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 تقویت شیل با بهره وری پرمین
رشد شدید تولید پرمین باعث بهبود تولید نفت شیل امریکا در سال جاری می شود زیرا 

براساس آخرین گزارشات . تأمین کنندگان تالشهای خود را در منطقه متمرکز می کنند
نیو مکزیکو در / تگزاس Thight، انتظار می رود که تولید نفت EIAماهانه حفاری از 

بشکه در روز از پایان  500.000این ماه به سطح قبل از همه گیری برسد و تقریبآ 
سایر مناطق شیل همچنان عقب افتاده اند و . سال گذشته تاکنون افزایش یافته است

بطور کلی، تولید نفت . امسال یا رشد بسیار کمی داشته اند یا بدون رشد بوده اند
Thight  بشکه در روز کمتر از مارس   800.000ایاالت متحده در ماه جاری

خواهد بود اما کاهش ظرفیت در نقاط خارج از پرمین متمرکز شده است؛ به   2020
طوری که میزان تولید ایگل فورد و باکن هر دو در مقایسه با قبل از همه گیری تقریبآ 

فعالیت در پرمین بسیار سریع تر از سایر . بشکه در روز کاهش یافته است 300.000
و با توجه به نمودار زیر، تکمیل چاههای   EIAبه گفته . مناطق شیل ارزیابی شده است

درصد کسری در سایر مناطق شیل با   21در مقایسه با  2020پرمین در مارس 
 .درصد کاهش داشت 13درصدی ایگل فورد، تنها  28درصدی باکن و  37تکمیل 

 



 
خود برای تسریع در بازیابی ( DUC)تأمین کنندگان پرمین از چاههای حفاری شدۀ ارزان اما ناتمام 

پرمین  DUCچاههای . خروجی استفاده کرده و روند استقرار سکوهای حفاری جدید را کند می کنند
درصد  45درصدی در سایر مناطق شیل، ماه گذشته  31در مقایسه با کاهش  2020نسبت به مارس 

با اتکای بیشتر به این چاهها برای ایجاد ظرفیت جدید، تعداد دکل های پرمین کندتر از سایر . کمتر بود
دکل حفاری در پرمین  265باتوجه به نمودار زیر، در حال حاضر حدود . مناطق شیل اتفاق افتاده است

همچنان  2020درصد افزایش یافته است اما در مارس  65وجود دارد که نسبت به پایان سال گذشته 
 .درصد کاهش داشته است 35

 

درصد افزایش یافته که نسبت به میزان  62در همین حال، تعداد دکل ها در دیگر مناطق شیل امسال 

 .درصد کاهش داشته است 27قبل از همه گیری 



 

 پاالیشگاهها به دنبال عرضه نفت خام شیرین هستند
نفت خام شیرین رو به افزایش است زیرا پاالیشگاهها به دنبال مواد اولیه مناسب به منظور ارتقاء فرایند 

افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی در . تقطیر گوگرد و به حداقل رساندن استفاده از هیدروژن هستند
اروپا و آسیا برخی نیروگاهها را وادار است تا به سوخت دیزل یا نفت کوره روی آورند؛ این امر نرخ 

افزایش هزینه هیدروژن که بیشتر آن در . تقاضای نفت خام تقطیر شده را افزایش می دهد
پاالیشگاهها ازطریق اصالح بخار گاز تولید می شود، همچنین باعث شده تا پاالیشگران اروپایی عملیات 

برخی از آنها روند کرکینگ آب را کاهش داده و عرضه دیزل را . گوگر دزدایی را به حداقل برسانند
برخی در تالش هستند تا هزینه راه اندازی واحدهای آب درمانی را کاهش دهند که . محدود کرده اند

افزایش قیمت گاز پس از . میزان گوگرد سوختها را با پردازش بیشتر نفت خام شیرین کاهش می دهند
کاهش محدودیت های سفر، باعث افزایش مصرف سوخت در اروپا و ایاالت متحده شده است؛ همانطور 

نفت خام با بازدهی باالی . که تقاضای تقطیر قبل از زمستان در نیمکره شمالی افزایش یافته است
در نیجریه همگی در هفته های اخیر  Bongaو  Azeri BTC Blend ،Eginaتقطیر مانند 

و  Eginaگرید شیرین متوسط . در مقایسه با معیار حوضه آتالنتیک دریای شمال افزایش یافته اند
Bonga  دالر یا بیشتر در هر بشکه برای دریای شمال  1نزدیک بهDated  معامله شد که در

در  BTC Blendدالر در هر بشکه افزایش یافته است؛ در حالی که  1.30مقایسه با ماه قبل، 
افزایش بالقوۀ تقاضای گازوئیل از . دالر در هر بشکه رسیده است 2.50اوایل ماه جاری به بیش از 

دولت در حال تأمین منبع برق شبکه در . چین ممکن است از گریدهای متوسط شیرین حمایت کند
این امر باعث شده است تا برخی از شرکتها . چندین استان با هدف افزایش انرژی پس از صادرات است

بعنوان تولید کننده گازوئیل به تولید دیزل روی آورند که این کار به نوبۀ خود حاشیه های تقطیر را 
 .در پاالیشگاههای چین تقویت کرده و تقاضا برای نفت خام متوسط را نیز افزایش می دهد

 



 

 افزایش پریمیوم نفت خام چین به دنبال افزایش حاشیه
به دنبال انتشار سهمیه های جدید واردات و در پی افزایش حاشیه پاالیش، تقاضای چین برای 

پاالیشگاهها در واکنش به افزایش شدید حاشیه های . نفت خام کوتاه مدت رو به افزایش است
 15پاالیش داخلی و در پی انتشار چهارمین دسته از سهمیه های وارداتی توسط دولت چین در 

احتماآل نرخهای مستقل پاالیشگاهها در ماه جاری . روسیه روی آوردند ESPOاکتبر، به مخلوط 
.  پس از انتشار سهمیه ها افزایش می یابد؛ هر چند که از سطح نسبتآ پایینی برخوردار است

بشکه در  240.000ارزیابی های اولیه نشان می دهد که مبادالت شاندونگ در ماه اکتبر تا 
کمک کرده است تا  ESPO Blendتمرکز بر محموله های سریع به . روز افزایش داشته است

پریمیوم گرید نروژی یوهان سوردروپ . از لحاظ قیمت از سایر گریدهای شیرین بهتر عمل کند
دالر در هر بشکه رسید؛ در حالی که پریمیوم  3.20بشکه به / ¢ 50در هفته گذشته با 

Tupi  بشکه افزایش یافته است/ ¢ 30اکتبر به  13برزیل که در دسامبر وارد می شود، از .
در حال حاضر پاالیشگاههای مستقل عمده خریدهای دسامبر را انجام می دهند، در حالی که 

پریمیوم اسپات برای بارگیری . پاالیشگاههای دولتی بر محموله وارداتی در ژانویه متمرکز هستند
دالر در هر بشکه،  5.87در دسامبر از بندر کوزمینو در شرق روسیه به  ESPOنفت خام 

نشانه هایی از کاهش تقاضا در بازار وجود . اکتبر افزایش یافت 19معادل با نفت خام دبی در 
پریمیوم آتی برنت به سواپ های . دارد زیرا پاالیشگاهها با قیمتهای باال شروع به کار می کنند

دبی نیز برای شرکتهای تجاری ارسال کنندۀ گرید به چین که نفت خام را براساس معیارهای 
  -برنت EFS. برنت می فروشد، حاشیه را کاهش می دهد Iceدبی خریداری کرده و براساس 

 .بود 2019دالر در هر بشکه رسید که باالترین میزان از ماه مه  4.41اکتبر به  5دبی در 
 



 

 کاهش هیدروکراکینگ اروپا در پی افزایش هزینه های گاز طبیعی
پاالیشگاههای اروپایی بایستی تولید هیدروکرکر را کاهش دهند زیرا قیمت باالی گاز طبیعی هزینه های 

دست کم سه شرکت توان خروجی خود را متوقف کرده یا بطور کلی واحدها را . هیدروژن را افزایش می دهد
بشکه در  308.000هیدروکرکر را در پاالیشگاه آنترپن با ظرفیت  Total Energies. تعطیل کرده اند

روز تعطیل کرده است؛ در حالی که بایرنویل آلمان به دلیل هزینه باالی هیدروژن، تولید پاالیشگاه 
Neustadt-Vohburg  دست کم یک . بشکه در روز را کاهش داده است 210.000با ظرفیت

واحدهای هیدروکرکر به دلیل افزایش هزینه های . پاالیشگاه دیگر در اروپا عملیات کرکر را کاهش داده است
، در حال حاضر EIAبه گفته . هیدروژن مورد استفاده، هزینه های باالیی را در هفته های اخیر متحمل شده اند

با  2019این رقم در سال . دالر هزینه دارد 6-5هیدروژن برای پاالیشگاهها به ازای هر بشکه نفت خام 
پاالیشگاهها مقداری از هیدروژن را در داخل تولید می کنند اما باید معموآل . پوند در سال افزایش می یابد 60

بطور کلی، از گاز طبیعی با اصالح متان بخار تولید می شود؛ گاز طبیعی . بقیه آن را از دیگرمنابع تأمین کنند
در حال حاضر با جهش تاریخی قیمت در اروپا مواجه است که باعث شده است تا برخی از صنایع مجبور به 

واحدهای تصفیه آب که میزان گوگرد سوختها را کاهش می . توقف یا تعطیلی کامل خط تولید خود شوند
کاهش هیدروکرکینگ در . دهند، در حال حاضر پر هزینه تر هستند زیرا از هیدروژن استفاده می کنند

 16.22اکتبر به  15محموله های دیزل شمال غرب اروپا در . بازارهای دیزل اروپا بازار را محدود کرده است
افزایش یافت و برای اولین بار از زمان همه گیری  Datedدالر در هر بشکه برای نفت خام دریای شمال 

اگرچه عملکرد هیدروکرکرها شامل نفتا، نفت سفید و . دالر در سال افزایش داشته است 15.93ویروس، 
 .نفت کوره می شود؛ اما در اصل گازوئیل تولید می کنند و می توانند بطور قابل توجهی متفاوت باشند

 



 
 شرایط اقلیمی تنها مالک تسهیل فروش نفت در پتروکوادور

پاالیشگاه دولتی پتروکوادور شرایط و ضوابط معامالت نفتی را تغییر داده است تا به خریداران کمک کند تا چالش 
به گفته این پاالیشگاه، طرفهای مقابل هم اکنون . گستردۀ اعتبار اسنادی از سوی بانک ها و بیمه گذاران فائق آیند

.  ارائه دهند Aمی توانند ضمانت های الزم را از بانک های داخلی با پشتیبانی بانک های خارجی دارای رتبه سه گانه 
فهرست بانکهای . این شرکت همچنین بیمه نامه های داخلی را با حمایت نهادهای بین المللی بیمه اتکایی می پذیرد

شعبه افزایش  750شعبه به  386بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی اکوادور واجد شرایط صدور ضمانت نامه از 
اکنون خریداران می توانند ارزش صادرات را قبل از فروش بعنوان بخشی از گزینۀ پرداخت پیشرفته واریز . یافته است

پترواکوادور معتقد است این اقدام به دلیل مشکالت دریافت اعتبار از برخی نهادهای بین المللی در نتیجۀ . نمایند
 BNPو  Credit Suisseبرخی مؤسسات اروپایی من جمله . محدودیت فروش نفت خام از آمازون مطرح شد

Paribas برخی دیگر مانند . در ژانویه از تأمین نفت خام آمازون اکوادور انصراف دادندUBS  وRabobank 
 .نیز نسبتآ کنار کشیدند

 ایجاد تعادل در بازار با تغییر سوخت
افزایش قیمت گاز طبیعی نرخ تقاضا برای محصوالت نفتی جایگزین را افزایش داده و بر بازارهای جهانی نفت و 

قیمت گاز به حدی باال است که شرکتهای برق و مصرف کنندگان . فرآورده های نفتی تأثیرات منفی به همراه دارد
قیمت گاز در اروپا تا به حال به سطحی رسیده است که روی اوراق . صنعتی به فرآورده های نفتی روی آورده اند

این که دقیقآ این تغییر و . شرکتها را به مصرف نفت خام، نفت کوره و حتی گازوئیل به جای گاز ترغیب می کند
تعویض تا چه میزان صورت می گیرد، به در دسترس بودن ظرفیت نفتی و سردی هوای زمستان در نیمکره شمالی 

بشکه در روز تقاضای مازاد نفت طی  700.000در این مرحله، براساس ارزیابی های آرگوس حدود . بستگی دارد
این تقاضای مازاد اثرات قابل توجهی . ماههای اکتبر تا مارس توسط بخشهای مختلف عمدتآ در آسیا تولید می شود

بشکه  400.000بدون تغییر سوخت، برنامه ریزی ماهانه . بر شرایط جهانی در طی سه ماهه جاری خواهد داشت
در روز تولید نفت خام توسط اوپک پالس از تقاضای اصلی نفت فراتر رفته و منجر به افزایش ذخایر جهانی در سه 

 .بشکه در روز می شود 700.000ماهه چهارم حدود 
  



 


