ﻧﻔﺖ از ﺻﻌﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ  ۹ﺳﻨﺖ ﯾﺎ  ۰.۱درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۷۱.۴۶دﻻر در ﻫﺮ
ﺑﺸﮑﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲۶ﺳﻨﺖ
ﯾﺎ  ۰.۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۶۳.۶۳دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﻔﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ “اﻧﺮژی اﺳﭙﮑﺘﺲ” ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اوﭘﮏ و
ﻣﺘﺤﺪانش وﺟﻮد دارد ،ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزه ﻣﺤﺪودی در ﻣﺮز  ۷۰دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻟﯿﺒﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺸﺪار داد :ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
اوﭘﮏ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در ژوﺋﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ اﺟﺮای
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اوﭘﮏ و روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاوﭘﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه در اوﭘﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪش
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻧﺘﻮن ﺳﯿﻠﻮآﻧﻮف ،وزﯾﺮ داراﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
روﺳﯿﻪ و اوﭘﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﻔﺖ
را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ۴۰دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،آﻣﺎری ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﺮژی ﺑﯿﮑﺮﻫﯿﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد :ﺷﻤﺎر دﮐﻞﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دو ﺣﻠﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﻪ  ۸۳۳ﺣﻠﻘﻪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای
دوﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

