


 تفسیر بازار شمال اروپا و اروپای مرکزی 
فعالیت پاوینگ در ماه سپتامبر در بیشتر مناطق شمالی و مرکزی اروپا 

زیاد بود، در حالی که قیمتهای جدید برای سپتامبر در برخی از موارد 

نهایی شده بود اما اساسآ در سطوح مشاهده شده در ماه آگوست نسبتآ 

قیمت محموله قیر با افزایش ارزش نفت خام و نفت کوره با . ثابت بود
حق بیمه محموله . در هفته گذشته افزایش یافت( HSFO)گوگرد باال 

نیز به دلیل افزایش تقاضا در منطقه بالتیک با ورود  HSFOبالتیک به 

در سایر نقاط به دلیل ذخایر . به شلوغ ترین ایام سال افزایش یافته است

باالی قیر و تأثیر تقاضای ضعیف در ماههای ژوئیه و آگوست، کاهش 

اکثر . قیمت های جزئی در جنوب و جنوب غربی آلمان مشاهده شد

تقاضاهای شرق من جمله رومانی همچنان کند بود؛ جایی که واردات نیز 

همچنان با کندی پیش می رفت زیرا مسائل بودجه ای به دستیابی به این 
 .هدف کمک چندانی نمی کرد

 (مترجم( )در اینجا با آسفالت مقایسه شده است)سنگفرش 
 



 قیر آرگوس 
قیمت قیر در سنگاپور به دلیل عرضه و تقاضای بیشتر به شدت افزایش یافت؛ در 
حالی که قیمت محموله نیز از محل صادرات قیر اروپایی با حمایت از ارزش نفت 

قیمت های محمولۀ قیر با افزایش  . خام و نفت کوره در هفته گذشته افزایش یافت
. در هفته گذشته افزایش یافت( HSFO)ارزش نفت خام و نفت کوره با گوگرد باال 

به دلیل افزایش تقاضا در منطقه   HSFOهمچنین حق بیمۀ محمولۀ بالتیک به 
در دریای مدیترانه این حق بیمه کامآل پایدار بود؛ اگرچه ارزش بیمه . افزایش یافت

.  دالر در تن رسید 25دالر در تن به حدودآ  3-2ای محموله های ایتالیایی با 
عالوه براین، قیمت محموله ها در غرب افریقا نیز افزایش یافت؛ در حالی که جهت 

قیمتها در شرق افریقا عمدتآ به دلیل هزینه های باالی باربری و قیمتهای باالی 
در افریقای جنوبی رو به افزایش بود و عرضه همچنان محدود  . درام ایرانی بیشتر بود

بود؛ در حالی که ظرف چند روز آینده چند محموله وارداتی به کیپ تاون وارد می 
قیمت قیر در آسیا با حمایت از مذاکرات کاهش تولید در سنگاپور و شاخص . شد

تعدادی . های تقاضای باال در کشورهایی من جمله اندونزی و استرالیا افزایش یافت
از پاالیشگاههای سنگاپور در حال بررسی کاهش تولید به دلیل اقتصاد قوی به 

 .بجای قیر هستند HSFOمنظور تولید 
 



 
 تفسیر بازار مدیترانه

بطور کلی ( HSFO)حق بیمه محموله های قیر به نفت کوره با گوگرد باال 
.  پایدار بود؛ در حالی که ارزش نفت خام و نفت کوره در این هفته افزایش یافت

دالر  25دالر در تن به حدود  3-2ارزش بیمه ای محموله های ایتالیایی با 
در تن کاهش یافت؛ در حالی که ارزش بیمه محموله های اسپانیایی و یونانی 

دالر در تن برآورد  25-20دالر در تن و  30همچنان ثابت ماند و به ترتیب 
کمبود فرصت های آربیتراژ در آسیا و اقیانوسیه، یا غرب به سواحل شرق . شد

ایاالت متحده، توانست که سقف ارزشهای بیمه ای را حفظ کند؛ در حالی که  
آخرین . تقاضای درون منطقه ای در مدیترانه در اوایل ماه سپتامبر ثابت بود

پیشنهادات محموله های آربیتراژ مدیترانه ای به سواحل شرقی ایاالت متحده 
  EGPCپاالیشگاه دولتی . دالر در تن نشان داده شد 485-480در حدود 

مصر با انرژی پوما به توافق رسیدند تا شرایط تحویل براساس پاداش شرکتها را 
هزار  30برای مناقصه سپتامبر به چند محموله کوچکتر، بجای یک محمولۀ 

تنی، تنظیم کنند؛ در حالی که پاالیشگاه ترکیه بخشی از مناقصه صادراتی 
به نظر می رسد از آنجا که . دسامبر خود را با جزئیات مبهمی واگذار کرد-نوامبر

تقاضا در برخی از کشورها با کاهش شدید پرداخت های دولت اوکراین به تولید 
کنندگان محلی مواجه شده است، وارد کنندگان اوکراینی محموله های این 

 .شرکتها را پس می فرستند
 



 

 تفسیر بازار جنوب صحرای افریقا

قیمت محموله به غرب افریقا با افزایش ارزش نفت کوره افزایش 

یافت؛ این در حالی بود که قیمتها در شرق افریقا به دلیل هزینه های 

در . باالی باربری و قیمت باالی درام ایرانی بطور کلی باال رفت

افریقای جنوبی تقاضا همچنان رو به افزایش بود و عرضه نیز 

همچنان محدود بود، در حالی که طی چند روز آینده چند محموله 

همچنین در ماه سپتامبر قیمت ها در . وارداتی به کیپ تاون می رسید

افریقای جنوبی ترکیب شدند اما کمی باالتر ارزیابی شدند؛ اگرچه تمام 

قیمتهای منطقه . تأمین کنندگان قیمتها را برای ماه جدید افزایش ندادند

ای برای واردات محموله پس از افزایش نفت خام و نفت کوره 

افزایش یافت، در حالی که فعالیتهای ضعیف در فصل بارندگی باعث 

.  شد تا تقاضای واردات به حداقل سطح ممکن در غرب افریقا برسد

حق بیمه صادرات محموله های اسپانیا و ساحل عاج به محموله های 
مدیترانه ای به ترتیب در حدود ( HSFO)نفت کوره با گوگرد باال 

دالر در تن ارزیابی شد؛ در حالی  125-120دالر در تن و  30

که نرخ محموله نرخ محمولۀ نفتکش به پایانه های نیجریه و غنا بدون 
سان بیاجو در پاالیشگاه  dwt 4900. تغییر ارزیابی شده بود

 31در ساحل عاج برای تخلیه در تاکورادی، غنا در  SMBابیجان 

 2آتالنتیک بیتو نیز در  dwt 45896همچنین، . اوت بارگیری شد

محموله موجود در . سپتامبر محموله ای را در داکار سنگال تخلیه شد

این نفتکش بزرگ ابتدا در اوایل آگوست قبل از انتقال نفتکش به آبهای 

.  نزدیک لومه در توگو، در آگیو تئودوری یونان بارگیری شده بود
جین آسفالت نیز در حین انتقال محموله  dwt 6033عالوه براین، 

سپتامبر  13به تاراگونا، اسپانیا برای تخلیه در الگوس نیجریه تا 

 .بارگیری شد
 



 
 اقیانوسیه-تفسیر بازار خاورمیانه و آسیا

دالر در تن افزایش یافت و چندین هفته کاهش  10قیمت قیر سنگاپور 

کاهش پیش بینی شده در حجم تولید پاالیشگاههای . قیمت را معکوس کرد

چند . اصلی در سنگاپور، همراه با افزایش تقاضا بازار را حمایت کرد
دالر در تن در سنگاپور برای  380-370محموله برای ماه اکتبر در 

محموله . خریدارانی همچون اندونزی، مالزی و ویتنام به پایان رسید

پیشنهادات خریداران منطقه ای تا . هایی نیز به جنوب چین صادر شدند
دالر در هر تن در نوسان بود؛ در حالی  390-385پایان هفته حدود 

 378-370که شاخصهای خرید برای بارگیری در ماه اکتبر در حدود 

دالر در تن  5.50قیمتهای داخلی در سنگاپور . دالر در هر تن بود

دالر در تن در مخازن سابق رسید؛ به  418-406کاهش یافت و به 

این ترتیب، انتظار می رود تقاضا به دلیل فصل بارشهای موسمی و 

همچنین اختالل در دسترسی به نیروی انسانی ناشی از شیوع ویروس 
تقاضای قیر اندونزی در اندونزی همچنان در . پایین باشد 19-کووید

حال افزایش است و میزان تقاضا در جاوا نشان دهندۀ شاخصهای بهبود 

ایده های خرید در واکنش به افزایش قیمت نفت خام این . در بازار است
 4000قرارداد محمولۀ . دالر در تن بود 380-370هفته در حدود 

 380تنی سنگاپور با مقصد جاوا که در امتبر بارگیری می شد، با نرخ 

 در تن انجام شد؛ 



 

 کره جنوبی با تولید کمتر 1H 2021کاهش صادرات 
صادرات قیر کره جنوبی در ماههای ژانویه تا ژوئن در مقایسه با 

درصد کاهش  29نرخ بهره برداری و پاالیشگاههای در تولید، 

کره جنوبی، صادرات  KNOCباتوجه به دادۀ شرکت نفتی . یافت

میلیون تن در سال به  1.7از  2021در این ماهها در سال 

چین نیز در همین ماهها با . میلیون تن کاهش یافت 1.21

درصد از مقصد قبلی، بعنوان مقصد برتر  31تن،  920,582

پس از آن، ژاپن و استرالیا بترتیب . کره جنوبی برای قیر باقی ماند
تن در مقایسه با مدت مشابه در  86,224تن و  127,066با 

.  درصد بیشترارزیابی شد 13درصد کمتر و  31سال گذشته، 

، در 2021همچنین، تولید قیر در کره جنوبی در نیمه اول سال 

میلیون  1.24درصد کاهش یافت و به  44مقایسه با سال گذشته، 

متوسط نرخ بهره برداری . تن در نرخ پایین پاالیشگاهها رسید
درصد، در مقایسه با  72.7پاالیشگاه در نیمه اول سال جاری 

انتظار می رود که تولید . درصد سال گذشته، ارزیابی شد 78.1

کاهش یابد زیرا پاالیشگاه ها درصدد  2021کره جنوبی در سال 

هستند تا به تولید فرآورده های نفتی سبک تر روی آورند و همچنان 

حاشیه های پاالیش تحت فشار نرخ تقاضای ضعیف تر تقطیر میانی 
 19-قرار دادرد که هنوز به سطح قبل از شیوع ویروس کووید

یک منبع آگاه بیان کرد که پاالیشگاههای کره . بازنگشته است

جنوبی امسال نیز مخلوط قیر بیشتری وارد کرده اند تا بعنوان ماده 

اولیه برای تولید قیر و سایر فرآورده ها با هزینه رقابتی تر مورد 
 .استفاده قرار گیرد

 



 

 ماه گذشته 9افزایش واردات نفت خام ترکیه به باالترین سطح در 
درصد افزایش یافت و به  14واردات نفت خام ترکیه در ماه جاری 

بشکه در روز در ماه ژوئن رسید که باالترین حجم ماهانه از  700,000

روز قرنطینه، محدودیت  17دولت ترکیه پس از . است 2020سپتامبر 

اکثر محدودیت های ماه . را از اواسط ماه مه کاهش داد 19-های کووید

افزایش . ژوئن لغو شد و پروازهای بین المللی نیز مجددآ از سر گرفته شدند

ماهانه تا حد زیادی ناشی از تحویل نفت خام نروژ بود که ترکیه در همین 
بشکه در روز رسید؛  78000ماه گذشته با  7ماه به باالترین حد خود در 

.  بشکه در روز درآمد داشت 6000پس از اینکه این کشور در ماه مه تنها 

سرکوب سهمیه های خام برای پاالیشگاههای مستقل از سوی دولت چین، 

فروشندگان یوهان اسوردروپ را وادار کرده است تا در نقاط دیگری مانند 

برخی از پاالیشگاههای ترکیه یوهان . مدیترانه فروشگاههای پیدا کنند

اسوردروپ را بعنوان جایگزینی برای عرضه نفت خام ترش مدیریت می 

واردات نفت خام ترش از عراق، تأمین کنندۀ اصلی ترکیه، در ماه . کنند
بشکه در روز در ماه ژوئن  240,000درصد کاهش یافت و به  6جاری 

 22کاهش اندک سود با خاموشی دو ماهۀ پاالیشگاه توپراس در . رسید

اما . هزار بشکه در روز تولید متمرکز قیر در اوایل ژوئن مطابقت دارد
هزار بشکه در  41تحویل دیگر رقبای نفت خام ترش افزایش یافت؛ ترکیه 

روز نفت خام عربستان را در ماه ژوئن خریداری کرد که در مقایسه با ماه 
در همین حال، واردات . هزار بشکه در روز افزایش یافته است 34مه، 

 139درصد افزایش یافت و به  71نفت خام روسیه در ماه جاری به شدت 

هزار بشکه در روز در ماه ژوئن رسید؛ این باالترین حجم ماهانه از فوریه 
 .بود 19-دقیقآ قبل از اعمال قرنطینۀ کووید 2020

 



 

 پیشروی پتروبراس با فروش پاالیشگاهی
میلیون  2.2شرکت دولتی پتروبراس برزیل تالش کرده است تا نیمی از 

 46بشکه در روز ظرفیت پاالیش داخلی خود را پس از موافقت با فروش 

هزار بشکه در روز پاالیشگاه مانائوس به توزیع کننده سوخت برزیل 
Atem  میلیون دالر در موعد مقرر تمدید کند؛ این  189.5به قیمت

کارخانه در ایالت آمازوناس شمالی یکی از پاالیشگاههای کم بازدهی است 

که سعی دارد آن را بفروشد و همچنین دارای شاخص پیچیدگی نلسون 
(NCI )1.8 درصد از عملکرد آن دیزل و بنزین است 60حدود . است  .

آگوست دریافت  25میلیون دالر از قیمت فروش را در  28.4پتروبراس 

کرد و مابقی نیز منوط به تعدیل و تأیید مقررات، در پایان قرارداد 

این . پرداخت می شود؛ که انتظار می رود تا پایان سال جاری انجام شود
بعنوان توزیع کنندۀ برجسته در شمال  Atemشرکت بیان می کند که از 

برزیل، در اقدامات مانائوس به مدت نامشخصی تحت قرارداد انتقال 

فروش پاالیشگاه مانائوس بخشی از کمپین دفع دارایی . حمایت می کند
-2021میلیارد دالر در سالهای  35و  25های پتروبراس به ارزش 

اما از آنجا که تمرکز خود را بر توسعه ذخایر . را تشکیل می دهد 25

سلت فراساحل معطوف کرده است، تالش برای واگذاری دارایی -پری

های ناخواسته پاالیش داخلی در پی رکود در بازار جهانی نفت در سال 
اکنون . دچار مشکل شده است 19-گذشته به دلیل شیوع ویروس کووید

اکتبر فرصت دارد تا قراردادی را برای کانوس،  30این شرکت تا 

هزار بشکه در روز و طرح  166لوبنور و همچنین پاالیشگاه بتین با 

  . بشکه در روز امضاء کند 6000با  SIXفرآوری شیل 
 



 


