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 قیمت های جهانی روغن پایه درآغاز اکتبر کاهشی است 
روغن های متعلق به  گروه یک، تولید شده در اروپا، با توجه به افزایش عرضه در بازار ،کاهش قیمت 

در آسیا اقیانوسیه نیز با توجه به زیاد شدن عرضه روغن پایه گروه یک وهمچنین محصول برایت .داشتند

این کاهش قیمت به آمریکا نیز سرایت نمود ودر آنجانیز روغن های گروه یک .استاک ،قیمت ها نزولی بودند
 .وبرایت استاک همچون آسیا اقیانوسیه باکاهش قیمت مواجه شدند

در حالی که قیمت نفت خام وخوراک ورودی به واحدهای سازنده روغن ،در حال افزایش است،قیمت روغن 

تولید شده، رشد  متناسب و همسوبا درصد رشد نفت خام  نداشته ونسبت به قبل به دلیل تولید وعرضه زیاد در 
 .بازارکاهش یافتند

روغن های گروه دو که معموال در اغلب مناطق ،دارای قیمت های با ثبات وکم نوسانی هستند،در تاریخ یک 

دالیل ثبات قیمتی روغن های گروه .اکتبر با کاهش قیمت توام بودند لی البته در اروپا ازثبات برخوردار بودند

دوم در اروپا را می توان تاحدی با موضوع تامین نیاز کشور آمریکا از اروپا به دلیل وقوع توفان وبسته شدن 
 .  کارخانجات روغن سازی در آمریکا مربوط دانست که باعث باال رفتن حجم تقاضاهای خریدگردید

وقوع توفان در آمریکا باعث شد که تولید کنندگان وفروشندگان روغن های گروه دو به این نتیجه برسند که با 

توجه به امکان وقوع حوادث مشابه در ماههای آینده بهتر است که  نسبت به ذخیره سازی این نوع روغن  

دالیل تثبیت وضعیت قیمتی .اقدام نمایند واین باعث تثبیت قیمت وباالرفتن تقاضا برای روغن های گروه دو شد

در نیمه اول سال ، برای تامین روغن های گروه .روغن های گروه دو در اروپا به این هم محدود نمی شود

یک  خیلی ازشرکتها با مشکل مواجه شدند وروغن های گروه یک در بازار نایاب گردیدند ولذاموج تقاضاها 

متوجه روغن های گروه دو گردید واز این ناحیه نیز روغن های گروه دو مطلوبیت باال وثبات در قیمت به 
 .دلیل افزایش مشتریان داشتند

تا قبل از وقوع توفان آیدا که در پایان ماه آگوست رخ داد وتبعات آن بویژه در ماه سپتامبر نمایان شد،آمریکا 

علیرغم کاهش عرضه در .رسانده بود2019صادرات روغن پایه خود به اروپا را به باالترین حد از سال 

بازارقبل از توفان آمریکا،صادرات روغن به اروپا ازسوی این کشور افزایش یافت واروپا توانست انبارهای 

دراین بین ،یعنی از شروع ماه آگوست ودرروزهای بعد از توفان،وقفه در صادرات .روغن خودرا پر نماید
 .آمریکا به اروپا بوجود آمد

اروپا باآگاهی از اتفاقات آمریکاتولیدات خودرا افزایش دادودر عین حال برمیزان واردات خود از آسیا نیز 

افزود واگرچه هزینه های حمل بسیار باال ست ولی سود حاصل از آربیتراژ روغن ارزان  آسیا می تواند 

بنابراین عرضه روغن پایه در آسیا نیز در .جبران هزینه های حمل روغن پایه تا پایانه های اروپا را بنماید

هفته های پیش رو بیشتر خواهد بودبخصوص پس از راه اندازی کارخانه تولید روغن پایه گروه دو درتایلند 

وضعیت عرضه روغن پایه ظرف چند هفته آینده دچار تغییر خواهد .که به زودی شروع به کار خواهد کرد

شد ودر صورت تغییر کردن شرایط ،بازار اروپاشاهد صادرات روغن های پایه گروه دوم به بازارهای دیگر 
 .خواهد بود



 
 بررسی عوامل تاثیر گذار درقیمت روغن پایه

به گزارش وبا بررسی تیم نحلیلی نفت وگاز از بازارهای منطقه،عوامل متعددی در تعیین قیمت انواع 

روغن های گروه یک ودو وسه تاثیر گذارهستند ووجود درجات مختلف روغن وعرضه های متنوع 

آن هادر بازاروعواملی همچون هزینه حمل وقیمت نفت خام وقابلیت جایگزینی روغن ها در شکل 
 .گیری قیمت ها موثر هستند

پاالیشگاهی که درتایوان روغن های گروه دوم راتولید می کرد دوماه پیش دچار حریق شد وواحد 

با وقوع حریق قاعدتا باید عرضه روغن های گروه دو در منطقه .تولید روغن گروه دو تعطیل گردید

بامشکل مواجه می شد ولی چنین نشد وبازار آسیا توانست کاهش تولید پاالیشگاه تایوان راجبران 

حال با راه اندازی این پاالیشگاه که در هفته های پیش رو محقق خواهد شد در حالی که کمبود .نماید

عرضه ای وجود نداردقیمت کاهش می یابد ولی از سوی دیگر، شرکتهایی که دوران سخت نیمسال 

اول سال جاری میالدی ونایاب شدن روغن پایه گروه یک  را تجربه کرده اند می دانند که وفور 

روغن در بازاربه نا گاه ممکن است تبدیل به کمبود روغن بشود وبه همین دلیل بسیاری از شرکت 

ها سعی خواهند نمود در انتظار پایین ترین قیمت ها بمانند ودر زمان مناسب خرید نمایند ،این رقابت 

در خریدباقیمت پایین به منظور ذخیره سازی منجربه افزایش رقابت برای خرید ودر نتیجه افزایش  

بنابراین خریداران در حالی که محتاط هستند ولی خریدهای فوری را انجام می دهند .قیمت خواهد شد

اگر قیمت خرید پایین باشد پرداخت هزینه .چبرای خریدهای دراز مدت عجله ای نخواهند داشت
 .کشتی برای انجام آربیتراژ توجیه اقتصادی زیادی خواهدداشت

 



 

 نگاهی به قیمت ها در شروع ماه اکتبر
 



 
در آسیا واقیانوسیه ودر پایانه سنگاپور به صورت تحویل در SN150ازروغن های گروه یک ،روغن 

دالربراساس ترم 700تا 660دالر ودر منطقه شمال شرق آسیا بین860تا820خارج از مخزن، بین 
CFR دالربراساس ترم تحویل 765تا 725ودر هندوستان وامارات بینCFRقیمت .معامله گردیده است

برایت استاک .دالر وبدون تغییر نسبت به قبل بوده است720تا680بین SN150فوب آسیا برای روغن 

 .دالرکاهش قیمت داشته است۶۰دالر تا ۴۰در کلیه مناطق از 
 روغن پایه و آربیتراژ

روغن پایه از جمله محصوالت نفتی است که در هرسه گروه ،برای انجام آربیتراژ مناسب است وتفاوت 

قیمت آن در مناطق مختلف ،بسیاری از صادر کنندگان ووارد کنندگان در کشورها ومناطق مختلف را به 

نگاهی به معامالتی که از طریق آربیتراژانجام شده است نشان می دهد که .انجام آربیتراژ ترغیب می کند

صادرات از منطقه ای که قیمت تولید باقیمت ارزان تر تمام شده ویا متقاضی کاال کم است، به مناطقی که 

کاال مشتری بسیار دارد ومشتری حاضر به پرداخت بیشتر برای خرید کاال می باشدتا چه حد می تواند 
 .برای خریدار وفروشنده سود آور باشد

 



 



نشان می دهد که اختالف قیمتی در  ۲و  ۱به فرصت های آربیتراژ روغن های گروه اهی نگ 

مناطق اروپا سنگاپور هندوستان ایاالت متحده و شمال غرب اروپا تا چه حد است و تجارت 

البته .این دو نوع روغن از هر یک از مناطق فوق تا چه مقدار میتواند توأم با سود آوری باشد

همانطور که فعاالن بازار و تجار کامالً آگاه هستند سرعت عمل در انجام آربیتراژ مهمترین 

فاکتور در سودآوری است و چنانچه انجام آربیتراژ در زمانی صورت بگیرد که بازار مقصد 

اشباع شده و قیمت ها در آن کاهش یافته است نه تنها سودی نصیب صادر کننده نمی شود 

بلکه هزینه های زیادی بر او تحمیل می شود که تنها یکی از آنها یعنی انبارداری در گمرکات 

کشور مقصد تا پیداشدن مشتری میتواند تمام سوداحتمالی چنین حرکتی را به ضرر تبدیل 

آربیتراژ می تواند بحران ها را در مناطق مختلف به حداقل برساند و صنعتگران و مردم . نماید
 .یک منطقه از منافع آن بهره ببرند تا آن کشور دچار بحران کمبود کاالی مورد نظر نشود

 



 

 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 

 



 


