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 بنزین واردات در ویتنام شکنی رکورد

 مصادف آوریل۱۲ روز در فارس وخلیج اقیانوسیه آسیا منطقه بازارهای از وگاز نفت تحلیلی تیم گزارش به

 کلیه در نیاز مورد میزان به بنزین وعرضه چین سوی از بنزین صادرات افزایش به توجه فروردین،با ۲۳ با

 چین.بود کاهش روبه مختلف اکتان اعداد با بنزین انواع فارس،قیمت وخلیج اقیانوسیه آسیا منطقه های پایانه

 در که هستند یی بنزین ها اکسیژنه های بنزین.است داده افزایش را خود اکسیژنه بنزین صادرات بخصوص

 فرایند که شوند می وباعث دارند خود در معمولی های بنزین از بیشتری اکسیژن موتور، در سوختن هنگام

 آلودگی ترتیب، این وبه شود خارج اگزوز از موتور سوخت از کمتری وبخش پذیرد صورت بهتر سوخت

 ودر شوند می ترکیب اتر یا اتانول از درصدی با معموال ها بنزین نوع این.کنند می ایجاد محیط در کمتری

 میزان که کشورهایی در.است بنزین در هایی افزودنی چنین وجود ، بنزین با همراه اکسیژن  وجود علت واقع

 آلودگی از زیادی حد تا تواند می هایی بنزین چنین از استفاده رود می باال سرد فصول در آنها آلودگی

 بوستر اکتان مانند کنند می فراهم را بهتری واکسیژن سوخت مخلوط اینکه به توجه با البته ها بنزین این.بکاهد

 درصد۳۴۶.۶۵ مارس ماه در ویتنام کشور واردات.برند می تر باال را سوزی آرام درجه و کنند می عمل

 سال مشابه مدت با قیاس در که است رسیده تن۴۲۹۱۷۱ دهدوبه می نشان را قبل ماه به نسبت رشد

 این.است بوده کنون تا ۲۰۱۴ سال از ویتنام واردات میزان حد وباالترین داشته رشد درصد۵۹۵.۱۸گذشته
 مشکل برای مدتی ظاهرا   که است ویتنامNghi Sonدرپاالیشگاه مشکالتی بروز دلیل به واردات از حجم

 از قرنطینه وحذف ها محدودیت ویتنام،برداشتن واردات باالی حجم دیگر دلیل.است داشته برق نیروو تامین

 شده منتشر آمار اساس بر.است بوده کشور این در مسافران و گردشگران تردد وتسهیل ورودمسافران شرایط

 پرتردد ماه شدن سپری از وپس ژانویه ماه در اندونزی ،کشور ژانویه ماه در بنزین مصرف میزان از

 ماه در گرددنهایتا می محسوب مصرفی پر ماه معموال ها فستیوال و ها جشن برگزاری دلیل به دسامبرکه

 ژانویه ماه در البته.است داشته کاهش۲۰۲۱ دسامبر ماه به درصدنسبت۲۴.۱۳و داشته کمتری واردات ژانویه

 چنین وتحت بود گردیده تردد کاهش امرباعث بودوهمین شده بیشتر کشور این در۱۹ کوید به ابتال میزان

 گردد می محسوب آسیا شرق جنوب خریدار بزرگترین که اندونزی در بنزین مصرف کاهش وبا شرایطی
 .رسید تن ملیون۱.۱۰ به بود تن ملیون۱.۴۵ دسامبر ماه در که ،واردات

  تا وآمد رفت منع مقررات اعمال وتمدید وجاوه بالی شهر دو در توریستی اماکن کردن محدود واقع در

 ژانویه ماه در بنزین ومصرف تردد کاهش باعث گردشگران عالقه مورد مکان دو این در  ژانویه۳۱

 روز در .رسید۲۰۲۲ درژانویه درصد۳۵.۴۹ به۲۰۲۱ دسامبر در درصد۴۲.۸ از تردد شاخص.شد

 وابسته کاهش دالر۱.۸۷ تا۱.۴۱ سنگاپوربا پایانه فوب تحویل ترم اساس بر بنزین بشکه هر قیمت آوریل۱۲

 بنزین انواع قیمت فارس خلیج در.رسید فروش به  دالر۱۲۰ تا۱۱۷ بین بنزین، انواع از هریک اکتان عدد به
 .است بوده دالر۱۱۵ تا۱۱۲ بین

 



 
 گازوئیل واردات وافزایش ویتنام پاالیشگاه در فنی مشکل

 سنگینی تقاضاهای ویتنام.کند حفظ آوریل ۱۲ روز در را خود ثبات توانست اندک گوگرد  میزان با گازوییل بازار

 کشور واردات اطالعات اساس وبر وگاز نفت تحلیلی تیم گزارش به.دارد را سولفور متوسط میزان با گازوییل برای
 ماه در بنزین تن۶۷۷۲۸۱ کشور اینNghi Son  پاالیشگاه در مشکل بروز از پس که دهد می ،آمارهانشان ویتنام

 واردات میزان باالترین است داشته قبل ماه به نسبت افزایش درصد۳۹ نزدیک که است داشته گازوییل واردات مارس

 داشته گازوئیل واردات تن۷۹۵۲۹۴ ،ویتنام زمان آن در که شود می مربوط۲۰۲۰ سال جوالی ماه به گازوئیل

 تولیدات در وقفه البته.است یافته رشد درصد۴۱.۵۴ گذشته سال مشابه مدت به نسبت ویتنام گازوییل واردات.است

 تولید کمتری مقادیر در نیز پاالیشگاه این محصوالت وسایر نشده محدود گازوییل به صرفا کشور این اصلی پاالیشگاه

 شدن برداشته موضوع است شده گازوییل مصرف افزایش باعث که دیگری ،موضوع فنی مشکالت بر عالوه.اند شده

 موانع برداشتن با دولت که است بوده کوید ویروس انتشار از جلوگیری برای شده ایجاد های محدودیت ورفع قرنطینه

 ویتنام مارس تا ژانویه ماه های طی در.ومسافرشد بار حمل شرکتهای در مصرف وافزایش مسافرت ها سهولت باعث

 سال در مشابه مدت به نسبت افزایش درصد۲۹ حدود در که است نموده وارد گازوئیل تن ملیون۱.۵۶

 برای ویتنام از که زیادی تقاضای اگرچه که است نموده اعالم سنگاپور پایانه در بازار فعاالن از یکی.دارد۲۰۲۱
 بازار به زیادی حد در۵۰۰ppm گوگرد درصد با گازوییل ولی شود می قیمتها تثبیت باعث دارد وجود گازوییل

 نظر به.است بیشتر تقاضا از عرضه میزان هم باز شود خریداری ویتنام توسط آن از میزان هر که شود می عرضه
 برای چندانی وتقاضاهای هستند سولفور۱۰ppm با گازوییل خرید بازارمتقاضی در خریداران بیشتر که رسد می

 ای بشکه هزار۳۰۰ دومحمولهSK ای کره نفت شرکت جنوبی کره در.ندارد سولفوروجود۵۰۰ppm با گازوییل

 بازار روانه جنوبی کرهUlsan بندر از می۱۶تا۱۴و می ۱۲تا۱۰ روزهای رادرppm۵۰۰سولفور با  گازوییل

  های تاریخ سولفوررادرppm۱۰ با گازوییل ای بشکه هزار۳۰۰ محموله دو همچنین شرکت این.نمود خواهد

 بر سنگاپور پایانه در ppm۱۰گازوئیل بشکه هر قیمت.نمود خواهد بارگیریUlsan ازبندر می ماه۱۴تا۱۲و۱۰تا۸

 بشکه هر قیمت.رسید دالر۱۴۱.۴۴به افزایش دالر۳.۸۸ با سنگاپور پایانه در کشتی عرشه برروی تحویل ترم اساس
 نیز فارس خلیج در آوریل۱۲ روز در.رسید دالر۱۳۹.۷۷ به افزایش دالر ۳.۸۱ سولفورباppm۵۰ با گازوئیل

 جزیی بسیار نوسانی با ۱۳۷.۹۴ قیمت نیز ژاپن و جنوبی کره در.بود بشکه هر در دالر۱۳۸ تا ۱۳۵ بین ها قیمت
 .است بودهCFR ترم براساس البته دالر۱۴۸ با استرالیا در گازوییل قیمت ترین گران.است بوده

 



 
 یافت خواهد افزایش جت سوخت برای تقاضا

 می نظر به چنین ولی است بوده کاهشی خام نفت قیمت با وهمسو اخیر چندروز در جت سوخت قیمت چه اگر

 فصل رسیدن وفرا هوا تدریجی شدن وگرم گاهها فرود از بسیاری در قرنطینه شدن برداشته به توجه با که رسد

  حد در نهایتا رسید می نظر به که چین صادرات.شود بیشتر جت وسوخت کروسین برای ،تقاضا مسافرت ها

 تن ملیون یک به و رفت فراتر محدوده این  ،از شود عرضه قیانوسیه آسیا های بازار به تن۷۰۰ تا۶۰۰

 اوکراین و روسیه بین جنگ.دارد وجود آینده در جت سوخت وضعیت به نسبت نیز هایی بینی بد البته.رسید

 و واوکراین بالروس و روسیه شهرهای مقاصد به ها پرواز کاهش و روسیه هواپیمایی شرکتهای وتحریم

 درعرضه بزرگی مانع تواند می روسیه و اروپایی کشورهای بین وتعارضات سیاسی های تنش همچنین

 سوخت گیردقیمت می شدت روسی شرکتهای علیه بر ها تحریم گستره که حالی در.باشد جت سوخت وتقاضای

 کمی تعداد که است پروازهایی شود می مشاهده گذشته از بیشتر اخیرا که ای پدیده و یابد می افزایش نیز جت

 خوش های بینی پیش البته.شود نمی جبران مسافران کم تعداد با ها آن سوخت سنگین های هزینه و دارد مسافر

 جنوب کشورهای به مربوط عمدتا گیرد می صورت جت سوخت برای تقاضا افزایش خصوص در که ای بینانه

 هوایی صنعت گسترش حال در وبتدریج است بوده پایین آنها ناوگان ظرفیت کنون تا که آسیاست شرق

 می نوید را هوایی صنعت از روشنی افق جهان نقاط اقصی به جدید مسیرهای ایجاد وبا هستند خود ومسافربری
 برای ای بشکه هزار۳۰۰جت سوخت محموله یک خرید حال در سریالنکا هواپیمایی شرکتCeylon.دهند

 ۱۲ روز در سنگاپور پایانه در جت سوخت بشکه هر قیمت.است می ۳ تا۲ تاریخ در کلمبو مقصد در تحویل

  با نیز فارس خلیج کروسین بشکه هر قیمت.رسید بشکه هر در دالر۱۲۶.۷۳به افزایش دالر۲.۴۵ با آوریل
 .دالررسید۱۲۳.۸۵ به افزایش دالر ۲.۵۲

 



 


