های غرب علیه روسیه، اقتصاد این کشور اوضاع نابهحال حاضر، به دلیل تحریم در

واقع در سنگاپور  IHSنفت خام به آسیا، باعث بهبود شرایط اقتصادی روسیه شده است. ویکتور شوم، مدیر شرکت 

فتی خود را گسترش دهند و برای تامین نفت کنندگان آسیایی قصد دارند تا سبد محصوالت نمصرف"گوید: می

رضه کنندگان آسیایی را با عخام فقط به یک کشور وابسته نباشند. در این میان روسیه قادر خواهد بود نیاز مصرف

بیشتر نفت خام برطرف نماید. آلترناتیو دیگر روسیه، عرضه نفت خام به بازارهای اروپاست، اما از آنجایی که روند 

 "د.آیی نفت خام در این قاره کاهش یافته است، در نتیجه آسیا هدف بهتری برای روسیه به شمار میتقاضا برا

روسیه قصد دارد به منظور حفظ سهم بازار، "واقع در پکن گفت:  FGEوو کانگ، تحلیلگر بازار انرژی شرکت 

 "میزان صادرات نفت خام خود را به بیشترین حد ممکن برساند.

http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-16/oil-prices-likely-to-fall-as-supplies-rise-demand-falls
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o  میلیون بشکه نفت خام را تنها به چین، ژاپن و کره شمالی صادر  151میالدی، بالغ بر  5135روسیه طی سال

روند که تنها در سال کنندگان نفت خام در آسیا به شمار میکرده است. سه کشور نامبرده، از بزرگترین مصرف

 . اندمیلیون بشکه نفت خام را خریداری نموده 511میلیارد و  1میالدی بالغ بر  5135

o  میلیون تن  5در این میان، میزان صادرات نفت خام عربستان سعودی، نسبت به مدت مشابه در سال قبل با

درصدی مواجه شد و  595میلیون تن رسید. میزان صادرات نفتی قطر نیز با کاهشی  355کاهش مواجه شد و به 

م بازار خود را از دست داد. آمی سان، درصد از سه 195میلیون تن در سال رسید. از طرف دیگر، کویت نیز  11به 

از تحلیلگران بازار انرژی چین، معتقد است با اینکه تقاضای چین برای نفت خام با کاهش مواجه شده، اما اگر 

ها پایین باقی بمانند، عربستان سعودی هنوز هم بزرگترین صادر کننده نفت خام به چین است و ریاض قیمت

 سال آینده سهم بازار خود را در چین حفظ کند. 2رای قادر خواهد بود تا حداقل ب

, 2015)th(Bloomberg, February 18 
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 هاحلیلت بخش دوم:

 آماده شویددالری  31برای نفت 

ده تر شمیزان رشد اقتصادی آمریکا پس از بحران اقتصادی، آن میزانی که باید، نبود. رشد اقتصادی چین آهسته

است. رشد اروپا در حدود صفر و ژاپن منفی است. در عین حال با پیشرفت تکنولوژی، افزایش کارایی حفاری و 

افزایش خواهد یافت. لذا باید همچنان در انتظار ادامه کاهش بهبود شرایط سیاسی خاورمیانه، میزان تولید قطعا 

 قیمت نفت باشیم.

دالر در هر  21نویسد که در قیمتِ فعلیِ حدوداً گری شیلینگ، تحلیلگر بلومبرگ در گزارشی به آینده بازار نفت پرداخته و می

حتی ممکن است این روند نزولی ادامه یابد  های جهانی نفت از شش ماه گذشته تا کنون، تقریبا نصف شده است.بشکه، قیمت

 دالر در هر بشکه برسد. دالیل این مطلب در زیر آورده شده است. 51تا  31و قیمت نفت، به 

درصد بوده است. این رقم حدوداً نصف آن چیزی  591، رشد اقتصادی آمریکا به طور متوسط 5113پس از بازیابی در اواسط سال 

تر شده است، اروپا رشدی نزدیک به صفر دارد و آن را داشت. در عین حال رشد اقتصادی چین آهستهتوان انتظار است که می

در ژاپن این رقم منفی است. با توجه به موارد فوق، کامال مشخص است که چرا تقاضای نفت پایین است و ممکن است همچنان 

 ادامه یابد.

که دلیل عمده آن، توسعه صنعت شیل آمریکا بود که طی یک سال از آذر در همین زمان، میزان تولید نفت رو به افزایش است 

درصد افزایش تولید داشته است. نکته قابل توجه دیگر در این میان، کاهش فزاینده قدرت اوپک در بازار است.  32، 31تا  35

 های باالتر نفت، انگیزهاما این قیمتهای نفت خام حمایت کند. مانند هر کارتل دیگری، اوپک برای آن به وجود آمد که از قیمت

دهد. برای آنکه این کارتل به درستی عمل کند، رهبر آن، یعنی عربستان، باید به منظور اعضای آن برای تقلب را افزایش می

ولید، منجر تاند که کاهش های پیشین، آموختهباری از تجربهها با کولهخنثی کردن اثر متقلبین، از تولید خود بکاهد. اما سعودی

 شود.به از دست رفتن سهم بازار می

قلبین ها را با متلذا عربستان سعودی، با داشتن حمایت سایر کشورهای متموّل منطقه، مانند کویت، قطر و امارات، یک بازی بزدل

ها سقوطی آزاد را قیمت کاهد و با این کارآذر اوپک، این سازمان اعالم کرد که از سقف تولید خود نمی 0آغاز کردند. در جلسه 

تر خود تر نفت را تحمل کنند و رقبای ضعیفهای پایینتوانند قیمتکنند که میها این گونه برداشت میتجربه کردند. سعودی

 را با غیر اقتصادی کردن تولید، از بازار خارج کنند.

ت کشند؟ قیمکنند و از تولیدِ نفت دست میمی ها بازی را واگذارشود آن است که در چه قیمتی بزدلحال سوالی که مطرح می

دالری است که ونزوئال برای حمایت از اقتصاد مبتال به سوء مدیریت خود به آن نیاز دارد.  352تر از هرچه باشد، قطعا پایین

، ن کردن بودجه خوداکوادور، الجزایر، نیجریه، عراق، ایران و آنگوال نیز دچار همین وضعیت هستند. عربستان سعودی برای متواز

سال،  5تواند برای میلیارد دالری این کشور، تضمینی است که ریاض می 550دالر در هر بشکه نیاز دارد. اما ذخایر  31به نفت 

 دالر در هر بشکه را تحمل کند. 51نفت 

گان رقم برای اکثر تولیدکنند شوند، الزاما متوسط هزینه کل تولید نیست که اینها از بازی خارج میبه عالوه قیمتی که بزدل

دالر در هر بشکه است. نکته مهم آن است که نقطه خروج بازیگران بزدل از بازار، هزینه نهایی تولید  03تا  21نفت شیل، بین 
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میدان نفتی در سراسر دنیا،  5555نفت است. در ماه گذشته، موسسه تحقیقات انرژی وود مکنزی، در پژوهشی دریافت که از 

دالر در هر بشکه، جریان نقدی منفی دارند. این بدان معنی است که بازیگران  51ها، در قیمتی حدود درصد از آن 390تنها 

شوند. الزم به ذکر است که هزینه نهایی تولید کنندگان کارآمد نفت شیل، حدود های کنونی از بازار خارج نمیزیادی در قیمت

 با مشابه هزینه نهایی تولید نفت در خلیج فارس است.دالر در هر بشکه بوده که تقری 51تا  31

همچنین باید کشورهای تحت فشار مالی مانند روسیه و ونزوئال را نیز مد نظر قرار داد: این کشورها به شدت به درآمد حاصل از 

این کشورها برای به دست  تر برود،ها پایینها و تامین مالی واردات خود نیازمندند. هرچه قیمتفروش نفت، برای پرداخت بدهی

 آوردن دالر الزم، تولید خود را افزایش خواهند داد.

ای در خاورمیانه و افزایش کارایی عملیات حفاری، تولید جهانی نفت در چند با اکتشافات جدید، بهبود شرایط سیاسی و منطقه

شود. همچنین اگرچه شمار سکوهای حفاری می هاسال آینده قطعا افزایش خواهد یافت که این امر نیز، خود باعث کاهش قیمت

در آمریکا رو به کاهش است، اما باید توجه داشت که سکوهای تعطیل شده، سکوهای کامال ناکارا بودند. با توجه به توافق اخیر 

 هزار بشکه نفت دیگر نیز به زودی به بازار وارد شود. 221توان انتظار داشت که دولت عراق با کردها، می

 5095بینی اوپک از تقاضای نفت خود، با ه میزان عرضه در حال افزایش است، اما تقاضا روندی نزولی دارد. میزان پیشاگرچ

هزار بشکه کمتر از تخمین سال  011سال گذشته خواهد بود. این رقم  35ترین رقم در ، پایین5135میلیون بشکه در سال 

میلیون بشکه در روز تخمین  53935را  5132ن تقاضای نفت خود در سال باشد. اوپک همچنین میزاگذشته این سازمان می

 سال گذشته است. 35ترین میزان در زده است که پایین

را به میزان  5132بینی خود از تقاضا در سال ماه گذشته، پیش 35المللی انرژی برای چهارمین بار در در عین حال، آژانس بین

هزار بشکه در روز  511میلیون بشکه در روز رساند و میزان مازاد عرضه را  3191و آن را به  هزار بشکه در روز کاهش داد 511

 دانست.

کنندگان اجازه داده که سوخت بیشتری مصرف درصدی قیمت بنزین از اردیبهشت ماه سال جاری، به مصرف 51اگرچه کاهش 

گذشته کاهش یافته است. همچنین کند شدن روند رشد کنند، اما میزان خرید خودروهای با مصرف سوخت پایین در چند سال 

چین و تغییر از سیاست تولید مبتنی بر نفت به صنایع خدماتی، میزان تقاضا را کاهش داده است. چین مسبب دو سوم افزایش 

 های نفت در آینده باشیم.تقاضای نفت در دهه گذشته بود. لذا باید همچنان منتظر کاهش قیمت

, 2015)th(Gary Shilling, Bloomberg, February 16 
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 گلدمن ساکس اعالم کرد: چرا قیمت نفت سقوط کرد و چرا پایین باقی خواهد ماند

علت اصلی افت قیمت نفت، فراوانی میزان نفتی است که به بازارهای جهانی  به گزارش موسسه گلدمن ساکس،

های تزریق شده است. شوک عظیم در میزان عرضه نفت در نیمه دوم سال گذشته، همراه با کاهش تقاضا در ماه

 ها دامن زده است.دسامبر و ژانویه، به افت قیمت

این که چه میزان از این افت قیمت به علت مازاد عرضه و چه میزان قیمت نفت در شش ماه گذشته سقوط کرده است. تشخیص 

رسد کسانی که به ها خواهد داشت. به نظر میبینی آینده قیمتاز آن ناشی از کاهش تقاضا بوده، پیامدهای مهمی برای پیش

 ها به حالت قبل هستند، نباید چندان امیدوار باشند.فکر بازگشتن قیمت

داد علت اصلی افت قیمت نفت، فراوانی میزان بهمن ماه، گزارش تحلیلی جذابی منتشر کرد که نشان می 55گلدمن ساکس روز 

نفتی است که به بازار جهانی وارد شده است. شوک عظیمی که در نیمه دوم سال گذشته در عرضه نفت اتفاق افتاد، مسبب 

ها دامن زده است. موسسه گلدمن توانسته ز به افت قیمتها است. کاهش تقاضا در ماه دسامبر و ژانویه نیاصلی سقوط قیمت

 است در گزارش خود، این اثرات را کمّی کند. 

 

گیرد: قیمت ای است که تنها دو متغیر را در طول زمان در نظر میمدلی که موسسه گلدمن به کار گرفته در ظاهر مدل ساده

ن مدل در نظر گرفته شده این است که بازار سهام، شاخص نسبتاً خوبی از ای که در استفاده از اینفت و ارزش سهام آمریکا. ایده

محرک اصلی است. زمانی که  تقاضاکند، تقاضای اقتصادی است. بنابراین زمانی که سهام در راستای قیمت نفت حرکت می

 باشد.  ها می، عامل اصلی شوکعرضهقیمت نفت در خالف جهات سهام حرکت می کند، 

ر در نموداری که د باشد. موسسه گلدمن ساکسها است، اما ایده اصلی مدل قابل درک میتر از ایناندکی پیچیده البته موضوع

 های عرضه )سمت راست( جدا کرده است.های تقاضا )سمت چپ( را از اثرات شوکادامه آورده شده، اثرات شوک
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شود و در طول دوران رکود اقتصادی که مقدار زیاد تقاضا آغاز می نمودار سمت چپ احتماالً مطابق انتظارات است. این نمودار با

شروع شد، شاهد یک کاهش ناگهانی هستیم. نمودار عرضه در سمت راست، شوک کمبود عرضه در اواخر  5110از اواخر سال 

بط با مازاد عرضه که های مرتدهد و در ادامه شاهد ثبات نسبی انتظارات از میزان عرضه هستیم. شوکرا نشان می 5115سال 

به علت تولید بیش از انتظار نفت شیل آمریکا آغاز شد نیز سال گذشته به اوج خود رسید و موجب وخامت اوضاع  5135در سال 

 بازار نفت شد. 

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که "نویسد: سون جاری اشتن، یکی از اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس می

باشد. نقطه تعادل احتمالی قیمت نفت، به احتمال زیاد بسیار د عرضه در بازارهای جهانی، عامل اصلی افت قیمت نفت میمازا

 "تر از دهه گذشته خواهد بود.پایین

, 2015)th(Tom Randall, Bloomberg, February 12 

  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-11/goldman-here-s-why-oil-crashed-and-why-lower-prices-are-here-to-stay
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 کار اوپک خواهد بوددالر به ازای هر بشکه خواهد رسید. این پایان  51گروپ: قیمت نفت خام به سیتی

دالر به ازای هر بشکه خواهد رسید، متوسط قیمت  75گروپ: بهای نفت در سه ماهه آخر سال جاری به حدود سیتی

 دالر به ازای هر بشکه خواهد بود. 54میالدی  2335نفت برای سال 

قیمت نفت خام را کاهش داد، طی  بینی خود ازگروپ بعد از آنکه روز دوشنبه پیشبنا به خبرگزاری بلومبرگ، بانک سیتی

دالر به  51ها، حتی تا گزارشی اعالم کرد که روند افزایشی کنونی قیمت نفت، موقتی بوده و بعد از آن شاهد افت دوباره قیمت

، گفت اگرچه تمامی تولیدکنندگان نفت، گروپسیتی انرژییس بخش تحقیقات ئرازای هر بشکه خواهیم بود. ادوارد مورس، 

ها باعث افزایش قیمت شده، های خود به نوعی با کاهش قیمت مبارزه کنند و این کاهش در هزینهارند با کاهش هزینهسعی د

اما این روند افزایشی موقت است زیرا میزان تولیدات نفتی آمریکا هنوز روندی افزایشی دارد. این در حالی است که برزیل و 

پردازند و از طرف دیگر در خاورمیانه، عربستان سعودی، عراق و ایران سعی دارند یروسیه با حداکثر ظرفیت خود به استخراج م

با ارائه تخفیف، سهم خود را در بازار حفظ نمایند. به همین دلیل، بازار نفت خام با مازاد عرضه شدیدی مواجه شده و از طرف 

 ها اجتناب ناپذیر است.سقوط قیمتتوان گفت دیگر اکثر ذخایر نفتی نیز در حال پر شدن است. در نتیجه می

پذیر نخواهد بود و این عالوه بر این، مورس خاطرنشان کرد که تعدیل در تولیدات تا سه ماهه سوم سال میالدی جاری امکان

 51شود، به قیمتی حدود دالر در بازار مبادله می 25آمریکا، که در حال حاضر با قیمت  WTIامکان وجود دارد که نفت خام 

ر به ازای هر بشکه نیز برسد. نفت شیل آمریکا و افزایش تولیدات نفتی ناشی از آن، توانایی اوپک برای دستکاری قیمت نفت دال

وپک رسد که ارا کاهش داده است. عالوه بر این مورس همچنین اظهار داشت که با توجه به شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می

 توان گفت تقریبا پایان کار اوپک نزدیک است.دد. وی خاطرنشان کرد که به جرات میدوباره به روزهای اوج خود بازگر

ر . این بانک داست کاهش داده دریای شمال را بینی ساالنه خود برای قیمت آتی نفت خام برنتهمچنین پیشگروپ، سیتی

ن خواهد کرد و پس از آنکه میزان دالر نوسا 22الی  52گزارش خود مدعی شده که بهای نفت خام برنت در بازه قیمتی 

دالر به ازای هر بشکه خواهد رسید.  52ها در صنایع نفتی کاهش یافت، بهای نفت در سه ماهه آخر سال به حدود گذاریسرمایه

دالر  25میالدی  5132گروپ، پیش بینی شده که متوسط قیمت نفت برای سال با توجه به گزارش منتشر شده توسط سیتی

 ر بشکه باشد.به ازای ه

, 2015)th(Citigroup, Bloomberg, February 9 

 

  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/citi-oil-could-plunge-to-20-and-this-might-be-the-end-of-opec-
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 بینی قیمت نفتنظرات کارشناسان درباره پیش

 دالر 233تا  23رقمی مابین 

بینی دالر برای هر بشکه )پیش 11و  51ها درباره قیمت نفت خام نوسانات زیادی دارد و طیفی از بینیبه گزارش بلومبرگ، پیش

 گیرد.اوپک( را در بر می بینی دبیر کلدالر برای هر بشکه )پیش 511رئیس بانک گلدمن ساکس( تا گروپ و سیتی

  11که قیمت نفت احتماالً همچنان کاهش خواهد یافت و به گری کان، رئیس گروه گلدمن ساکس معتقد است 

 دالر برای هر بشکه نیز خواهد رسید.

 گذاری در منابع جدید، این پتانسیل وجود عبداهلل البدری، دبیر کل اوپک، هشدار داد که به علت عدم سرمایه

بدون آن که چارچوب زمانی برای دالر برای هر بشکه نیز برسد. وی  511دارد که قیمت نفت افزایش یافته و به 

دالر  511گذاری نشود، شاهد قیمت بیش از اگر در صنعت نفت و گاز سرمایه"بینی خود تعیین کند گفت: پیش

 "نیز خواهیم بود.

  رئیس موسسه آستنبک کپیتال منجمنت(Astenbeck Capital Management)  اعالم کرد به زودی

شود شیل باید کمبود تولیدات جهانی را جبران کند و این مسئله باعث میای خواهد شد که نفت شرایط به گونه

 دالر برای هر بشکه افزایش یابد. 02تولیدات نفتی آمریکا تا  قیمت

  ،شرکت  15نفر از  35به گزارش بلومبرگ، در یک نظرسنجی که میان تحلیلگران و تاجران انجام گرفته است

بینی کردند نفر پیش 31یابد و بهمن( کاهش می 55فوریه ) 31آتی نفت تا های بینی کردند که قیمتکننده پیش

 ها افزایش خواهد یافت. که قیمت

  جیووانی استانووو، تحلیلگر موسسه مالیUBS  :ایم.ها نرسیدهبه نظر من هنوز به کف قیمت"سوئیس گفت" 

 گذاری بیل اوگریدی، استراتژیست بازار در موسسه مدیریت سرمایهConfluence لوئیس نیز گفت: در سنت

 "ها خواهد بود.دالر نقطه محوری قیمت 01ها در حال تثبیت شدن است. در بلند مدت، احتماالً کف قیمت"

  دالر هم افت پیدا کند  11میسوین ماهش، تحلیلگر موسسه بارکلیز، معتقد است که قیمت نفت ممکن است تا

 ت. چون مازاد عرضه یک شبه از بین نخواهد رف

  باب دادلی، مدیرعاملBP  :3300شرایط عرضه و تقاضای کنونی برای من تا حدی یادآور شرایط سال "گفت 

 1ها تا وی گفت که ممکن است قیمت "ممکن است ما در دهه کنونی، وارد دورانی از ارزانی نفت شویم.است و 

دالری  311تا بار دیگر شاهد قیمت زیادی طول خواهد کشید  مدت"دالر باقی بمانند و گفت:  01سال، زیر 

 "باشیم.

  دالر  11فومیا کوکوبو، مدیر عامل شرکت ماروبنی در توکیو گفت که ممکن است قیمت هر بشکه نفت در طیف

 سال آتی به سطح قبلی خود بازگردند. 1یا  5ها تا نوسان داشته باشد. وی گفت که انتظار ندارد قیمت

 است و به زودی شاهد  "کاذب"پ اعالم کرد که افزایش اخیر در قیمت نفت گروادوارد مورس، تحلیلگر سیتی

 دالر برای هر بشکه خواهیم بود. 51ارزان شدن قیمت نفت تا 
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گذاری برگزار شده است، به طور کلی قیمت متوسط متخصص سرمایه 00به گزارش بلومبرگ و بر اساس یک نظرسنجی که میان 

th(Bloomberg, February 7 , دالر خواهد بود که دامنه نسبتاً وسیعی است. 01تا  12، رقمی مابین 5132نفت در سال 

2015) 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/these-experts-know-exactly-where-oil-prices-are-headed
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 و ایران المللی ونزوئال، روسیهافت قیمت نفت و تضعیف قدرت بین

 نظرات تعدادی از اقتصاددانان بانک آف آمریکا درباره اثرات کاهش قیمت نفت بر نفوذ ونزوئال، روسیه و ایران

ند که سه اند و بر این باورالمللی کاهش قیمت نفت پرداختهتعدادی از اقتصاددانان بانک آف آمریکا به بررسی اثرات سیاسی بین

اند، اکنون به علت افت قیمت نفت شاهد کاهش یران( که معموالً برای آمریکا دردسرساز بودهکشور اصلی )ونزوئال، روسیه و ا

 های آتی خواهند بود. نفوذ خود در سال

 ونزوئال

 نظر فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددان بانک آف آمریکا، درباره ونزوئال به شرح زیر است: 

های اخیر به ونزوئال اجازه داده که نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. هزینه این اقدامات برای این قیمت باالی نفت در سال

 52کشور بسیار زیاد بوده است. برآورد ما این است که میزان بدهی ونزوئال به متحدانش در منطقه در حال حاضر رقمی معادل 

 میلیارد دالر است. 

 روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کوبا، یکی از اثرات جانبی مهم کاهش نفوذ ونزوئالست. از سرگیری 

تواند به تغییر روابط میان آمریکا از دیدگاه ما، پیامدهای این تصمیم مهم، فراتر از مرزهای کوبا خواهد بود چرا که این اتفاق می

 و آمریکای التین بینجامد.

 روسیه

تصاددان روسی بانک آف آمریکا، معتقد است که روسیه تنها از نظر میزان مخارج خود برای ارتش والدیمیر اوساکفسکی، اق

شود مسکو از جهات دیگر نیز نفوذ خود در اوراسیا را از دست کشورش صدمه نخواهد خورد، بلکه کاهش قیمت نفت موجب می

 گوید: بدهد. وی می

ایی بیشتری داد تا مخارج خود را در اقالمی سیاسی مانند مسائل دفاعی افزایش بدیهی است که سرمایه زیاد، به دولت روسیه توان

دنبال  المللیدهد و این مسئله ابزارهای بیشتری در اختیار مسکو قرار داد تا یک سیاست خارجی مستقل را در دستور کار بین

 کند. 

اهم ساخت که به آسانی قابل تبدیل به مزایای سیاسی زیادی برای روسیه فر "قدرت نرم"منابع انرژی گسترده و فراوان همچنین 

های وفادار بالروس، ارمنستان و اوکراین، نقش فعالی را ایفا کرده سال اخیر، در حمایت از دولت 31الی  2است. روسیه در طول 

 است. با این حال، افت قیمت نفت موجب کاهش ظرفیت این قدرت نرم شده است. 

 ایران

میشل سالیبا، اقتصاددان مسائل خاورمیانه، اروپا و آفریقا در بانک آف -ایران تا حدی متفاوت است. جین در این میان وضعیت

 آمریکا، معتقد است:

 الشعاع عواملهای مسلح منطقه کاهش یابد. با این حال این مسئله تحتدر بلند مدت، انتظار داریم حمایت مالی ایران از گروه

 مختلفی است. 
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اهلل و اسرائیل نشان های اخیر میان حزبهای سوریه و تنشها در یمن، ادامه دخالت در درگیریامی حوثیدستاوردهای نظ

 دهد که بعید است مداخله ایدئولوژیک ایران در منطقه، در کوتاه مدت تغییر پیدا کند. می

ین عامل دیگر به باال ماندن نفوذ این رساند، اما در همان حین چندبنابراین اگرچه سقوط قیمت نفت به نفوذ ایران آسیب می

 کنند.کشور کمک می

توان از این بحث گرفت این است که اگرچه ممکن است کشورهای غنی از نفت حاشیه خلیج فارس )که در نتیجه اصلی که می

ت متحده د که ایاالحال پایین کشاندن قیمت نفت هستند(، بخش نفت شیل آمریکا را هدف قرار داده باشند، اما نباید فراموش کر

 المللی برخی از کشورهای قدرتمند )به علت کاهش قیمت نفت( خواهد بود. بین یکی از ذینفعان اصلی کاهش نفوذ

, 2015)thFebruary 5(Mike Bird, Business Insider,  

 

 اهرم نفتی عربستان برای وادار کردن روسیه به عدم حمایت از بشار اسد

عربستان سعی دارد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را تحت فشار بگذارد تا از حمایت از بشار اسد، رئیس 

 کند.جهانی نفت استفاده میجمهور سوریه، دست بکشد و برای نیل به این هدف، از سلطه خود در بازارهای 

د که انو گفتگوهای متعددی داشته به گفته مقامات ریاض و مسکو، عربستان سعودی و روسیه طی چندین ماه گذشته بحث

هنوز به دستاورد قابل توجهی منجر نشده است. مشخص نیست که مقامات عربستان در طول مذاکرات، تا چه حد آشکارا مسئله 

گویند که معتقدند به علت توانایی خود در کاهش عرضه نفت اند، اما مقامات عربستان میریه مرتبط ساختهنفت را به معضل سو

 ها، اهرمی در مواجهه با پوتین در اختیار دارند.و احتمال افزایش قیمت

ر ر بازار نفت، بدهد تالطم اخیهرگونه تضعیف حمایت روسیه از بشار اسد، یکی از نخستین عالئمی خواهد بود که نشان می

گر اند که قیمت نفت تنها نشانسیاستمداری و کشورداری در سطح جهانی اثرگذار است. مقامات عربستان به شکل علنی گفته

شعاع الاند که عربستان سعودی اجازه نخواهد داد دستور کار اقتصادی کشورش، تحتعرضه و تقاضای جهانی است و تأکید کرده

ها بر این باورند که ممکن است استراتژی کنونی عربستان در راستای پایین نگه داشتن ر گیرد. اما آنمسائل ژئوپولیتیکی قرا

 ها، مزایای دیپلماتیک جانبی به همراه داشته باشد )مثالً شانس مذاکره در خصوص برکناری بشار اسد(.قیمت

های خود به علت فشارهای خارجی، تغییر سیاستبا این حال پوتین بارها نشان داده که تحمل شرایط سخت اقتصادی را به 

های اعمال شده از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی علیه روسیه، باعث نشد مسکو مداخله نظامی خود دهد. تحریمترجیح می

 قدم بوده است. در اوکراین را پایان دهد و پوتین کماکان در حمایت خود از بشار اسد، ثابت

ات دولت اوباما، سوریه یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان مسکو و ریاض در ماه نوامبر بوده است و این به گفته یکی از مقام

، چه عبداهللاند. هنوز مشخص نیست که فوت ملکدو کشور طی چند ماه گذشته به شکل مرتب در این خصوص گفتگو داشته

 تأثیری بر این گفتگوها خواهد داشت. 

ها به منظور تقویت نیروهای بشار اسد در نبرد علیه حامیان رئیس جمهور سوریه بوده است و سال ترینروسیه یکی از جدی

 است.  ها فراهم کردهچیز برای آنهای شورشیان )از جمله داعش(، تجهیزات نظامی را به دولت سوریه فروخته است و همهگروه

http://www.businessinsider.com/oil-prices-russia-iran-venezuela-power-weakening-2015-2
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ار دارد، یکی از بازیگران کلیدی در سازمان اوپک است و نفوذ پنجم کل ذخایر نفت جهان را در اختی عربستان سعودی که یک

قابل توجهی بر هرگونه اقدام اعضا در جهت افزایش قیمت نفت از طریق کاهش تولیدات دارد. عربستان علیرغم کاهش شدید و 

های د فرضیات و تئوریها صورت گیرد و موجب شآور قیمت نفت، اجازه نداد اقدامی در راستای تالش برای افزایش قیمتحیرت

اند که عربستان مشتاق است شماری در خصوص دستور کار خاندان سلطنتی عربستان مطرح شود. مقامات ریاض اشاره کردهبی

د، از کننجهت استخراج نفت شیل استفاده می های پر هزینهاجازه دهد افت قیمت نفت، رقبای تولیدکننده را که از تکنیک

 میدان بیرون نماید.

ها مه اهرمعربستان تقریباً ه"آگنوس کینگ، سناتور مستقل آمریکایی که اخیراً سفری به عربستان سعودی داشته معتقد است: 

 ها یکها مثل دو نفری است که یکی از آنرا در دست دارد و فضای مانور آن از سایر کشورها بیشتر است. اختالفی سطح آن

 "کند.نماید سر میزندگی خود را به زحمت و با هر چکی که دریافت میمیلیون دالر در بانک دارد و دیگری 

, 2015)rdtrick, New York Times, February 3(Mark Mazzetti, Eric Schmitt and David Kirkpa 

 

 

  

http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/middleeast/saudi-arabia-is-said-to-use-oil-to-lure-russia-away-from-syrias-assad.html?_r=3
http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/middleeast/saudi-arabia-is-said-to-use-oil-to-lure-russia-away-from-syrias-assad.html?_r=3
http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/middleeast/saudi-arabia-is-said-to-use-oil-to-lure-russia-away-from-syrias-assad.html?_r=3
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 اهمیت استراتژیک تحوالت بازار جهانی نفت

 به ایران اگر. نیست ارتباطبی ایران ایهسته بحران برای گیریتصمیم نقطه به شدن نزدیک با نفت، بازار تحوالت

 یمتق بر توانست خواهد و یافت خواهد زیادی بازدارندگی قدرت کند، پیدا دست ایهسته تسلیحات ساخت توانایی

 بیابد. سلطه نفت جهانی

، 5135آمریکا در اواخر ماه ژوئن سال  WTIبه شدت سقوط کرده است. یک بشکه نفت  5135جهانی نفت از نیمه سال  قیمت

دالر رسید.. اگرچه  55به  5132شد در حالی که قیمت همان بشکه در اواخر ماه ژانویه سال دالر مبادله می 312به قیمت 

یافته اما در هر صورت واضح است که قیمت نفت به شدت متغیر است و  ها در طول چند روز گذشته تا حدی بهبودقیمت

 بینی آن کار دشواری است.پیش

علت اصلی افت قیمت نفت، بیشتر بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا است. در طول پنج سال گشته، در حالی که اروپا سعی 

ود، تولیدات جهانی نفت با سرعتی بیشتر از میزان مصرف داشت از بحران اقتصادی رهایی یابد و رشد سریع چین کاهش یافته ب

آن، افزایش پیدا کرد. افزایش شدید تولیدات نفت آمریکا، ناشی از تولید نفت شیل است. افزایش تولیدات جهانی نفت، کاهش 

رده را جبران ک های غرب است(ثبات است( و ایران )که تحت تحریمتولید در کشورهایی نظیر لیبی )که شرایط داخلی آن بی

 است.

میلیون  1952، تولیدات نفت خام ایران از 5135تا  5113های سازمان اوپک، طی سال 5132با استناد به آمار ماه ژانویه سال 

میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این در حالی است که تولیدات عراق )با وجود شرایط داخلی  5950بشکه نفت در روز، به 

میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. در عربستان سعودی، کویت  1900میلیون بشکه در روز، به  5955ور( از نابسامان این کش

میلیون  1955میلیون بشکه در روز، به  3920و امارات متحده عربی نیز تولید نفت افزایش چشمگیری یافت. تولید نفت در لیبی از 

 ریکا نیز به افت قیمت نفت دامن زد.بشکه در روز کاهش یافت. تقویت ارزش دالر آم

تضاد منافع میان دو گروه بزرگ تولید کننده نفت در جهان، یک اثر جانبی نیز بر شرایط بازار نفت داشته است. گروه اول )شامل 

قعیت عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی( ذخایر عظیمی از نفت و ارز خارجی در اختیار دارند و به طور کلی در مو

درصد از ذخایر نفت جهان را در دست دارد که با نرخ تولیدات کنونی،  30خوبی هستند. به عنوان مثال عربستان سعودی حدوداً 

سال دیگر باقی خواهد ماند. کشورهای عضو این گروه، تمایل دارند در بلند مدت درآمدهای نفتی خود را به حداکثر  01حداقل 

فت، متعادل باشد. این مسئله موجب توقف توسعه و تولید مواد جایگزین برای نفت خام خواهد خواهند قیمت نبرسانند و می

شد. از سوی دیگر، گروه دوم یعنی آن دسته از کشورهای تولید کننده نفت که دچار مشکالت اقتصادی هستند )از جمله روسیه، 

ن درآمد ممکن دست پیدا کنند و این امر نیازمند آن است که عراق، ایران و ونزوئال( تمایل دارند در حال حاضر به بیشترین میزا

قیمت نفت در بازارهای جهانی باال باشد؛ حتی اگر این مسئله در دراز مدت موجب تشویق توسعه مواد جایگزین برای نفت گردد. 

تابی از منافع عربستان مبنی بر عدم کاهش تولیدات نفت اتخاذ کرد، باز 5135تصمیمی که سازمان اوپک در ماه نوامبر سال 

 سعودی و متحدانش بود. 

، تصمیم کشور خود مبنی بر عدم کاهش تولیدات نفت را به مالحظات 5135ژانویه  33ولید بن طالل، شاهزاده عربستان، در 

زانه واعتمادی تولیدکنندگان نفت به یکدیگر نسبت داد. وی خاطرنشان کرد که اگر عربستان سعودی تولیدات راقتصادی و بی

خود را به نصف برساند، کشورهای دیگر تولیدات خود را افزایش خواهند داد. وی افزود که اگر در خصوص کاهش تولید نفت 
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های بینی کرد که بتوافقی حاصل شود، ممکن است برخی از کشورها در مورد میزان تولیدات خود صادق نباشند. بن طالل پیش

نخواهد شد. الزم به ذکر است که فوت ملک عبداهلل، پادشاه عربستان در ماه ژانویه امسال،  دالری برای هر بشکه نفت، تکرار 311

 اثری بر صنعت جهانی نفت نداشت.

به طور کلی پایین بودن قیمت نفت، اثر مثبتی بر رشد جهانی اقتصادی دارد چرا که اکثر کشورها، واردکنندگان انرژی هستند. 

های اروپایی و ژاپن، که دچار مشکالت اقتصادی هستند، و کشورهایی مانند چین که ادامه رشد ها به ویژه برای کشورافت قیمت

ان ها، میزشود، مفید خواهد بود. در همین حین، پایین بودن قیمتها یک هدف استراتژیک محسوب میسریع اقتصادی برای آن

ا قیمت رگذاری در تولید نفت گرانسازد و سرمایهد میهای جایگزین را کندهد، توسعه انرژیتقاضا برای نفت را افزایش می

دهد )روندی که هم اکنون آغاز شده است(. بنابراین در آینده، قیمت نفت بار دیگر افزایش خواهد یافت و در نهایت کاهش می

 قیمتی برای نفت پیدا شود. کند تا زمانی که در دراز مدت، جایگزین ارزانمجدداً سقوط می

نفت، اثری منفی بر وضعیت کشورهایی خواهد داشت که مبادالت زیادی با کشورهای نفتی  ها، پایین بودن قیمتاینعالوه بر 

 111هزار ژاپنی،  011کنند. برآوردها حاکی از آن است که بیش از سه میلیون نفر مصری، ها صادر میدارند و نیروی کار به آن

، و تعداد بسیار زیادی از مردم سوریه و لبنان در خلیج فارس مشغول به کار هستند. هزار فلسطینی از کرانه باختری و نوار غزه

میلیارد  2میلیارد دالر برای کارگران مصری،  32تخمین زده شد که نقل و انتقال پول توسط این کارگران، حدوداً  5135در سال 

 باشد.میمیلیون دالر برای کارگران نوار غزه  121دالر برای کارگران اردنی و 

 اهمیت استراتژیک

تواند بر با ادامه یافتن کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان اصلی باید مخارج خود را با شرایط جدید سازگار کنند. این فرآیند می

ثبات داخلی تولیدکنندگانی که دچار مشکالت اقتصادی هستند، اثرگذار باشد. روی دیگر سکه این است که ایران منابع اقتصادی 

های تروریستی و ایجاد اختالل در خاورمیانه در دسترس خواهد داشت. با این حال این گونه کمتری برای کمک به سازمان

 اقدامات متوقف نخواهند شد و ممکن است به منظور کسب نفوذ بیشتر در ازای پول کمتر، حادتر هم بشوند.

زده است. ایران ریاض را متهم به آغاز جنگ قیمتی علیه خود ها میان ایران و عربستان سعودی دامن افت قیمت نفت به تنش

با اشاره به عربستان  31آذر ماه  33است که به این سیاست عربستان پاسخ خواهد داد. حسن روحانی در  کرده و تهدید کرده

ن وابسته به سپاه پاسدارا یک وبسایت "مردم ایران این خیانت را فراموش نخواهند کرد و به آن پاسخ خواهند داد."سعودی گفت: 

ای بد کند، روسیه و ایران را تحت فشار نیز نوشت که عربستان سعودی سعی داشته ایران را وادار به پذیرش یک توافق هسته

ها میان بگذارد تا از مواضع خود در قبال سوریه دست بکشند و بازار جهانی نفت را تحت کنترل خود نگه دارد. ممکن است تنش

آمیز شود. البته در حال حاضر به نفع ایران است که حداقل تا زمانی سعودی و ایران، تبدیل به یک درگیری خشونت عربستان

بخش امضا نشده است، از رویدادهایی که موجب خراب شدن وجهه کشورش شود، اجتناب کند. ای رضایتکه یک توافق هسته

بل عربستان سعودی، ایجاد اختالل و خرابکاری در امور عربستان در پشت رسد که اهرم اصلی ایران در مقابنابراین به نظر می

 پرده )مثالً از طریق یمن( است.

ستان ارتباط نیست. تهدید ایران برای عربای ایران بیگیری برای بحران هستهتحوالت بازار نفت، با نزدیک شدن به نقطه تصمیم

. کندراتی که ایران برای ثبات منطقه به وجود آورده است را تشدید میسعودی و دخالت آن در خرابکاری در خلیج فارس، خط

ای دست پیدا کند، قدرت بازدارندگی زیادی خواهد یافت و خواهد توانست بر قیمت اگر ایران به توانایی ساخت تسلیحات هسته

داشت. ایران از طریق کنترل  جهانی نفت سلطه بیابد؛ همان کاری که صدام حسین، حکمران سابق عراق، سعی در انجام آن

ای از تواند از نفوذ خود بر بسیاری از کشورهایی که به واردات نفت از خلیج فارس وابسته هستند، اثر سوء بگذارد. نمونهنفت، می
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د بود. هتوان در آرژانتین شانحوه عملکرد ایران با استفاده از ترکیبی از مسائل مرتبط با نفت، تروریسم و سیاست خارجی را می

، دادستان آرژانتینی که مسئولیت رسیدگی به پرونده حمله به مرکز همیاری یهودیان آرژانتین )معروف به 3آلبرتو نیسمان

گذاری آمیا( را برعهده داشت و جسد وی را به شکل مشکوکی در آپارتمانش پیدا کردند، معتقد بود که ایران توافقی محرمانه بمب

قیمت، از هرگونه  ین امضا کرده است که به موجب آن، مقامات ارشد ایران در ازای مبادله نفت ارزانرا با رئیس جمهور آرژانت

در آرژانتین، مصون خواهند شد. الزم به ذکر است  3335وجو در خصوص نقش داشتن در حمله تروریستی سال تحقیق و پرس

 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.   02که در آن حمله 

جویی ایرانیان و در پرتو تهدیدهای ایران در زمینه نفت رد پادشاهی عربستان سعودی به منظور جلوگیری از سلطهاحتمال دا

چترهای "ای تالش کند. در آن صورت، )که منشأ اصلی قدرت عربستان است(، تصمیم بگیرد برای دستیابی به توانمندی هسته

فت جهان در آن واقع شده است، برافراشته خواهند شد. آمریکا در حال بر فراز خلیج فارس که بزرگترین ذخایر ن "ایهسته

حرکت در جهت استقالل انرژی است، اما این اتفاق اثری منفی بر موقعیت این کشور به عنوان یک ابرقدرت خواهد داشت؛ چرا 

 که از نفوذ آمریکا بر کشورهای وارد کننده نفت از خلیج فارس، کاسته خواهد شد. 

حین، بحران حاد اقتصادی در ایران، فشارهای داخلی در این کشور را تشدید کرده و ممکن است این مسئله به در همین 

ای فشار خود را بر تهران افزایش دهند و ایران را متقاعد سازند با شرایطی های جهانی کمک کند تا در مذاکرات هستهقدرت

 افزایش خواهد داد.اش را تا ساخت بمب بسیار موافقت نماید که فاصله

, 2015)th(Shmuel Even, INSS, Februrary 8 

 

  

                                                           
1 Alberto Nisman 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inss.org.il%2Findex.aspx%3Fid%3D4538%26articleid%3D8687&ei=_37kVN-cL5WmuQS6p4D4CA&usg=AFQjCNG-_-0LB7wmLjNUllTPYhbhuCvPWA&sig2=WWr0_9xw7n-T90m4UZ0DHw&bvm=bv.85970519,d.c2E
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های نفت سود خواهند برد و چه کشورهایی متضرر در خاورمیانه و منطقه آفریقای شمالی، چه کشورهایی از کاهش قیمت

 شوند؟می

ضاع کنونی بازار نفت بازنده خواهند بود و کشورهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عراق، لیبی، یمن در او

ای مصر، اردن، لبنان و تونس از وضعیت فعلی سود خواهند برد. همچنین آینده ایران نیز وابسته به مذاکرات هسته

 است.

وشته است. در این نبانک جهانی در گزارشی مبسوط به بررسی بازار نفت و تاثیر روندهای این بازار بر برخی از کشورها پرداخته 

دالر به ازای هر  20میالدی  5132آمده است که با توجه به این موضوع که قیمت نفت در بازار آتی برای تحویل در ماه آگوست 

 رسدهایی به وجود آمده که بازار نفت در حال بهبودی است. اما با توجه به اینکه به نظر میبینیبشکه معامله شده، خوش

ای این کاهش عال در همین اعداد پایین باقی بماند، در گزارش سه ماهه بانک جهانی برخی پیامدهای منطقههای نفت فقیمت

بینی شده است. البته در این گزارش همچنین آمده است که برخی کشورها از وضعیت فعلی شدید در بعضی نقاط جهان پیش

 این بازار سود خواهند برد.

 )بازنده( (GCC) فارس شورای همکاری خلیج

میالدی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و  5131درآمدهای نفت و گاز در سال 

های این بازار برای مدتی نسبتا طوالنی درصد درآمدهای صادراتی این منطقه را به خود اختصاص داد. اگر قیمت 52همچنین 

میلیارد دالر در درآمدهای نفتی خود متضرر خواهند شد. این میزان بیشتر  532ه بیش از های منطقهمچنان پایین بماند دولت

باشد. درآمد کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور میانگین، درصد مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه می 35از 

تواند وضعیت فعلی را تغییر دهد. در مت نفت میها است، اما افزایش مجموع مخارج این کشورها و کاهش قیبیش از مخارج آن

 5131ها در سال درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آن 31واقع با ادامه این وضعیت، مجموع مازاد مالی این کشورها که حدود 

رسد ظر میدرصدی )نسبت به مجموع تولید ناخالص داخلی( منجر شود. در حالی که به ن 2تواند به کسری مالی بوده است، می

ها قصد تجدید نظر در دهد این دولتهای منطقه دارای ذخایر عظیم ارزی باشند، اما اسنادی وجود دارد که نشان میدولت

های انرژی و میلیار دالری، در حال مهیا شدن جهت افزایش نرخ 511مخارج خود را دارند. عربستان صعودی با ذخایر مالی 

، که بازار نفت بیشترین تاثیر را بر رویش داشته، قصد دارد از متحدان عربی خود برای باشد. بحرینسوخت در کشورش می

خود را اعالم کرد که در آن هیچگونه افزایش  5132اش درخواست کمک کند. عمان نیز در حالی بودجه سال حمایت از بودجه

د که آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. امارات نیز خورد، اما این امکان وجود داردرآمد و همچنین کاهش در مخارج به چشم نمی

در حال جستجو به دنبال منابع درآمدی بیشتر از جمله اصالح درآمدهای مالیاتی است. اگر این سیاست تصویب شود، بر استخدام 

ه دیگر کشورهای مهاجران و وجوه ارسالی در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. مجموع وجوه ارسالی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ب

 بود که نصف این میزان به عربستان سعودی اختصاص دارد. 5131میلیارد دالر در سال 53خاورمیانه و شمال آفریقا، حدود 

 (برندهمصر )

باشد و از توان تولیدی این کشور پیشی گرفته درصد درسال، در حال افزایش می 1مصرف نفت در مصر با نرخ رشد متوسط 

شود مصر بتواند تقاصای مازاد خود را با خرید نفت از منابع متنوعی تامین کند. اگر نفت تر باعث مینفت ارزاناست. بنابراین، 

باشد، باقی بماند، باعث تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور دالر به ازای هر بشکه می 21در قمیت فعلی که حدود 

میلیون دالر در مخارج بودجه خود که صرف سوبسیدهای  511میلیارد و  311تواند حدود خواهد شد. در این صورت مصر می
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جویی کند. دالر به ازای هر بشکه بوده است( صرفه 312گشت )نسبت به قیمت نفت مورد انتظار این کشور که حدود انرژی می

 رود که نفت ارزان نرخ تورم و فقر را نیز در این کشور کاهش دهد. همچنین انتظار می

 (برنده/ بازندهن )ایرا

حاصل شود و  3+2ای میان ایران و گروه برای ایران، سیاست همانقدر مهم است که قیمت نفت. در واقع اگر توافق هسته

میالدی به میزان صادرات آن پیش از اعمال  5135رود که صادرات نفتی ایران تا سال های نفتی نیز لغو شوند، انتظار میتحریم

درصد از کل درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین  01واقع با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در ایران حدود  ها برسد. درتحریم

گیری در اقتصاد رود شاهد رشد چشمدهد، در این سناریو انتظار میدرصد از درآمدهای دولت در ایران را تشکیل می 01تا  21

درصدی درآمدهای مالی ایران شده و میزان آن را  01نفت ارزان باعث کاهش  ای حاصل نشود،ایران باشیم. اما اگر توافق هسته

کاهش خواهد داد. در این  5132میلیارد دالر در سال  5195میلیارد دالر بود، تا  351که  5135-5133از حداکثر خود در سال 

درصدی آن در سال گذشته به  392 شددرصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد و ر 51سناریو، ایران حدود 

صفر خواهد رسید. در این صورت اقتصاد ایران بازهم کوچکتر خواهد شد و در ادامه فشار مضاعفی بر تورم، بیکاری و کسری 

 بودجه و از دست رفتن ارزش ریال وارد خواهد شد.

 عراق )بازنده(

میلیون  593میالدی به سطح  5135ایش یافت و در دسامبر سال صادرات نفت در عراق، برخالف آشفتگی فعلی در بازار نفت، افز

تا زمان مذکور بود. با این وجود، درآمدهای نفتی عراق از حدود  3301بشکه در روز رسید که بیشترین میزان صادرات از سال 

شت. این کاهش درآمد درست میلیارد دالر در ماه دسامبر سال گذشته میالدی کاهش دا 295میلیارد دالر در ماه مه تا میزان  0

در زمانی واقع شد که دولت عراق برای ایستادگی در مقابل گروه داعش و شکست آنان به درآمدهایی بیش از حد معمول نیاز 

تواند بخش مالی این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و رشد مورد انتظار در تولید تر نفت میهای پایینداشت. قیمت

کاهش دهد، این میزان برای کشوری که در حال بازسازی خود است  5132درصد در سال  392اخلی این کشور را تا ناخالص د

دالری تنظیم شده بود، در حال اصالح بوده و  51نویس برنامه بودجه این کشور که بر مبنای نفت باشد. پیشبسیار کم می

باشند. دولت عراق همچنین به دنبال به تعویق کاهش استخدام می جویی از طریقمقامات این کشور به دنبال افزایش صرفه

ها، حفظ مخارج دولت عراق در سایه کاهش قیمت نفت با جوییانداختن پرداخت غرامت به کویت است. حتی با اینگونه صرفه

د کرده و باعث افزایش های شمالی واردات را مسدوچالش مهمی رو به رو خواهد بود. این وضعیت با وجود گروه داعش که راه

 تر نیز خواهد شد. هزینه واردات شده است، پیچیده

 (برندهاردن )

های تولید باعث ارتقا رشد در کاهش زیادی که در قیمت نفت واقع شد شوکی مثبتی را در اردن ایجاد کرد و با کاهش هزینه

لیون دالر در بودجه خود صرفه جویی کرده و از این می 111میالدی،  5132تواند در سال این کشور گردید. دولت این کشور می

شوند( جبران کند. در این آید متوقف میدالر می 311ها زمانی که قیمت نفت زیر های سوخت را )این یارانهطریق لغو یارانه

قیمت نفت پایین مدت اگر وضعیت به دلیل کاهش نرخ تورم، هم مهاجران و هم شهروندان این کشور سود خواهند برد. در میان

درصد وجوه ارسالی  01کنند، کاهش خواهد یافت )حدود بماند، وجوه ارسالی از مهاجران اردنی که در حاشیه خلیج فارس کار می
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های باشد.( همچنین به دلیل کاهش درآمد کشورهای حاشیه خلیج فارس، کمکبه اردن از درآمدهای همین کارگران مهاجر می

 دهد.های دولتی تشکیل میدرصد از تولید ناخالص داخلی اردن را همین کمک 595هش خواهد یافت. حدود دولتی به اردن نیز کا

 (برندهلبنان )

یکی از مهمترین مواردی که کاهش قیمت نفت بر آن اثر خواهد گذاشت، کاهش هزینه دولت در حمایت از صنت ملی برق است. 

های بدون تغییر باقی مانده و شرکت ملی برق لبنان قادر است تنها بخشی از هزینه 3330های این صنعت در لبنان از سال تعرفه

درصد از  595حدود  5133های این صنعت، از سال خود را پوشش دهد. دولت لبنان برای کاهش اختالف در درآمد و هزینه

هزینه تولید برق را نیز کاهش خواهد  دهد. اما کاهش قیمت نفت،تولید ناخالص داخلی این کشور را به این صنعت اختصاص می

ن های قبلی به ایکند که دولت پرداختشود اختالف مذکور کاهش بیشتری داشته باشد. این  موضوع کمک میداد و باعث می

اهد ماه تاخیر انجام خو 3تا  0قراردادهایی که در این حوزه وجود دارد با  صنعت را کاهش دهد، البته این کاهش به دلیل ماهیت

باشد، بخش مهمی از کسری تجاری لبنان را درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می 091گرفت. واردات نفت لبنان که حدود 

دهد. البته در این کشور نیز کاهش قیمت نفت وجوه ارسالی از مهاجران لبنانی شاغل در خلیج فارس را کاهش خواهد تشکیل می

انرژی در لبنان بیش از مجموع ارزش تمامی وجوه ارسالی به این کشور است، ادامه روند  رداتداد، اما به این دلیل که ارزش وا

 کاهشی قیمت نفت باعث بهبود تراز تجاری در لبنان خواهد شد.

 ( بازندهلیبی )

 داد. در حالهای سیاسی رقیب در لیبی به توافق نرسند، این کشور درآمدهای نفتی بالقوه زیادی را از دست خواهد اگر گروه

باشد. لیبی ذخایر ارزی فراوانی دارد، اما کاهش حاضر تولید نفت در لیبی حدود یک پنجم سطح تولید پیش از شروع بحران می

کند برای مخارج خود از ذخایر ارزی استفاده همزمان تولید نفت در این کشور و قیمت جهانی این کاال دولت لیبی را مجبور می

میلیارد دالر بود و از شروع سال  311میالی حدود  5135حال کاهش است. این ذخایر در آگوست سال  کند و این ذخایر در

 سال اخیر برسد.  5تواند به کمترین میزان خود در درصد کاهش یافته است و با ادامه روند فعلی می 51حدود 

باشند و دستمزدهای دستمزد عمومی میکنندگان حقوق و درصد از جمعیت این کشور در لیست دریافت 52همچنین حدود 

درصد افزایش یافته است. بدون افزایش تولید نفت در این کشور، دولت لیبی در اجرای  521تاکنون  5133بخش عمومی از سال 

 تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد. 

 تونس )برنده(

تر ازای هر بشکه تنظیم شده است. قیمت پایین دالری نفت به 32بودجه تونس که اخیرا تصویب شده است بر مبنای قیمت 

ها بسیاری کمتری را روی بخش انرژی خواهد پرداخت. همچنین هزینه تولید و حمل نفت به این معناست که دولت تونس یارانه

درصدی قیمت غذا درآمد  2های انرژی و همچنین کاهش درصد کاهش در قیمت 32و نقل غذا نیز کاهش خواهد یافت. 

درصدی درآمد را تجربه خواهند  592درصد از جمعیت تونس افزایش  51درصد افزایش داده و دست کم  1ارهای فقیر را خانو

 کرد.

 ( بازندهیمن )

های پایین نفت در کنار عدم ثبات سیاسی درآمدهای نفتی دهد. قیمتنفت بخش عظیمی از درآمد دولت یمن را تشکیل می

میلیارد دالر بوده که در مقایسه  395میالدی  5135فتی این کشور در مدت مه تا سپتامبر سال یمن را نصف کرده است. عایدات ن
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درصد از وجوه ارسالی به  31کاهش زیادی داشته است. همچنین حدود  5131میلیار دالر مدت مشابه در سال  595با میزان 

شود. با کاهش قیمت نفت این مورد نیز تحت تاثیر یکنند تامین میمن از طریق مهاجران این کشور که در خلیج فارس کار می

های پایین نفت همچنین باعث کاهش قیمت کاالی وارداتی خواهد شد، و این موضوع مصارف خانوارها قرار خواهد گرفت. قیمت

منا، به این شود، افزایش خواهد داد. ضدرصد آن از طریق واردات تامین می 22را، به ویژه در بخش محصوالت غذایی که حدود 

دهد، با کاهش هزینه واردات، نرخ تورم نیز کاهش درصد از مخارج مردم یمن را تشکیل می 55دلیل که مخارج غذایی حدود 

خواهد یافت. در حال حاضر یمن برای حمایت از پول ملی خود و جبران کاهش درآمدهای نفتی، از ذخایر ارزی خود استفاده 

باشد که این میزان در ماه سپتامبر سال میالدی ماه کافی می 590امین هزینه واردات برای مدت کند. ذخایر این کشور جهت تمی

ماه بود. این روند کاهشی در ذخایر ارزی با ناپایداری در بازار نفت ادامه خواهد داشت، به ویژه اینکه عربستان  293گذشته حدود 

ورده است. اگر یمن بخواهد دچار بحران در واردات کاالی اساسی های خود به یمن را به حالت تعلیق درآسعودی اغلب کمک

 باشد.نشود، نیازمند کمک از شرکای توسعه یافته خود می

, 2015)th(The World Bank, January 29 

 

  

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/01/29/who-gains-and-who-loses-from-plunging-oil-prices-in-the-middle-east-and-north-africa-region
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 موبیل اکسونسقوط قیمت نفت؛ کاهش سود شرکت 

های های فعال در این زمینه مجبور شدند تا هم میزان هزینهدرصدی در قیمت نفت، اکثر شرکت 63با وجود کاهش 

 خود را کاهش داده و هم منابع انسانی خود را تعدیل کنند.

شرکت اکسون موبیل به تازگی اعالم کرده است که کاهش قیمت نفت منجر به کاهش در میزان حجم تولیدات و کاهش نقدینگی 

های جدید شده است. به همین دلیل، این شرکت قصد دارد با اتخاذ اقدامات مناسب، به برای پرداخت سود سهام و حفر چاه

 زد. مقابله با این پدیده و کمبود نقدینگی بپردا

های اخیر با کاهشی غیر معمول مواجه شده است، این شرکت در نظر دارد تا میزان بعد از آنکه قیمت نفت و گاز طبیعی، در ماه

 10کاهش دهد. با تداوم روند کاهشی قیمت نفت، نقدینگی شرکت با کاهشی  5132بازخرید سهام خود را برای فصل اول سال 

 3333گر حجم تولیدات این شرکت نیز در سه ماه اخیر به کمترین میزان خود از سال درصدی مواجه شده است. از طرف دی

 رسیده است.

ها تا سال آینده ادامه داشته باشد، نقدینگی شرکت بنا به گزارشات منتشر شده از سوی بانک بارکلیز، اگر روند کاهشی قیمت

ها، این شرکت سود ا این حال و با وجود کاهش مستمر قیمتمیلیارد دالری مواجه خواهد شد. ب 3190اکسون موبیل با کاهشی 

 درصد افزایش داده است. 392سهام پرداختی به سهامداران را به میزان 

با توجه به شرایط کنونی و با "واقع در فلوریدا، در این باره گفت:  Eagle Asset Managementاد کورات، مدیر شرکت 

های نفتی قصد ندارند تا میزان سود سهام پرداختی را کاهش دهند. آنها حتی رکتسقوط مستمر قیمت نفت، هیچکدام از ش

]الزم به ذکر است که  "حاضرند حقوق و دستمزد هیئت مدیره را کاهش دهند اما میزان سود سهام پرداختی را کم نکنند.

گذاری در کرده و به سرمایه سهامداران سرمایه خود را از شرکت خارج (Dividend)درصورت کاهش سود سهام پرداختی، 

کند، به همین دلیل، منطقی است که هیچ شرکتی، ها وارد میشرکت نخواهند پرداخت و این مسئله خود ضرر بیشتری به شرکت

 با وجود کاهش درآمدهای خود به علت کاهش قیمت نفت، سود سهام پرداختی را کم نکند.[

، بعد از افزایش ConocoPhillipsو   Chevron Groupر این زمینه چون های فعال دشرکت اکسون نیز همانند سایر شرکت

ها، در نظر دارند تا با کاهش در در تولیدات نفت شیل آمریکا و افزایش در میزان عرضه نفت و به دنبال آن کاهش در قیمت

ی به سهامداران خود را ثابت نگاه های خود، بتوانند به نوعی کاهش نقدینگی را جبران کرده و میزان سود پرداختمیزان هزینه

 دارند.

های خود را های فعال در این زمینه مجبور شدند تا هم میزان هزینهدرصدی در قیمت نفت، اکثر شرکت 01با وجود کاهش 

هفته گذشته اعالم کرد که اگر  Chevronکاهش داده و هم منابع انسانی خود را تعدیل کنند. جان واتسون، مدیر عامل شرکت 

 سازی و تعدیل نیرو نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.روند کاهشی قیمت نفت ادامه یابد، روند کوچک

میلیون بشکه در روز مواجه شده  59125درصدی و معادل با  190میزان تولیدات نفت و گاز شرکت اکسون موبیل با کاهشی 

اری بلومبرگ نیز بیشتر بوده است. از طرف دیگر، بعد از آنکه های قبلی خبرگزاست که این میزان در کاهش، از تمام تخمین

های جدیدی را  علیه مسکو تصویب نمود، میزان های نفتی روسیه را ممنوع کرد و تحریمدولت آمریکا هرگونه تجارت با شرکت

ی های نفتاز چاهتبادالت تجاری این شرکت با کشور روسیه بیش از پیش کاهش یافت. الزم به ذکر است که بخش عظیمی 

 ها استفاده کند.تواند از این داراییها، شرکت نمیاکسون موبیل در روسیه واقع شده و عمال بعد از اعمال تحریم

, 2015)ndCarroll, Bloomberg, February 2 (Joe 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/exxon-profit-declines-as-oil-industry-reels-from-market-collapse
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 کاهش قیمت به منظور حفظ سهم بازار

حفظ سهم بازار برای عربستان سعودی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجایی که این کشور در حوزه 

 مجبور هستند اقدامات تولیدات نفتی نیز قدرت زیادی دارد، رهبری گروه اوپک را در دست گرفته و دیگر اعضا نیز

 ریاض را دنبال کنند.

به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، عراق، کویت و ایران نیز به منظور حفظ سهم بازار خود، قیمت نفت خام برای تحویل در ماه مارس 

ها قیمت کاهش های بیشتر، این سه کشور نیز سعی دارند بارا کاهش دادند. در پی اقدام عربستان سعودی مبنی بر ارائه تخفیف

 از افت سهم بازار خود جلوگیری کنند. 

دالر کمتر از معیار قیمتی نفت خاورمیانه به فروش  593اند که نفت خام سبک بصره عراق، های نفتی عراق اعالم کردهشرکت

ی بوده است. میالد 5111خواهد رفت. بنا به اظهارات تحلیلگران، این کاهش قیمت، بیشترین میزان تخفیف از آگوست سال 

یکی از مقامات ارشد وزارت نفت ایران نیز به شرط فاش نشدن نامش گفت که این شرکت قصد دارد نفت خام سبک خود را با 

دالری به بازار ارائه کند. این در حالی است که شرکت نفت کویت نیز اعالم کرده است که در نظر دارد نفت خام  593تخفیفی 

 فیف به بازار عرضه کند. دالر تخ 593سبک خود را با 

اقدامات این سه کشور در راستای حفظ "در گفتگویی تلفنی با خبرگزاری بلومبرگ گفت:  ESAIسارا امرسون، مدیر شرکت 

رسد که رقابت در خاورمیانه شدت گرفته و این تنها راه برای تولید کنندگان نفتی است که بتوانند باشد. به نظر میسهم بازار می

در حال حاضر بازار جهانی با مازاد عرضه شدیدی مواجه شده در این شرایط، سهم بازار خود را حفظ کرده و ثابت نگاه دارند. 

شویم که همین مسئله باعث کاهش است. بعد از این و در اواخر ماه مارس و اوایل ماه آوریل نیز با کاهش در تقاضا مواجه می

ظ هاجمی سعی در حفها خواهد شد. در نتیجه منطقی است که کشورهای تولیدکننده نفت، با اتخاذ استراتژی تبیشتر قیمت

گذاری جان فاکیاناکیس، مدیر شرکت سرمایه "سهم بازار داشته باشند تا بتوانند در آینده نیز نفت خام خود را به فروش برسانند.

Ashmore Group  :حفظ سهم بازار برای عربستان سعودی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار "نیز در این باره اظهار داشت

که این کشور در حوزه تولیدات نفتی نیز قدرت زیادی دارد، رهبری گروه اوپک را در دست گرفته و دیگر اعضا است. از آنجایی 

 "نیز مجبور هستند اقدامات ریاض را دنبال کنند.

. میلیون بشکه در روز رسیده است 5950های صورت گرفته، میزان تولیدات نفت خام ایران در ماه گذشته میالدی به بنا به تحلیل

میلیون بشکه در روز رسیده است. در این میان تولیدات  193این در حالی است که تولیدات نفتی عراق نیز افزایش یافته و به 

 میلیون بشکه در روز رسید. 3955ای مواجه شده و به هزار بشکه 551نفت خام عربستان سعودی نیز با افزایشی 

عربستان سعودی پیشتر گفته بود که ریاض به تنهایی درصدد بازگرداندن تعادل  ، مدیر اجرایی شرکت نفتی آرامکویخالد الفلیح

قیمتی به بازار نفت خام برنخواهد آمد. عالوه بر این، علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی نیز اظهار داشت که کشورهایی 

 بایست میزان تولیدات خود را کاهش دهند.که عضو سازمان اوپک نیستند می

, 2015)th(Mark Shenk, Bloomberg, February 11 
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