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 های بازار کوشینگمحدودیت 
در کوشینگ به طرز محسوسی محدود می شود؛ کاهش ذخایر که پیش از  WTIبازار 

این به دلیل کاهش شدید تقاضای جهانی نفت خام بود، در ماه اکتبر شتاب گرفت که  
شرایط بازار در حال  . نشان دهندۀ ارزش باالی پاالیشگاهها برای نفت خام شیرین است

نیاز روزافزون به عرضه سریع نفت، پرمین  زیرا پیشروی به سمت کاهش شدیدتر است  
بازار . را بیشتر از کوشینگ به بازارهای سواحل خلیج و حوزه اقیانوس اطلس می کشاند

کوشینگ احتماآل در کوتاه مدت همچنان محدود باقی می ماند زیرا پاالیشگاه ها تولید  
. سوخت زمستانی را افزایش داده و یک خط لوله منطقه ای بزرگ بازگشایی می شود
قیمت های آتی نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته است اما هنوز هیچ نشانه ای از 

ذخایر نفت خام در . واکنش عرضه عمده از طرف تولیدکنندگان شیل وجود ندارد
میلیون بشکه کاهش یافت و به کمترین میزان در سه سال  8کوشینگ در ماه اکتبر 

باتوجه به نمودار زیر، این سومین بار در یک دهه  . میلیون بشکه رسید 27اخیر یعنی 
نیز ماه  WTIاست که سهام به زیر یک سوم ظرفیت ذخیره سازی هاب رسیده است و 

 .دالر در هر بشکه سپری کرد 1.35اول را با قیمت 
 



 
 افزایش ای منطقه بزرگ لوله خط یک الوقوع قریب مجدد اندازی راه با احتماآل کوشینگ در سهام همچنین

 خود جریان کردن معکوس از پس اکتبر 25 در آن شرکای و متحده ایاالت Plains شرکت .یافت خواهد
 به شروع خلیج، سواحل در جیمز سنت های پایانه به ایلینوی در پاتوکا هاب جنوب از خام نفت انتقال برای

 که دارد نیاز خام نفت بشکه میلیون 5 به تقریبآ کار، به شروع از قبل خط این .کردند Capline کردن پر
 سال از فصل این برای موجودی شدید سقوط .شد می منتقل کوشینگ به آن بیشتر صورت این غیر این در

 شیرین خام نفت برای تقاضا اما هستند تعمیرات فاز در متحده ایاالت پاالیشگاههای .است غیرمعمول
 .است ثابت همچنان

 

 توقف قیمت رسمی گرید سبک بصره در سومو
 عیار حذف از پس را بصره سبک خام نفت رسمی قیمت فرمول صدور دارد قصد عراق سومو
 عراقی، منبع یک گفته به .کند متوقف 2022 دار مدت قراردادهای برای ای گزینه بعنوان

 خواهند متوقف ژانویه بارگیری چرحه از را خود سبک بصره رسمی قیمت دولتی های بازاریاب

 بعنوان دسامبر های محموله برای آینده ماه در سبک بصره قیمت شود، اجرایی تصمیم این اگر .کرد

 رسمی فرمول قیمت حاضر حال در سومو .شد خواهد اعمال گرید این برای شده منتشر قیمت آخرین

 .کند می منتشر اقیانوسیه آسیا و امریکا اروپا، بازارهای برای را سنگین و متوسط سبک، بصره

 دست گرید این .خیر یا بود خواهد دائمی ای دوره فروش از از گرید این حذف آیا که نیست مشخص

 از بیشتری میزان و شود می هدایت داخلی پاالیشگاه مصرف سمت به عمدتآ آینده سال برای کم

 که خارجی شرکتهای منبع، همین گفته به .کند می آزاد صادرات برای را سنگین و متوسط گریدهای

 بصره توانند نمی کنند، می پرداخت خام نفت عراق گاز و نفت بخش در خود گذاری سرمایه بابت

 سومو اینکه از پس اکتبر، اوایل در بار اولین برای آرگوس .کنند لحاظ خود فهرست در را سبک

 را کرکوک و سنگین متوسط، گریدهای تا خواست دار مدت خریداران از سبک گرید به اشاره بدون
 گفته به .است نداده پاسخ درخواست این به هنوز سومو که کنند معرفی 2022 سال تخصیص برای

 و متوسط قراردادهای در کیفی تغییرات به منجر روند این که نداشت انتظار سومو منبع، همین
 نفتی میدان از روز در بشکه میلیون 1.5 مازاد تولید با آینده سال در عراق .شود بصره سنگین

 سبک خام نفت تولید که حالی در داد؛ خواهد افزایش را گرید دو این تولید بصره، استان در رمیله
 از روز در بشکه 240.000 تولید که کند می پیشنهاد تحلیلگران از یکی .یابد کاهش است ممکن

 ذخایر و کرد، موافقت آن با 2018 سال در شل عملیاتی سهام خرید از پس بغداد که مجنون میدان

 .کند تکمیل را سنگین گرید معامالت میتواند غربی قرنه
 



 

 کاهش تقاضای نفت چین
تقاضای آشکار نفت چین در ماه سپتامبر کاهش یافت اما به دلیل کمبود گازوئیل که پاالیشگاهها را 

باتوجه به جدول زیر میتوان گفت واردات خالص . تشویق به افزایش تولید می کند، رو به بهبود است
بشکه در روز در سپتامبر کاهش یافت و به  740.000نفت خام و محصوالت چین با مجموع 

 .میلیون بشکه در روز رسید که باعث کاهش تقاضای آشکار نفت شد 10.83
 



 

 کاهش از ای عمده بخش خام نفت ذخایر کاهش کپلر، شرکت تحلیلی های داده به باتوجه
 کاهش با .یافت کاهش روز در بشکه 590.000 خام نفت ذخایر و کرده جبران را واردات
 ماه در خام نفت ذخایر رفت، بهبود به رو پاالیشگاهها فعالیت که حالی در خام، نفت واردات
 نیز روز در کاهش بشکه 230.000 با خالص محصوالت واردات .یافت کاهش شدت به اکتبر

 ماه سطح ترین پایین از نقل و حمل سوخت صادرات زیرا رسید روز در بشکه 830.000 به
 های حاشیه که گازوئیل داخلی تقاضای جهش از پس دولتی پاالیشگاههای اما .برگشت اوت

 تا شد باعث امر این .کردند بینی پیش را نوامبر ماه صادرات داد، افزایش را پاالیشگاهی
 مجوزهای صدور از پس نوامبر در که روندی کنند؛ خام نفت توان افزایش به شروع پاالیشگاهها

 واردات زیر نمودار به باتوجه .یابد می افزایش مستقل پاالیشگاههای برای خام نفت واردات جدید
 منجر که یافت کاهش روز در بشکه 500.000 آگوست به نسبت سپتامبر در چین خام نفت

 روز در بشکه 390.000 یعنی اخیر سال چهار در میزان کمترین به برزیل درآمد کاهش به
 .شد

 



 

 افزایش قیمت بنزین در پی افزایش هزینه ها
هزینه های باالی سوخت زمستانی و گاز طبیعی عالوه بر محدود کردن عرضه بنزین، قیمتها و حاشیه های 

 25سال اخیر رسیده است و در  7قیمت بنزین اروپا به باالترین حد خود در . پاالیشی را نیز افزایش می دهد
دالر در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت پمپ در چندین کشور من جمله بریتانیا به باالترین  100اکتبر 

باتوجه به نمودار زیر، میزان سود با میانگین سود اروپا حدود . حد خود در چند سال گذشته رسیده است
 .دالر از قیمت نفت خام پیشی گرفته است 11.90دالر در سپتامبر با  12.20

 



حاشیه سود بنزین معموآل در اکتبر کاهش می یابد زیرا نرخ تقاضای آن در تابستان کاهش یافته و به سمت  
 2010در سال  Euroboboxyاما حاشیه ها از زمان عرضه بنزین . گریدهای زمستانی ارزان تر پیش می رود
دالر در هر بشکه افزایش  8.50دالر در اکتبر سال گذشته به  5.30در باالترین سطح خود در اکتبر بوده و از 

قیمتها به این دلیل افزایش یافته است که تولیدکنندگان هزینه های عملیاتی و ترکیبی را افزایش داده . یافته است
با کاربرد در بنزین های زمستانی است، به دلیل کاهش ذخایر گاز طبیعی افزایش  LPGهزینه بوتان که یک . اند

برخی از پاالیشگاهها از پروپان و بوتان برای تأمین انرژی واحدهای پاالیشگاهی به جای گاز گران قیمت . یافته است
 .حمایت می کند LPGاستفاده می کنند که از قیمت 

 



 


