


با ادغام تصویر قیمت در اواسط سپتامبر، ضررهای ناشی از صادرات مدیترانه،  

روتردام و ساحل عاج به افزایش قیمت نفت کوره گوگرد باال و همچنین افزایش 

-سود نفت خام منجر شد؛ در حالی که، قیمتهای اصلی صادرات محموله آسیا

در مدیترانه، ارزش محموله قیر به شدت . اقیانوسیه و خلیج مید ایست تقویت شدند
دالر در تن به دلیل  8-7کاهش یافت؛ بویژه در ایتالیا که با افزایش حق بیمه 

افزایش قیمت نفت کوره و عرضه باالی منطقه بر حق بیمه مدیترانه ای در 

حق بیمه محموله . بازارهای وارداتی منطقه ای مانند الجزایر تحویل داده شد
دالر در هر تن رسید، در  35-30دالر در تن به  3-2روتردام نیز با کاهش 

حالی که در برخی از نقاط آلمان قیمت کامیونهای داخلی دوباره کاهش یافت زیرا 

-قیمت قیر آسیا. پاالیشگاهها به دنبال فروش حجم جهت شفاف سازی سهام بودند
منطقه ای تقویت شد و  HSFOاقیانوسیه بطور کلی در پی افزایش مداوم قیمتهای 

با افزایش ناگهانی معامالت آتی نفت خام، پاالیشگران به افزایش قیمت قیر در 

دیگر پاالیشگاهها یا در حال . پاسخ به فرسایش بیشتر در حاشیه آن ترغیب شدند

بررسی و یا پیشبرد کاهش عرضه قیر در منطقه بودند، اگرچه تقاضای منطقه در 

اکثر بازارهای اصلی همچنان ضعیف باقی مانده و منجر به شکاف گسترده ای در 

تصویر قیمت افریقای سیاه با افزایش قیمتهای . انتظارات خرید و فروش شد

صادراتی خلیج مید ایست ادغام شد و ازش محموله ها به مقاصد اصلی شرق 
 .افریقا مانند کنیا و تانزانیا نیز افزایش یافت

 



 
 تفسیر بازار شمال اروپا و اروپای مرکزی

با کاهش ارزش داخلی و وارداتی آلمان از عرضه قیر پاالیشگاهی فراوان در کشور، 

در حالی که فعالیت . شاخصهای قیمت کامیونها ادغام شد اما قیمتهای رومانی تقویت شد

های راهسازی در رومانی و بلغارستان و همچنین نیازهای قیر بسیار پایین تر از 

سطوح معمول فصلی خود بود، محدودیتها و توقف تولید به ترتیب پاالیشگاه وگا 

رومپترول در پلوسیتی رومانی و پاالیشگاه لوک اویل بورگاس در ساحل دریای سیاه 

در آلمان، تنها مسئلۀ قابل توجه تأمین پاالیشگاه . بلغارستان را تحت تأثیر قرار داد
در شوود در شمال شرقی آلمان را تحت تأثیر خود قرار داده و  PCKتوانست پاالیشگاه 

محدودیتهای تولید و عرضه همچنان بر . قیمتها را برای دومین هفته متوالی کاهش دهد
در نورماندی شمال فرانسه را تأثیر می گذارد  ExxonMobilپاالیشگاه پورت ژروم 

و پتروینئوس در اوایل سپتامبر تعمیرات خود را با هدق توقف تولید قیر در پاالیشگاه 

یکی از بزرگترین چالشهای تأمین . الورا در سواحل مدیترانه فرانسه متوقف کرده است

کنندگان و مصرف کنندگان نهایی، بویژه در فرانسه و اوکراین و تا حد کمتری در 

آلمان، کمبود روزافزون رانندگان تانکرهای جاده ای بود که برخی از منابع را به 

همچنین، حق بیمه محموله روتردام به بارجهای نفت کورۀ . مقاصد کاربر نهایی رساند
دالر در تن تخمین زده  35-30دالر در تن کمتر از  3-2گوگرد باال روتردام فوب 

. دالر در تن فوب ارزیابی شد 25شد؛ اگرچه حق بیمه محموله های بالتیک بدون تغییر 

که با  HSFOبا این حال، افزایش قیمت محموله های قیر با افزایش قیمت محموله های 

سپتامبر به راحتی  16افزایش قیمت نفت آیس برنت همزمان بود، افزایش یافت و در 

از آنجا که . دالر در هر بشکه عبور کرد و در پایان هفته کاهش یافت 75از مرز 

برخی از شرکت کنندگان در بازار منتظر پایان فصل مصرف قیر در مناطق بالتیک و 

شمال اروپا بودند، شرکتهای کشتیرانی از آمادگی کامل ناوگان خود برای حمل و نقل 
محموله از بنادر روتردام، هامبورگ و بالتیک مانند کالیپدا به پایانه های  5000

Thames بصورت استاندارد خبر دادند. 
 



 
 بازار مدیترانه

کاهش ( HSFO)حق بیمه محموله های قیر به محموله های نفت کوره گوگرد باال 

یافت اما اثرات منفی به همراه داشت؛ من جمله اینکه با افزایش قیمت نفت کوره در 

حق بیمه محموله های یونان به . کنار سود آتی نفت خام، ارزشهای مستقیم خنثی شد
دالر در تن  20-15دالر در تن کاهش،  3-2محموله های مدیترانه ای فوب با 

فوب ارزیابی شده و برخی از محموله های پاالیشگاه یونان نیز با قیمتی کمتر از 
همچنین حق بیمه محموله های ایتالیایی با کاهش . دالر در تن فوب ارائه شدند 15

دالر در هر تن برآورد شد؛ مطابق با حق بیمه  20-15دالر در تن  7-8

چیزی که شاخصهای گستردۀ افزایش عرضه . صادرات یونانی و ترکیه ای فوب

مدیترانه ای را تحت تأثیر قرار داد این بود که در تقابل با تقاضای پایدار منطقه ای 

فرصتهای آربیتراژ . در سطحی کمتر از فصل مصرف قیر امسال قرار داشت

همچنان در خارج از مدیترانه وجود ندارد زیرا هیچ تقاضایی از سواحل شرقی 

محموله های . ایاالت متحده برای محموله های معمولی زمستان ارائه نشده است
دالر در تن  450به ساحل شرقی با قیمت  CIFداخلی ایاالت متحده بصورت 

دالر در  40-30عرضه شد و شرکت کنندگان در بازار ضرورت افزایش حداقل 

سواحل شرقی امریکا برای آربیتراژ ترانس آتالنتیک به سمت  CIFتن ارزش 

برای  EGPCمباحث طوالنی پیرامون مناقصه اکتبر . غرب از اروپا را نشان دادند

سپتامبر  13تنی به اسکندریه به این معنا بود که در  6000-5چهار محمولۀ 

سپتامبر آغاز می  20بسته شده بودند و انتظار می رود جایزۀ اوایل هفته که از 

از آنجا که پتانسیل کشتیرانی در شرایط بازار تانکرهای . شود، اعطاء شود

مدیترانه ای ضعیف شده و فشارهای کاهشی بر نرخ حمل و نقل اعمال کرده اند، 
سپتامبر ختم شد، هیچ  10پس از کاهش متوسط ارزیابی شده در هفته گذشته که به 

 .ضرر دیگری نشان داده نشد
 



 

 تفسیر بازار افریقای سیاه
اکثر شاخصهای قیمت منطقه ای بطور کلی ثابت بودند، اگرچه واردات شرق 

. افریقا به دلیل افزایش ارزش صادرات عمده و درام مید ایست افزایش یافت
 2021/22از آنجا که تقاضای افریقای جنوبی در مراحل اولیه فصل ساخت 

به تدریج در حال افزایش بود، حجم بیشتری از واردات به کیپ تاون و 

دوربان راه پیدا کرده بود و همچنین دسترسی فراوانی را در داخل و عرضه 

محموله ها و جریانات . به بازارهای صادراتی جنوب غرب افریقا ایجاد کرد

پیش بینی شدۀ درام به بنادر افریقای جنوبی همراه با نرخ پایدار تولید قیر در 

.  دو پاالیشگاه افریقای جنوبی به افزایش سطح دسترسی منطقه ای کمک کردند

سطح تقاضا در افریقای جنوبی در آغاز فصل راهسازی های جدید بطور 

پیوسته در حال افزایش بود؛ در حالی که جریان مداوم صادرات کامیون در 

بازارهای اصلی مانند زامبیا، بوتسوانا، موزامبیک و زیمباوه در حال انجام 
تنی به  2000اکتبر تخلیۀ محمولۀ  16در  dwt Viveka 9.776. بود

تن را به کیپ تاون تحویل  4500-4000دوربان را تکمیل کرد و حدود 

این حجم ها بایستی در یک محمولۀ ویژۀ واردشدۀ بیتوتاینرهای خالی با . داد
تن برای استفادۀ تأمین کنندگان قیر بعنوان ذخیرۀ منطقۀ کیپ  4000ظرفیت 

شاخصهای بازار محلی نشان می دهد که قیمت فرود . تاون نگهداری می شد
تنی در مقایسه با ارزیابی قیمت داخلی  2000در دوربان برای محمولۀ 

دالر  629-622)تن /راند 9.200-9.100کامیونهای افریقای جنوبی 

.  سپتامبر قیمت گذاری شده است 17بدون تغییر برای هفته منتهی به ( در تن

قیر خلیج ( تن 4000)کانتینر  200یک محموله جداگانۀ توافق شده حدود 

مید ایست به دوربان با تأخیرهایی در سفر خود روبرو شد؛ بدون اینکه تاریخ 

از آنجا که فصل راهسازی در افریقای . دقیقی از ورود آن در دست باشد

جنوبی کامآل در حال آغاز شدن است، میزان فعالیت و تقاضای داخلی تاکنون 

بسیار ضعیف بوده است؛ علیرغم اینکه نشانه های مثبتی نیز وجود داشته 
 .است

 



 
 اقیانوسیه-تفسیر بازار میدل ایست و آسیا

 سنگاپور

عرضه . قیمتها در سنگاپور مطابق با معامالت و مذاکرات انجام شده در منطقه ثابت ماند

براساس . محموله های بارگیری در ماه اکتبر در مقایسه با جوالی یا آگوست متعادل تر بود
دالر در تن به فروش رسید  395تن با قیمت  6000فوب سنگاپور، دو محموله به ارزش 

دالر در تن برای یک  390معامله دیگری با قیمت . اکتبر بارگیری شود H2تا در بارگیری 

چند معامله دیگر . اکتبر منعقد شد 20-15تنی برای بارگیری بین  3500-3000محمولۀ 

دالر در تن برای بارگیری  390دالر در تن و برخی کمتر از  395-390نیز با قیمتهای 

اما این معامالت در ارزیابیها گنجانده نشده اند . در اکتبر در چند بازار منطقه ای انجام شد

زیرا برخی از آنها یا جمعه گذشته منعقد شده اند و یا تاریخ بارگیری آنها خارج از بازه زمانی 
دالر در تن بود و بر افزایش  400سایر پیشنهادات محدود و نزدیک به . ارزیابی بوده است

خرید . تأکید می کردند HSFOقیمتهای پیشنهادی فروشندگان باتوجه به افزایش اخیر قیمت 

قیمت کامیونهای . دالر در تن بود 395-385محموله های بارگیری شده در اکتبر بین 

دالر در تن در پاالیشگاه سابق رسیده است؛ در  408-400سنگین از سنگاپور به بیش از 

خریداران در مالزی اعالم . حالی که از ابتدای سپتامبر قیمت سنگاپور افزایش داشته است

کردند که افزایش پیشنهادات سنگاپور باعث کاهش حجم بسیاری از عرضه کنندگان داخلی 
 .شده است

 بحرین  
سپتامبر در پاسخ به افزایش قیمت نفت خام و نفت کوره،  19پاالیشگاه دولتی باپکو بحرین از 

به این ترتیب قیمتهای ذکر . دالر در تن افزایش می دهد 20قیمتهای فهرست شدۀ خود را تا 

این دومین بار در یک ماه گذشته است . دالر در تن فوب سیترا افزایش می یابند 425شده به 

سپتامبر جهش قیمتی  11این پاالیشگاه قبآل از . که پاالیشگاه از افزایش قیمت خبر می دهد

دالر در تن فوب سیترا  405دالری را در قیمتهای فهرست شدۀ خود اعمال کرد و به  20

بیش از  HSFOباعث شد تا تولید  HSFOهمچنین اعالم کرد که افزایش اخیر قیمت . رسید

 .  قیر باشد
 
 



 


