


 امروز موفق های کنیمسازمان دخیل خود کلیدی تصمیمات در را درجه ۳۶۰ نگاه 
  تصمیمات  ، تفکر و بینش این دارند خود پیرامون محیط تغییرات به متوازن نگاهی

  و کنندگان تامین ، صنعت واردهای تازه ، رقبا ، مشتری زاویه از را ما استراتژیک
  در تولیدکنندگان دنیا سراسر در.می دهد قرار بررسی و نقد مورد خوبی به نامشتریان

 حال در دائم کننده مصرف ذائقه هستند متنوع و جدید خدمات و محصول ارائه حال
 امروز های شرکت و سازمان موفقیت ضامن وسیع مقیاس در تولید استراتژی است تغییر
 در تغییرات که زمانی است پویایی و چابکی امروز دنیای در سازمان بقای راز نیست
 شناسایی خوبی به تهدیدها و ها فرصت  و شوند درک خوبی به سازمان از بیرون و درون

  بر بلکه عامل یک مبنای بر نه سازمان کلیدی تصمیمات نگاهی چنین در.شوند می
  تاثیر راهکار بهترین ارائه در را مختلف عوامل که نگرشی  است گانه چند اصولی اساس
 .میداند گذار
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 ۲۰۲۱سپتامبر  ۲۴روغن پایه آرگوس 
به دلیل عرضه زیاد وفراوانی روغن پایه،این کاهش .قیمت های جهانی روغن پایه کاهش یافته است

روغن های  پایه ، محصول  اروپابه کاهش .قیمت در تمام انواع ودرجات مختلف روغن مشهود بود
قیمت های روغن پایه در آسیا اقیانوسیه به دلیل سهولت دسترسی وعرضه متعادل .قیمت ادامه دادند

بانگاهی به جدول زیر،می توان بهتر به وضعیت هرسه گروه روغن پایه پی .،خیلی متغیر ومتنوع بود
 برد

 



 

دالربرای تحویل در بیرون ۸۶۰دالروحداکثر۸۲۰که از روغن های پراستفاده گروه یک است حداقل من SN150قیمت هرتن روغن  
دالر در هرتن در  ۱۱۲۰تا ۱۰۸۰که از روغن های گروه یک است بین SN500قیمت روغن پایه .مخزن در سنگاپور معامله گردیده است

دالر در هرتن ۷۲۰تا۶۸۰باشرایط تحویل فوب آسیا ارزان تر وبین SN150روغن پایه .نوسان بوده وتغییری نسبت به قبل نداشته است
تا ۱۳۱۰برایت استاک قیمتی بین .دالر در هرتن بوده است ۹۷۰تا  ۹۳۰با شرایط تحویل فوب آسیابین SN500روغن .معامله می شود

ونوسانات آنها در مناطق مختلف همچون هندوستان وامارات رابه آسانی ۳قیمت های روغن های گروه دو وگروه .داشته است۱۳۵۰
 .ازجدول فوق می توان کشف نمود

قیمت روغن های پایه در هفته های گذشته در قیاس با قیمت نفت خام و گازوئیل کاهش یافته است و این فرصت مناسبی برای بسیاری 
چنانچه بخاطر داشته باشید . از شرکت ها و فعاالن اقتصادی بوده که بتوانند نیازهای خود به روغن را درفرصت پیش آمده برطرف نمایند

بسیار دشوار شده بود و رقابت شدیدی برای  ۱در نیمه اول سال میالدی وضعیت تامین روغن های پایه به خصوص روغن های پایه گروه 
خرید و انبار نمودن انواع روغن ها در بین فعاالن اقتصادی مشاهده می شد و روغن پایه گروه یک تا حدی نایاب نیز گردید به گونه ای که 

دلیل این کاهش عرضه تعمیرات مکرر . قیمت گذاری آن از معادالت معمولی فراتر رفته و خارج از چارچوب های مرسوم رشد یافته بود
در بسیاری از شرکت های تولید کننده بود که به صورت همزمان بر روی بازار تاثیر گذاشته بود و میزان عرضه رابسیار پایین تر از میزان 

 .تقاضا در بازار رسانده بود
کمیاب شدن روغن های گروه یک بسیاری از صنعتگران و صاحبان کارخانجات را به سمتی برد که به جای روغن های گروه یک از روغن 

.  استفاده کنند و مجدداً میزان تقاضا برای روغن های دو به حدی شد که بر روی روغنهای این گروه نیز تاثیر گذار بود ۲های گروه 
به شکل معمولی خود برگردد و کار از  ۱باعث شد که به تدریج عرضه روغن گروه  ۱به جای گروه  ۲جایگزین نمودن روغن های گروه 

نداشتند و برای همین در هفته های اخیر کاهش شدید  ۱این هم فراتر رفت و خریداران دیگر میل چندانی به خرید روغن های گروه 
 .قیمت های روغن های گروه اول را شاهد بودیم

اتفاقاتی که در نیم سال اول سال جاری میالدی در خصوص کمبود روغن پایه گروه یک رخ داد باعث شد که موضوع امنیت تامین روغن 
مورد نیاز در صنایع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا فروشندگان اطمینان چندانی به یافتن روغن مورد نظر خود در زمانی که 

در هنگامی که روغن های . موجودی انبارهای آنها به حداقل می رسد ندارند و موضوع جایگزینی نیز باعث سردرگمی در بازار می گردد
مجدداً  ۱گروه یک نایاب گردید موج تقاضا به سمت روغنهای گروه دو کشیده شد و با توجه به گران شدن این گروه و تولید مازاد گروه 

با تخفیف زیاد به بازار عرضه گردید و در حالی که بسیاری از مشتریان دیگر مایل به  ۱جریان تغییر یافت و این بار روغن های گروه 
این تالطم ها و این تغییرات امنیت عرضه را زیر سوال برد و برای همین این تفکر به وجود آمده که مهمترین اصل امنیت . خرید نبودند

تامین همه انواع روغن باشد و لذا در اروپا نگاه ها به سمت واردات از مناطق دیگر سوق یافت و بخصوص تصمیم گرفته شد که از آمریکا 
واردات انجام شود ولی در این حین وقوع طوفان آیدا مجدداً باعث کمبود عرضه در بازار گردید و البته پس از رفع خرابی های طوفان 

آنچه که در این میان قابل توجه است پیدا شدن انعطاف در . شاهد بودیم که وفور روغن در بازار باعث کاهش شدید قیمت آن گردید
صنایع برای جایگزین نمودن روغن هاست و بنابراین در جاهایی که امکان جایگزینی وجود دارد میزان تقاضا برای هر یک از روغن های 

 .مرتباً تغییر می یابد و از این لحاظ نمی توان آینده بازار را پیش بینی کرد ۲و  ۱گروه 
این حالت فرار بودن تقاضا بر روی قیمت تاثیر شدید میگذارد زیرا خریداران اگر دیدند که قیمت روغن ها بیشتر از حد انتظار آنهاست، 

 .صبر میکنند تا قیمت ها کاهش یابد و در این مدت نیازهای خود را از طریق روغن های دیگر برطرف می نمایند
البته تا مادامی که شرکتها با حداکثر توان خود سعی در تولید و عرضه در بازار دارند قیمت ها روبه پایین خواهد رفت ولی آسان شدن 

مجدداً تقاضا ها را بیشتر خواهد کرد و آن وقت خواهد بود  ۱۹رفت و آمد در بسیاری از کشورها و رفع محدودیت های مربوط به کووید 
ولی .که مجدداً احتمال پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه رخ دهد و این احتمال وجود دارد که به هر حال قیمت ها دوباره افزایش یابند
با توجه به تجارب به دست آمده بعید به نظر می رسد که بحران روغن پایه مجدداً همانند نیمسال اول سال جاری میالدی باشد زیرا 

خریداران و فروشندگان چابکی الزم را برای تطبیق خود با شرایط متفاوت عرضه و تقاضا پیدا کرده اند و دیگر احتمال غافلگیری مانند 
 .نیمسال اول وجود ندارد

 



 

 ۲ثبات بیشتر در روغن های گروه 

به طور کلی روغن های گروه دوم از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار هستند و خرید و فروش 

درجات مختلف سبک و سنگین این روغن بیشتر در . آنها نیز با سرعت بیشتری انجام می گیرد

ماه گذشته کشور تایوان چهار هزار تن از این . جنوب شرقی آسیا و هندوستان عرضه می گردد

البته میزان واردات چین در ماه آگوست به پایین ترین . نوع روغن را به چین صادر نموده است

حد خود در ده سال گذشته رسید و چین کمترین میزان واردات روغن پایه را در این ماه داشته 
 .است

تقاضا برای روغن های گروه دوم  تقاضاهایی است که برای درجات سبک این گروه در بازار 

وجود دارد با این وجود خریداران حاضر به خرید به هر قیمتی نیستند و صبر می کنند تا قیمت 

مسلماً مشتریان روغن های سنگین گروه خیلی زیاد نیستند و . مورد نظر خود را پیدا کنند

در حال حاضر در شمال شرق آسیا قیمت ها برای . عرضه کنندگان آن نیز انگشت شمارند

در کشور چین . درجات سنگین رو به پایین است ولی برای درجات سبک متعادل می باشد

به گونه ای بوده که اغلب  ۲میزان عرضه انواع روغن و به خصوص روغن های گروه 

پاالیشگاه ها با تعمیرات و تعطیلی مواجه بودند و عرضه این کاال با دشواری هایی همراه بوده 
 .است

 



 



 


