
 

تفسیر بازار نفت در هفته سوم شهریور 
 به گزارش بازار نفت گاز پتروشیمی -تفسیر بازار نفت: 

روز چهارشنبه کاهش یافت که تحت تاثیر رکود ناشی از سود منطقه  حاشیه های پاالیش نفتای اروپایی
 اصلی صادراتی آسیا

محموله های نفتای اروپای شمال غربی در روز چهارشنبه. و اقیانوسیه قرار گرفت 

 1.98دالر در هر بشکه نسبت به ماه نوامبر برنت ارزیابی شد که از  1.56با قیمت 

در هر بشکه در روز گذشته کمتر بود. 

شرایط معامالت در بازار اروپا به طور گسترده در همان روز بود، اما مسیر آربیتراژ به 

 آسیا و اقیانوسیه چندان مناسب به نظر نمی رسید و خروجی کلیدی برای محموله های نفتا اروپایی را از
 .بین برد

 غرب  -به دنبال رزرو حداقل دو محموله در مسیر شرقی در روزهای اخیر، قرارداد مبادله سپتامبر شرق
 سپتامبر

 تقاضا از داخل اروپا با تقاضای . تن رسید 13.50تن کاهش یافت و به  1.25در معامالت چهارشنبه ها
 نفتا

از بخش پتروشیمی به دلیل قیمت های نسبتا باال مواد اولیه رقیب، قوی بود. 

 تن در یک بار نرمال ارزیابی شده اند 660محموله های نفتا در زیر محموله های پروپان در 

 روز از تاریخ ارزیابی، مطابق با روش آرگوس باشد 15تا منعکس کننده تحویل. 

جت در بازار نفت گاز پتروشیمی تفسیر بازار 
 درصدی قرارداد گازوئیل 3قیمت سوخت جت های اروپای شمال غربی روز چهارشنبه پس از افزایش 

در ماه گذشته اندکی افزایش یافت، اما بازار قایق آرام است و هیچ عالقه ای به خریدار یا فروشنده د 

بر اساس داده های . ر بازار عرضه نشده استvortexa، واردات سوخت 

 میلیون تن رسید که باالترین میزان واردات ماهانه امسال است 1.5هواپیمای اروپایی در ماه اوت به 

 تن در حال حرکت 800000و به نظر نمی رسد سرعت در این ماه کاهش یابد، زیرا نزدیک به 

تامین کنندگان اصلی کویت، هند و کره جنوبی هستند. به سمت بنادر اروپایی است. 

 جریان تجارت از آسیا کند شد و 2020پس از شروع همه گیری در مارس ، 

اولین تحویل امسال از سنگاپور در ماه اوت انجام شد. 

با افزایش حاشیه های پاالیشگاه ، حق بیمه سوخت جت به نفت خام دریای شمال 

 در هر بشکه رسید 7.88در سپتامبر به. 

 در هر بشکه بود 5.96حاشیه پاالیشگاه سوخت جت در ماه اوت به طور میانگین. 

اما این سطوح تا بهبودی کامل فاصله زیادی دارند، زیرا حاشیه پاالیشگاه سپتامبر 

2019  در سال بود 18.44  به طور متوسط. 

 با توجه به داده هایinsighta global ، این سواالت باقی می ماند 

که آیا حاشیه های پاالیشگاه تا زمانی که منابع زیاد باشد 

سطوح واردات زیاد است و ذخایر سوخت جت  .می تواند همچنان ثابت بماند یا خیر 

 که به طور مستقل در منطقهARA  میلیون نشت می کنند 1نگهداری می شوند، همچنان بر اساس مرز. 



 


