


 

 
شوک چین به بازار جهانی 

 19 –دولت چین بار دیگر در آستانه ی اعالم پیروزی بر موج جدید پاندمی کووید 
اما تاریخ به ما ثابت کرده که پیروزی هایی از این دست، معموال هزینه های . است

اقتصادی باالیی را برای ملت ها به دنبال خواهد داشت و سیاست های انزوا طلبانه 
 .را تقویت می کند

 در ماه آگوست، شیوع گسترده ی گونه ی بسیار مسری دلتا در نانجینگ چین، در
کنار عواقب مخرب سیل های ویرانگر در هنان، اعتماد مصرف کنندگان و 

اما . کارفرمایان را نسبت به شیوه ی مدیریت دولت مردان چینی متزلزل کرده است
آگوست موارد محلی  23حال می بینیم که طبق آمار رسمی دولت این کشور، در 

 .تقریبا به صفر رسیده است 19 -ابتال جدید به گونه ی دلتای کویید 

 به همین دلیل، در حال حاضر پاالیشگران و به خصوص پاالیشگاه های بخش
  .خصوصی چین، امیدوارند در ماه سپتامبر فروش بنزین و گازوئیل افزایش یابد

 تمام این مسائل به باور بسیاری از افراد به نوعی پیروزی به نظر می رسد؛ اما در
واقع با توجه به مقیاس بسیار کوچک شیوع بیماری، هزینه های قابل توجهی به 

طبق آمار، رشد خرده فروشی های چینی در ماه جوالی برای . دنبال داشته است
 .  چهارمین ماه متوالی روند کاهشی داشته است

خرید مدیران  های از سوی دیگر، نرخ شاخص(manufacturing 
purchasing managers’ index ) برای ماه جوالی نیز، کمترین میزان

حتی روند رو . بوده است 2020ثبت شده از ابتدای قرنطینه ی سراسری در سال 
چین نیز با اختالل روبرو ( trade surpluses)به رشد مازاد تراز های تجاری 

 .  شده است

 در بین  19 -در همین حین، رویت تعداد انگشت شماری از موارد ابتال به کووید
کارمندان بنادر جنوب و شرق چین، الزامات جدیدی را از سوی دولت این کشور به 

همراه داشت که بر اساس آن تخلیه کشتی ها فقط و فقط باید توسط لیفتراک انجام 
شود و نه کارگران اسکله؛ و این موضوع مستقیما روند جابجایی و فرایند ترانزیت 

 .کاال را کند می کند

 میزان قابل توجهی از کاهش مصرف نفت خام در چین به عنوان یکی از بزرگ
میلیون بشکه در روز برآورد شده  1ترین مصرف کنندگاه دنیا، که تقریبا نزدیک به 

است، با گسترش محدودیت های تردد در این کشور و همچنین بارش باران و جاری 
 .شدن سیل، همه و همه باعث افت مجدد فروش نفت خام در بازارهای جهانی شد

 در حال حاضر فروش بنزین در استان جیانگ سو چین، منطقه ای که یکی از
از این  19 –مصرف کنندگان عمده ی نفت خام است و آخرین موج شیوع کووید 

بسته شدن . استان آغاز شده است، ممکن است تا حدود یک سوم کاهش یافته باشد
بزرگراه ها در ماه آگوست، مستقیما هشدار بدتر شدن بسیار قابل توجه شرایط 

 .اقتصادی در ماه های آینده را می دهد

  



 

واکنش های بهداشتی 

 پکن را تشویق می 19 -پیامد های بهداشتی موفقیت در از بین بردن خطر شیوع گسترده ی مجدد کووید ،

محدودیت در سفر های بین المللی یکی از . کند تا استراتژی فعلی خود را با جدیت دو چندان، دنبال کند
 .  گزینه های اصلی این استراتژی است، که در عین حال با اهداف سیاست گسترده تری نیز ارتباط دارد

 بی میلی شهروندان چین برای خروج از یکی از امن ترین کشورهای جهان در برخورد با پاندمی کرونا

و در عین حال نگرانی دولت این کشور از سرایت مجدد سایر گونه های جدید ویروس که در کشور های 

دیگر رویت می شود، صنعت گردشگری چین و فعاالن این حوزه را با مشکالت اقتصادی جدی مواجه 

درصد  2در حال حاضر در چین، صدور گذرنامه ی جدید در نیمه اول امسال در حدود . کرده است
 .نسبت به مدت مشابه قبل از همه گیری کاهش یافته است

 اگر کمی در تاریخ چین کاوش کنیم، تصمیم گیری برای وضع محدودیت در سفرهای خارجی، پیامد های
، تجارت 15سلسله ی چینی مینگ هاجین در قرن .اقتصادی ناگواری برای این کشور در پی داشته است 

خصوصی با جهان خارج را ممنوع کرد و به این ترتیب مانع از توسعه ی تکنولوژیکی و اقتصادی این 
 . کشور شد

 مقامات پکن امیدوار هستند تا در شرایط حساس حال حاضر، گردشگران داخلی را متقاعد کنند تا پول

های خود برای سفر و تفریح را به جای سنگاپور یا نیویورک، در استراحتگاه ها و مجتمع های تفریحی 

توزیع ثروت بین شهر های ساحلی ثروتمند و استان ها و شهر های داخلی . ساحلی سانیا خرج کنند

توسط رئیس جمهور این کشور یعنی شی جین پینگ ( چرخش)ضعیف تر در برنامه ای تحت عنوان 

برنامه ای دو جانبه که به منظور افزایش درآمد خانواده های ضعیف تر و تسریع روند . ارائه شده است
 .حذف وابستگی و ارتباط بازار و تجارت چین از بازار ایاالت متحده آمریکا تدوین و ارائه شده است

اهداف و برنامه های اوتارکی . احتیاج چندانی نیست که به گذشته های دور رجوع کنیم(autarkic  )

اوتارکی یا سیاست خودبسندگی . سلسله ی مینگ پژواک معاصر و هشدار های معاصر دیگری نیز دارد

معموالً به وضعیتی گفته می شود که اقتصاد یک نظام سیاسی، از پیگیری رسیدن به سرحد قابلیِت 
  .خودکفایی عبور کرده و در اهداف و برنامه ریزی ها حد انزوای کامل اقتصادی را مد نظر قرار می دهد

 محدودیت های وضع شده از سوی دولت این کشور در تجارت نفت، باعث تشدید تاثیر این سیاست بر

به عنوان واضح ترین پیامد آن . ساختار قیمت های سهام، ناشی از شوک افزایش تقاضای داخلی می شود

دالر در هر بشکه کاهش  12می توان به این موضوع اشاره کرد که حاشیه بهای بنزین در ماه آگوست 
 .یافت است

 به نظر می رسد که قرنطینه ی سراسری قبلی چین، آخرین  19 –با توجه به شرایط خاص پاندمی کووید

 .قرنطینه ی این کشور تا پایان تابستان جاری نباشد

 و از سوی دیگر بیستمین کنگره ی حزب  2022از یک طرف بازی های المپیک زمستانی در اکتبر

کمونیست در ماه فوریه، فرصت هایی کلیدی برای نشان دادن کارآیی صحیح استراتژی حزب در مورد 

چین بارها و . و تثبیت موقعیت شی جین پینگ به عنوان رهبر اصلی آن است 19 -کنترل پاندمی کووید 

بارها محدودیت های مسافرت خارجی را تمدید خواهد کرد، احتماال قرنطینه های سراسری بیشتری هم 
 .در راه خواهد بود و در این بین، بازارهای کاال باید در برابر شوک های بیشتر مقاومت کنند

  



 
داده های منتشر شده از بازار معامالت، سیگنال های منفی مخابره می کنند 

 در آخرین تحوالت بازار چین، واردات نفت خام و فرآورده های نفتی این

کشور، در پی تغییرات جدید قوانین مالیاتی از سوی دولت به طور قابل توجهی 

افت کرده و از سوی دیگر باعث کاهش چشمگیر تقاضای داخلی نفت، به دلیل 
 .وضع قرنطینه های سراسری جدید شد

 واردات خالص نفت خام چین در ماه جوالی، نسبت به ماه ژوئن در حدود

میلیون بشکه در روز  9.6هزار بشکه در روز کاهش یافته و به رقم  160

اما در همین حین کاهش چشمگیر واردات فرآورده های خالص . رسیده است
 .(نمودار را ببینید)بسیار چشمگیرتر بوده است 

     



 

 هزار بشکه در روز آغاز شده و به  730این کاهش واردات در ماه جاری از حدود
بشکه در روز رسید و مستقیما پاسخی واضح به وضع مالیات های مصرفی  640

 light cycle oil (LCO)دالر در هر بشکه برای واردات  40تا  30در حدود 
از سوی دیگر، . ژوئن بود 12از  diluted bitumen، ترکیبات آروماتیک و 

 .هزار بشکه در روز کاهش یافت 650واردات نفت خام ترش نیز در حدود 

 در همین راستا تقاضای ظاهری نفت خام، مجموع تولید داخلی و حجم خالص
هزار بشکه در روز  970واردات محموله های نفت خام، در ماه جوالی حدودا 

مشخصا می . میلیون بشکه در روز رسید است 14.2کاهش یافته و در مجموع به 
توان گفت که واردات نفت خام و مشتقات و فراورده های آن به طرز چشمگیری 

 . کاهش یافته است

بر اساس داده های منتشر شده از سوی شرکت تجزیه و تحلیل نفت بازار نفت یعنی 
Kpler  چین در ماه جوالی به سیاست برداشت و کاهش ذخایر ملی نفت خام خود ،

اما برداشت از ذخایر ملی چین از ماه . برای جبران افت شدید واردات ادامه داد
چرا که تعدادی از مجتمع . ژوئن تا به امروز در حدود یک سوم کاهش یافت است

های پاالیشگاهی به دلیل بارش مداوم باران و جاری شدن سیل تعطیل شده و از 
سوی دیگر، همانطور که پیشتر گفتیم به دلیل افزایش موارد ابتال به ویروس کووید 

و در پی آن قرنطینه های سراسری و منع تردد، تقاضای سوخت به طرز  19 –
 . قابل توجهی کاهش یافته است

 تقاضای ظاهری نفت نیز همزمان با تغییر حجم ذخایر ملی نفت خام این کشور در
 .میلیون بشکه در روز، با کاهش مواجه شد 2ماه جوالی، در حدود 

 دو ماه پیاپی کاهش عمده در تقاضای نفت خام چین به عنوان بزرگ ترین وارد کننده
در . ی حال حاضر نفت خام، بازارهای نفت سرتاسر جهان را متزلزل کرده است

و ارزش منطقه ای  Ice Brentحال حاضر می توان گفت که افت قیمت های آتی 
دالر در هر بشکه ارزیابی شده؛ و از طرف دیگر حق بیمه قرارداد  4دبی در حدود 

های محموله های هیدروکربن در پی کند شدن روند فروش جهانی نفت خام، کاهش 
 .یافته است

 اما در شرایط کنونی می توان پیش بینی کرد که تقاضای نفت چین، همچنان می
، آرگوس در ارزیابی 2021در سال . تواند روند رو به کاهش خود را  حفظ کند

هزار بشکه رشد می  900های خود پیش بینی کرد که تقاضای نفت خام چین ساالنه 
زمانی که پاالیشگاه های این کشور در . اما این رشد در نیمه اول امسال رخ داد. کند

 .  سطوح بی سابقه ای کار می کردند



 

احتماالت از بین می روند 

 ارزیابی هایiroilmarket شان می دهد که قیمت نفت خام چین در ماه آگوست مجددا ن

 .کاهش می یابد

 هنوز تعداد کمی از محموله های نفت خام بازار آسیا و اقیانوسیه برای تحویل در ماه

اما تحلیل داده ها برای پیش بینی آینده ی بازار نشان می دهنده که . نوامبر معامله شده است

افزایش اندک واردات نفت در ماه آگوست و به دنبال آن افت مداوم در روند معامالت ماه 

های سپتامبر و اکتبر، مستقیما موجب کاهش تقاضا و افت تمایل بازار به خرید و فروش 

گرید های نفت خام چین در بازار، شاخص های (. نمودار را ببینید)نفت خام می شود 

خوبی برای محاسبه ی شرایط معامله ی محموله های تحویل در ماه های آینده محسوب می 
 .چرا که محموله ها در این بازار، در حدود سه یا چهار ماه زود تر معامله می شود. شود



 
 از سوی دیگر تجارت چینی عمدتا به سمت خریداران بخش خصوصی متمرکز شده

ساینوپک شرکت ملی ) Sinopecاند و این باعث کاهش کلی تقاضا برای نفت خام 
نفت و گاز چینی است که بزرگترین تولیدکننده محصوالت پتروشیمی و همچنین 

می شود، که همین امر ممکن است در ( بزرگترین پاالیشگر نفت در آسیا می باشد
 .  ماه اکتبر باعث واردات حجم بی سابقه ای از نفت خام عربستان، به این کشور شود

 اما در حال حاضر، پاالیشگاه های بزرگ Rongsheng و Hengli  که ،
بیشتر نفت خام مورد نیاز خود را به صورت فوب خریداری می کنند، به دلیل عدم 

تمایل دولت چین به صدور سهمیه های جدید واردات نفت خام، درست مانند 
پاالیشگاه های کوچکتر این کشور در شاندونگ، ظرفیت تولید خود را به طرز قابل 

 .  توجهی کاهش داده اند

 شرکت های بخش خصوصی به دلیل وضع موجود که در پی عدم اطمینان در مورد
صدور سهمیه های دولتی به وجود آمده است، تمایل خود برای خرید محموله های 

منطقه ای را بسیار قبل از آغاز چرخه ی تجاری تحویل در ماه مورد نظر، از دست 
 .  می دهند

 اما در همین حال اخباری به گوش می رسد مبنی بر آن که ممکن است برخی از
اما فعال این موضوع در . سهمیه های جدید وارداتی در ماه اکتبر به تجار اعطا شود

تنها سه نوبت  2020و  2019حد احتماالً باقی خواهد ماند؛ چرا که در سال های 
 .در سال این سهمیه ها صادر شد

 در حال حاضر، حجم ذخایر فراورده های نفتی چین زیاد است و از سوی دیگر
صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت نیز با سیستم سهمیه بندی جدید دولت این 

صادرات خالص این سه سوخت در ماه جوالی به حدود . کشور محدود می شود
هزار بشکه در روز کاهش یافته که این موضوع حجم صادرات را به پایین  660

چرا که شرکت دولتی . تا به امروز می رساند 2020ترین میزان از سپتامبر 
PetroChina هنوز هیچ تضمینی وجود .  حق صادرات خود را تمام کرده است

 .ندارد که دولت چین سهمیه های صادراتی جدید به تولید کنندگان واگذار کند

  



 
مستقل چین در انتظار بهبود مجدد شرایط در فصل پاییز پاالیشگاه های 

 پاالیشگاه های مستقل چینی همزمان با پیش بینی بهبود احتمالی حاشیه های

سود فراورده های پاالیشگاهی، مجدداً به بازار فروش منطقه ای مشتقات و 
 .فراورده های نفتی پیوسته اند

 حاشیه ها سود فراورده ها در بازار داخلی چین، در پی اعمال محدودیت های 

در  19-تردد در این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر پاندمی کووید 

این امر به سرعت باعث شد تا ارزش حق بیمه . ابتدای ماه آگوست سقوط کرد

نفت خام چین با افت قابل توجهی مواجه شود و به همین دلیل به پاالیشگاه های 

هندی و کره جنوبی اجازه دهد تا معامالت محموله های خود را باقیمت باالتری 
(.نمودار را ببینید)انجام دهند  



 
چرا که به نظر می . اما از سوی دیگر تقاضای بخش مستقل چین در اواخر ماه افزایش یافته است

رسد واکنش شدید پکن به افزایش تعداد موارد جدید ابتال به گونه ی دلتای ویروس کرونا، تاثیر 

آگوست، این کشور برای  23در روز . زیادی بر روی بازار سهام این کشور به دنبال داشته باشد
 .اولین بار در یک ماه گذشته هیچ مورد ابتالی جدید را گزارش نکرد

اما احتماال تا . در حال حاضر، برخی از محدودیت های تردد همچنان به قوت خود پا برجا است

انتظار می رود با شروع فصل کاشت گندم . ماه سپتامبر بسیاری از آن ها نیز لغو خواهد شد
 .  زمستانی در چین، تقاضا برای گازوئیل که در بیشتر سال پایین بوده است، افزایش یابد

 در همین حین انتظار می رود که پس از سیل ویرانگر در استان هبی در ماه جوالی، ادامه ی

پروژه های بازسازی نیز تقاضای گازوئیل را به عنوان سوخت الزم برای فعالیت های بخش 

پیش بینی ها حاکی از آن است که تقاضای برای بنزین . ساخت و ساز و عمرانی را افزایش دهد

نیز به احتمال زیاد به شدت افزایش می یابد؛ هرچند که این افزایش ها نسبت به سطوح دوران 

چرا که احتماال با کم شدن محدودیت های تردد، سفرها نیز در . پاندمی کرونا افزایش خواهد یافت

سپتامبر و تعطیالت هفته طالیی این کشور، در ماه ابتدای اکتبر  21تعطیالت پاییزی چین در 
 .افزایش می یابد

 افت قیمت آتی نفت برنت، که تا حد زیادی ناشی از تاثیرات منفی اقدامات بازار چین است در

کنار افت قیمت حال حاضر سایر محموله های بازار باعث شد تا خرید نفت خام بیش از نرخ 
 .صعودی پیش بینی شده در افزایش حاشیه سود پاالیش ها، افزایش یابد

 در حال حاضر پاالیشگاه ها تا حدی غیرمعمولی بر روی افزایش سریع حجم ذخایر نفت خام

محموله  40محموله های تحویل در ماه آگوست در حدود . خود، در ماه جاری متمرکز شده اند
 .غیرمعمول در معامالت منطقه ای را به خود اختصاص داده است

 هزار بشکه در روز نفت خام  300در آخرین تحوالت بازار، حدودESPO Blend  روسی در

گرید . ماه آگوست معامله شد که بیشتر آن برای تحویل در ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است

چرا که در حال . های غرب آفریقا نیز، بین تجار و خریداران محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند
 .  برابر شده است Ice Brentحاضر نوسانات بسیاری از گرید ها با قیمت های آتی 

پاالیشگاه های مستقل نیز حدودا در سوم سپتامبر، محموله های نفت خام Tupi  خریداری شده

به طور معمول سه گرید نفت خام برزیل در حدود سه ماه . در ماه آگوست را تحویل می گیرند
 .قبل از تحویل، با تجار مرتبط با پاالیشگاه های چین معامله می شود

 اما از سوی دیگر تعداد کمی از محموله های نفت خام نروژیJohan Sverdrup  برای

چرا که این گرید نفت خام، اخیرا در هند . تحویل به پاالیشگاه های شاندونگ چین معامله شده اند
 .  محبوبیت بیشتری پیدا کرده است Tuprasو برخی از پاالیشگاه های مدیترانه ای مانند 



  این امر باعث می شود که تقاضا برای محموله هایJohan Sverdrup  نروژ به چین

 (.  نمودار را ببینید)محدود نشود 

 



 


