
 

 گلوبال مارکت آرگوس
 استراتژی شوکه کننده

  در انرژی المللی بین آژانس تصمیم .است صریح ابزار یک حالت بهترین در نفت استراتژیک ذخایر آزادسازی

 نظامی حمله از پس اضطراری بزرگ انبار دومین آزادسازی برای 1401 فروردین 12 با برابر آوریل 1

 اختالالت به پاسخگویی جای به عضو های دولت .است گذشته از آشکاری گسست دهندۀ نشان اوکراین به روسیه

 کار دستور در اقتصادها برای نفت قیمت های شوک خطر از جلوگیری برای را پیشگیرانه اقدامات فیزیکی،

 آزاد ماهه شش دوره یک در را دیگر بشکه میلیون 120 که کردند موافقت آژانس این اعضای .دهند می قرار

 اضافه بشکه میلیون 63 از کمتر آزادسازی بر مبنی 1400 اسفند 10 با مصادف مارس اول تصمیم به و کرده

 اختیار در حاضر حال در که اضطراری نفتی ذخایر بشکه میلییون 2 از درصد 9 در اقدام دو این .کنند

 آژانس توسط تاکنون که بود خواهد اقدامی بزرگترین و شود می انجام است، انرژی المللی بین آژانس کشورهای

 میلیون 1 تا که کرد اعالم 1401 فروردین 11 با برابر مارس 31 در واشنگتن براین، عالوه .است شده انجام
 المللی بین آژانس .داد خواهد ارائه آینده ماه 6 طی را (SPR) خود نفت ملی استراتژیک ذخایر از روز در بشکه

 سه با تنها ها سال این، از پیش .نداشت اقتصادی اهداف برای استراتژیک سهام از استفاده به تمایلی قبآل انرژی

 تأسیسات به طوفان خسارت از پس ،1991 سال در فارس خلیج جنگ از قبل بود؛ کرده موافقت هماهنگ اقدام

 اقدامات اما .2011 سال در لیبی داخلی جنگ عرضه اختالالت به پاسخ در و 2005 سال در متحده ایاالت نفتی

 المللی بین آژانس اجرایی مدیر بیرول فاتح گفته به .است اقتصادی های انگیزه دهندۀ نشان خوبی به آن اخیر

 مقیاس در و کوتاه یک زمانی فاصله به نفت اضطراری انبار دو اندازی راه برای سابقه بی تصمیم انرژی،

 از محافظت برای عضو کشورهای عزم دهندۀ نشان انرژی المللی بین آژانس تاریخ در مقیاسی از تر بزرگ

 اوکراین به روسیه نظامی حمله از پس نفتی شوک یک اقتصادی و اجتماعی پیامدهای برابر در جهانی اقتصاد

 یک پیشروی قیمت و کرد ممنوع را روسیه نفت واردات متحده ایاالت آنکه از پس زیر، نمودار به توجه با .است
 برابر مارس 8 در دیتد شمال دریای خام نفت قیمت یافت، افزایش دالر 30 به برنت ICE آتی معامالت در ساله

 .رسید بشکه هر در دالر 138 به فوری عرضه کمبود از نگرانی دلیل به 1400 اسفند 17 با
 



 

 پالس اوپک تولید ریزش اولین

 اوپک تولید ها، جریان کاهش از روسی خام نفت خرید به خریداران تمایل عدم و المللی بین های تحریم حمایت با

  مارس ماه در پالس اوپک تولید آرگوس، نظرسنجی براساس .یافت کاهش گذشته ماه 13 در بار اولین برای پالس

 در بشکه میلیون 1.5 تقریبآ که رسید روز در بشکه میلیون 38.06 به و داشت کاهش روز در بشکه هزار 190

 که زمانی است؛ 2021 فوریه از پالس اوپک تولید کاهش اولین دهندۀ نشان رقم این .بود نهایی هدف از کمتر روز

 بیشترین .کرد حمایت روز در ای بشکه 770.000 تولید کاهش از سعودی عربستان مازاد ای بشکه میلیون 1 کاهش

 توافقنامه در پالس اوپک عضو 19 از عضو 15 اما بود متمرکز روسیه و قزاقستان نیجریه، در گذشته ماه کاهش

 مارس اواخر در متحده امارات انرژی وزیر المزروعی سهیل .کردند تولید خود سهمیه از کمتر همچنان تولید

 روند این گوید می او شد؛ آینده در عرضه ثباتی بی با مقابله برای گاز و نفت در بیشتر گذاری سرمایه خواستار

 داند می خدا و داشتیم کاهش بشکه میلیون 1 سال طول در پالس اوپک در تنها دارد، وجود کشورها تمام در کاهشی

 رساند ثبت به گذشته سال یک از بیش در را خود تولید کاهش اولین روسیه .برسد بشکه چند به کاهش این امسال که

 میزان .داشت خواهد پی در منفی پیامدهای اوکراین در ها درگیری پی در المللی بین انزوای که دهد می نشان این و

  به روز در بشکه 330.000 کاهش با روسیه و بود کمتر روز در بشکه 50.000 ها درگیری ماه اولین در تولید

 وزیر نخست معاون .روز در بشکه میلیون 10.2-10.3 از بیش یعنی رسید؛ روز در بشکه میلیون 10.33

 .یابد کاهش درصد 4-5 آوریل در است ممکن روسیه تولید که گفت تاس دولتی خبرگزاری به نواک الکساندر

 محدودیت .دهد قرار تأثیر تحت را روسیه صادرات است نتوانسته هنوز خریدار خودتحریمی و المللی بین اقدامات

 روسیه پاالیشگاه کارکرد کاهش به و کرده حذف را روسیه خام اولیه مواد برای عمده خروجی یک متحده ایاالت های
 .کند می کمک روز در بشکه 500.000 به نزدیک
 سعودی عربستان سابقه بی افزایش

 نفت صادرات رسمی قیمت تا دشت آن بر را سعودی عربستان ایست میدل خام نفت برای اقیانوسیه-آسیا قوی تقاضای

 فرمول های قیمت سعودی آرامکوی دولتی پاالیشگاه .برساند خود حد باالترین به منطقه این به می ماه در را خود خام

 حالی در داد، افزایش بشکه هر در دالر 4.40 را اقیانوسیه-آسیا به عربی سنگین و متوسط سبک، صادرات رسمی

 فوق و متوسط سبک، پریمیوم دهد می نشان که داشت افزایش بشکه هر در دالر 3.70 عربی سبک فوق گرید که

 با و رسد می می ماه در دبی و عمان ماهانه میانگین به نسبت بشکه در دالر 9.30-9.60 رکورد به عربی سنگین
 .است شده تعیین عرب سنگین گرید برای بشکه در دالر 7.95 پریمیوم زیر، نمودار به توجه

 



 

دالر در هر بشکه  5اقیانوسیه انتظار داشتند که قیمت فرمول ماه می گرید سبک عرب حدود -دست کم چهار پاالیشگاه آسیا

دالر در هر بشکه منطقی تر است و به کاهش تقاضای چین در  4-4.10افزایش یابد، اگرچه برخی دیگر گفتند که افزایش قیمت 

.  که عملیات پاالیشگاهی را کاهش داد اشاره کردند 1400اسفند  25مارس برابر با  16، زلزلۀ 19-نتیجۀ محدودیت های کووید

فرمول رسمی افزایش قیمت ها در صورتی مبادلۀ محموله های نفت خام میدل ایست در اوایل ماه مارس به باالترین حد خود 

اقیانوسیه به دلیل ترس از افزایش رقابت خریداران اروپایی که به دنبال جایگزین -انجام می شود؛ زمانی که پاالیشگاه های آسیا

همچنین، شرکت دولتی الشاهین قطر گرید ترش متوسط با بارگیری . هایی برای نفت روسیه بودند، محموله ها را متوقف کردند

فروخت که باالترین  1400اسفند  23مارس مصادف با  14دالر در هر بشکه به دبی در  12ماه می را با قیمتی نزدیک به 
 .است 2008قیمت از نوامبر 

 فشار بالتیک بر مدیترانه

تغییر مسیر جریان های اورال بالتیک از بازار شمال غربی اروپا به منطقه مدیترانه، تحویل گرید ترش آگوستا را تحت فشار 

صادرات نفت خام اورال متوسط ترش روسیه از بنادر پریمورسک و اوست لوگا در بالتیک به طور فزاینده ای . قرار داده است

به . در ماه مارس پس از توقف خرید برخی از خریداران عادی در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین تغییر چشمگیری داشت

میلیون بشکه در روز بوده  1.3گفته شرکت تحلیل نفت ورتکس، محموله ها از بنادر بالتیک در ماه گذشته به طور متوسط 

درصد از این منابع در نیمه اول ماه به مشتریان شمال غربی اروپا و منطقه بالتیک رسید و تنها یک پنجم  64حدود . است

داده های ورتکس . اکثر این قراردادها قبل از آغاز درگیری ها در اوکراین انجام می شد. صادرات به سمت دریای مدیترانه بود

درصد به  24درصد از صادرات اورال بالتیک به سمت دریای مدیترانه رفته و فقط  50نشان می دهد که در نیمه دوم مارس 

این تغییر همزمان با سقوط قابل مالحظۀ تقاضا برای نفت خام . سمت بازارهای منطقه شمال غربی اروپا و بالتیک حرکت کرد
در لهستان  PKNاورال از سوی خریداران کلیدی بالتیک همراه است؛ شرکت های نسته در فنالند، پریم در سوئد و اورلن 

این روند احتماال در ماه جاری . همگی قصد خود را برای عقب نشینی از خرید نفت خام روسیه در چند هفته گذشته اعالم کردند

هیچ محموله ای از اورال که در آوریل در بنادر بالتیک بارگیری شده است، مقاصدی در شمال غربی . نیز ادامه خواهد داشت

عازم استونی  1401فروردین  16آوریل برابر با  5اروپا یا منطقه بالتیک نداشتند به استثنای یک محموله پریمورسک که در 

افزایش جریان اورال بالتیک به دریای مدیترانه نفت خام ترش جایگزین را تحت فشار قرار می دهد که معموآل در آن بازار . شد

مورد توجه قرار می گیرند، به ویژه اینکه صادرات از پریمورسک و اوست لوگا در این ماه به باالترین حد خود قبل از شیوع 
 .برنامه ریزی شده است 19-کووید

 به شرق رفتن محموله های روسیه

نفت خام روسیه در حال حرکت به سمت هند و چین است که ممکن است به محدود کردن کاهش منتظره در صادرات پاالیشگاه 

هند پرچمدار خرید نفت خام روسیه است و نه تنها اورال متوسط ترش، بلکه . هایی که از نفت روسیه اجتناب می کنند کمک کند

از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین پاالیشگاه های هندی . سوکول ترش سبک را نیز از جزیره ساخالین خریداری کرده است
.  در بین خریداران پیشرو هستند BPCLو  IOC ،HPCLپاالیشگاه های دولتی . میلیون بشکه اورال خریداری کرده اند 16تا 

براساس داده ورتکس، پاالیشگاه های هندی از تخفیف های بی سابقه برای اورال استفاده می کنند زیرا خریداران در اروپا از 

به گفته پاالیشگاه های هندی، فروش اسپات اورال به پاالیشگاه های . نفت روسیه پس از اقدام نظامی در اوکراین اجتناب می کنند

دالر در هر بشکه کمتر از معامالتی بود که در اواسط فوریه، قبل از حمله به  14هندی در پایان مارس با قیمت هایی حدود 

میلیون بشکه منحصرآ  16هند معموآل اورال های دریای سیاه را در صورتی خریداری می کند که . روسیه منعقد شده بود

بشکه در روز اورال برای صادرات از نووروسیسک در مارس برنامه ریزی  475.000تقریبآ . محموله نووروسیسک باشند
نفت خام  HPCLو  BPCLعالوه بر اورال، . شده بود اما تمام خریدهای اخیر هند برای بارگیری سریع محموله ها نیست

این فروش پس از آن صورت گرفت که ویدش . در هند خریداری کرده اند ONGCسوکول را از تولیدکننده دولتی ویدش 

ONGC به گفته منابع، . نتوانست پیشنهادات را از طریق مناقصات جذب کندHPCL  بشکه سوکول  700.000همچنین

سوکول به ندرت به هند منتقل می شود زیرا نفت خامی است که پاالیشگاه های ژاپن و کره جنوبی معموآل . خریداری کرده است
 .آن را خریداری می کنند



 
 امریکا نفت بازار به دموکرات ورود

 "افزایشی و ثبات بی" های قیمت مورد در تا خواهند می فدرال گذاران قانون از متحده ایاالت سنای های دموکرات

 دایان ،(واشنگتن) کانتول ماریا سناتورها .کنند تحقیق غربی سواحل در نفتی های فرآورده سایر و گازوئیل بنزین،

 کمیسیون رئیس به ای نامه 1401 فروردین 16 برابر آوریل 5 در (اورگان) وایدن رایان و (کالیفرنیا) فاینشتاین
 غربی سواحل در سوخت فروشی خرده های قیمت که شدند مدعی و کردند ارسال خان لینا (FTC) فدرال تجارت

 زیر را بازارها آن در Opis قیمت گزارش در را آژانس نقش نامه این در تقاضا و عرضه مبانی .نیست تفسیر قابل

 هر و معیار های شاخص تعیین با مرتبط تجاری شیوۀ هر به که خواهند می آژانس از گذاران قانون .برد می سؤال

 می دخالت اورگان و کالیفرنیا واشنگتن، در نفت فروشی عمده های قیمت کاذب افزایش در را ها شیوه این که روندی
 می منتشر غربی سواحل سراسر در را قراردادها در استفاده مورد های شاخص Opis .دهد قرار بررسی مورد دهد

 مبادله قابل که هستند معامالتی براساس ها شاخص این که گفتند Opis به مستقیم اشاره بدون گذاران قانون .کند

 سعی است ممکن بازار فعاالن اینکه از هستند نگران آنها دیگر، عبارت به .نیستند نیز درک قابل و عمومی نبوده،

 مدیر کالو مک رابرت .کنند دستکاری را اسپات های قیمت زمان، آن از بعد یا قبل درست معامالت انجام با کنند

 1401 فروردین 16 با مصادف آوریل 5 در سنا بازرگانی کمیته استماع جلسه در که کالو مک انرژی مشاورۀ

 بود، کاهش به رو خام نفت قیمت با همزمان کشور سراسر در گذشته ماه در بنزین قیمت اینکه با گفت شد حاضر
 قیمت گزارش های آژانس دیگر و کالو مک Opis .داد می ادامه خود افزایش به کالیفرنیا در ای جاده سوخت قیمت

 که است معتقد و گیرد نمی نادیده را هستند متکی آنها به ها داده داوطلبانۀ ارائه برای بازار کنندگان مشارکت به که
 .است صنعت عملیات در محوری و اثربخش جالب، بسیار رویکرد یک FTC برتر، دنیای یک در
 



 


