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   نظامی عملیات از انزجار سایۀ در نفت بازار
 7 صادرات .است کاهش به رو بود، نشده مشاهده 1970 دهه از که مقیاسی در نفت بازار در عرضه شوک

 در خود "ویژۀ نظامی عملیات" از گسترده انزجار بحبوحۀ در روسیه محصوالت و خام نفت ای بشکه میلیون

 نپیوسته روسیه نفت صادرات مستقیم تحریم در بریتانیا و امریکا به هنوز اروپا اتحادیه .است فشار تحت اوکراین

 رئیس مکرون امانوئل گفته به .دارد بستگی اوکراین در ها درگیری دامنه و ها تاکتیک به بسیار این اما .است

 تأثیر حاضر حال در .شد خواهد اعمال ای گسترده و جدید های تحریم اوضاع ادامۀ صورت در فرانسه، جمهور

 منجمد را روسیه نفت تجارت جهانی اعتبار ریسک و پریمیوم نقل، و حمل های هزینه افزایش مالی، های تحریم

 اسفند 13 با مصادف مارس 4 در فیگورا تجاری شرکت از اورال محموله خرید خاطر به علنآ شل .است کرده

 به پرداخت شرایط سخاوتمندانۀ تمدید جمله من تالشی هیچ از روسی تولیدکنندگان .کرد عذرخواهی 1400

 شرکت اکثر اما است نداشته چشمگیری کاهش بنادر در بارگیری .کنند نمی دریغ جریان ادامۀ برای خریداران
  مورد دو برنت آتی معامالت زیر، نمودار به توجه با .پذیرند نمی را روسیه با معامله ریسک غرب، نفتی های

 .رساندند ثبت به را هفته طول در روزه یک قیمت کاهش بزرگترین سپس و روزه یک قیمت افزایش چهار از
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اغلب بازار نوسان .رسید بشکه هر در دالر 60 و 30 به بشکه هر در دالر 15 از اروپا گازوئیل سود حاشیه

 استراتژی هر رادیکالی نوسانات چنین اما شود می محسوب تجاری های شرکت برای مساعد محیط یک

 حال در که تورم .است جدی بسیار جهانی اقتصاد برای اختاللی چنین خطر و گیرد می تمسخر به را معناداری
   صعود بیشتر سوخت قیمت افزایش با است، رسیده اخیر سال 40 در حد باالترین به کالن اقتصادهای در حاضر
 .کرد خواهد



 
  

 روسیه از خرید در خریداران احتیاط
 در ها درگیری آغاز از خام نفت المللی بین خرید میزان سقوط تأثیر تحت روسیه نفت تولید که معتقدند تاجران

 جاری ماه در را خود تولید توانند می روسی تولیدکنندگان بازار، فعاالن از برخی گفته به .گیرد می قرار اوکراین

 اسپات معاملۀ تنها و است شده ثبت میزان باالترین در دیتد شمال دریای شاخص برای اورال های تخفیف .دهند کاهش

 1400 اسفند 13 با مصادف مارس 4 در 1400 اسفند 5 با مصادف فوریه 24 از سیبری سبک گرید یا اورال در

 مصادف مارس 8 در متحده ایاالت اینکه از قبل حتی .خرید تجاری شرکت یک از را اورال شل که زمانی شد؛ انجام

 روز همان در همزمان نیز انگلیس و کند صادر را روسیه محصوالت و نفت واردات توقف دستور اسفند 17 با

 های نگرانی دلیل به روسیه نفت از قبآل خریداران کند، اعالم روسیه نفت تدریجی حذف برای را خود های برنامه

 پرچم با ها کشتی ورود جاری سال پایان تا پیشتر بریتانیا .کردند می اجتناب ها تحریم ترس و نقل و حمل مالی،

 گفته به .بود کرده ممنوع خود بنادر در را شوند می اجاره یا اداره روسیه با مرتبط نهادهای توسط که روسیه

 .باشد مشاهده قابل کمتر مناقصات و معامالتی های چارچوب از خارج معامالت با تجارت است ممکن تاجران،

 به را صادرات از درصد 35 حدود روز، در بشکه میلیون 1.59 میزان به گذشته سال در روسیه خام نفت فروش
 پورت سبک ،CPC بلند سیبری، سبک ،ESPO بِلند اورال، شامل شده ارائه کلیدی گریدهای .داد اختصاص خود

 Novatek-led Yamal LNG کنسرسیوم توسط شده تولید میعانات همچنین و ساخلین، و سوکول بلند نووی،

 .بود

 شل خرید با اورال سقوط
 حال، عین در و داد قرار تأثیر تحت را بازار شل، توسط مارس ماه در محموله خرید از پس روسیه اورال تجارت

 محموله خرید با 1400 اسفند 13 با مصادف مارس 4 در شل .رساند خود حد باالترین به را اختالفات اختالف
 CIF براساس تا کرد موافقت بشکه هر در دالری 28.45 تخفیف با ترافیگورا از مارس ماه اواسط در بالتیک اورال

 به که شد متعهد و محکوم اوکراین خارجه وزیر توسط متعاقبآ شل .کند تعیین را شمال دریای از ای محموله روتردام،

 روسیه عرضۀ از که نسیت نفتی بزرگ شرکت تنها شل .دهد پایان "روسیه های هیدروکربن" تولید در خود مشارکت

 توسط روسیه نفت واردات ممنوعیت از پس متحده ایاالت به روسیه خام نفت حامل نفتکش دو بلکه کند، می خودداری

 یک بارگیری برای را اسپیریت پکن لیتاسکو، اویل لوک تجاری شرکت .اند داده جهت تغییر اروپا به متحده ایاالت

 سواحل به تحویل برای 1400 اسفند 12-14 با مصادف مارس 3-5 در مورمانسک در خام نفت بشکه میلیون

 به اسفند 24 با مصادف مارس 15 در اکنون است قرار نفتکش نفتی، های تحلیل طبق اما کرد؛ رزرو اطلس اقیانوس

 1400 اسفند 16-18 با مصادف مارس 7-9 در بالتیک اورال های محموله ورتکسا، گفته به .برسد فرانسه لوهاور

 مقصد اگرچه رود، می مانش کانال سمت به نیز محموله یک و اند شده بارگیری لهستان و ایتالیا هلند، مقاصد به

 که حالی در کند؛ متوقف را روسیه نفت واردات میالدی جاری سال پایان تا دارد قصد بریتانیا .است نامشخص نهایی
 .است نکرده اعالم روسیه انرژی بخش علیه را هایی تحریم هنوز اروپا اتحادیه

 



 
 اورال جایگزین شمال دریای گریدهای
 های دیفرانسیل و اند کرده آغاز شمال دریای گریدهای با را روسیه اورال منابع جایگزینی اروپایی های پاالیشگاه

 های پاالیشگاه از برخی میان در سوردوپ یوهان فورتیز، ترش گریدهای .اند رسانده باالیی رکود به شمال دریای
 از اوتوس و اورلن PKN لهستانی های پاالیشگاه ورتکسا، گفته به .شدند مطرح اورال جایگزین بعنوان اروپایی

 به پاالیشگاه دو هر .اند کرده دریافت منابع شود، می بارگیری نروژی گرید سوردروپ یوهان که جایی مونگستاد،

 ماه در پریم و نسته اسکاندیناویایی های شرکت و رپسول اسپانیایی پاالیشگاه .هستند وابسته روسیه خام نفت به شدت
 درخواست سومو عراقی، مقامات از یکی گفته به .اند کرده دریافت را Gina Krog و گوردون ،Asgard مارس

 گرید .است محدود سوم صادرات ظرفیت اما است کرده دریافت بصره مازاد نفت برای اروپایی مشتریان از هایی

 چندان شمال دریای گریدهای با مقایسه در نقل و حمل نرخ اما است اورال برای مناسبی جایگزین بصره متوسط

 زمان از است، شده عرضه بازار به کردستان اقلیم دولت توسط که عراق کرکوک ترش گرید .نیست بخش رضایت
 .است یافته افزایش دیتد شمال دریای با مقایسه در بشکه هر در سنت 50 اوکراین در ها درگیری آغاز

 روسیه اقدامات از پالس اوپک ارزیابی
 جبران هدف با ریزی برنامه از تر سریع سرعتی با تولید افزایش به تمایلی همچنان پالس اوپک که رسد می نظر به

 گروه این های برنامه عربی متحده امارات نقیض و ضد های پیام .ندارد روسیه عرضۀ در احتمالی اختالل گونه هر

 تولید افزایش به را اوپک اعضای کشورش که گفت متحده ایاالت در عربی متحده امارات سفیر .است کرده مختل را
  با مصادف مارس 9 در رنت ICE آتی قیمت روزۀ یک کاهش باالترین جبران به تواند می که کند می تشویق نفت

 است ذهن از دور پالس اوپک اعضای سایر و سعودی عربستان با مبهم نظر اظهار این .کند کمک 1400 اسفند 18

 مرتبط اوکراین های درگیری در ویژه به ژئوپلیتیکی های تنش و احساسات به اول وهله در قیمت افزایش معتقدند که

 در احتمالی کمبود هرگونه رفع برای پالس اوپک سوی از شده ریزی برنامه افزایش گوید می نیز سومو .شود می

 بین آژانس رهبری به کنندگان مصرف مکرر های درخواست با نفره 19 گروه این .رسد می نظر به کافی عرضه

 اصول به اما است؛ شده مواجه ها قیمت روزافزون کاهش به کمک هدف با خود تولید در  تسریع برای انرژی المللی

 و مازاد ظرفیت کاهش .داد خواهد افزایش روز در بشکه 400.000 را خود سهمیه مجددآ آینده ماه و بوده پایبند خود

 کرده محدود شده ریزی برنامه ماهانۀ افزایش برای را پالس اوپک توانایی کشورها، برخی در اندک گذاری سرمایه

 تحریم تشدید که همانطور درست کردند؛ تولید سهمیه از کمتر شرکت 14 پالس، اوپک عضو شرکت 19 از .است

 قرار تردید مورد را مسکو انرژی تأمین اطمینان قابلیت اوکراین، و روسیه مناقشات و روسیه علیه المللی بین های
 .داد
 



 
 تحمیل امریکا بر ایران و ونزوئال توسط اوکراین

ایاالت متحده در حال بازبینی دیپلماسی فعلی با ایران و تالش های متوقف شدۀ قبلی برای آزاد کردن 

درگیری در اوکراین، که به . روابط با کاراکاس پس از اعمال ممنوعیت واردات نفت روسیه است

تحریم های امریکا، بریتانیا و اتحادیه اورپا علیه روسیه دامن زده است، در حال حاضر تهدیدی 

برای اختالل در مذاکرات تقریبآ تکمیل شدۀ وین دربارۀ احیای توافق هسته ای ایران محسوب می 

 1400اسفند  15مارس مصادف با  6سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در . شود

خواستار ضمانت کتبی از واشنگتن شد مبنی بر اینکه تحریم های اعمال شده علیه مسکو بر توانایی 

.  این کشور برای همکاری با ایران پس از بازگرداندن توافق هسته ای برجام تأثیری نخواهد گذاشت

امیر عبداللهیان در پاسخ به این درخاست گفت که تهران اجازه نخواهد داد در مذاکرت وین برای 

برای یک بار هم که . رفع تحریم ها، هیچ عنصر خارجی منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد

تونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا می گوید . شده، ایران و امریکا در یک صفحه قرار دارند

به توافق ایران ندارد و فرانسه، آلمان و بریتانیا از روسیه " ربطی"تحریم های امریکا علیه روسیه 

اتحادیه اروپا که گفتگوهای . را به مذاکرات اضافه نکند" شرط اضافی"می خواهند که هیچ 

غیرمستقیم ایران و امریکا را هماهنگ کرده است، می گوید حتی اگر مسکو از مذاکرات خارج شود 

این اتحادیه مذاکرات را در . یا به طور کلی از برجام خارج شود، توافق همچنان امکان پذیر است

عدم همکاری . متوقف کرد" عوامل خارجی"به دلیل  1400اسفند  19مارس مصادف با  10

احتمالی روسیه مستلزم تالش برای پرداختن به یک اصل کلیدی در احیای توافق که حذف اورانیوم 

انگیزۀ اصلی امریکا برای پایان دادن . غنی شده ایی که تهران در سال گذشته تولید کرده بود، است

طبق ارزیابی های آژانس بین المللی . به مذاکرات با ایران، رسیدگی به برنامه هسته ای ایران است

میلیون بشکه نفت در انبار شناور دارد که می تواند پس از لغو تحریم ها برای  80انرژی، ایران 
 .فروش عرضه کند

 



 


