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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻧﻔﺖ،
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ذﺧﺎﯾﺮ اﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .از ﻫﻤﯿﻦرو ،ﻓﻠﺰ
زرد  ۰ /۹درﺻﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ روزاﻧﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ  ۵۰دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ رﯾﺰش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺸﺴﺖ
اوﭘﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎخﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎ ﻓﺪرالرزرو و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺿﻌﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺎی ﻃﻼ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از  ۱۵ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﺎﻧﺪ .واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ازﺳﻮی ﻓﺪرال رزرو ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻘﻮط آزاد
والاﺳﺘﺮﯾﺖ را رﻗﻢ زد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ را ﯾﮏ روز
ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺳﺎﻧﺪ .آﺷﻔﺘﮕﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺛﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮدن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﻧﯿﺰ دو اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺖ  ۶ /۷درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼی ﺳﯿﺎه در ﯾﮏ
روز را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺮ
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )در اواﯾﻞ
اﮐﺘﺒﺮ( ،ﮐﺎﻫﺸﯽ  ۴۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ  ۵۰دﻻر ﺑﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﺳﻘﻮط
ـﯿﺢ و
ـﺎ ﻣﯿﻼد ﻣﺴـ
ـﺎن ﺑـ
ـﻪ ،ﻫﻤﺰﻣـ
ـﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺘـ
ـﺎزار ﺟﻬـ
ـﺪ .ﺑـ
ﮐﻨـ
ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﺘﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد.
ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﭘــﺲ از ﯾــﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ ﮐﺮﯾﺴــﻤﺲ ،از اﻣــﺮوز
ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت اﺑﺘﺪای ژاﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ روز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﻮل ﮐﺮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺪاوم اﺧﺘﻼﻓﺎت دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ ،ﺑﯽرﻣﻘﯽ ﺑﺎزار در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﯿﻞ ﻓﻠﯿﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Price Futures Groupﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻻ
در ﺑــﺎزار ﺳــﻬﺎم اﺗﻔــﺎق ﻣﯽاﻓﺘــﺪ ،ﺑــﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗــﺮس از ﮐﻨــﺪ
ﺷﺪن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ رخ
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺘﻤﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز
دوﺷﻨﺒﻪ روی ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰ /۴۷دﻻر ﺑﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺲ
از رﯾﺰش  ۳ /۳۵دﻻر ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل اﻓﺘﯽ  ۶ /۲۲درﺻﺪی ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۷اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ  ۳ /۰۶دﻻر ﺑﺮ ﺑﺸﮑﻪ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻓﺘﯽ ۶ /۷۱
درﺻﺪی روی ﻗﯿﻤﺖ  ۴۲ /۵۳دﻻر ﺑﺮ ﺑﺸﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎد .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
از ژوﺋﻦ  ۲۰۱۷اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ روی آوردهاﻧﺪ.

ارﺗﺒﺎط رﯾﺰش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺟﺎن ﮐﯿﻠﺪاف ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه« ﻣﯽداﻧﺪ .او

ﻋﻘﯿﺪه دارد »ﺑﺎ رﯾﺰش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارد
ﻣﯽﺷﻮد «.ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯿﻼدی در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آرامﺗﺮی ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از
وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای آﺗﺶ ﺑﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﮔﺬراﻧﺪن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان دو اﺑﺮﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ،ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ژاﻧﻮﯾﻪ دور دﯾﮕﺮی
از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از
 ۷۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده
و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد .ﻓﺮوﮐﺶ
ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ
اﺑﺘﻼی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﮐﻮد اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺪن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رﺷﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی دارد.

ﺗﻼش ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ اوﭘﮏ
اوﭘﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ
دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻧﺸﺴﺖ وﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل
ﺑﺎزار ،ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن را در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۱۹ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۱ /۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد .ﺣﺘﯽ
اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ وزﯾﺮان اوﭘﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ
اﺿﻄﺮاری و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻧﺒﻮد و درﺳﺖ در روز اﻋﻼم ﻫﻤﯿﻦ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در  ۱۸ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۱۱ /۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺳﺎل  ۲۰۱۹دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪاوم
اﻋﻀﺎی اوﭘﮏ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺮﺧﻪای ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،در رﯾﺰش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺳﻬﯿﻞ اﻟﻤﺰروﻋﯽ ،وزﯾﺮ اﻧﺮژی اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ روز
دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در
ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اوﭘﮏ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻟﻤﺰروﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ وزﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ در اوﭘﮏ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن
را ﻣﯽداد ﮐﻪ اوﭘﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده اﺳﺖ.
او ﺣﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اوﭘﮏ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ داده
ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﻟﻤﺰروﻋﯽ ،وزرای ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق و اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﻇﻬﺎرات
ﻫﻤﺘﺎی اﻣﺎراﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اوﭘﮏ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در
ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﺸﻮرش از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻀﻞ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ در
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؛ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.ﻫﻤﺮاﻫﺎن اوﭘﮏ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی آﻧﻬﺎ را روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .روﺳﯿﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭘﯿﺶ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ وزرای ﻧﻔﺖ ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ،اﯾﻦ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
ﻧﻮاک ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی اوﭘﮏ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه

دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﻮﻋﺪی زودﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ و روﺳﯿﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪای ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
روﺳﯿﻪ از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺷﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دﻧﯿﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﺑﺎ اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺑﺮای ﺗﺪاوم
ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ از
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۱۹ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱ /۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪای در روز  ۸۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در
روز ﺗﻌﻬﺪ دادهاﻧﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺧﺘﻼفﻫﺎی داﺧﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮﮔﺬار
ﻧﺒﻮدن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﭘﮏ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ،
اﺧﺘﻼﻓﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در دﻧﯿﺎ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮای
ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻼش وزﯾﺮ
ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و در ﻋﻮض ﺑﺮ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮐﻨﺎری
اﺳﺘﯿﻮﻣﻨﻮﭼﯿﻦ و رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻓﺪرال رزرو در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
ﺟﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ و ﻓﺪرال رزرو ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺤﺚ
اﺧﺮاج رﺋﯿﺲ ﻓﺪرال رزرو ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را »ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ارزش ارز دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻻر ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ آﻧﻬﺎ دﻻر ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺪرال رزرو ﺗﻨﻬﺎ ارﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺳﻨﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ دﯾﻮار ﻣﺮزی ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ از ﺳﻤﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻣﺮز ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﯿﺶ
از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ از ﺳﻨﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﻨﺎ ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺗﺮاﻣﭗ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎ
ﺳﻮم ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۹اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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