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 اقیانوسیه-کاهش قیمت قیر در آسیا
عالوه بر کاهش قیمت قیر در سراسر آسیا و اقیانوسیه، قیمت محموله های صادراتی ایران نیز کاهش 

یافت؛ درحالی که روند فعالیت ها در بسیاری از نقاط اروپا کند شده و قیمت ها با شروع فصل سرما 
با فرارسیدن زمستان، فعالیت های ساخت وساز در سراسر اروپای شمالی و . تحت فشار قرارگرفته اند

از طرفی، قیمت ها در سراسر آلمان کاهش یافته و در برخی از بازارهای . مرکزی به شدت کاهش یافت
در مدیترانه، . اروپای مرکزی به ویژه رومانی و مجارستان خسارت های بیشتری به همراه داشته است

تفاوت محموله فوب قیر نسبت به نفت کوره همچنان منفی باقی ماند؛ اگرچه مقادیر واقعی به دلیل 
روند قیمت در کشورهای جنوب صحرای افریقا . افزایش یافت HSFOافزایش هفتگی مقادیر 

متفاوت بود، به طوری که قیمت واردات از شرق افریقا برای محموله های میدل ایست برای دومین 
بازار . هفته متوالی به شدت کاهش یافت؛ درحالی که قیمت کاال در پایانه های غرب افریقا افزایش یافت

کاهش پیش بینی . اقیانوسیه به دلیل ادامه تقاضای ضعیف منطقه ای بیشتر سقوط کرد-قیر آسیا
تقاضا از اواخر ژانویه در آستانه جشن های سال نو قمری نیز فعالیت های تجاری در منطقه را نیز 

.  عرضه در آسیای جنوب شرقی عمدتاً برای محموله های اواخر دسامبر و ژانویه کافی بود. محدود کرد
، کاهش عالقۀ خرید و کاهش نرخ ارز کاهش VBقیمت قیر ایران در راستای کاهش قیمت خوراک 

 .یافت
است؛ امروزه بیشتر ( در اواخر ژانویه تا اوایل فوریه)قمری -در برخی مناطق بر اساس تقویم شمسی

.  به سال نو در آسیای شرقی اشاره می کند که مشهورترین سال نو قمری، سال نو چینی است
 (مترجم)
 



 

 کاهش قیمت قیر در سایۀ کاهش ساخت وساز در اروپا با فرارسیدن فصل سرد

با شروع فصل سرما و شدت گرفتن شرایط یخبندان در بسیاری از کشورها، فعالیت های ساخت وساز در سراسر 

درحالی که قیمت اکثر کامیون ها به ویژه در بازارهایی مانند فرانسه، بن . اروپای شمالی و مرکزی به شدت کاهش یافت

لوکس و بریتانیا که معامالت ماهانه در آن ها غالب است ثابت بود، قیمت ها در سراسر آلمان کاهش یافت و ازآنجاکه 

پاالیشگاه ها به دنبال فروش محصوالت مازاد قبل از پایان سال بودند، خسارت های سنگینی نیز در بازارهای اروپای 

اما از طرفی، قیمت محموله به شدت افزایش یافت زیرا افزایش . مرکزی به ویژه رومانی و مجارستان وجود داشت
با تغییر ارزیابی شده ای در ارزیابی های صادرات محموله روتردام و بالتیک  HSFOشدید قیمت های نفت خام و 

میلیون تن فوب به ترتیب برای بارج های فوب روتردام / دالر 15-10و  10-5همراه نبود؛ به طوری که تخفیفات 

تاکنون در بازارهای اسکاندیناوی  2022بااینکه برخی از قراردادهای مدت دار برای کاالهای . ثابت ماند HSFOو 

و بریتانیا به توافق رسیده اند، بسیاری دیگر همچنان باوجود تفاوت های فراوان در پیشنهاد ها قیمتی بین فروشندگان و 

به گفته شرکت نیناس، پاالیشگاه گوتنبرگ آن که یک واحد تولید قیر بسیار . خریداران قراردادی در حال مذاکره هستند
به تعطیلی موقت  2021/2022کوچک نسبت به پاالیشگاه اصلی محصوالت سوئدی در نینسهم است، در سال 

بهبود اقتصاد آربیتراژ برای صادرات قیر . خط تولید به دلیل تعمیر و نگهداری از پاییز تا اوایل بهار ادامه می دهد

ترنس آتالنتیک به غرب باعث شد برخی از شرکت های تجاری به تجارت بالقوه به سواحل شرقی ایاالت متحده 

نوسانات قیمت ثابت در هر دو . روی آورند؛ اگرچه هیچ رزرو یا جابجایی از شمال غرب اروپا گزارش نشده است
 .سوی اقیانوس اطلس انعقاد معامالت آربیتراژ را برای بسیاری از فعاالن بازار دشوار کرد

 اختالف قیمت محموله های فوب مدیترانه

اختالف قیمت محموله قیر فوب مدیترانه نسبت به نفت کوره همچنان منفی باقی ماند، درحالی که قیمت های واقعی 
دالری  10-5صادرات فوب یونان و ایتالیا با تخفیف . باشد HSFOافزایش یافت تا منعکس کنندۀ افزایش ارزش 

تن / دالر 5مدیترانه بدون تغییر بود، درحالی که اختالف صادرات فوب اسپانیا با تخفیف  HSFOبرای محموله های 

تن فوب / دالر 10افزایش دسترسی به صادرات ترکیه با کاهش حجم برخی از محموله ها به . بدون تغییر ارزیابی شد

 Galpپاالیشگاه یکپارچۀ . به قیمت نفت کوره منطقه ای، بر عرضه منطقه ای و فشار نزولی قیمت افزوده است

تن با پرداخت پریمیوم حدود  4.000محموله هرکدام  14-10خود را برای  2022پرتغالی مناقصه واردات 

. فوب مدیترانه اعطا کرد؛ اگرچه این مقادیر تاکنون تأیید نشده است HSFOتن به محموله های / دالر 70-75

تنی و پسماند از آلیگا را در نیمه اول  30.000پاالیشگاه ترکی توپراس در یک مناقصه فروش محموله های قیر 

 HSFOبه شرکت های تجاری بین المللی ویتول و پوما انرژی با دیفرانسیل فوب برای محموله های  2022
برخی محموله ها از مدیترانه . بود اعطا کرد 2017ژوئن -مدیترانه ای که میانگین آن ها تقریب باالتر از دورۀ ژانویه

به سواحل شرقی ایاالت متحده فروخته شده اند که به دنبال موجی از فعالیت های  CIFتن / دالر 442-437باقیمت 

با این احتمال که محموله ها نرخ عرضه . اواخر فصل در ایاالت متحده باعث کاهش عرضه در برخی از پایانه ها شد

مدیترانه را تا حدودی کاهش می دهند، فعاالن بازار هشدار دادند که نوسانات قیمت نفت خام و نفت کوره باعث دشوار 

با پابرجا ماندن بن بست بین اجاره کنندگان و مالکان حامل ها، . شدن انعقاد معامالت آربیتراژ به نفع طرفین می شود

نرخ های حمل ونقل بین مدیترانه ای در هفته ثابت ارزیابی شد؛ درحالی که برخی از فعالیت های کوتاه مدت باعث شد 
 Nynas .کشتی ها به ویژه در شرق مدیترانه مشغول به کار شوند

 (مترجم)یک شهر در سوئد 
 



 

 متفاوت بودن روند قیمت ها در افریقا

باوجود متفاوت بودن روند قیمت ها، قیمت های واردات شرق افریقا برای محموله های میدل ایست برای دومین 

فعالیت های . هفته متوالی به شدت کاهش یافت؛ درحالی که قیمت کاال در پایانه های غرب افریقا افزایش یافت

ساخت وساز در غرب افریقا در طول فصل خشک واردات محموله های متعددی را به ویژه به پایانه های نیجریه 
، (WHO)به گزارش سازمان بهداشت جهانی . آغاز کرد، درحالی که یک محموله فله نیز به کنیا منتقل می شود

میکرون بستری شده در بیمارستان های افریقای جنوبی که روند -داده های اولیه نشان می دهد که میزان مبتالیان ا  

افزایشی داشت، کاهش یافته است؛ این یافته ها به طور بالقوه به ادامه فعالیت های عادی اقتصادی و ساخت وساز 
به پایانه های ( آذر 19)دسامبر  10تعدادی محموله در هفته منتهی به . در سراسر افریقای جنوبی اشاره دارد

غرب افریقا به ویژه نیجریه و غنا منتقل شد، درحالی که یک محموله بزرگ از اسپانیا در حال حرکت به پایانه 
بیتو  dwt 45986از طریق کشتی ( آذر 20)دسامبر  11منطقه ای در لومه بود؛ این محموله قرار بود در 

تن از نقاط بارگیری  5.000-4.000محموله های استاندارد با میانگین . آتالنتیک به لومه تحویل داده شود

غرب افریقا مانند لومه، ابیجان و ساحل عاج بدون هیچ محموله ای خارج از مناطق وارداتی غرب افریقا، به 

محدودیت این تجارت اسپات با کاهش فعالیت های ساخت وساز در . مکان های مصرفی در منطقه منتقل می شدند

سال نو در بسیاری از بازارهای منطقه همچون نیجریه و غنا به کاهش حاشیۀ سود صادرات از / کریسمس
، فرصت های آربیتراژ ترانس (آذر 19)دسامبر  10در هفته منتهی به . مدیترانه به غرب افریقا مرتبط بود

آتالنتیک به سمت غرب از مدیترانه و شمال اروپا همچنین به تأمین کنندگان اروپایی یک خروجی جایگزین 
 HSFOسطوح قیمت واردات محموله منطقه ای افزایش یافت چراکه . برای مازاد قیر در زمستان ارائه داد

مدیترانه در بحبوحه بهبود معامالت آتی نفت خام از زیان های شدید اخیر بازگشت، درحالی که پریمیوم محموله 
 .مدیترانه بدون تغییر ارزیابی شد HSFOقیر اسپانیا و ساحل عاج برای محموله های 

 کاهش شدید قیمت قیر سنگاپور

عرضه در ژانویه با کاهش . قیمت قیر سنگاپور در راستای تقاضای کند بازارهای کلیدی کاهش بیشتری یافت

.  پیشنهاد های در طول هفته نسبتاً فراوان بود چراکه اکثر فروشندگان نگران کاهش تقاضا از اواخر ژانویه بودند
. تن با دو محموله برای بارگیری در ژانویه منعقد شد/ دالر 395-392معامالت متعددی در فوب سنگاپور 

تن به جنوب ویتنام / دالر 395تنی نیز برای بارگیری سریع در اواسط دسامبر به قیمت  3.000یک محموله 

تن مشاهده شد که با / دالر 400-395شاخص های فروش محموله های ژانویه در باند . فروخته شد

تن کاهش / دالر 27قیمت کامیون های تانک سنگاپور . تن مواجه شد/ دالر 395-385شاخص های خرید 

. تن در پاالیشگاه سابق ارزیابی شد/ دالر 436-420یافت و در میان عرضه باال  و کاهش تقاضا 

ساخت وساز جاده ای در مالزی همچنان ادامه داشت و برخی از پروژه ها قبل از موعد مقرر پایان سال به پایان 
تن مالکا سابق، با تقاضای / رینگیت 2060-2010قیمت های فهرست شده از پاالیشگاه دولتی در . رسیدند

انتظار می رود این پاالیشگاه برنامۀ تعمیر و نگهداری پاالیشگاه مالکا را در . عمدتاً بدون تغییر، ثابت بود
/ رینگیت 2.000قیمت ها در پورت کلنگ با اندکی کاهش به . سه ماهه دوم سال آینده در دستور کار قرار دهد

رسید، بااینکه قیمت ها در پرای بر اساس تحویل به مشتریان در ( تن/ دالر 473معادل )تن در کلنگ سابق 

بود؛ اگرچه برخی پیشنهادات به دلیل ذخایر گران ( تن/ دالر 497معادل )تن / رینگیت 2.100شمال حدود 

 .تر، باالتر بودند
 



 


