
 

 آوریل ۸ روز در فارس خلیج و اقیانوسیه و آسیا نفت بازار
 

 سنگاپور وواردات چین بنزین صادرات افزایش

 در که بود انتظاراتی کاهش این دلیل یافت کاهش فروردین ۱۹ با مصادف آوریل ۸ روز در بنزین قیمت

 بیشتر چین بنزین صادرات آوریل ماه از که است قرار ظاهرا   و بود شده مطرح چین مجدد صادرات خصوص

 باعث بازار در خام نفت وفور و نفتی ذخایر آزادسازی آمریکا در دیگر سوی از .باشد سال اول های ماه از

 صادرات آوریل ۶ به منتهی هفته در .شد نفتی فرآورده های قیمت ها کاهش و کلی طور به عرضه افزایش

  حدود در واردات نیز دیگر سوی از و رسید تن۴۸۵۸۵۱ وبه داشت رشد قبل هفته به نسبت برابر ۱۳ سنگاپور

 هزارتن ۷۷۰ حدود به واردات کل نهایت در و است بوده قبل هفته از بیشتر سنگاپور پایانه به درصد ۱۹۷

 تایوان از واردات همچنین .داشت قبل هفته به نسبت افزایش درصد ۱۵۸ چین از سنگاپور واردات .است رسیده

 قبل هفته به نسبت افزایش درصد ۱۴۴ حدود در نیز ژاپن از  سنگاپور بنزین واردات .است بوده ۳۱۷ از بیش
 .است داشته
 تقاضا افزایش اصلی عامل رمضان ماه

 بوده تن هزار۹۱و هزارتن۱۲۹، هزارتن ۱۵۹ ترتیب به ژاپن و چین،تایوان کشور سه از سنگاپور واردات

 که گردید باعث شانگهایی نفری میلیون ۲۶ شهر در ده ۱۹ کوید به ابتال از جدیدی موارد شدن پیدا .است

 این در بنزین مصرف که گردید باعث امر همین و گردد اعمال شهر این در دولت سوی از شدیدی قرنطینه

 بزرگ شهر معمول مصرف ازمازاد بنزین صادرات برای هایی انگیزه و یابد کاهش  بنزین برای شهروتقاضا

 نفت بازار در تحلیلگر موسسات از شده انجام های بینی پیش اساس بر .شود ایجاد سنگاپور پایانه به شانگهای

 بنزین تن هزار ۸۰۰ از بیش ژوئن و آوریل دوماه طی در چین که شود می بینی پیش اقیانوسیه آسیا و خاورمیانه

 نسبت درصد۵۱۲درصد،و۵۱۷درصد،۷۲۷ترتیب به اندونزی و مالزی ویتنام به سنگاپور صادرات.نماید صادر

 دلیل به مالزی و اندونزی مسلمان کشور دو به سنگاپور بنزین صادرات افزایش .است داشته رشد قبل هفته به

 طبیعی طور به و دارند بیشتری تردد شب ساعات طول در مسلمانان ماه این در که است بوده رمضان ماه شروع

 ملیون۱۰.۵ ماه این برای اندونزی .باشد می کشور دو این در دیگر ماههای از بیشتر ماه این در بنزین مصرف
  خرید دنبال به آوریل ماه در اندونزی نفتی بزرگ  شرکتPertamina.است گرفته نظر در واردات بشکه

 تعداد است قرار رمضان ماه ایام بر عالوه نیز مالزی در .است بوده ۹۰ اکتان با بنزین بشکه هزار۸۰۰

 ترتیب بدین و یابد افزایش ۱۹ کووید به مربوط ها محدودیت لغو دلیل به کشور این از کننده بازدید مسافران

 بشکه هر قیمت صورت هر در .است بوده گذشته ماه حتی و گذشته هفته از بیشتر نیز اندونزی برای تقاضا

 بوده دالر ۱۲۲ تا ۱۱۸ سنگاپور پایانه در کشتی عرشه روی بر تحویل برای اکتان عدد متفاوت درجات با بنزین

  تا۱۱۴ بین بنزین انواع قیمت نیز فارس خلیج در.است بوده اندک قبل معامالت جلسه به نسبت نیز آن ونوسانات
 .است بوده دالر۱۲۵ تا دالر۱۲۲ بین بنزین بشکه هر قیمتCFR ترم براساس ژاپن ودر دالر۱۱۷

 



 
 چین در جت سوخت مصرف کاهش

 کشورها،به در جت سوخت مصرف میزان از موجود وآمارهای مستندات به وباتوجه وگاز نفت تحلیلی تیم گزارش به

 است داشته زیادی تاثیر  چین هوایی صنعت در خصوص به ۱۹ کووید به ابتال جدید موارد شدن پیدا که میرسد نظر

 در جت سوخت وبخصوص سوخت انواع مصرف میزان بر که است بوده حدی تا مسافران بین در آن شیوع و است

 است گرفته صورت شانگهای بزرگ شهر در  دولت سوی از که مقرراتی ِاعمال .است بوده گذار تاثیر کشور این

  درین مصرفی جت سوخت  از زیادی بخش این بنابر .یابد کاهش زیادی حدود تا مسافرتها تعداد که گردیده باعث

 جنوبی کره و ژاپن که حالی در و است گردیده مجاورصادر کشورهای به و منطقه در و یافته صادرات قابلیت کشور،

 چین اند نموده صادر آمریکا به را خود  داخلی مصرف بر مازاد تولیدی جت سوخت آوریل،۸ به منتهی هفته در

 چین صادرات.است رسانده فروش به اقیانوسیه آسیا منطقه همان در بیشتر را خود داخلی جت سوخت مصرف مازاد

 های محدودیت اعمال به توجه با است ممکن که است شده آورد بر تن هزار۷۰۰تا۶۰۰ حدود در آوریل ماه برای

 که است نموده اعالم بازار فعاالن از یکی شود بیشتر نیز این از اجتماعی گذاری فاصله رعایت گرفته صورت

 به است ممکن چین در مصرف کاهش ولی باشد می ومتعادل خوب حاضر حال در جت سوخت برای تقاضا وضعیت

 به شاید.یابد کاهش جت سوخت قیمت آن تبع وبه تقاضا ومیزان دهد تغییر را  فعلی متعادل بازار وضعیت زودی

  به کاهش دالر۱.۴۶ با فوب تحویل ترم اساس بر سنگاپور پایانه در جت سوخت بشکه هر قیمت که باشد دلیل همین

 ۱.۴۱با کروسین بشکه هر قیمت نیز فارس خلیج در.رسید فروردین ۱۹ با مصادف آوریل۸ روز دالردر۱۲۴.۶۸

 دالر۱۲۸ به کاهش دالر یک حدود با جت سوخت بشکه هر  قیمت نیز ژاپن دالرودر ۱۲۱.۷۱ به کاهش  دالر
 تایوان در Formosa ،شرکت جت سوخت شده انجام معامالت اخبار در .رسید ژاپنCFR تحویل ترم براساس

 .است رسانده فروش به می ماه نیمه در تحویل برای ای بشکه هزار۳۰۰ محموله ،یک
 



 

 سنگاپور در تقطیر میان های فراورده ذخایر کاهش

  یعنی خود حد ترین پایین سنگاپوربه پایانه در تقطیر میان های فراورده ذخایر وگاز،میزان نفت تحلیلی تیم گزارش به

 های فراورده.است نیافته کاهش حد این تا ذخایر هیچگاه کنون تا۲۰۱۳ دسامبر ۱۳ از که رسیده بشکه ملیون ۶.۷۵

 میان های فرآورده به ها فراورده این نامگذاری علت.باشد می وکروسین جت ،سوخت ئیل گازو شامل تقطیر میان

 محصوالت سازی جدا از وقبل تقطیر برج در  سبک گازهای سازی جدا از بعد ها فراورده این که است این تقطیر

 می استحصال تقطیر برج میانی بسترهای در واقع ودر شوند می تفکیک تقطیر برج در قیر همچون سنگین

 بعد و رسد می تن۹۰۷۳۵ به که بوده مالزی ،به آوریل۸ به منتهی هفته سنگاپوردر گازوییل صادرات بیشترین.گردند

 کشوری سومین نیز میانمار.است تن۵۸۸۸۲ معادل که باشد می نیوزیلند به گازوییل صادرات ،بیشترین مالزی از

 مالزی واردات حال عین در.باشد می تن۳۸۲۸۶بر بالغ که کند می خریداری را سنگاپور گازوییل صادرات که است

 گذاری فاصله مقررات اعمال دلیل وبه آوریل ماه در.گیرد می صورت ژاپن و ،چین جنوبی کره کشور سه از

 وجود این با.است داشته سنگاپور به بیشتری صادرات کشور ،این چین در گازوئیل داخلی مصرف کاهش و اجتماعی

 می المللی بین بازار در گازوییل عرضه کاهش باعث طبیعی شرایط در چین در بندی سهمیه سیستم ،اعمال

 و باشد می تن هزار۱۵۰ حدود سنگاپوردر به گازوییل صادرات میزان حداکثر است گفته بازار فعاالن یکی از.گردد

 در تقطیر میان های فراورده ذخایر فارس خلیج در.کرد باز حساب چین صادرات برروی توان نمی این از بیشتر
 بر بالغ فروردین ۱۵ با مصادف آوریل۴ روز

 سران از درصد۴۶.۹ دهدولی می رانشان قبل هفته به نسبت افزایش درصد۴.۶ که است بوده بشکه ملیون۱.۸۷

 ماه باشروع تقطیر میان های فراورده وفروش وخرید تجاری ی ها فعالیت فارس خلیج در.است تر پایین ساالنه

 اند کرده تکمیل را خود های خرید ماه این شروع از قبل های روز در کشورها  زیرا است یافته کاهش اندکی رمضان

 فارس خلیج بازار که است گفته بازار تجار از یکی.نیست مصرف کاهش معنای به اخیر هفته در معامالت وکاهش

 آمستردام اروپایی گانه سه بنادر در.است گذاشته سر پشت را تری آرام ،وضعیت هندوستان بازار با قیاس در

 آوریل۶ تاریخ تا بشکه ملیون ۱.۴۸ به و داشته کاهش درصد۶.۲ هفته این در گازوییل آنتورب،ذخایر و ،روتردام
 در گیری بار برای بازار به سولفور۱۰ppm با گازوییل ای بشکه هزار۳۰۰ محموله یک جنوبی کره.است رسیده

 سولفور۵۰۰ppmبا گازوییل ای بشکه هزار۳۰۰ محموله۴ همچنین کشور این .است نموده عرضه بازار به می ماه

 .نمود خواهد عرضه بازار به
 



 


