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 کاهش فروش محموله های بنزینی در اروپا 

بنزین شمال غرب اروپا با فروش گسترده در روز جمعه کاهش یافت، زیرا یک نوع جدید  
بزرگ ترین زیان خود را از  lceنفت خام برنت  .بازارها را متالطم کرد ۱۹ -کووید 

به وقت  ۱۶:۳۰قرارداد ماه اول در ساعت . روزهای ابتدایی همه گیری به ثبت رساند
. رسید bl7۳.۶۳/درصد کاهش در روزبه  ۱۰٫۴میلیارد یا  ۸٫۵۳گرینویچ ژانویه با 

تن رسید که ترک های   ۶7۵.۵۰به  pc۹تن یا  ۶۶٫7۵با  eurobob oxyبنزین 
مبادله اکسی یوروبوب در ماه اول . رساند bl 7.۴۶/گسترده تر به bl ۵2/تصوری را با

 B.1.1.529بازارها با افزایش موارد نوع . تن در روز کاهش یافت ۸۴٫7۵دسامبر 
sara-cov-2   در آفریقای جنوبی متالطم شدند که گمان می رود نسبت به نوع دلتا

دولت بریتانیا محدودیت های   .با مقاومت باالتر در برابر واکسیناسیون قابل انتقال باشد
سفر در لیست قرمز را برای سفر بین آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، 

درحالی که اتحادیه اروپا در حال فراخوان عضوی  . اسواتینی و لسوتو مجدداً معرفی کرد
سقوط ارزش بنزین در اروپا مسیرهای صادراتی را در این هفته  . است پیداشده است

.  بازکرده است، زیرا تأمین کنندگان منطقه ای به دنبال راه های جایگزین هستند
مسیرهای شرق و غرب این هفته برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته روی کاغذ  

میلیون تن بنزین اروپایی  ۱٫۱بر اساس فهرست های حمل ونقل، بیش از . بازشده است
. تن در هفته قبل افزایش داشت 7۹۰۰۰۰در هفته جاری برای صادرات رزرو شد که از 

تن بنزین اروپایی و گزینه های تخلیه کانادا رزرو شده است که بیش از  ۶۵۰,۰۰۰تقریباً 
 .دو برابر هفته قبل و باالترین حجم هفت روزه از آغاز سپتامبر است

 



 
 تغییرات مربوط به بارگیری بنزین  

بارهای یوروبوب برای اولین بار در پنج ماه گذشته در یک جلسه تجاری پرنوسان، با تخفیف به  
 675.50 مجموع بنزین یوروبوب اکسی با میانگین وزنی حجمی. سوآپ پایه تغییر کردند

(VWA)  تن در روز معامالتی قبلی، دست به دست  ۵۶۰۰تن در  7۴2.2۵تن در مقایسه با
تن در  7۴۳.7۵تن از  VWA 704.75با  eurobob non-oxyتن  ۴۰۰۰شد و 
توتال انرجیز و بی پی بارهای اکسی را به گانور، وارو، . تن در جلسه قبل معامله شد ۳7۰۰

.  اکسون موبیل و هارتری می فروختند، درحالی که ویتول بارها را می خرید و می فروخت
تن تخفیف در بعدازظهر متغیر  2تن تا سوآپ اساسی در صبح تا  ۵معامالت از یک حق بیمه 

تن حق بیمه در  ۴.2۵این در مقایسه با میانگین . تن بود ۵۰در حق بیمه بود و به طور متوسط 
 ۴انرژی کل همچنین بنزین غیراکسی را به گانور باقیمت تقریبی . جلسه معامالتی قبلی است

تن  vitol 4000 .تن حق بیمه در جلسه قبل فروخت ۶تن نسبت به مبادله اساسی از 
بارهای  . تن فروخت ۶۶۱-۶۵۹باقیمت  BPدسامبر به  ۸-۴باربدون سرب ممتاز را در تاریخ 

درجه تمام شده با در نظر گرفتن معامالت فیزیکی و ساختار بازار در آن زمان، با در نظر گرفتن 
بر تن   ۶.۵۰معامالت فیزیکی و ساختار بازار در آن زمان، بارهای درجه تمام شده باقیمت 

 . را تشویق کنند eurobob oxyارزیابی شدند تا بارهای 

 



 

 کاهش قیمت نفتا در اروپا 
کاهش شدید ارزش معامالت آتی نفت خام باعث شد که قیمت نفتای شمال غرب اروپا با  

کشف . رسیده باشد 2۰2۱سپتامبر  ۱۰تن کاهش در روزبه پایین ترین حد خود از  7۶
میلیارد در ارزش قرارداد برنت  ۸.۵۳باعث کاهش  ۱۹-نوع جدیدی از ویروس کووید

در روز جمعه شد، زیرا بازارهای محصوالت پاالیش شده با احتمال کاهش   lceژانویه 
قیمت نفتا دقیقاً . تقاضا برای سوخت حمل ونقل در زمستان امسال قیمت گذاری کردند

مطابق با کاهش ارزش نفت خام پایین آمد که نشان می دهد فعاالن بازار نسبت به تالش  
درنتیجه، . برای تکمیل معامالت فیزیکی در چنین پس زمینه ای بی ثبات محتاط هستند

ثابت ماند، بدون این که معامله ای  bl۱.2۰/حاشیه های پاالیشی تصوری در روز در حدود 
محموله های نفتای شمال غرب اروپا در . در داخل یا خارج از بعدازظهر منعقد شود

به گفته . تن باالتر از سطح قرارداد سوآپ دسامبر ارزیابی شد ۱۱.2۵تن، حدود  ۶۶2.2۵
نوامبر با حق بیمه   2۵فعاالن بازار نفت و گاز حداقل یک معامله در خارج از معامالتی در 

تن منعقدشده است که نشان می دهد شرایط معامالت  ۱۰.۵۰تا دسامبر در حدود 
یک پیشنهاد منفرد در بعدازظهر با کل . به طورکلی در روز معامالت ثابت بوده است

  ۱۳تا  ۹تنی برای تحویل به روتردام در طی  ۱2۵۰۰انرژی ها به دنبال یک محموله 
هیچ پیشنهادی مشاهده نشد و . تن تا دسامبرارائه شد ۹دسامبر در ارزیابی های نقطه ای 

 . تن منعکس کننده کاهش روزبه روز در ارزش سوآپ دسامبر بود ۶۶2.2۵ارزیابی در 

 



 

 محدودیت های قیمت سوخت جت  
قیمت مستقیم سوخت جت اروپا در روز جمعه جایگاه قابل توجهی را از دست داد 

زیرا انواع جدید کووید و محدودیت های تازه تحمیل شده سفر باعث عدم اطمینان در 
  ۱۶:۳۰در ماه اول تا پایان جمعه ساعت  lceمعامالت آتی بنزین . بازار شده است

  ۶۰۴.2۵تن نسبت به جلسه قبل کاهش یافت و در هفته با  ۸۴.2۵به وقت گرینویچ 
تن بسته شد که پایین ترین سطح در نزدیک به دو ماه گذشته پس از اخبار مربوط  

محدودیت های  . به انواع جدید کووید و محدودیت های مسافرتی متعاقب آن است
اعالم شده توسط دولت بریتانیا احتماالً تقاضا برای سفرهای هوایی را در کوتاه مدت  

محدودیت های اعالم شده توسط دولت بریتانیا احتماالً در این . کاهش خواهد داد
به وقت گرینویچ  ۱2:۰۰بریتانیا از ساعت . مدت سفرهای هوایی را کاهش می دهد

روز جمعه محدودیت های مسافرتی و پروازهای ممنوعه خود را از شش کشور 
آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، اسواتینی و لسوتو دوباره معرفی می کند،  

ممنوعیت . در حال بررسی است B.1.1.529درحالی که نوع جدید ویروس کرونا 
نوامبر، زمانی که قرنطینه هتل برای  2۸به وقت گرینویچ در  ۰۴:۰۰تا ساعت 

تعداد پروازها  . مسافران از شش کشور بازگردانده می شود، برقرار خواهد بود
داده های شرکت مدیریت . درحال حاضر با زمستان اروپا شروع به کاهش کرده است

درصد در دو  ۵ترافیک هوایی یوروکنترل نشان می دهد که تعداد پروازهای روزانه 
تعداد . درصدی به فرانسه کاهش یافته است ۸هفته گذشته از جمله کاهش 

درصد کمتر از سطح   2۳پروازهای روزانه در داخل و خارج از اروپا در هفته گذشته 
 . بود 2۰۱۹

 



 


