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مدت ها است که نفت، موتور اقتصاد دنیا تلقی می شود. نفت خام یا به اصطالح 
"طالی سیاه" یکی از گرانبهاترین کاالهای جهان است که بر اقتصاد جهانی و 

همچنین تجارت جهانی تاثیر می گذارد. در واقع، افت ناگهانی یا غیرمنتظره ی 
قیمت می تواند جهانی را به عدم اطمینان و ترس بکشاند. قیمت های نفت خام 
در معرض جهش و ســقوط قرار دارند و این به شــرایط اقتصادی، چرخه ی 
تجارت و بحران بســتگی دارد. پیش از این، کمبود تامین ناشــی از حوادث 
سیاسی باعث تغییر چشمگیری در قیمت نفت شده است، مانند انقالب ایران، 
جنــگ ایران و عراق، تحریم نفتی اعــراب و جنگ های خلیج فارس. عالوه بر 
این، بحران مالی آســیا و بحران اقتصادی جهانی 2008 نیز نوســانات قیمت 

ایجاد کرده است.]2[
در ســال 2014، پس از رسیدن به قله های ماهانه 112 دالر، قیمت نفت خام 
به دنبال تولید بیش از تقاضا، به شــدت کاهش یافت.]3[ در حال حاضر، ما 
با بیشــترین افت قیمت نفت از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991 روبرو 
هســتیم.]14[ این مسئله با سقوط چشمگیر از 12 مارس 2020 در واکنش 
به بیماری همه گیر ویروس کرونا نشان داده شد که منجر به افت شدید تقاضا 
برای نفت شــد.]14[ کاهش فعلی تقاضای نفت اساســا ناشی از قرنطینه ی 
کشــورها به ویژه محدودیت ها اســت که باعث کاهش مصرف می شود. عالوه 
بر این، جنگ قیمت نفت به دنبال جنجال در مورد تولید نفت بین روســیه و 

کشورهای سعودی صادر کننده ی نفت )اوپک( در گرفت. در حالی که روسیه 
همکاری نمی کرد اوپک می خواســت تولید خــود را کاهش دهد تا با کاهش 

تقاضا و روند اقتصادی جهانی مطابقت داشته باشد.
به نظر می رسد روسیه با امتناع از کاهش سهمیه ی تولید، استخراج نفت شیل 
را در ایاالت متحده تضعیف می کند. به گفته ی روســنفت2 که یک شــرکت 
دولتی روسی اســت و در زمینه ی استخراج، فرآوری و توزیع نفت متخصص 
است، اگر روسیه کاهش تولید نفت را برای حفظ قیمت می پذیرفت، نفت شیل 
آمریکا در بازار انــرژی جهان مصرف کننده پیدا می  کرد که برای جریان نفت 
روســیه مطلوب نبود. با این حال، عربستان ســعودی و روسیه نتوانستند در 
مــورد کاهش تولید که بحران را تشــدید می کند به توافق برســند.]14[ در 
نتیجه، قیمت نفت خام ایاالت متحده در حدود 30 دالر در هر بشــکه نوسان 
داشــت. همان طور که می بینیم، قیمت نفت خام می تواند از 150 دالر در هر 

بشکه در سال 2014 تا 30 دالر در سال 2020 بسیار متفاوت باشد.]1 [
به نظر می رسد که قیمت های نفت خام به بسیاری از متغیرها از جمله بحران 
بهداشــتی فعلی ناشی از گســترش ویروس کرونا، اخبار اقتصادی، تجهیزات 
کلی، تقاضای مصرف کننده و رفتارهای دالالن واکنش نشان می دهد. عالوه بر 
این، اوپک به عنوان یک کارتل تولیدکننده ی نفت بین الملل نقش بسزایی در 
تعییــن منابع جهانی نفت دارد که بر قیمت نفت تاثیر می گذارد.]11[ تامین 
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نفت همچنین با اســتفاده از فناوری جدید اجازه می دهد که نفت از سنگ به 
اصطالح نفت شــیل استخراج شود که این موضوع به ایاالت متحده اجازه داده 
اســت به بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت جهان در سال 2018 و منبع اصلی 

تامین نفت جهانی تبدیل شود.]9 [

1-ویروس کرونا و بازار نفت
از اوایل ژانویه ی ســال 2020 با شــیوع ویروس کرونا صنایع باالدستی نفت 
اعم از اکتشــاف، حفاری و تولید، تحت تاثیر بیماری کرونا بر بازار جهانی نفت 
کاهــش پیدا کرد. رونــد تولید نفت خام در دنیا با توجــه به افزایش تقاضای 
کشورهای عمده ی مصرف کننده، تا سال 2019 رو به افزایش بود ولی به دلیل 
شیوع ناگهانی ویروس کرونا در جهان و تعطیلی فعالیت های اقتصادی در دنیا 
جهت جلوگیری از شــیوع گســترده ی این بیماری، فعالیت های باالدستی به 
خصوص فعالیت های تولیدی نفت کاهش پیدا کرد. باید به این موضوع اشاره 
کرد که در ســال 2019، نفت فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشت، 
از تنش های تجاری میان آمریکا و چین تا حمالت موشکی به تاسیسات نفتی 
عربســتان و تصمیم اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید روزانه ی خود، که 
موجب شــد تا نفت در ســال 2019 با نوســانات تازه ای در بازار روبرو شود. 
بر اســاس برآوردهای انجام شــده قیمت جهانی نفت در سال 2019 بالغ بر 
23درصد افزایش یافت که این میزان باالترین رشد ساالنه ی قیمت نفت طی 

سه سال گذشته بوده است. 
آن طور که نشــریات معتبر بین المللی از جمله بلومبرگ در خصوص تحوالت 
بازار پرهیاهوی نفت در سال 2019 نوشته اند، قیمت نفت بیشترین سقوط را 
طی 4 ســال در اول ماه اوت تجربه کرد، یعنی پس از آنکه ترامپ تهدید کرد 

عوارض بیشــتری بر کاالهای چینی وضع خواهد کرد و بعد در ماه سپتامبر، 
پس از حمله به تاسیســات نفتی عربستان، بیشــترین افزایش قیمت را طی 
یک دهه ی گذشــته ثبت کــرد. نفت برنت در 16 ســپتامبر پس از حمالت 
موشــکی که به تاسیسات نفتی عربستان ســعودی انجام شده و نصف تولید 
نفت این کشور را فلج کرد، حدود 15درصد رشد قیمت داشت که بزرگ ترین 
رشــد قیمت روزانه ی این شــاخص بود. با وجود اینکه تولید نفت این کشور 
به وضعیت عادی بازگشــت، اما قیمت های نفت پس از مذاکرات نتیجه بخش 
میان آمریکا و چین و اعالم فاز اول توافق تجاری از ســوی این کشــورها که 
دورنمای رشــد اقتصادی و تقاضا برای نفت را بهبود بخشید و همچنین تعهد 

اوپک پالس برای کاهش تولید، باال ماندند.

2- تاثیرات کرونا ویروس بر بازار نفت در چین و جهان 
چیــن به عنوان بزرگ ترین واردکننده و دومین مصرف کننده در جهان، برای 
تامین رشــد اقتصادی خود به نفت بیشتری نیاز دارد. رشد تقاضای چین به 
تنهایی سال هاســت که بازار خام را هدایت می کنــد. ظهور ویروس کرونای 
جدید در چین ســواالتی را در مورد تاثیر احتمالی آن در بازارهای ســوخت 

نفت ایجاد کرده است. 
از ابتدای اپیدمی در سال 2020، قیمت نفت خام در یک هفته از 62 دالر در 
هر بشــکه به 57 دالر کاهش یافت، در حالــی که جمعه، 31 ژانویه در صبح 
بــه 59 دالر افزایش یافت. با توجه به کاهش قیمت نفت، تقاضای واقعی نفت 
چین نیز کاهش یافت و این موضوع باعث تاثیر بیشــتر بر کاهش قیمت های 

جهانی نفت شد. شکل1 میزان کاهش قیمت نفت برنت3 را نشان می دهد.

 1  نمــودار قیمت نفت برنت به دالر آمریکا
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بر اســاس گزارش ماهانه ی سازمان کشــورهای صادرکننده ی نفت )اوپک(، 
تاثیــر اپیدمی ویروس کرونا در اقتصاد چین به عدم اطمینان در مورد رشــد 
اقتصادی کل در سال 2020 و گســترش رشد جهانی تقاضای نفت در سال 
2020 افزوده اســت. گزارش اکنون، رشــد تقاضای 0.99 میلیون بشکه در 
روز در ســال جاری را پیش بینی می کند، ولی این میزان پیش بینی به صورت 
قابل توجهــی کاهش یافت و به 0.23 میلیون بشــکه در روز در مقایســه با 

برآوردهای قبلی ماه گذشته رسید. 
اوپک همچنین خاطرنشــان می کند که در چین، سوخت های حمل ونقل، به 
ویژه هواپیمایی، باید در نیمه ی دوم سال 2020 تحت تاثیر قرار گیرد. در واقع 
ســوخت ها در ســال های اخیر یکی از مولفه های اصلی رشد تقاضای چین را 
تشــکیل داده اند. اوپک حتی در حال بحث در مورد کاهش 600 هزار بشکه 

در روز است اما روسیه هنوز عالقه ی زیادی به اعمال این کاهش ها ندارد.
آژانــس بین المللی انرژی )IEA 4 ( همچنین در گزارش ماهانه ی ژانویه ی خود 
هشــدار داد که ویروس کرونای جدید پیامدهای قابل توجهی بر تقاضای نفت 
خواهد داشــت که پیش بینی رشد آن در ســال جاری به شدت کاهش یافته 

است.
بنابراین پیش بینی ها در مورد رشد تقاضای نفت خام برای سال 2020 با 365 
هزار بشــکه در روز کاهش یافته است. اکنون انتظار می رود 825 هزار بشکه 
در روز باشــد که این میزان کمترین میزان از ســال 2011 است. اما چين از 
آن زمان تاكنون تغييرات زيادي كرده اســت. تقاضای نفت چین 5.3 میلیون 
بشــکه در روز در ســال 2003 بود و سال گذشــته بیش از دو برابر شد و به 
13.7 میلیون بشکه در روز رسید. چین بیش از سه چهارم رشد تقاضا در سال 

2019 را به خود اختصاص داده است. 
امروز، این کشور در مرکز زنجیره های عرضه ی جهانی قرار دارد و میزان سفر 
به این کشور و از آن کشور به سایر نقاط جهان افزایش یافته است و احتمال 

گسترش ویروس را افزایش می دهد.

در ژانویه، قیمت نفت در بازار در طی تنش های سیاسی ایاالت متحده و ایران 
به باالترین ســطح خود یعنی به 65 دالر در هر بشــکه رسید. سپس به زیر 
50 دالر در هر بشکه کاهش یافت که پایین ترین قیمت بازار نفت از ژانویه ی 

2019 بوده است. 
همچنین به دلیل شــیوع ویروس کرونا در آمریکا و افت شــدید تقاضا قیمت 
هر بشکه نفت وســت تگزاس در 12 مارس 2020 به 30 دالر در هر بشکه و 
حتی پایین تر رسید. چین دومین مصرف کننده ی نفت است، بنابراین هرگونه 
کندی در اقتصاد چین پیامدهای اقتصادی بزرگی بر جهان دارد، بنابراین اگر 

بازار چین دچار تزلزل شود، ساختار جهانی نفت متزلزل خواهد شد. 
در شــکل2 روند ماهانه ی تغییرات قیمت نفت وست تگزاس5 آمریکا از اواخر 
ماه 2019 تا اوایل سال 2020 و زمان اپیدمی ویروس کرونا نشان داده شده 
اســت. به دلیل قرنطینه هایی که باعث عدم استفاده از حمل ونقل و مسافرت 
می شــود، 20درصد از تقاضای فعلی نفت در چین کاهش یافته است، اما در 
نهایت، قرنطینه پایان می یابد و همه چیز به حالت عادی برمی گردد اما سوال 

اصلی در اینجا این است که آیا زودتر از این اتفاق می افتد. 
در کوتاه مدت کاهش قیمت نفت احتماال باعث کاهش تولید اوپک می شــود 
و همچنین نفت وســت تگزاس آمریکا در این شــرایط اکنون هر بشکه کمتر 
از 50 دالر اســت، ایاالت متحده همچنین ممکن است برخی از تولیدات خود 
را کاهــش دهد اما هرگونه کاهش تولید در ایاالت متحده به طور موقت انجام 

می شود و به راحتی می توان دوباره عرضه را افزایش داد.
بر اساس اطالعات تا دوشنبه 10 فوریه 2020، در میان عالئم اولیه ی کاهش 
ســرعت ویروس کرونا در چین، نرخ رشــد موارد جدید ویروس کرونا در این 
کشور به کمترین میزان از 31 ژانویه رسید. قیمت های نفت در روز چهارشنبه 
12 و پنجشــنبه 13 فوریــه دوباره افزایش یافت. نفت خام برنت در ســاعت 
01:37 به وقت گرینویچ 73 سنت یا 1.3درصد رشد داشت و به 54.75 دالر 
آمریکا در هر بشکه رســید. نفت وست تگزاس با 46 سنت یا 0.9 به ازای هر 

 2  نمودار قیمت ماهانه )دالر( نفت وســت تگزاس آمریکا
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ســنت افزایش به 50.39 دالر آمریکا رســید. با امید به کاهش تولید توسط 
اعضــای گروه + OPEC  و اقدامات انجام شــده برای مقابله با اپیدمی ویروس 
کرونا به نحوی اطمینان حاصل شــد که قیمت هــا افزایش خواهد یافت ولی 
دوشــنبه 24 فوریــه قیمت نفت در طی کاهش تجارت نفتــی اروپا به دلیل 

خطرات گسترش اپیدمی در خارج از چین دوباره سقوط کرد.
در حوالــی ســاعت 11:55 به وقت گرینویچ، هر بشــکه نفــت برنت دریای 
شــمال در لندن 56.05 دالر ارزش داشــت که در مقایســه با بســته شدن 
بازار در روز جمعه، 4.19درصد کاهش داشــت. در نیویورک، هر بشــکه نفت 
وســت تگزاس اینترمدیت6، بــرای همان ماه 3.97درصد کاهش داشــته و به 
51.26 دالر رســید. گسترش اپیدمی در ایتالیا و کره ی جنوبی قیمت نفت را 
تحت فشار قرار داد و اپیدمی در دوشنبه 24 فوریه طبق گزارش ها در سراسر 

جهان گسترش یافت. 
این افت شــدید قیمت در روز دوشنبه به رشــد قیمت وست تگزاس و برنت 
پایان می دهد که از زمان بهبودی در 10 فوریه به ترتیب حدود 10 و 8درصد 
بود. با نگاه به تاثیر ویروس کرونا در قیمت نفت خام مشــخص می شــود که 
قیمت ها همچنان در محدوده ی 50 دالر به فروش می رسند. همیشه می توان 
با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت و پمپاژ تولید اضافی، تولید را تامین کرد 

اما ایجاد هر نوع تقاضا دشوار است. 
برای اینکه تقاضا باالتر رود، باید قیمت ها پایین بیایند. با اســتفاده از خطوط 
هوایی، کشتی های تفریحی و تجاری در چین در حالت ایستا همچنان شاهد 
کاهش تقاضا در صنعت نفت خام و سپس شاهد پایین آمدن قیمت ها خواهیم 
بود. عدم اطمینان کلیدی این است که ویروس کرونا چقدر گسترش می یابد 

و سیاست واکنش در مقابل آن چیست. 

3- قیمت نفت و بازار آینده
بازارهــای آتی به عنوان مولفه ای از بازارهای مشــتقه، بازارهایی را پوشــش 
می دهنــد که به فعاالن اقتصادی اجــازه می دهد از خود در برابر خطر قیمت 
محافظــت کنند. در ســال های اخیر، معامله گران ســرمایه گذاری خود را در 
بازار آتی کاالها به میزان قابل توجهی افزایش داده اند که منجر به توســعه ی 

قابل توجه سفته بازی در این بازارها شده است. 
چندین محقق اهمیت بازار آینده ی کاال را بررســی کرده و رابطه ی دو طرفه 
بین قیمت های لحظه ای و قیمت های آتی را تحلیل کرده اند.]5،4و16[ از یک 
طرف، ارزیابی قراردادهای آتی با استفاده از مدل حمل بهای تمام شده انجام 
می شود که مستلزم آن است که قیمت آتی باید به قیمت لحظه ای و هزینه ی 
حمل یا ذخیره ی کاال بســتگی داشته باشــد.]12[ از طرف دیگر، معامالت و 
گمانه زنی ها در بازار آتــی می تواند بر قیمت های نفت تاثیر بگذارد.]11و18[ 
آنها فرض می کنند که نوســانات قیمت نفت نه تنها با مبانی واقعی اقتصاد در 

ارتباط هســتند بلکه از منطق حدس و گمــان پیروی می کنند. طبق تئوری 
رفتار، معلوم می شود که احساسات سرمایه گذاران می تواند قیمت های نفت را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
بنابراین، هنگامی کــه آنها پیش بینی می کنند کاهــش در تقاضای نفت در 
آینده، سرمایه گذاران قراردادهای آتی فروش نفت را با مشکل مواجه می کند 
که این موضوع منجر به افت چشــمگیر قیمت ها می شود. این بدان معنا است 
که قیمت ها می توانند به روان شناســی بازار وابسته باشند.]11[ در واقع این 
موضوع به نظریه ی مالی رفتاری بر اهمیت روان شناسی در تحول قیمت بازار 

کاال تاکید دارد. ]8،7،6و17[
تحقیقات دیگر نشــان می دهد که حرکات آتی بازار شــامل اطالعات مربوط 
به تکامل قیمت کاالیی در بازار اســت. اینها بر اســاس این واقعیت است که 
پیش بینی نوسانات قیمت نفت دشوار و بسیار نامشخص است به همین دلیل 
فعــاالن اقتصادی از قیمت نفت خــام بازارهای آتی به عنــوان معیاری برای 

پیش بینی قیمت های بعدی در آینده استفاده می کنند. 
به عبارت دیگــر، از قیمت های آتی نفت برای تعییــن انتظارات قیمت نفت 
اســتفاده می شــود.]3[ این رابطه بین قیمت های لحظه ای و قیمت های آتی 
بر اساس دانش شــرکت کنندگان در بازار مالی استوار است، زیرا آنها بهترین 
معیارها در مورد محیط مالــی و اقتصادی عوامل تعیین کننده ی قیمت نفت 
محســوب می شــوند. بنابراین، مطالعه ی پویایی قیمت های آتی در طی این 
بحران ســالمتی و ارزیابی رفتار ســرمایه گذار در مقابل این بحران غیرقابل 

پیش بینی، جالب است. 

نتیجه گیری
با توجه به اپیدمی ویروس کرونا از اوایل ســال 2020 میالدی همه ی بازارها 
تحت تاثیــر این یروس قرار گرفتند که از جمله ی این بازارها، بازار بین المللی 
نفــت بود که در پی کاهــش فعالیت صنایع، میزان تقاضای نفت به شــدت 
کاهش پیدا کرد. این موضوع باعث کاهش شدید قیمت های نفت در بازارهای 
بین المللی شد. گرچه این فرآیند به مرور اصالح می شود ولی تبعات اقتصادی 

ناشی از آن برای سال ها بر اقتصادهای دنیا خواهد ماند.
برای کاهش تبعات اقتصادی ناشــی از این بحــران در بازار نفت، کارتل های 
مختلف از جمله کارتل نفتی اوپک تدابیر مختلفی نســبت به متعادل ســازی 
بازار و کاهش تاثیرات شــوک بر بازار اتخاذ کرد که از جمله آن کنترل میزان 
عرضه ی نفت به بازار بود که منجر به افزایش قیمت ها و متعادل شدن نسبی 

بازار نفت شد.
با توجه به این بحران، ســازمان های بین المللی باید توانایی واکنش مناســب 
در مقابل نوســانات اینچنینی داشته باشند و تدابیر سیاستی الزم را در مقابل 

این گونه شوک ها جهت حداقل سازی تاثیرات منفی اتخاذ کنند.
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