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 چین در اقتصادی رشد شدن متزلزل
 .کند هدایت پایداری شرایط به را اقتصادی رشد تا است تالش در مختلف ساختاری اصالحات انجام با چین

 جین شی جمهور رئیس دستورات با همزمان امالک بحران و برق کمبود اما .است مصمم بسیار پکن بار این

 سیالبهای از پس .دهد می افزایش را بازار ثباتی بی کشور، سراسر در بیماریهای درمان برای پینگ
 متزلزل بیشتر را چین اقتصادی اعتماد برق بندی سهمیه رسد می نظر به ،19-کووید محدودیتهای و تابستانی

 فروپاشی .داشت خواهد ادامه زمانی چه تا اقدامات این که است نکرده مشخص تولید بخش زیرا کند می
 حال در همچنان (دالر میلیارد 185 معادل) یوان تریلیون 1.2 کم دست بدهی با اورگراند بزرگ شرکت

 گفته به .اند انداخته خطر به را چین متوسط طبقه و کرده متزلزل را سهام جهانی بازارهای دارد؛ ادامه
 8.1 به درصد واحد 0.3 با را خود 2021 داخلی ناخالص تولید رشد بینی پیش که فیتچ بندی رتبه مؤسسه

 می قرار تأثیر تحت را چین اقتصادی بهبود روند دارایی بخش در کاهشی های دینامیک داد، کاهش درصد
 این .است داده کاهش درصد 7.8 به درصد 8.2 از را خود بینی پیش ساکس گلدمن امریکایی بانک .دهد

 بالقوه بطور نفت تقاضای نرخ و شود می مشاهده نامتناسبی بطور جاری سال پایانی ماههای در کاهش میزان
 400.000 تا چهارم ماهه سه در تواند می نفت رشد روند زیر، نمودار به باتوجه .یافت خواهد افزایش

 .کند کم مصرف از روز /بشکه
 



 
 رکورد واردات نفت خام چین، باوجود کاهش نرخ تقاضا

 است کاهش به رو روند این اما .داد افزایش اوت در را چین نفت تقاضای خام نفت واردات افزایش

 نفت واردات بر عالوه خام تولید نفت، ظاهری تقاضای .بود خواهد ضعیف سال دوم نیمه در و

 و بود افزایش به رو اوت پایان در همچنان نفت، موجودی تغییرات برای شده تعدیل سود و خالص
  سهام، تعدیل بدون اما .رسید روز در بشکه میلیون 15.5 به سال اول ماهه 8 در متوسط بطور

 براساس .بود روز در بشکه میلیون 15.2 حدود و گذشته سال از کمتر روز در بشکه 280.000

 از روز در بشکه 180.000 تقریبی نرخ با خام نفت ذخایر کپلر، نفت تحلیل شرکت های داده

  در عظیم ذخایر سازی ذخیره برای تالش حال در چین زیرا است؛ یافته کاهش آگوست تا ژانویه
 /بشکه 430.000 اوت در خام نفت واردات زیر، نمودار به باتوجه .است قیمتها ریزش زمان

 .رسید روز در بشکه میلیون 10.2 به و یافت افزایش جوالی ماه با مقایسه در روز
 



 

میلیون بشکه در روز رسید که با خرید  1.34ماه گذشته یعنی  13ورود محموله ها از عراق به باالترین رقم در 

واردات عربستان سعودی نیز به باالترین میزان خود از ماه مارس . شرکت خصوصی رونگشنگ در ماه مه افزایش یافت
چین خریدهای خود از عمان و کویت را به شدت کاهش داد اما مجموع دریافتی . میلیون بشکه در روز رسید 1.85تا 

تحویل نفت خام برزیل نیز با افزایش خرید توسط . بشکه در روز افزایش یافت 90.000های میدل ایست در ماه به 

سینوپک تحت نظارت دولت افزایش یافت که خرید نفت خام در ژوئن را افزایش داده و انتظار می رفت که برخی از 
 .اقدامات پاالیشگاههای خصوصی سهم خود را در بازار پایین دست افزایش دهند

 تأثیر سهمیه بندی برق بر بازارهای سینوپک
تغییرات مالیاتی بر مخلوط سوخت جاده ای و سرکوب کردن حقوق واردات نفت خام پاالیشگاهی قطعآ بخش خصوصی 

که بازارهای اصلی سینوپک را در  19-عالوه براین، سیل ماه جوالی و قرنطینه کووید. را با مشکل مواجه کرده است

.  ماه آگوست تحت تأثیر قرار داد، در سپتامبر با سهمیه بندی برق باعث کشش پی در پی در نرخ تقاضای سوخت شد

سهمیه بندی برق که با هدف جلوگیری از تجاوز استانهای مختلف به اهداف تعیین شده توسط دولت بر شدت مصرف 

دو . انرژی اعمال شد، مشتریان تأسیساتی و نیروگاههای برق که اغلب تأمین کنندگان برق هستند، را تحت تأثیر قرار داد

"  کنترل مضاعف"پاالیشگاه سینوپک در جیانگ سو در ماه سپتامبر فعالیت خود را در پاسخ به این اقدامات موسوم به 

فروپاشی اورگراند که بزرگترین شرکت تجاری امالک چین است، با توجه به میزان وابستگی شدید بخش . متوقف کردند
درصد از تولید  15امالک و مستغالت . تولید چین به اقتصاد جهانی به یک نگرانی در سطح جهان تبدیل شده است

 .ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهند

 ضربه خوردن تجارت اسپات از نگرانیهای سهمیه واردات نفت خام
افزایش معامالت آتی برنت آیس، . خرید نفت خام در بازار تحویل چین در سپتامبر، حتی با افزایش حق بیمه کاهش یافت

سهمیه بندی برق و نگرانیها از زمان و میزان چهارمین دسته سهمیه های وارداتی امسال اشتهای پاالیشگران را برای 

.  پاالیشگاههای مستقل از اواسط آگوست منتظر جزئیات این دسته از سهمیه های وارداتی بودند. محموله ها کور کرد

پاالیشگاههای کوچکتر شاندونگ خرید نفت خام نسبتآ خوبی داشتند اما رونگشنگ و هنگلی پاالیشگاههای خود را در نیمه 

انتظار می رفت وزارت . اول امسال با ظرفیتی بیش از فاکتور ظرفیت اداره کرده و ذخایر سهمیه را کاهش دادند

بازرگانی چین چهارمین دسته را تا پایان سپتامبر منتشر کند اما به نظر می رسد این مورد طعمۀ اقدامات ملی برای 

دولتهای محلی و شرکتهای خدمات شهری به تعدادی از کارخانجات . رسیدن به اهداف سه ماهه سوم در حوزه انرژی شد
و چندین شرکت تابعه مستقل به شاندونگ  Zong Rongshengبشکه ایی  800.000صنعتی من جمله پاالیشگاه 

دستور دادند تا تولید خود را در هفته آخر ماه کاهش دهند؛ بعید به نظر می رسد که پکن بطور همزمان سهمیه واردات را 

فشار برای کاهش تولید صنعتی نرخ . نیز صادر کند، بلکه اجازه می دهد نرخ بهره برداری از پاالیشگاه ها افزایش یابد

تا آن زمان، به پاالیشگاه های مستقل شاندونگ . پاالیشگاهها را در سراسر کشور در اواخر سپتامبر تحت تأثیر قرار داد

.  که کارخانجات خود را به سختی اداره می کردند این امکان را می دادند تا از افزایش قیمت محصوالت خود سود ببرند

نتایج حاصل از نظرسنجی های آرگوس نشان می دهد که تولید در هفته پایانی سپتامبر کاهش یافته و نرخ بهره واحدهای 
بسیاری از پاالیشگاهها ترجیح دادند واحدهای ارتقاء را بجای . درصد کاهش یافته است 68خام نیز بطور متوسط به 

خرید نفت . واحدهای خام تعطیل کنند چون که با این کار می توانستند سریعتر عرضه محصوالت را دوباره از سر بگیرند

خام پاالیشگاه در آستانه تعطیالت عمومی یک هفته ای در چین در اوایل اکتبر افزایش یافت؛ در شرایطی که نگرانیهای 
 .مبنی بر صدور سهمیه احتمالی قریب الوقوع منجر به افزایش شدید قیمتها در تعطیالت می شود

 



 

 کور شدن اشتهای نفت خام ترش چینی
کند شدن تقاضای نفت از چین، در شرایطی که پاالیشگاههای مستقل از حقوق واردات و تولیدات 

خریداران چینی عمدتآ به دلیل . کارخانجات کاسته اند، بر قیمت نفت خام ترش میدل ایست فشار می آورد

شرکت . عدم حضورشان در بازارهای اسپات نفت خام میدل ایست در سپتامبر مشخص شده اند

خصوصی رونگشنگ که قبآل ازطریق مناقصات عمومی خریدار مهمی بود، هیچ پیشنهادی برای 

هنگلی، یکی دیگر از پاالیشگاههای بزرگ مستقل چین، پیشنهاد فروش . محموله ها دریافت نکرده است

کاهش . پاالیشگاه دولتی سینوپک نیز خریدهای خود را کاهش داده است. نفت خام زکوم علیا را ارائه داد

رقابت چین برای عرضه راه را برای پاالیشگاههای هندی باز کرده است تا با شکاف تقاضا وارد بازار 

ازطرفی، بر شاخصهای قیمت نفت خام . شده و گریدهایی مانند گرید سنگین بصره عراق را افزایش دهند
بلوک / دالر 77.41قیمت این ارزها در طول ماه به ترتیب . عمان فشار می آورد DMEترش دبی و 

برنامه های روسیه برای . بلوک افزایش یافته است اما با سرعتی کمتر از برنت آیس/ دالر 77.37و 

ماه از بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه در  4روز در بیش از / میلیون بشکه 1.79افزایش صادرات 

در ماه جاری دست . اکتبر، تخفیف اورال به دریای شمال را به بیشترین میزان در سه ماه گذشته رساند

کم یک محموله برای تحویل به شاندونگ معامله شده است و اورال نیز در حال حرکت به سمت غرب 

رونگشنگ دو واحد از . امریکا است تا شکاف عرضۀ ناشی از کاهش تولید مارس ترش رقیب را پر کند
در ماه جاری را  ZPCروز / بشکه 800.000بشکه ای خود در پاالیشگاه  200.000چهار واحد 

تعطیل کرد؛ چون که پس از کمبود ماده اولیه و دستور مقامات محلی به منظور کاهش مصرف، تولید را 
بلوک عمان زاکوم از اولین حراج نفت خام  1.8ازطرفی، هنگلی در حال خرید . متوقف کرده بود

 .نوامبر بود 28بلوک برای جمع آوری تا / دالر 66.36با قیمت ( SPR)ذخایر نفت استراتژیک چین 
 



 

 عرضه نفت خام سینوپک به پاالیشگاههای شمال شرقی
سینوپک آماده خرید نفت خام برای شرکت خصوصی لیائونینگ بورا است که اخیرآ دچار مشکل شده است؛ 

این تصمیم به این شرکت این امکان را می دهد تا پس از تصاحب اخیر دولت به فعالیتهای عادی خود ادامه 

مقامات شهر پنجین پس . اما هرگونه کنترل دائمی پاالیشگاه به احتمال زیاد چالشهای خاص خود را دارد. دهد

از آنکه در آگوست کنترل این شرکت را در پی بدهی مالیاتی در دست گرفتند، یک تیم کاری برای رسیدگی 

در آگوست مقامات دولتی به پاالیشگاههای سینوپک، پتروچین، . به مسائل مالیاتی و کاری بورا تشکیل دادند

هواجین و پاالیشگاه دولتی نورینکو در پنجین مراجعه کردند تا هم استارت مجدد بورا را بررسی کنند و هم 

اما . اینکه اطمینان حاصل کنند از اینکه این شرکت میتواند بدهی مالیاتی خود را به دولت پرداخت کند
 300هواجین که معاون خود را برای شرکت در جلسۀ دولت در ماه گذشته فرستاده بود، کار را با پاالیشگاه 

روز در شمال / میلیون بشکه 2روز تا دسامبر شروع کرد؛ پتروچین که دارای ظرفیت تصفیه / هزار بشکه

با این حال، بخش اعظم این مسئولیت . شرقی چین است، به نظر می رسد اشتیاق چندانی برای همکاری ندارد

دارایی اصلی بورا که پاالیشگاه . بر عهدۀ سینوپک است که هیچ پاالیشگاهی در شمال شرق چین ندارد
PNAF  روز است، در سپتامبر فعالیت عادی داشت اما به گفته فعاالن بازار، / بشکه 30.000با ظرفیت

یونیپک میتواند . است Unipecسینوپک در حال برنامه ریزی برای خرید نفت ازطریق بازوی تجاری خود 

  -روز در اکتبر/ بشکه 315.000میلیون بلوک نفت خام برای بورا در ایام باقیمانده از سال و یا  29تا 

روز از سهمیه واردات نفت خام در ماههای ژانویه تا / بشکه 105.000فقط  PNAF. دسامبر تهیه کند

 .آگوست را دریافت کرد اما واردات نفت خام سینوپک محدود به سهمیه بندی نمی شود

 چین SPRحراج نفت خام 
افزایش "خود را به منظور مهار ( SPR)، چین حراج نفت خام از ذخایر استراتژیک نفتی NFSRAبه گفته 

فرایند حراج به فعالیتهای غیر رسمی که در گذشته انجام شده اند، رسمیت . آغاز کرده است" قیمت مواد اولیه
میلیون دالر از اولین حراج ذخایر  4.43پاالیشگاه دولتی پتروچین و پاالیشگاه خصوصی هنگلی . می بخشد

میلیون بلوک در محل ذخیره سازی دالیان  19. سپتامبر خریداری کردند 24استراتژیک ملی این کشور در 

. میلیون بلوک در جزیرۀ چانگشینگ در استان شمال شرقی لیائونینگ به فروش رسید 30و  SPRسینگانگ 

.  اجاره می دهد SPRنیست اما پکن فضای مخزن تجاری را برای  SPRجزیره چانگشینگ یک مخزن 

سایتهای . نشان دهنده تغییر قابل توجهی در سیاست پکن است SPRتصمیم به برگزاری مزایده های نفت خام 

SPR  چین توسط دولتی ساخته شده و اداره می شوند که تاکنون به نظر می رسید حجم ذخیره را کاهش داده و

 13.7سپتامبر با  20در  SPRبراساس داده های شرکت تحلیل نفتی کپلر، ذخایر . بازپرداخت می کنند

برندگان مناقصه دو شرکت با بهترین دسترسی . میلیون بلوک بود 379میلیون بلوک بیشتر از ماه آگوست، 

بلوک زاکوم ذخیره شده در  592.000میلیون بلوک عمان و  1.79به سایتهای حراج بودند؛ هنگلی 

پتروچین . دالر در بلوک خریداری کرد 70.50بلوک و / دالر 65جزیره چانگشینگ را به ترتیب با قیمت 

میلیون بلوک دریایی فورتیز ذخیره شده در  11بلوک دریایی قطر و  950.000بلوک برای / دالر 65

روز پاالیشگاه پتروشیمی / بشکه 320.000خط لوله نفتی با ظرفیت . بندر دالیان پرداخت کرد

روز در پتروچین را به ذخایر نفت خام بندر سینگانگ متصل می کند؛ در حالی که / بشکه 410.000

 .روز در جزیره چانگشینگ را اداره می کند/ بشکه 400.000هنگلی مجتمع پاالیشگاهی 
 



 

 تعطیلی پاالیشگاهها به دلیل محدودیتهای برق چین
. حاشیه های پاالیش چین به شدت افزایش یافته و ذخایر سوخت جاده ای بویژه گازوئیل کاهش یافته است

برداشت گندم زمستانی نرخ تقاضای گازوئیل را افزایش داده . ازطرفی، تولید نفت خام نیز رو به کاهش است

است؛ در حالی که خرده فروشان در سپتامبر بخش اعظم ذخایر خود را حفظ کرده اند تا بتوانند تقاضای 

براساس ارزیابی های آرگوس، . بنزین در تعطیالت عمومی یک هفته ای چین در اوایل اکتبر را تأمین کنند
دالر در هر بلوک بود، در حالی که این میزان در  4حاشیه پاالیش سینوپک بطور متوسط در سپتامبر 

به دنبال افزایش حاشیه ها، نرخ بهره وری پاالیشگاهها نیز افزایش می یابد تا اینکه . دالر بود 2آگوست 

برخی از استانها با محدودیت ساالنۀ انرژی، دستورالعمل هایی مبنی بر کاهش تولید در اواخر سپتامبر برای 

سهمیه بندی برق در هفته آخر سپتامبر در . رسیدن به اهداف سه ماهه سوم در زمینه انرژی صادر کردند

دولتهای . وهله اول مشاغل، عمدتآ صنایع سنگین، حتی بخش خدماتی و خانوارها را تحت تأثیر قرار داد

محلی بیانیه ای رسمی درمورد این محدودیتهای برق صادر کردند که این امر توان کارخانجات در پذیرش 

. سفارشات را محدود کرده و زمینه را برای تولید ضعیف اقتصادی در سه ماهه چهارم فراهم کرده است
میلیون  13.6ارزیابی های آرگوس نشان می دهد که میزان تولید نفت خام چین بطور متوسط در سپتامبر به 

باوجود حاشیه . بشکه در روز کاهش یافته است 240.000بشکه در روز رسیده است که نسبت به آگوست 

های بیشتر بنزین و گازوئیل در سپتامبر، ارقام نهایی ممکن است همچنان پایین باشد و سومین کاهش ماهانه 

برخی از تولید کنندگان که با اختالالتی در تأمین برق شبکه . متوالی در کارخانجات پاالیشگاهی را نشان دهد
به ژنراتورهای استندبای روی آورده اند اما کاهش نرخ تولید،  2011-2008مواجه هستند، مانند سالهای 

از آلومینیوم گرفته تا پوشاک، عالوه بر کاهش تردد کامیونها در جاده های چین، بازتابهای تولید خارج از 
 .شبکه را نیز کاهش می دهد

 غولهای نفتی چین و محدودیتهای مصرف برق
محدودیتهای مصرف برق پاالیشگاههای جینلینگ و یانگزی، که دو غول نفتی در استان شمال شرقی جیانگ 

شهرهای استان شاندونگ عالوه بر صدور . بشکه در روز کرد 260.000سو هستند، را وادار به کاهش 

دستورالعمل های مشابه در اواسط سپتامبر، فعالیت پاالیشگاههای مستقل در اطراف زیبو و دانگیانگ را 
بشکه در روز در ماه  670.000از  CNOOCتولید پاالیشگاه دولتی . برای افزایش تولید محدود کردند

روز و / بشکه 160.000همچین پاالیشگاه داکسی . بشکه در روز رسید 590.000اوت به حدود 

به نظر می رسد که پاالیشگاه هایژو با . بشکه در روز تولید خود را کاهش دادند 60.000پاالیشگاه تایژو 

هشدار "روز در گوانگدونگ از این قاعده مستثنی است؛ اگرچه این استان / بشکه 440.000ظرفیت 

رونگشنگ که غول نساجی بخش خصوصی چین است، . در مصرف انرژی را دریافت کرده است" قرمز

در ماه . پیش از این در تالش بود تا تولید نفت خام با نرخهای بدست آمده در اوایل سال جاری را حفظ کند
بشکه در روز در ژوئن  640.000بشکه در حال فرآوری است که از باالترین رقم  450.000سپتامبر 

طبق نظرسنجی ها، هنگلی همتای شمال شرقی رونگشنگ قیمت نفت خام خود را در سپتامبر . کاهش می یابد
روز بدون تغییر / میلیون بشکه 3.4پتروچین قصد دارد قیمتهای خود را در ماه آگوست در حدود . کاهش داد

مواجه است و  19-اما هاربین غول نفتی در بازار اصلی شمال شرقی با محدودیتهای کووید. نگه دارد

 .برهمین اساس، محدودیتهای تردد نرخ تقاضای بنزین را محدود کرده است
 (مترجم. )به این معنا که بیش از ظرفیت، مصرف داشته است

 



 

 سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک

پاالیشگاههای چینی باوجود افزایش نسبی سفرهای هوایی در سپتامبر، تولید سوخت جت را 
 710.000براساس نمودار زیر، میزان تولید سوخت جت در آگوست به . کاهش می دهند

بشکه کمتر از نیمه اول سال و حتی پایین ترین  280.000بشکه در روز کاهش یافت که 

 .بود 2020میزان از زمان تعطیلی کشور در آوریل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سفرهای هوایی در سپتامبر پس از کاهش آخرین محدودیتهای تردد در کشور بهبود یافته است 

اما سهام پاالیشگاهها همچنان باال است و آنها به دنبال صادرات در چارچوب محدودیتها 

مبادله جت . سوخت جت در سطح جهانی درمقایسه با سایر محصوالت ضعیف است. هستند

براساس ارزیابی های اطالعات پرواز . در سنگاپور کمتر از گازوئیل معامله می شود

رادارباکس، افزایش سفرهای هوایی چین در سپتامبر بسیار پایین تر از آگوست بود اما تعداد 

متوسط پروازهای روزانه کمتر از ماههای ژانویه تا جوالی است و افزایش نسبی در سفرهای 

انتظار می رود مسافرت های طوالنی با هواپیما در طی . هوایی در اواسط پاییز مشاهده شد

تعطیالت یک هفته ای چین در اوایل اکتبر افزایش یابد اما ساکنان استان جنوب شرقی فوجیان 

و شهر هاربین در شمال شرقی همچنان به دلیل شیوع واریانت دلتا از ورود مسافران 
درصدی  33این امر باعث شده است تا پاالیشگاههای چینی پس از سقوط . جلوگیری می کنند

سفرهای هوایی در ماه اوت که اندکی پس از ممنوعیت فروش پتروشیمی در خارج از حوزه 

تقاضای ظاهری سوخت جت چین در ماه . هوانوردی بود، برای کاهش ذخایر خود تالش کنند
 .بشکه در روز کاهش یافت 510.000ماه گذشته یعنی  16گذشته به کمترین میزان در 

 



 

 19-کاهش قیمت بنکرها به دلیل کووید
را ( VLSFO)در بنادر اصلی چین قیمت بنکرهای نفتی گوگرد بسیار پایین  19-کنترل شدید قرنطینه کووید

باتوجه به نمودار زیر، تحمل صفر چین از موارد ابتالی . تحت فشار قرار داده و حاشیه ها را تضعیف کرد
 .در این کشور در ماه مه دخالت داشته است VLSFOدر کاهش قیمت بنکرهای  19-جدید به کووید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موارد جدید ابتال به این ویروس در بندر شنژن در جنوب چین و نینگبو و ژوشان در شرق چین منجر به 

تأخیر و حتی تعلیق عملیات بانکرینگ در پایانه ها از ماه مه شده است و این امر اثرات منفی بر عملیات 

کنترل های سختگیرانه هنوز در بنادر واقع در دلتای یانگ تسه در شرق چین من . سایر بنادر به دنبال دارد

.  جمله نینگبو و ژوشان و همچنین برخی بنادر در شمال چین من جمله چینگدائو و کین هوانگدائو ادامه دارد

این امر باعث شلوغی بندر شده است، بویژه برای کشتیهای کانتینری و کشتیهای فله که عالوه بر کند کردن 

تأمین کنندگان بنکرها انتظار دارند که محدودیتهای . عملیات بانکرینگ، تقاضای بنکرها را تضعیف می کند

فروش . قرنطینه تا سه ماهه چهارم ادامه یابد، که این امر فشار بیشتری بر فروش بنکرها وارد می کند
تن کاهش  200.000میلیون تن کاهش یافت که نسبت به ماه ژوئن  1.6بنکرهای چین در ماه جوالی به 

تن  370.000تن کاهش به  78.000فروش در ژوشان بعنوان بزرگترین بندر بنکر کشور با . داشت

تن رسید اما این عمدتآ ناشی از رشد تقاضا برای نفت کوره  458.000فروش ژوشان در آگوست به . رسید

HSFO  بود؛ در حالی که تقاضایVLSFO عرضه . همچنان رو به کاهش بودHSFO  در مراکز

. بانکرینگ منطقه ای سنگاپور محدود بود که باعث شد برخی از کشتیها در بندر ژوشان بارگیری کنند
قیمتها را تحت فشار قرار می دهد و قیمت آن در ژوشان نسبت به سنگاپور کاهش  VLSFOتقاضای ضعیف 

این امر رقابت برای سهام بازار را تشدید می کند و همچنین ژوشان به دنبال جایگزین اقتصادی . یافته است
 .مقرون به صرفه خواهد بود

عبارتی است که برای اشاره به درجه صفر انعطاف پذیری استفاده می شود؛ برای مقابله با بی انضباطی، 
 (مترجم)سوء رفتارها و غیره 

 



 

 امیدواری غولهای نفتی چین به افزایش تقاضای فرآورده های نفتی

 و دست پایین بازار قهرمان بعنوان سینوپک به پکن خصوصی پاالیشگاههای اخیر پلمپ
 از باالی بازدهی از تا کرد کمک 19-کووید قرنطینه از ناشی خسارتهای از پس پتروچین

 انتقال در دولتی شرکتهای گذاری سرمایه به بیشتر سود .شوند برخوردار ژوئن تا ژانویه

 به قادر را شرکت دو هر جاری سال در چین نفت باالی تقاضای .کند می کمک انرژی

  از را خود فروش ژوئن تا ژانویه از سینوپک .ساخت محصوالت فروش و نفت قیمت افزایش
 5 فرآوری آن هدف و داد افزایش روز /بشکه میلیون 5.1 به روز /بشکه میلیون 4.45
 /بشکه میلیون 3.42 ،2021 سال در پتروچین .بود دسامبر تا ژوئیه در روز /بشکه میلیون

 صورتی در و کرد فرآوری اول نیمه در را آن از بشکه میلیون 3.35 که کرد تعیین را روز

  از پکن .دهد افزایش را کار سرعت دسامبر تا جوالی از که نماند عقب هدف این از میتوان
 قیر و مخلوط آروماتیک مواد سبک، چرخه روغن جمله من مخلوط واردات مالیات ژوئن 12

 انگیزۀ کاهش بر عالوه امر این .کرد اعالم سال در دالر 40-30 قیمت با را شده رقیق

 را خصوصی بخش در رقابت گازوئیل، و بنزین تولید برای وارداتی مخلوطهای از استفاده

 صادرات و داده افزایش را داخلی فروش تا کرد کمک سینوپک به ازطرفی، و داد کاهش نیز
 به .دهد کاهش روز در بشکه 390.000 به سال در کاهش درصد 10 با را سال اول نیمه

 صادرات سهمیه احتماآل 19-کووید محدودیتهای باوجود سینوپک، رئیس نائب گفته

  شامل که صادرات بر فشار ندارد انتظار شرکت این اگرچه شود؛ مواجه مشکل با محصوالت
 .باشد داشته تجارات بر زیادی تأثیر بتواند شود، می تولیدی محصوالت از درصد 10-15

 فروش ،19-کووید دلتا واریانت شیوع با مقابله برای چین مدت کوتاه تعطیلی دنبال به اما

 در روز در بشکه میلیون 3.7 به روز /بشکه میلیون 3.9 از 2021 سال در را خود داخلی

 نفتی های فرآورده برای چین تقاضای پتروچین، ارشد معاون گفته به .داد کاهش مارس ماه
 به .است یافته افزایش 2019 سال تا ژوئن تا ژانویه در جت سوخت و گازوئیل بنزین، مانند

 7.8 به و یابد افزایش درصد 2.7 سال در است ممکن محصول کلی تقاضای وی، گفته

 .برسد دسامبر تا ژوئیه در روز /بشکه میلیون
 



 


