
نفت خام بزنت چیست و چه تفاوتی با انواع دیگز نفت مثل نفت اوپک 
 دارد؟ 

 

یکی اس هْوتزیي دستِ بٌذی ّای  (Brent Crude Oil) ًفت خام بزًت

 .تجاری در اًَاع ًفت ّای خام سبک ٍ ضیزیي هی باضذ

 

باضذ کِ در اقیاًَس اطلس ٍ در  ًام یک هیذاى ًفتی در دریای ضوال هی بزًت،

 Brent  ،Forties ًفت بزًت اس هیذاى ّای ًفتی .قارُ ارٍپا ٍاقغ ضذُ است

Blend ، Oseberg ٍ Ekofisk استخزاج هی ضَد. 

تزیي بٌذر  بشرگ -ًفت بزًت اس طزیق ضبکِ خط لَلِ بِ پایاًِ ًفتی سالَم ٍٍ 

 .ضَد یابذ ٍ در آًجا بارگیزی هی در بزیتاًیا اًتقال هی -یای ضوال صادراتی در

انواع نفت میشان گوگزد آنها و در  گذاری قیمت در ای پایه عامل

ّزچِ هیشاى گَگزد ًفت بیطتز  حقیقت میشان سنگینی نفت می باشد.

باضذ، ًفت سٌگیي تز بَدُ ٍ لذا قیوت آى پاییي تز خَاّذ بَد. هقذار گَگزد 

 بزًت بیطتز اس ًفت ٍست تگشاس ایٌتزهذیتًفت 

"West Texas Intermediate WTI "    

است، بِ ّویي دلیل بِ طَر کلی قیوت ایي  (OPEC) ٍ کوتز اس ًفت اٍپک

تگشاس ایٌتزهیذیت ٍ بیطتز اس قیوت ًفت  ًَع ًفت کوتز اس قیوت ًفت ٍست

 .اٍپک است



 

قیوت دٍ ًَع هْن دیگز  ّزچٌذ کِ در ػوذُ رٍسّا قیوت ًفت بزًت در بیي

 .هی باضذ، اها گاّی بزخی ػَاهل دیگز ایي هؼادلِ را بزّن هی سًٌذ

  

گذاری بسیاری اس اًَاع ًفت خام در باسارّای  ًفت بزًت بِ ػٌَاى هبٌای قیوت

ضَد. دٍ سَم ًفت دًیا بز اساس ًفت بزًت  جْاًی ًفت بِ کار بزدُ هی

گذاری ًفت  ر گستزدُ بزای قیوتضَد. اس ًفت بزًت بِ طَ گذاری هی قیوت

 .ضَد خام در ارٍپا استفادُ هی

آل بزای تَلیذ بٌشیي است. ایي ًفت بذلیل ٍجَد  ایذُ ای گشیٌِ بزًت خام ًفت

 .گیزد بٌذی ًفت خام ضیزیي قزار هی درصذ گَگزد، در دستِ 0..3تقزیبا 

 گشاست ٍست ًفت: اس ػبارتٌذ دیگز هْن ّای ًفت اًَاع بزًت ًفت بز ػالٍُ

، ًفت سبذ  (West Texas Intermediate - WTI) آهزیکا ایٌتزهذیت

 Dubai) ، ًفت دبی(OPEC Reference Basket) هبٌای اٍپک

Crude)ًفت ػواى ، (Oman Crude) 

 بزنت نفت تجارت

 هی باضذ. ّز چٌذ کِ با B اتحادیِ ارٍپا ICE Futures در بزًت ًفت ًطاًِ

Brent Blend ،London Brent ٍ Brent  ًیش ًوایص دادُ هی ضَد. ایي

هؼاهلِ هی ضذ اها اس  "بَرس بیي الوللی ًفت لٌذى"ًفت بِ صَرت سٌتی در 



ایي اهکاى ایجاد ضذُ است کِ در بستز الکتزًٍیکی بَرس بیي  5332سال 

 .هؼاهلِ ضَدICE یا Intercontinental Exchange الولل

 دالر بزهبٌای ٍ باضذ هی ًفت بطکِ 0333 ضاهل بزًت ًفت هؼاهلِ قزارداد ّز

در ایي قزارداد هَجب افشایص  (Tick) تیک ّز. ضَد هی گذاری قیوت آهزیکا

 .دالر هی ضَد 03یا کاّص ارسش 

 نفت باسار در معامالتی های فزصت 

 احتوال با - آٍری سَد بسیار هؼاهالتی ّای فزصت کِ داًستیذ هی آیا

 کِ داضتِ ٍجَد خام ًفت هؼاهالت در گذضتِ هاُ چٌذ در - باال بسیار هَفقیت

 ایذ؟ دادُ دست اس را آًْا ضایذ

کِ اهکاى هؼاهلِ ًفت در ایٌتزًت بزای ّوگاى فزاّن ضذُ  5332اس سال  

ٍارد ایي باسار ضذُ ٍ  -بِ خصَظ آًالیي  -است، سیل ػظیوی اس هؼاهلِ گزاى 

ز کطَرّا با ّذف کسب سَد، بِ خزیذ ٍ فزٍش آى هی پزداسًذ. در حقیقت دیگ

ٍ یا ضزکت ّایی کِ ًیاسهٌذاى ٍاقؼی ًفت هی باضٌذ، تٌْا خزیذاراى ًفت 

ًیستٌذ. بلکِ هؼاهلِ گزاى آًالیي ًیش ٍارد هیذاى ضذُ ٍ بِ خزیذ ٍ فزٍش آى 

 .هی پزداسًذ

 هی کِ ّایی حزکت ًفت، باسار در گذاری سزهایِ هذاٍم افشایص بِ تَجِ با 

 رٍس بِ رٍس ًیش ًوَد بیٌی پیص را آًْا تکٌیکال تحلیل ػلن بِ تَجِ با تَاى

یي دلیل اس قذرت ٍ داهٌِ ًَساًات قیوت در ًتیجِ ّو بِ. یابذ هی افشایص

 .اخبار ٍ رٍیذادّای سیاسی کاستِ هی ضَد



 ّوچَى ًیش ًفت باسار در قیوت حزکت تکٌیکالی ّای بیٌی پیص بٌابزایي

 باالست، بسیار آًْا در ساًِرٍ هؼاهالت حجن کِ فارکس هثل دیگزی باسارّای

ی هؼاهالتی بْتزی با احتوال ّا فزصت رٍسُ ّز ٍ ضذُ تز آهیش هَفقیت

 .هَفقیت بیطتز در ایي باسار ضکل هی گیزد
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