ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل  ٥٥دﻻر ﺷﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ ﺣﺪود  ٩درﺻﺪی ﺑﻪ  ٥٥دﻻر ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺳﯽانﺑﯽﺳﯽ  ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺷﺐ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ۱.۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی و ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﻤﻪﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﮕﺰاس ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ،
دﻻر ﯾﺎ  ۹.۷۶درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ  ۴۶.۶۸دﻻر
دﺑﻠﯿﻮﺗﯽآی۴.۱۵ ،
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﺘﯽ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۶.۷درﺻﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ،ﺑﻨﭻﻣﺎرک
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ۴.۴۷ ،دﻻر ﯾﺎ  ۸.۸۰درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺳﺎﻋﺖ
دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در
 ۲۴:۱۲ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ۵۵.۲۴
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺗﺎ  ۴۹.۹۳دﻻر ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ آن

از ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﺘﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ۶.۲ ،درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎدت ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻣﻌﺎون اول ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار درﯾﻠﯿﻨﮓ اﯾﻨﻔﻮ در
دﻧﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﻨﻮز واﻗﻌﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮕﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻘﻮط ﺑﺰرگ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮج ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﺮد،
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ  ۴۵دﻻر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺗﻮدور ،ﭘﯿﮑﺮﯾﻨﮓ اﻧﺪ ﻫﻮﻟﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻣﻮج ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺳﻘﻮط
ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘـﺮ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻧـﺎﺷﯽ از دادهﻫـﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑـﺎل و اﺳﺎﺳـﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و رﺷﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮐﻼن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺖ.
اﯾﮕﻮر ﺳﭽﯿﻦ ،رﯾﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ روﺳﯽ روسﻧﻔﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ
 ۵۳دﻻر ﺑﺮای  ۲۰۱۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ  ۸۶دﻻر ،رﮐﻮرد
اﺧﯿﺮ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ رﮐﻮرد  ۴ﺳﺎﻟﻪ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد.
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