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ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﭼﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۴۹دﻻر و ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺳﻮم  ۶۵ ، ۲۰۲۱دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اوﯾﻞ ﭘﺮاﯾﺲ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﭼﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﮐﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  2020ﺗﺎ  49دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ  43دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮔﻠﺪﻣﻦ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﻧﺪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  49دﻻر و ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  65 ، 2021دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻠﺪﻣﻦ در اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  65دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ  2021را ﺑﺎ  58دﻻر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  2021ﺑﻪ  55.88دﻻر در
ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ  51.38دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮔﻠﺪﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ»:اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﮔﺮوه وﯾﺘﻮل ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر دارد ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در اداﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رود وﻟﯽ رﻗﺒﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
راﺳﻞ ﻫﺎردی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه وﯾﺘﻮل ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺖ »:ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺣﺪود  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ از اوج  1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ در
اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری  250ﺗﺎ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
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