
 

 سپتامبر ۱۵وضعیت بازار نفت آسیا قیانوسیه وخلیج فارس 

 تعمیرات برای راه .سپتامبر باثبات بود۱۵بازاز بنزین آسیا در شروع معامالت روز

اندازی پاالیشگاههای آسیب دیده آمریکا که پس از وقوع توفان آسیب دیده بودند با 

سرعت در جریان است وبه زودی پاالیشگاهها در سرویس قرار خواهند 

درصد ۸۴اگرچه توفان دیگری متعاقب توفان آیدا رخ داد ولی اکنون در حدود .گرفت

ازسوی دیگر در آسیا ،دولت ژاپن .ظرفیت پاالیشگاهها درسرویس قرار گرفته است

را تمدید نموده که براثر آن ۱۹محدودیت های تردد برای پیشگیری از انتشار کوید 

تقاضا برای بنزین درماه سپتامبردر این کشور کاهش یافته به گونه ای که در قیاس 
 .درصد کاهش رانشان می دهد۸تا ۷با سال گذشته تقاضا در ماه سپتامبر 

شرکت ژاپنیMitsui Chemicals Osaka  درصد  ۷۸به دنبال خرید نفتا با

 Southشرکت کره ای. پارافین برای تحویل در نیمه دوم ماه اکتبر است
Korea’s KPIC  درصد پارافین برای ماه نوامبر  ۷۷نیز به دنبال خرید نفت تا با

به دنبال خرید نفتای سبک برای ماه اکتبر می  Formosaمی باشدو شرکت تایلندی

 .باشد

 در بازار چین . سپتامبر بازار سوخت جت نیز نسبتاً باثبات باقی ماند ۱۵در تاریخ

که بزرگترین مصرف کننده سوخت در آسیا می باشد با توجه به حذف تدریجی 

به تدریج میزان تقاضا برای سوخت جت  ۱۹دستورالعملهای سختگیرانه کووید 

تولید هفتگی فرآورده های نفتی در ژاپن به نسبت هفته . بیشتر از گذشته می شود

 ۱۷سپتامبر به  ۱۱درصد افزایش یافته و در هفته منتهی به  ۲گذشته در حدود 

این افزایش تولید تا حد زیادی مربوط به فرآورده . پریودم شکل در روز رسیده است

درصدی داشته و به  ۲۶های سبک و به خصوص سوخت جت است که یک جهش 

سپتامبر یکی از مسئولین ارشد  ۱۳در . میلیون بشکه درروز رسیده است ۳۸/۱

صنایع هوایی ویتنام از مقامات ویتنامی درخواست نموده که به تدریج وطی سه 

را کاهش دهند تا پرواز ها در مدار  ۱۹مرحله سختگیری های مربوط به کووید 

خطوط هواپیمایی کره جنوبی اخیراً اقدام به خریدسوخت . معمولی خود قرار گیرند

هایی نموده است  که دارای کربن نیستند و این شرکت هواپیمایی قصد دارد که تا 

بیشتر پروازهای خود را مجهز به سوختهای بدون کربن نماید و این  ۲۰۲۵سال 

اقدامی است که از هم اکنون آغاز گردیده تا به تدریج نسبت به حذف کربن از سبد 

خرید سوخت های هوایی اقدام شود و خرید سوخت های سبز در در دستور کار 
 .صنایع هوایی این کشور قرار بگیرد

 



 

نگاهی به قیمتها در مناطق مختلف آسیا اقیانوسیه 

 سپتامبر قیمت نفت برای تحویل بر روی عرشه کشتی در بندر  ۱۵در روز

دالر در هر بشکه بود که در حدود شش دهم دالر افزایش نسبت به روز  ۶۴/۷۴سنگاپور
 .سپتامبر داشت ۱۴

 دالر افزایش قیمت ۳۴/۰دالر معامله گردیدکه ۲۲/۸۵هر بشکه ۹۷بنزین بدون سرب اکتان
 .داشت

 در خلیج فارس هم افزایش قیمت ها تقریباً به همین ترتیب بود و با مختصر تفاوتی در

قیمت سوخت جت و . قیمت بنزین ها تقریباً افزایش درتمام فراورده های سبک دیده میشد

در ژاپن انواع نفتا در حدود نیم دالر در هر تن . گازوئیل کاهش بسیار جزئی داشت

در ژاپن نیز . افزایش قیمت داشت و افزایش قیمت بنزین نیز در حدود سه دهم دالر بود

در کره جنوبی هند و استرالیا گازوئیل . سوخت جت و گازوئیل کاهش بسیار جزئی داشتند
 .و سوخت جت کاهش بسیار جزئی قیمت داشتند

 در جنوب چین قیمت بنزین در حدود دو دهم دالر افزایش  ولی سوخت جت کاهش قیمت
 .جزئی داشت

 در اروپا تمامی محصوالت سبک و سنگین با افزایش قیمت مواجه بوده و به نظر می رسد

که ماه سپتامبر ماه فعالیت و راهسازی بوده و تقاضا برای محصوالت سنگین همانند 

محصوالت سبک زیاد بوده و از سوی دیگر در دوره بعد از تعطیالت آگوست و قبل از 

شروع زمستان فعالیت ها در باالترین حد خود قرار دارد و تقاضا برای همه محصوالت 

نفتی باالست و با توجه به وقت هایی که در تولید پس از طوفان در آمریکا به وقوع 

پیوست میل خرید بخش کشاورزی به محصوالتی که برای ماشین آالت صنعتی کشاورزی 

مورد استفاده قرار می گیرند بیشتر از گذشته شده و اغلب کشاورزان و شرکت های 

زراعی سعی در خرید انواع گازوئیل دارند و بازار گازوئیل در اروپا در این ایام بسیار 
 .پر رونق است

 



 


