
 

 آوریل۸روزتحلیل آرگوس ازبازار جهانی روغن پایه در 
 است روغن از بیشتر گازوییل تولید سود

 افزایشی ها ،قیمت عرضه کاهش دلیل به و داشته ثبات جهان مناطق از بسیاری در روغن جهانی های قیمت

 ادامه ه است افزایش روبه تقاضاها که فصلی در روغن تولید واحد های شدن وبسته واحدها مکرر تعمیرات.بودند

 به  ها قیمت اقیانوسیه آسیا در.نیست تقاضا وکاهش عرضه افزایش از خبری حاضر حال ودر زند می دامن ثبات

 و هستند بیشتر وسود آمد در کسب دنبال به پاالیشگران.یافت اخیرافزایش های هفته در بیشتر، های تقاضا دلیل

 ادامه کار به کمتر های ظرفیت با دهند می جیح تر آنها از وبعضی است زیاد بسیار واحدها تعمیرات های هزینه

 دست به باالتری وسود داشته بیشتر تولید،فروش خطوط در تغییراتی انجام با کنند می سعی دیگر وبعضی دهند

 کامل قطع ویا تولید خط در تغییراتی چنین با مسلما.نمایند ومتوقف قطع را روغن تولید کلی طور  وبه بیاورند

 داخلی بازار از یا را خود آنی خرید تقاضاهای هندوستان.داشت خواهد ادامه عرضه کاهش ،وضعیت تولید

 انجام نیز فارس خلیج وبازار  هند داخلی بازار در حتی ولی.نماید می تامین فارس خلیج بازار از ویا هندوستان

 مناطق اغلب در عرضه کمبود موضوع که حالی در.است شده عرضه کاهش به منجر ، مکررناخواسته تعمیرات

 ناخواسته تعمیرات.نیست عرضه کاهش از چندانی وخبر است بهتر  اندکی اوضاع چین در ولی شود می مشاهده

 می منظر این واز گردیده کشور این در تقاضا کاهش با مصادف چین در تولید خطوط مکرر وقطع دستگاهها

 مسایل البته.هست بازار نیاز به پاسخگویی به قادر عرضه میزان تولید وقطع تعمیرات با حتی که گفت توان

 روز۲۸ تا ها کشتی که است شده باعث اجتماعی فاصله رعایت مقررات اعمال دلیل به چین در وحمل .لجستیک

 آزاد های کشتی به دسترسی دلیل همین وبه باشند داشته خود شده تعریف مقاصد به ها محموله رساندن در تاخیر

 آن عرضه کمبود به توجه وبا است شده بیشتر نفت قیمت کاهش علیرغم گازوییل قیمت.نیست آسانی کار چندان

 به باشد ممکن گازوییل به روغن از تولید خط تغییر امکان که جاهایی در دهند می ترجیح تولیدی ،واحدهای

 نگاهی نیم پایه روغن ی ها قیمت تعیین برای فروشندگان روغن.کنند کسب سودبیشتری تا بپردازند گازوییل تولید

 پایانه در.یابد می افزایش نیز روغن ،قیمت شود می گران گازوییل قیمت گاه هر و دارند ئیل گازو قیمت به نیز
  و داشته قیمت دالر۱۱۱۰ تا۱۰۷۰ بین مخزن کنار تحویل اساس بر SN150 روغن بشکه هر سنگاپور

 دالر۴۰و داشته قیمت دالر۱۲۹۰ تا ۱۲۵۰ بین نیزSN500 روغن.است شده گرانتر قبل هفته به نسبت دالر۳۰

 نوسان در بشکه هر در دالر۱۴۲۰ تا۱۳۸۰ بین نیز استاک برایت.است داشته قبل هفته به نسبت قیمت افزایش
 .است داشته قبل هفته به نسبت افزایش دالر۲۰و بوده
 اروپا در عرضه کاهش و روسیه  روغن نمودن جایگزین عدم

 نیز اروپا در سو ازیک.است شده قیمت وافزایش عرضه کاهش به منجر بازار وتغییرات شرایط همه اروپا در

 قسمت در وحمل لجستیک مسایل دیگر سوی واز آنها کاربری تغییر ویا تولیدی واحد های مکرر تعمیرات شاهد

 آهن وراه ریلی خطوط ویا لهستان به اوکراین زمینی های مرز ویا روسیه و بالتیک حوزه در اروپا از هایی

 اروپایی بنادر در روسی های کشتی گیری پهلو امکان عدم.است گردیده عرضه کمبود باعث فنالند به روسیه

 زده دامن کاال عرضه مشکالت به انگلستان سوی از شده اعمال های تحریم اساس بر بریتانیا در وبخصوص

 یافته کاهش فوریه ماه به نسبت تن ۳۵۰۰ بالتیک منطقه بازار به روسیه از  مارس ماه در روغن عرضه.است

 جدیدتری های تحریم هرروز زیرا یافت خواهد کاهش بیشتر این از مسلما که است رسیده تن۳۵۴۴۰ به و است

 در کاهش درصد۳۰ از بیش روسیه پایه روغن صادرات .گردد می اعمال روسی وشرکتهای محصوالت برعلیه

 ماه در بود تن۲۷۵۰۰ فوریه ماه در که روسیه ریلی صادرات. است رسیده تن هزار۷۱ به و داشته مارس ماه
 .رسید نن۳۹۰۰ به مارس

 



 
 مدیترانه ومنطقه ترکیه در قیمت وافزایش عرضه کاهش

 واوضاع موجود شرایط به توجه با وخریداران بوده باال روغن گانه سه گروههای برای اروپا تمام در تقاضا اکنون هم

 از دور را آینده در روغن انواع قیمت بیشتر شدن گران واحتمال دارند سازی ذخیره و خرید در ،سعی بازار نابسامان

 کاال آنی وتامین فروش برای ای محموله هیچ ،دیگر  مدیترانه در روغن پاالیش شرکت یک حداقل. دانند نمی ذهن

 توزیع در سعی اسپانیا ونقل حمل دربخش اعتصاب دلیل به منطقه این در دیگر شرکت یک.ندارد عرضه جهت

 قراردادهایی به مربوط شود می وارد اروپا بازار به روسیه از که آنچه.دارد را محلی بازار در خود تولیدی روغن

 خریداران بین جدیدی های قرارداد که شرایطی ودر است گردیده منعقد اوکراین به روسیه حمله از قبل که است

 کاهش وهمین شود می احساس بوضوح روسیه از خرید خالی جای است نشده منعقد روسی وفروشندگان اروپایی

 ضمن دهد نمی را بازار وکفاف بوده اندک اروپا در تولید میزان.است زده دامن اروپا در تقاضا افزایش به عرضه

 قیمت وگرانی است یافته افزایش ای سابقه بی شکل به اروپا در تورم.است یافته افزایش نیز تولید های هزینه اینکه

 در زودی به توان نمی را آن آثار که است نموده هایی سیاست اتخاذ به مجبور را اروپایی های ،دولت انرژی های

 انجام همچون مقطعی های حل وراه نمود ترسیم توان نمی اروپا بازار آینده از روشنی افق حاضر حال ودر دید بازار

 یک مثال بعنوتن.پذیرد می صورت بازار موقتی کنترل منظور به تنها آفریقا شمال همچون مناطقی از واردات
 از بازار موجود های نرخ از گرانتر قیمت با است قرارSN500وSN150 پایه روغن تنی هزار شش محموله

 نیز داخلی وتولید است یافته افزایش اول گروه پایه روغن قیمت نیز ترکیه در.کند حرکت اروپا مقصد به آفریقا شمال

 کیه تر به بعضا مدیترانه منطقه از کمی مقادیر تنها و هستند کم بسیار جایگزین های محموله.یافت کاهش همزمان

 سبک های روغن که است شده باعث کیه تر در روغن تولید واحد تنها در ناخواسته تعطیلی یک.گردد می ارسال

 سر بر ،رقابت  گروه سه هر در پایه روغنهای کم عرضه به توجه با.شود عرضه بازار به واحد این سوی از کمتری

 باال های قیمت پرداخت به قادر  که وخریدارانی انجامد می بیشتر گرانی به  نهایتا شده عرضه محدود میزان خرید

 که حالی ودر است حاکم مشابهی شرایط نیز آمریکا های بازار در که است ذکر به الزم.مانند می باز خرید از نباشند

 بخش آمریکا ایام این در داشت، وجود اروپا های بازار در تعادل ایجاد امکان آمریکا از بیشتر واردات با گذشته در

 بوده طبیعی حدی تا فصل این در روغن زیاد مصرف البته. کند می ارسال هندوستان به را خود صادرات اعظم

 امسال ولی است بیشتر سال سرد ماه های نسبت به وژوئن واوریل مارس ماه های در روغن قیمت نوسانات وهرساله

 حس خوبی به کمبود این ولذا است شده همراه روسیه گسترده وتحریم روسی کاالی حذف با تقاضا افزایش همزمانی
 .شود می

 



 


