
 
 ارزشی خلق و ایجاد می کنیم بررسی را موفق کارهای و کسب اکثر مدل وقتی

 شده ترسیم انداز چشم واقع در.است بوده برخوردار زیادی اهمیت از آنها در جدید

 و کسب از مدلی است فرد به منحصر و بومی چشم اندازی سازمان رهبر توسط

 رقابتی جهان در.کند می خلق سازمان برای را جدیدی های توانایی رقابت، و کار

 را خود توانایی جدید ارزشی ایجاد و تقلید به نه یک با موفق بنگاه های امروز

 یک  ایجاد  برای تالش در رقابتی مزیت با همسویی در ارزشها ، می دهند توسعه

 موفقیت در مهم رکن.میکنند تقویت را سازمان  رقابتی توان ، جدید خدمات یا کاال

 تکراری و قدیمی های چهارچوب و قاعده به نه امروز های سازمان

 سازمان رقابتی مدل بررسی با که مهم استراتژیک های تصمیم اخذ جسارت.است
 .دهد قرار خود کار و کسب افق فرض پیش را رقابت توانایی می کند تالش رقبا و
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 نفت بازار در دوگانه های قدرت حکمرانی

 شیوع از جهانی اقتصاد خروج دوگانۀ های قدرت تأثیر تحت گذشته ماه 18 در نفت بازارهای

 محدودیت کاهش اما .گرفتند قرار ذخایر کاهش برای پالس اوپک تولیدکنندگان تالش و 19-کووید

 طبیعی تنزل با همراه کم گذاری سرمایه سال دو .است داده بروز را حادتری مشکل کووید های

 .است برده بین از را دست پایین و باالدست مازاد های ظرفیت از بسیاری فرسوده های زیرساخت

 کامآل .ندادند نشان واکنش هدفمند عرضۀ به ها قیمت افزایش قبلی، کامودیتی های چرخه برخالف

 روند به نفت صنعت .است کرده کمک فعلی بازار شدن محدود به اساسآ 19-کووید که است واضح

 متوقف 2020-2021 سال در را جدید ظرفیت در گذاری سرمایه و بخشید سرعت ظرفیت حذف
 تگزاس وست) WTI های قیمت کاهش که بود متحده ایاالت شیل صنعت در بار اولین این .کرد

 برای که پرکننده حفاری کاهش همچنین، .بود یافته گسترش اما مشهود 2020 آوریل در (اینترمدیت

 برخی در شیل غیر و اوپک غیر تولید رشد شود، می استفاده موجود معمولی های چاه در تولید حفظ

 به را شدید فشار از هایی نشانه پاالیش بخش اکنون، .کند می محدود را اوچک عضو کشورهای از

 تقطیر برای ویژه به محصوالت، مارجین .دهد می نشان مدت طوالنی ظرفیت به دسترسی عدم دلیل

 نفت بازارهای در اندکی های نشانه حال، این با .است آن به نزدیک یا حد باالترین در بنزین و میانی

 سرمایه های سیاست .دارد وجود ها پاالیشگاه فعالیت بهبود هدف با تقاضا افزایش بر مبنی خام

 افزایش به کمتری واکنش نفت بازار در عرضه طرف که است شده باعث کارانه محافظه گذاری
 میانگین طور به ماهه سه این در گذشته، سال 8 در بار اولین برای WTI .باشد داشته ها قیمت

 متحده ایاالت شیل های کمپانی در گذاران سرمایه حال، این با .بود بشکه هر در دالر 100 از باالتر

 علیرغم نیز پالس اوپک اعضای .خواهند می بیشتری بازدهی بلکه نیستند؛ بیشتر حفاری خواستار

 بشکۀ هر در دالر 110 از باالتر قیمت برخالف و متحده ایاالت بویژه نفت، واردکنندگان درخواست

 را خود تولید پالس اوپک کل، در .ندارند گذشته سال های برنامه لغو به تمایلی اوپک، خام نفت سبد

 در کرد؛ می تولید مارس در خود سهمیه از کمتر روز در بشکه میلیون 1.5 اما دهد می کاهش
 .یافت کاهش روز در بشکه هزار 900 به نزدیک گذشته ماه در روسیه تولید که حالی



 

 رسد نمی آمریکایی قانونگذاران به پالس اوپک زور

 سقف برای که روز در بشکه 432.000 افزایش است؛ پایبند تعهدات به همچنان پالس اوپک

 ظرفیت به توجه با شد، تعیین اردیبهشت 15 با برابر می ماه 5 در وزراء توسط ژوئن در تولید

 تقاضای و روسیه عرضۀ تأمین برای مانده باقی عملی حل راه تنها بازار، ثباتی بی و محدود

 احیای برای متحده ایاالت قانونگذاران جدید اقدامات از مانع نتوانست امر این اما .بود چین

 کاخ ناامیدی باعث نتیجه، در و شود است، داده قرار هدف را پالس اوپک مستقیمآ که قوانینی

 بلکه باشد؛ مستثنی انتقادی بررسی از نبایستی پالس اوپک تصمیم البته .شد تولیدکنندگان و سفید

 در بزرگ مشکل تنها طرفی، از .شود گرفته نظر در هم راهبردی های زیرساخت لحاظ از باید

 برخی که است این رسید توافق به گذشته سال راه   نقشۀ در که ماهانه افزایش به پایبندی مسیر

 از روسیه که است بدیهی .کنند محقق را خود های سهمیه توانند نمی راحتی به تولیدکنندگان از

 ها شرکت از بسیاری .است بوده روبرو زیادی مشکالت با اوکراین به خود نظامی تهاجم زمان

 اگر .است کاهش به رو نیز داخلی مصرف و کنند می اجتناب روسی های محموله واردات از

 دهد، ادامه جاری سال پایان تا روسیه نفت تدریجی حذف برای خود برنامه به اروپا اتحادیه

 نفت تولید گذشته، ماه در روسیه دارایی وزیر سیلوانوف آنتون گفته به .شد خواهد تشدید فشارها

 درصد 17 جاری سال در غربی خریداران سوی از تقاضا کاهش دلیل به است ممکن روسیه

 شده مشخص زیر نمودار در که همانطور .است روسیه از فراتر مشکل اما .باشد داشته کاهش

 مشکل با نیز نیجریه و عراق مانند تولیدکنندگانی آرگوس، های ارزیابی به توجه با است،
 .است داشته کاهش بشکه میلیون 1.5 تقریبآ خود مارس تولید در گروه این و اند بوده مواجه



 

 شود می حذف موربان آتی معامالت نقدی قیمت
 بازار در خام نفت نقدی های محموله برای همچنان عرضه، از پس سال یک ،IFAD موربان آتی قراردادهای

-آسیا بازار با شده ارسل خام نفت سبک گریدهای دیگر ارزیابی با .اند نگرفته قرار استفاده مورد اقیانوسیه-آسیا
 ابوظبی شیرین سبک موربان از اغلب ها پاالیشگاه روسیه، Sokol و متحده ایاالت WTI جمله من اقیانوسیه

 آن شود، می تعیین IFAD آتی قراردادهای توسط که موربان روزانه قیمت .کنند می استفاده مرجع قیمت بعنوان

 های محموله دقیق گذاری قیمت روند در هنور IFAD موربان قرارداد اما .کند می تبدیل تر آسان مرجع یک به را

 ماهانه فروش رسمی قیمت ابوظبی مالکیت با آدنوک .است نشده اعمال اقیانوسیه-آسیا بازار در خام نفت نقدی
 دیگر و موربان فیزیکی های محموله از ای عمده بخش .کند می تعیین را IFAD قرارداد مقابل در موربان برای

 است، شده تعیین پالتس قیمت دهندۀ گزارش آژانس توسط که دبی های ارزیابی براساس همچنان ابوظبی گریدهای

 در فیزیکی های محموله از محافظت دبی، سوآپ بازار نقدینگی دلیل به که معتقدند بازار فعاالن .شوند می معامله

 دیگر و موربان برای قیمت مبنای بعنوان دبی از دهند می ترجیح ها پاالیشگاه همچنین .است تر راحت دبی برابر

 خلیج دار مدت و نقدی های فروش سایر برابر در آنها پذیری رقابت زیرا کنند استفاده ابوظبی خام نفت گریدهای

 حریصانه آدنوک .است تر راحت اند، شده گذاری قیمت عمان-دبی یا دبی میانگین با که اقیانوسیه-آسیا به میدایست
 خام نفت گریدهای دیگر گذاری قیمت برای آن از دهد می ترجیح و است IFAD موربان آتی قراردادهای دنبال به

 بازار فعاالن از بسیاری اما .کند استفاده جهان سراسر در شده تولید گریدهای سایر بر عالوه میدایست، خلیج
 .شود اعمال بازار در معیار یک بعنوان که است زود هنوز IFAD موربان برای که معتقدند
 است مواجه روسیه نفتی تحریم درخواست با اروپا اتحادیه

 سال پایان تا روسیه خام نفت واردات تدریجی حذف بر مبنی عضو کشورهای از برخی درخواست با اروپا اتحادیه

 نفتی محصوالت و آینده ماه 6 در روسیه خام نفت عرضه که کند می پیشنهاد اروپا کمیسیون .است مواجه جاری

 ممنوعیت معنای به توقف این که کرد بیان کمیسیون رئیس درالین ون اورسوال .شود متوقف جاری سال پایان تا

 بستۀ این اجرای او، اعتقاد به .بود خواهد لوله خطوط و دریا ازطریق روسیه شده پاالیش و خام نفت واردات کامل

 وابسته روسیه نفت به شدت به عضو کشورهای از برخی که گفت همچنین .بود نخواهد آسان چندان تحریم ششم

 کمیسیون پیشنهاد با آرا اتفاق به بایستی اروپا اتحادیه عضو کشورهای .کنیم کار آن روی باید فقط ما اما هستند

 مستثنی لوله خطوط ازطریق تأمین اینکه مگر کرد؛ نخواهد حمایت ممنوعیت این از مجارستان اما کنند موافقت

 یک کار این با زیرا بپذیریم را طرح این توانیم نمی ما" مجارستان وزیر نخست اوربان، ویکتور گفته به .شود

 نشست تا حداقل را طرح تصویب تواند می او مخالفت ."اندازیم می مجارستان اقتصاد سر روی را اتم بمب

 اجرای برای تا هستند درصدد چک جمهوری و اسلواکی .بیندازد تعویق به می 30-31 در اروپا اتحادیه رهبران

 مجارستان به پیشنهاد این مجارستان، خارجه امور وزیر سیجارتو پیتر گفته به .بخرند بیشتری زمان ها تحریم

 پیشنهاد این با همچنان بوداپست .باشند داشته فرصت ها تحریم اعمال برای 2023 سال پایان تا دهد می اجازه

 نفت تأمین و شد خواهد نابود کامآل مجارستان انرژی عرضۀ امنیت کار، این با گوید می سیجارتو .است مخالف

 موافقت ها تحریم این با تواند می صورتی در تنها مجارستان کند؛ می غیرممکن را تقاضا به پاسخ در کافی خام

 در بشکه هزار 100 کدام هر اسلواکی و مجارستان .باشد مستثنی قاعده این از لوله خط طریق از انتقال که کند

  چک جمهوری در رقم این که حالی در کنند؛ می وارد دروژبا لولۀ خطوط طریق از را روسیه خام نفت روز
 .است روز در بشکه 70.000

Ice Futures Abu Dhabi’s (IFAD) Murban 
monthly official selling price (OSP) 

 



 
 زنگ خطر در بازار بنزین به صدا در آمد

شواهد روزافزون از کاهش ظرفیت پاالیشی جهان، با نزدیک شدن به اوج تقاضا در سه ماهه 

عواملی همچون کاهش دائمی ظرفیت . سوم، زنگ هشدار در بازارهای بنزین را به صدا در آورد

، افزایش هزینه های پاالیشی که با درگیری ها در 19-پاالیش به دلیل شیوع ویروس کووید

. اوکراین تشدی شد و شروع تعمیرات بهاره پاالیشگاه ها همگی عرضه بنزین را کاهش دادند

دالر در هر بشکه است که فقط بین سال  25مارجین سود بنزین در شمال غربی اروپا بیش از 

براساس نمودار زیر، مارجین سود . برای مدت کوتاهی امکان پذیر بوده است 2005-2015های 

دالری در هر بشکه رسید و برای اولین بار در ایاالت متحده از  27اقیانوسیه به رکورد -در آسیا
 .دالر به ازای هر بشکه گزارش شد 40باالتر از  2008سال 

 
 



 
 از کمتر بسیار ذخایر اینکه با .دارد نیاز تری سریع عرضه به بازار که است معنا این به مارجین بودن باال

 برنارد گفته به .کنند می کار آنها به نزدیک ظرفیتی با حاضر حال در ها پاالیشگاه اما هستند، فصلی میانگین

 که مازادی ظرفیت و است اتمام به رو نوعی به غرب در پاالیش سیستم پترولیوم، بریتیش اجرایی مدیر لونی

  حدود که زند می تخمین آرگوس .دارد قرار شرق در عمدتآ حاضر حال در دارد، وجود جهانی سیستم در

 به کرونا گیری همه دوران در درصد 6 تقریبآ یا اروپایی پاالیشگاه ظرفیت از روز در بشکه 600.000

 دیگر برخی و شدند تبدیل زیستی سوخت کارخانجات به تأسیسات از برخی .است رفته بین از کامل طور
 .بود خواهد باالتر احتماآل متحده ایاالت در رقم این .شدند تعطیل کامآل

 یابد می کاهش ماه در اوپک بارگیری
 در کاهش بشکه 170.000 با اوپک خام نفت بارگیری ،Oil Movements اولیۀ برآوردهای براساس

 این .داشت افزایش روز در بشکه 880.000 جاری سال در اما رسید روز در بشکه میلیون 22.8 به آوریل

  به کاهش بشکه 930.000 با که بود افریقا غرب در بارگیری شدید کاهش دلیل به اساسآ ماهانه ریزش

 محموله برای تقاضا نامطلوب آربیتراژ اقتصاد و چین در پایین تقاضای .رسید روز در بشکه میلیون 2.56

 روز در بشکه 650.000 با منطقه این از غرب صادرات .داد کاهش را اقیانوسیه-آسیا در افریقا غرب های

 نفت اروپا غرب شمال و مدیترانه های پاالیشگاه که رسید می نظر به زیرا رسید بشکه میلیون 1 به کاهش

 کاهش این از بخشی اما .اند داده قرار اولویت در تصور حد از تر ارزان را متحده ایاالت یا شمال دریای خام
   .داد نسبت آنگوال در تولید ساختاری کاهش و نیجریه در زیرساختی مسائل به توان می را

 است انداخته سایه بازار بر روسیه های تحریم

 .نیست اصلی صادرکننده روسیه که چرا است مانده امان در روسیه نفت بر ها تحریم اثرات از تاکنون بنزین
 پذیر آسیب VGO ثانویۀ خوراک و آلکیالت ریفورمیت، نفتا، همچون ترکیباتی دادن دست از با بازار اما

 به که است ترکیبی اجزای منشأ سر بر طرفین بین دشواری قراردادی شرایط شاهد اروپا بنزین تجارت .است

 به پاسخ در ترکیب افزایش با همزمان ترکیبات این برای تقاضا .است شده کشیده نیز بنزین استخر و نفتا

  متحده ایاالت یا اروپا در ها پاالیشگاه چگونه که نیست مشخص هنوز .است یافته افزایش روزافزون تقاضای
VGO حال در نفتا .دارد وجود آن جایگزینی برای اندکی های گزینه زیرا کرد خواهند جایگزین را روسیه 

 پایینی نسبتآ قیمت اقیانوسیه-آسیا بازار در پتروشیمی تولیدکنندگان سوی از تقاضا تضعیف لطف به حاضر

 طرفی، از .دهد قرار تنگنا در را بازار تواند می آن حذف و است نفتا کلیدی تولیدکنندۀ روسیه اما .دارد

 قیمت رکورد .است رسیده خود اوج به شمالی نیمکره در (آگوست و جوالی ژوئن،) تابستان در هم تقاضا

 مالیات ها، قیمت افزایش بجای ها دولت از برخی .اند نزده کنار را بنزین کنندگان مصرف هنوز سوخت های
   .دهند می کاهش را سوخت

 



 


