
 

تحلیل بازار بنزین اروپا 
 بنزین اروپای شمال غربی در اواسط هفته عقب نشینی : نفت گاز پتروشیمیتحلیل بازار بنزین اروپا به گزارش بازار

 .کرد

زیرا برخی از حمایت های اخیر از سوی عرضه محدود، توجه خود را به گذر فصلی معطوف کرد. 

 ارزیابی بارگیری بنزین آکوسeurobob  سپتامبر خواهد بود 23شامل درجه های زمستانی از 

 نیاز بیشتر . سپتامبر گنجانده شده است 28و آخرین بارگیری های تابستانی در ارزیابی درRVP، 

 90در زمستانkpa  60است در حالی که در تابستانkpa می باشد. 

به این معنی است که درجه های زمستانی معموال با تخفیف شدید نسبت 

عقب ماندگی بازار کاغذ بنزین اروپای شمال غربی بین مبادله های. به تابستان معامله می شوند 

 تن بود که این امر تولید کنندگان را تشویق کرده است 38سپتامبر و اکتبر در روز چهارشنبه 

تا در هفته های آخر قبل از گذار تا جایی که ممکن است سهم تابستانی را کاهش دهند. 

محموله بنزین 
 شرکت کنندگان در بازار تخفیفی را برای زمستان نسبت به محموله های بنزینی تابستانی 

 عقب ماندگی بین مبادله جلو و ماه دوم. تن در هفته اعالم کرده اند 15 -10نزدیک به 

 تن رسید، 40در روزهای پایانی اوت قبل از طوفان بزرگی به خلیج فارس به 

 نشان می دهد 2019که بیشترین فاصله بین دو قرارداد را از می. 

عرضه در بازار بنزین شمال غربی اروپا در هفته های اخیر متعاقبا بسیار تنگاتنگ بوده است 

و از قیمت ها و شکاف های نفت خام حمایت می کند. 

 دالر در هر بشکه بوده است، 14بنزین اورکوب اورکسی در ماه سپتامبر با قیمت برنت به طور میانگین بیش از 

 بود 2019در بشکه در سپتامبر  8.25  در بشکه در مقایسه با 13.83در اوت. 

 16:30قیمت بنزین اکسی یوروبوب اورجینال تا ساعت BST  13.98در ماه نوامبر برنت 

 1در هر بشکه بود که در روز کمی بیش از/bl محموله های بنزینی. کاهش یافت 

 در تن بر اساس  740بدون اکسی در اروپای شمال غربی با نرخcif thames  تن 737.25از 

تن 3.50در صورت عدم وجود نقدینگی، مقدار مخلوط . در روز معامالت قبلی ارزیابی شد  

بین   تن 10حمل بار   وARA  16:30و تیمز برای ارزش بارگیری غیر اکسی در BST اعمال شد. 

 حق بیمه محمولهVWA  تن بدون تغییر در روز بود 13.50نهایی بدون اکسیژن. 

بارگیری بنزین 
حجم بنزین یوروبوب در روز چهارشنبه همچنان افزایش یافت، زیرا گریدهای اکسی 

تن بنزین یوروبوب اکسی با میانگین 16000در مجموع . و غیر اکسی در جهات مختلف حرکت کردند 

 روز معامالت قبلی، دست به دست شد 15000تن در  723.50تن از  721.25وزنی. 

 تن در جلسه قبلی معامله شد 723.75تن ، از  726.50تن غیر اکسید با میانگین وزنی  10300همچنین. 

shell، BP  وGunvor  تن در 727تن در صبح و  719.25 -719بنزین اکسی را با قیمت  

 بعد از ظهر به لیتاسکو وmabanaft در هر تن به مبادله اولیه 53.75  معامالت به طور متوسط . فروختند 

 اکسید اکتبرeurobob  در تن در جلسه قبل در ماه اکتبر انجام شد 54.75از میانگین. 

 تن 724.25مجموع انرژی ، پوسته و اکسون موبیل بنزین بدون اکسی به وارو و فینکو با نرخ 

 تن 58  معامالت با مبادله متوسط . تن در بعد از ظهر فروخته شد 733 -729.50در صبح و  

 برای مبادله اکسبی اکتبرeurobob  تن حق بیمه ارزیابی شده روز گذشته در ماه اکتبر به پایان رسید 57.25از. 

 تن بنزین درجه یک به  4000لیتاسکوBP  20 -16تن در  724-723در معامالت بعد از ظهر با نرخ بارگیری 
 .سپتامبر فروخت

 تن حق بیمه در روز معامالت قبلی که نشان دهنده روزهای  2.75تن از  3.75بارگیری های درجه یک با نرخ
 .ارزیابی شدند eurobob oxyمعامالت فیزیکی بود، برای ارزیابی سریع کشتی های 
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