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 قیر آرگوس
 کاهش مصرف قیر اروپا با شروع زمستان

شرایط زمستانی در بسیاری از نقاط شمال و مرکز اروپا با دمای زیر صفر و بارش برف که بازارهای متعددی را 

تحت تأثیر قرار داده است، به این معنا است که فعالیت های ساخت و ساز و فروش قیر در سطوح پایین باقی مانده 

این به ارزیابی های پایدار قیمت کامیون های قیر داخلی و برون مرزی تبدیل شد؛ به طوری که بسیاری از . است

تولیدکنندگان واحدهای قیر خود را برای تعمیرات زمستانی تعطیل کردند یا در پاسخ به تقاضای ضعیف فصلی، تولید 

تأمین کنندگان و خریداران عمده قرار بود در مورد قیمت کامیون ها در ماه فوریه در بازارهای . خود را کاهش دادند
قیمت ها را در ژانویه  HSFOداخلی مانند بنلوکس، آلمان، فرانسه و بریتانیا که احتماآل در پی افزایش شدید نفت خام و 

برنت  ICEاز آنجا که قیمت های آتی نفت خام . در مقایسه با فوریه به شدت افزایش دهد، وارد مذاکرات بحرانی شوند

بشکه رسید، / دالر 90به  2014برای اولین باز از سال ( 1400بهمن  8)ژانویه  28مارس در هفته منتهی به 

( 1400بهمن  7-دی 11)ژانویه  27-1تن فوب در طی / دالر 465روتردام بطور متوسط  HSFOقیمت بارج 

با افزایش شدید . تن در کل دسامبر افزایش یافت/ دالر 399.25درصد از میانگین  16تن یا / دالر 65.75بود که 

قیمت محموله ها در هفته آخر ژانویه، چنین افزایش هایی خریداران اروپای شمالی را از خرید محموله های قیر برای 

بنابراین تقاضای محموله کمتر از حد معمول، حتی برای ماههای زمستان . مقاصد معمول در زمستان باز می دارد

این بدان معناست که مالکان کشتی هایی که به . باعث شده است که چندین تانکر قیر بالتکلیف مانده و معامله نشده اند

.  دنبال جبران افزایش شدید هزینه های سوخت بانکر در چند هفته گذشته هستند، قادر به افزایش نرخ حمل و نقل نیستند
 30-25تن فوب روتردام و / دالر 20روتردام بدون تغییر در حدود  HSFOتخفیف های محموله به کشتی های فوب 

 .تن فوب بالتیک ارزیابی شد/ دالر

 HSFOافزایش قیمت قیر مدیترانه با افزایش قیمت 
مدیترانه ای قیمت محموله قیر را افزایش داد، اگرچه تخفیف قیر به قیمت نفت کوره منطقه ای  HSFOتقویت ارزش 

 15محموله های فوب اسپانیا همچنین با تخفیف های فوب حدود . پس از افزایش در هفته های گذشته بدون تغییر بود

تن و تخفیف های ایتالیایی / دالر 25-20، تخفیف های یونانی HSFOتن برای محموله های فوب مدیترانه ای / دالر

تقاضای منطقه ای ضعیف باقی ماند؛ با وجود قیمت های رو به افزایش و . تن ارزیابی شدند/ دالر 25نیز در حدود 

اگر چه نشانه هایی از تقاضای نسبتآ قوی در . هوای سرد، من جمله بارش برف در برخی از کشورها مانند یونان

مصر همچنان به ارائه یک خروجی منظم . مراکش و الجزایر وجود داشت، برخی از محموله ها پریمیوم دریافت کردند
اوایل فوریه به / مناقصه واردات سه محموله خود را در اواخر ژانویه EGPCبرای محموله های مازاد ادامه داد؛ با 

 EGPCمناقصۀ سه محمولۀ بعدی . فوب مدیترانه اعطاء کرد HSFOتن به محموله های / دالر 9-8ویتول با پریمیوم 

از اواسط تا اواخر فوریه نیز به ویتول اعطا شد؛ با این مناقصه در ابتدا با پریمیوم دو رقمی پایین، تحویل اسکندریه 
تن را نشان می / دالر 30آربیتراژ اسپات به ایاالت متحده بطور قطعی بسته شد و برخی از آنها حداقل . مشخص شد

با این حال، یک محموله بزرگ می تواند به سمت غرب . دهند که به معنای عدم حرکت از اروپا به سمت غرب است
برای استفاده طوالنی مدت توسط شرکت  dwt 36.800اقیانوس اطلس حرکت کند؛ مروارید سفید با ظرفیت 

بازرگانی بین المللی گانور به آگوستا در سیسیل می رسد و فعاالن بازار قاره امریکا را مقصد محتمل برای بارگیری 

نرخ حمل و نقل محموله های بین مدیترانه ای با افزایش شدید هزینه های سوخت انبار بدون تغییر . آگوستا می دانند
 .ارزیابی شد که همچنان با کاهش تقاضای فصلی مقابله می کند و چندین تانکر نیز بالتکلیف مانده اند

(مترجم)نام یک کشتی حامل   
 



 
   خام نفت قیمت افزایش سایۀ در وارداتی های قیمت افزایش شاهد جنوبی افریقای بازارهای

 نفت وقفۀ بی افزایش بحبوحۀ در افریقا جنوب بازارهای در ها جریان سایر و درام فله، های جریان برای واردات های قیمت
 ها، قیمت شدید افزایش اما بود افزایش حال در نیز تقاضا و ساز و ساخت های فعالیت .یافت افزایش شدت به HSFO و خام

 فعالیت سطوح .کرد می دشوارتر کنندگان تأمین برای را منطقه سراسر در مشتریان با مدت بلند و مدت کوتاه قراردادهای توافق

 توافق ها قیمت افزایش چه اگر کرد؛ جلب خود به را توجهی قابل واردات حجم و بود افزایش حال در پیوسته بطور ای منطقه

 به دیگر بار محموله قیمت .کرد دشوارتر تحویل های قیمت مورد در را غربی افریقای خریداران و مستقل تجاری های شرکت
 هر در دالر 90 به 2014 سال از بار اولین برای برنت ICE خام نفت زیرا افزود، اخیر شدید افزایش به و یافت افزایش شدت

 های محموله اختالف .کردند عبور ژانویه آخر هفته در تن /دالر 500 مرز از ای مدیترانه HSFO های محموله و رسید بشکه

 با عاج ساحل صادرات و مدیترانه HSFO سطوح به تن /دالر 15 حدود فوب تخفیف با اسپانیا صادرات با ماند؛ ثابت قیر

 دیگری بزرگ محموله با همراه dwt 45.986 بیتو آتالنتیک .شدند ارزیابی تغییر بدون  تن /دالر 80-75 کوره نفت قیمت

 در روبیس ای منطقه پایانه هاب به (1400 بهمن 8) ژانویه 28 در بود، شده بارگیری یونان در آگیو صادراتی پایانه در که

 بود، کرده جابجا مسیر همان در را قبلی بزرگ محموله که dwt 45.974 اکسپرس بیتو محموله همچنین، .رسید توگو لومۀ

 داکار   در را جزئی ای محموله لومه از بازگشت مسیر در (1400 بهمن 3-2) ژانویه 23-22 در که رسید می نظر به

 عبور (1400 بهمن 13) فوریه 2 در نیوجرسی به رسیدن برای اطلس اقیانوس از نفتکش سپس .است کرده تخلیه سنگال

 از یکی میتوان را آن که کردند می اشاره متحده ایاالت به اروپا از آتالنتیک ترانس آربیتراژ همچنان بازرگانی های شرکت .کرد

 می تشویق را افریقا غرب های پایانه به بزرگ های محموله ارسال اروپا، در کم فصلی تقاضای با همراه که دانست عواملی
 .بودند جوالی یا ژوئن تا ای منطقه خشک فصل از باقیمانده روزهای در سازی ذخیره حال در ها جریان این .کند

 متعادل عرضه و سنگاپور قیر قیمت افزایش
 فوب تن /دالر 455 به مارس و فوریه ماههای تا متعادل عرضه و منطقه از قوی های درخواست دلیل به سنگاپور قیر قیمت

 460 و 455 ،450 قیمت با مارس اوایل /فوریه اواخر های محموله بارگیری برای معامله چندین .یافت افزایش سنگاپور

 مبادالت بیشتر و شد فروخته سنگاپور بازرگانان و پاالیشگاهها توسط ها محموله .شد منعقد هفته این در سنگاپور فوب تن /دالر
 لیفتینگ های الت برای باالتر و سنگاپور فوب تن /دالر 460 فروش های شاخص و پیشنهادات .بود اندونزی و چین ویتنام، به

 های نشانه با که بود تن /دالر 445-440 به نزدیک فروش های شاخص هفته، اوایل در .بود مارس اوایل /فوریه اواخر

 در مارس اوایل و فوریه اواخر در سنگاپور عرضه که رود می انتظار .شد مواجه تن /دالر 430-420 محدودۀ در خرید

 به HSFO قیمت شدید افزایش دلیل به تولید حاشیه .باشد مناسب قیر واحدهای از برخی کمتر تولید مورد در ها صحبت بحبوحۀ

 مانند کشورهایی سوی از تقاضا حال، همین در .است گرفته قرار فشار تحت هفته این در سنگاپور فوب تن /دالر 500 حدود

 از برخی .گیرد می نادیده را آینده هفته تعطیالت از پیش رشد کاهش انتظارات و است یافته افزایش مجددآ چین و ویتنام

 قیر قیمت کاهش برای کمی ظرفیت و یابد ادامه است ممکن انرژی های قیمت فعلی افزایش که کردند بینی پیش سریعآ خریداران

  به سابق پاالیشگاه در سنگاپور از کامیون قیمت .ماندند حاشیه در احتیاط با خریداران برخی دیگر، سوی از .ماند می باقی
 با هفته پایان در مالزی در قیر های کامیون برای تقاضا .است آبی های محموله روند با مطابق که رسید تن /دالر 458-475

 براساس (دالر 477) تن /رینگیت 2.000 قیمت با جوهر به پیشنهادی .یافت کاهش مالزی در ای جاده های فعالیت کاهش

 .شد مشاهده تحویل قیمت
 



 خالصه مطالب 
 ارزش افزایش از حمایت با نیز اروپا در که حالی در داد، ادامه خود افزایش به سوئز شرق در بویژه قیر قیمت
 HSFO تقویت .بود پایین فصلی صورت به همچنان تقاضا اگرچه یافت؛ افزایش قیمتها کوره نفت و خام نفت

 بدون هفته در ای منطقه کوره نفت قیمت در قیر تخفیف اگرچه داد، افزایش را قیر محموله قیمت ای، مدیترانه

 که برف بارش و صفر زیر دمای با اروپا مرکز و شمال نقاط از بسیاری در زمستانی شرایط .بود تغییر

 قیر فروش و ساز و ساخت های فعالیت که است معنا این به است، داده قرار تأثیر تحت را متعددی بازارهای

 و خام نفت ارزش افزایش و قوی تقاضای دلیل به اقیانوسیه-آسیا قیر بازار .است مانده باقی پایین سطوح در

 هفته در قمری نو سال های جشن برگزاری وجود با .شد نزدیک خود ماهه سه سطح باالترین به کوره نفت

 از عرضه رود می انتظار .بود ثابت چین و ویتنام مانند کلیدی کشورهای از ای غیرمنتظره بطور تقاضا آینده،

 فله، های جریان برای وارداتی های قیمت .باشد محدود کلیدی صادراتی مقاصد سایر و جنوبی کره سنگاپور،
 به HSFO و خام نفت های قیمت امان بی افزایش بحبوحۀ در افریقا جنوب بازارهای به ها جریان سایر و درام

 .یافت افزایش شدت
  
 



 


