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 آرگوس مارکت گلوبال
 چین نفت بازار در میانه پادشاهی

 رو تدریج به چین قرنطینه اما است، تصور از دور همچنان اقتصادی عادی فعالیت سریع سرگیری از اگرچه

 19-کووید از را آسیب بیشترین که شانگهای ساکنان زندگی برود، پیش برنامه طبق کارها اگر .است اتمام به

 سر به کامل قرنطینه در حاضر حال در پکن اما .گشت خواهد باز عادی حالت به ژوئن اواسط در اند، دیده

 زده چنگ طلبانه جاه اهداف به همچنان اینکه وجود با پینگ جین شی دولت اینکه آن از مهمتر .برد می

 عمآل نفت تقاضای رشد .کند می چندان دو 19-کووید شیوع قبال در را خود کننده محدود های سیاست است،

 .شود تعدیل است ممکن نیز سوم ماهه سه در تقاضا بهبود طرفی، از و است یافته کاهش دوم ماهه سه در

 چینی مقامات .بازگردانند عادی حالت به را چین نفت بزرگ بازار تا هستند تالش در خام نفت تولیدکنندگان
 در ابتدا که اند داده قرار هدف را 2022 سال در (GDP) داخلی ناخالص تولید درصدی 5.5 رشد میزان

 اقتصادی توسعه نوع این .شد تکرار مجددآ آوریل در سپس و شد مشخص قرنطینه اعمال از قبل مارس ماه

 تردید این اما .است سال طول در روز در نفت تقاضای ای بشکه 500.000 افزایش دهنده نشان معموآل

 بین آژانس های پروژه در تقاضا نرخ .نه یا یافت خواهد دست آن به دوم ماهه سه در چین آیا که دارد وجود

 منظور به حاضر، حال در چین .یافت کاهش روز در بشکه 130.000 به جاری سال در انرژی المللی

 جدی تعهد اما .است داده کاهش را بهره نرخ مستغالت، و امالک بازار تحریک و اقتصادی شرایط تقویت

 سطوح در حتی گذاری، سرمایه برای ترمزی بعنوان میتواند صفر-کووید های سیاست به پینگ جین شی

 کنگره برگزاری اینکه از اطمینان با جمهوری، ریاست دوره سومین در شی .کند عمل مالی تأمین تر پایین

 مناقصۀ یک صدور حال در است، اولویت در مشکلی هیچ بدون جاری سال دوم نیمه در کمونیست حزب

 زیاد احتمال به اقتصادی، های فعالیت تشویق و 19-کووید شیوع کنترل اقدام   دو میان از دولت .است عمومی
 .داد خواهد قرار مدنظر را اولی اقدام

 اما .شود می گفته میانی دوم دوره و میانی نخست دوره بین باستان مصر تاریخ از ای دوره به میانه پادشاهی

  .است شده ذکر تجاری و اقتصادی های فعالیت گسترش و کشور در نسبی آرامش وجود دلیل به اینجا، در
 (مترجم)
 



 
 چین دست به گازوئیل کابوس پایان

 از پیش .شود محسوب جهان در گازوئیل کمبود به دادن پایان برای کلیدی تواند می همچنین چین

 با هم گذشته سال میانی تقطیر شد، عرضه شدید کاهش به منجر که اوکراین به روسیه نظامی حمله

 فرآورده بازار شدن تر تنگ باعث گذشته ماه در چین های پاالیشگاه تولید کاهش .شد مواجه کسری

 بشکه میلیون 12.6 به گذشته ماه در خام نفت تولید .بودند نشده عرضه قبل از که شد آسیا شرق های

 به گذشته، سال ژوئن مصرف پیک با مقایسه در را، چین مازاد ظرفیت و داشت ریزش روز در

 آن، در که است شاندونگ در مازاد ظرفیت بیشترین .رساند روز در بشکه میلیون 2.3 کم دست

 مستقل های شرکت .اند داده کاهش شدیدآ را تولید مرکزی دولت فشار تحت مستقل های پاالیشگاه

 چهارم یک دار عهده قبآل که اند داده اختصاص خود به را پاالیشی ظرفیت از وسیعی مجموعه چین

 صنایع در سیاست تغییر اما .بودند سنگین صنایع کلیدی کنندگان تأمین و چین گازوئیل منابع از

 در که همانطور .است کشیده پایین را گازوئیل عرضه شدت به مستقل های پاالیشگاه توقف و آالینده

 چین در داخلی تقاضای به نسبت پاالیشگاهی تولید افزایش با است، شده مشخص زیر نمودار
 .رسید روز در بشکه 500.000 از بیش گذشته سال اول نیمه در کشور این گازوئیل صادرات

 روز در بشکه 100.000 از کمتر به جاری سال اول ماهه سه در صادرات رکورد، این از پس
 .است رسیده

 
 
 



 

 تجاری های شرکت سمت به معیار تغییر پیکان نوک
 احتماآل خود، اروپایی معیار قیمت ارزیابی از روسی گازوئیل حذف برای پالتس گذاری قیمت آژانس تصمیم

 ارزیابی که کرد اعالم اردیبهشت 27 با برابر می 17 در پالتس .کند جریمه را مالی های شرکت از برخی

 .بود خواهد روسی غیر کامآل محصوالت دهندۀ نشان خرداد 11 با برابر ژوئن 1 از دیزل قیمت معیار هاس

 در را گازوئیل روسی غیر ارزیابی آرگوس اینکه از پس کوتاهی مدت قبل، ماه دو از کمتر در آژانس این

 کرده معرفی بازار به را روسی غیر گازوئیل قیمت های ارزیابی از جدیدی سری کرد، آغاز مارس ماه اواخر

 های شرکت از برخی .کند می رقابت پالتس با کاالها سایر و نفت قیمت ارزیابی ارائه برای آرگوس .بود

 بالتیک بنادر در روسی کنندگان تأمین از گازوئیل دریافت برای داری مدت قراردادهای بزرگتر مستقل تجاری

 انعکاس صورت در .اند شده تعیین پالتس گازوئیل های ارزیابی براساس قراردادها قیمت .دارند سیاه دریای و

 غیر قیمت روسیه های محموله برای تجاری های شرکت پالتس، معیارهای از روسی غیر کامآل گازوئیل

 به توجه با .رسند می فروش به تری پایین بسیار قیمت با نقدی بازار در ها محموله .پرداخت خواهند روسی

 50 تقریبی قیمت به روسی غیر گازوئیل های محموله که دهد می نشان آرگوس های ارزیابی زیر، نمودار
 .داشت افزایش اروپا غربی شمال در روسیه گازوئیل های محموله به نسبت تن هر در دالر

 قیمت با هم فقط و بپردازد روسی غیر قیمت تنی 30.000 معمولی محموله برای باشد مجبور شرکت یک اگر

 .بدهد دست از دالر میلیون 1.5 به نزدیک روند این در که باشد داشته انتظار تواند می برسد، فروش به روسیه

 به روسی محصوالت حذف با پالتس گازوئیل معیار رود می انتظار که دهد می نشان وضوح به مشتقات بازار

 به تحویل گازوئیل های محموله برای پالتس های قیمت براساس ژوئن سواپ .باشد باالتر توجهی قابل میزان
 .داشت افزایش تن هر در دالر 22 اردیبهشت 27 با برابر می 17 در اروپا غرب شمال

 



 
 قیمت با هم فقط و بپردازد روسی غیر قیمت تنی 30.000 معمولی محموله برای باشد مجبور شرکت یک اگر

 .بدهد دست از دالر میلیون 1.5 به نزدیک روند این در که باشد داشته انتظار تواند می برسد، فروش به روسیه

 به روسی محصوالت حذف با پالتس گازوئیل معیار رود می انتظار که دهد می نشان وضوح به مشتقات بازار

 شمال به تحویل گازوئیل های محموله برای پالتس های قیمت براساس ژوئن سواپ .باشد باالتر توجهی قابل میزان
 .داشت افزایش تن هر در دالر 22 اردیبهشت 27 با برابر می 17 در اروپا غرب
 سبک نفت ماندن شناور

 در شیرین سبک گریدهای خرید اشتهای پایین، گوگرد خام نفت عرضه کاهش و اروپا پاالیشی های حاشیه افزایش
 که برده باال را آذربایجان بل ند BTC جمله من اروپا خام نفت در میانی تقطیر سود افزایش .است کرده باز را اروپا

 Dated شمال دریای معیار برای خود قیمت باالترین به ،2006 سال در آرگوس رکوردهای شروع زمان از

 بشکه، هر در دالر 8 حدود به ماه این ابتدای در بشکه هر در دالر 5 از جت سوخت باالی بازدهی .است رسیده
 دنبال به آذربایجان در سوکار دولتی نفتی شرکت اینکه به توجه با .است رسیده Dated شمال دریای از باالتر

 است، ژوئن در بارگیری های محموله برای آتالنتیک حوضه معیار ازای به دالری 8.20-8.30 پرمیوم دریافت

 در بشکه 80.000 معموآل که ژوئن در آذری سبک گرید صادرات .باشد داشته بیشتری سود تواند می پرمیوم

 خط امتداد در ها عرضه تمام آن، جای به و درآمد تعلیق حالت به شود، می بارگیری سیاه دریای در آن از روز

 خام نفت اروپا در میانی تقطیر های حاشیه .شود آغاز ترکیه از صادرات تا شد هدایت جیحان-تفلیس-باکو لوله

 از قبل شمال دریای به نسبت خود میزان باالترین به معیارها از برخی که طوری به است؛ کرده تقویت را نیجریه

 اسکراووس و فورکادوس جمله من میانی تقطیر گریدهای ها پاالیشگاه از برخی .اند رسیده 19-کووید گیری همه

 با دالری 4.25 پرمیوم به نسبت ماه این در فورکادوس .اند برده کار به روسیه خام نفت جایگزین بعنوان را
 .داشت افزایش بشکه هر در دالر Dated، 2.55 شمال دریای
 صعودی عربستان در دست پایین بودجه کسری

 که است معنا این به ناکافی تقاضای و پاالیشی ظرفیت نبودن میدایست، خلیج در پالس اوپک تولیدکنندۀ دو گفته به

 .بود خواهد هدف بی و معنا بی است، انجام حال در آنچه از فراتر پالس اوپک در خام نفت تولید افزایش هرگونه

 کوتاهی خود کلی اهداف از اگر حتی است؛ گرفته قرار فشار تحت خود تولید افزایش در تسریع برای ائتالف این

 اما .کند می تهدید را کننده مصرف بزرگ کشورهای در اقتصادی رشد محصوالت قیمت افزایش زیرا کند

 این برای را اتهام انگشت که بودند این دنبال به اردیبهشت 26 با برابر می 16 در بحرین و سعودی عربستان

 سعودی عربستان نفت وزیر سلمان بن عبدالعزیز شاهزاده .بگیرند نشانه دستی پایین بخش طرف به قیمت افزایش

 خود اوج به گازوئیل و بنزین مصرف که امسال تابستان و فعلی تقاضای با متناسب پاالیشی ظرفیت هیچ که گفت

 یژه.ب که کرد اشاره پاالیش های حاشیه افزایش به بحرین در انرژی کنفرانس در همچنین .ندارد وجود رسد، می

 گفت بحرین نفت وزیر خلیفه آل احمد بن خلیفه بن محمد شیخ .است رسیده خود حد باالترین به گازوئیل مورد در

 به پالس اوپک محمد، شیخ گفته به .است معنی بی کامآل آن برای مشخصی تقاضای بدون خام نفت بیشتر تولید که

 .داد خواهد ادامه سپتامبر تا روز در بشکه 432.000 ماهانۀ شدۀ ریزی برنامه هدف افزایش به زیاد احتمال

 و تولید های کارتل عدم الیحه فشار با پالس اوپک ائتالف که است حالی در پاالیش بخش کمبودهای بر تمرکز

 های دادستان به امر این .است مواجه شود، می گفته "نوپک" الیحه اصطالحآ که متحده ایاالت در نفت صادرات

 در رقابتی ضد رفتارهای دلیل به متحده ایاالت های دادگاه در را خارجی نهادهای تا دهد می اجازه متحده ایاالت

 قرار هدف را نفت قیمت اوپک که کرد تأکید دیگر بار عراق نفت وزیر اسماعیل احسان .کند متهم نفت بازارهای

 به نسبت خام نفت ذخایر کاهش دنبال به پالس، اوپک توافق فعلی تکرار همچون اوپک های سیاست و دهد نمی
 .هستند ساله پنج میانگین
 (مترجم) .است اوپک با مقابله الیحه

 



 
 کند می تقویت را اروپا بازار آرامکو
 .است اروپایی بازارهای در خود حضور کردن رنگ پر حال در سعودی عربستان (ATC) آرامکو بازرگانی شرکت

ATC محصوالت به را بازارها این سهم اروپا، بازارهای به روسیه صادرات کاهش از گیری بهره با تا است درصدد 

 منظم طور به را ها محموله و کرده اجاره را روتردام اطراف در سازی ذخیره ظرفیت شرکت این .دهد اختصاص خود

  تقریبآ که کرد خریداری را اکسی یوروباب بنزین تن 68.000 آوریل در شرکت این .کند می بارگیری اروپایی بنادر در

 که بود باری اولین این همچنین .کند می تبدیل بزرگ خریدار دومین به را آن و کرده تصرف را بازار از درصد 17

 ذخیره مخازن از برخی بار اولین برای ظاهرآ شرکت این .کرد شرکت آرگوس اکسی یوروباب بارج بازار در آرامکو

 ایاالت بازارهای به صادرات برای یوروباب با را بنزین تواند می اکنون .است کرده تصاحب را روتردام منطقه در

 از .ببرد بین از صادرات برای شده تمام های محموله خرید با را خود عرضۀ تعهدات انجام به نیاز و کند ترکیب متحده

 بهره خیلین نزدیکی در سابک پتروشیمی سایت به انبار از مستقیم ها فرآورده سایر و نفتا تأمین از است ممکن طرفی،
 .است بوده تر فعال نفتا بازار در و آورد دست به 2020 ژوئن در را سابک سهام از درصد 70 آرامکو .شود مند

G7 روسیه نفت کردن جایگزین درصدد 

 گزینه جمله از ها قیمت و ها تعرفه که گفت اردیبهشت 28 با برابر می 18 در امریکا داری خزانه وزیر یلن جانت
 از پیش یلن .است کرده انتخاب روسیه صادرات علیه ها تحریم تشدید برای کالن اقتصادهای از G7 که هستند هایی

 ها، تعرفه و اند شده بررسی ها ایده از تعدادی که گفت خبرنگاران به بُن در بانک رؤسای و G7 دارایی وزرای نشست

 بیان است، نشده اتخاذ تصمیمی هیچ هنوز اینکه بیان با یلن .اند شده گرفته نظر در هم احتماالت سایر و ها قیمت سقف

 دست به خود طبیعی گاز و نفت صادرات از روسیه که بود خواهد متمرکز درآمدهایی کاهش بر آینده های تحریم کرد
 را روسیه واردات به خود وابستگی کانادا، و متحده ایاالت همانند دارد قصد G7 .فیزیکی صادرات کاهش نه آورد؛ می

 به ها عرضه این تدریجی حذف برای اروپا اتحادیه رویکرد از حمایت کنندۀ منعکس که دهد کاهش "منظم و موقع به"

 سریع افزایش از توان می تدریجی رویکرد یک اتخاذ با معتقدند امریکایی مقامات .است کامل ممنوعیت اعمال جای

 کمتری فروش نهایت، در است ممکن روسیه زیرا کند می معکوس نیز را ها تحریم حدی تا که کرد جلوگیری نفت قیمت

 .کند کسب بیشتری درآمدی است ممکن باشد، داشته افزایش صادرات کاهش با مقایسه در ها قیمت اگر اما باشد داشته

 اردیبهشت، 27 با برابر می 17 در پوتین والدیمیر گفته به .است شده منجر روسیه صادرات کاهش به ها تحریم تهدید

 در درآمد واقعی رشد به منجر روسیه شرکای نامنظم اقدامات و است یافته افزایش روسیه گاز و نفت فروش درآمدهای

 ممنوع را امریکا به روسیه انرژی واردات بایدن جو دولت .است شده اروپا اقتصاد به آسیب و روسیه گاز و نفت بخش
 .کنند خارج ها تحریم از را روسیه انرژی بتوانند خارجی خریداران تا است گرفته نظر در هم استثنائاتی اما است کرده

Eurobob oxy 
SABIC آن انگلیسی نام مخفف سابک و است عربستانی معدنی و شیمیایی صنایع شرکت (Saudi Basic 

Industries Corporation) (مترجم) .است 
Geleen (مترجم) هلند در شهر یک 

(مترجم) آلمان در شهری  
 



 


