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 مارکت گلوبال
 گرفت دندان به را نفت گلوی پاالیش

 فرآوری برای ها پاالیشگاه ظرفیت اما بود؛ محدود هم قبل از محصوالت بازار اوکراین، به روسیه حمله از قبل اگرچه

 ذخایر تا شد باعث و ماندند عقب قرنطینه از پس تقاضا بهبود از هم پاالیشگاهی های فعالیت .شد تمام مازاد خام نفت

   .یابد کاهش بسیار نفتی های فرآورده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصدد صنعت این که چرا رسید سابقه بی حد باالترین به آوریل در پاالیشگاهی های حاشیه زیر، نمودار به توجه با ماا
 .کند پیدا ها خودتحریم دلیل به روسیه عرضه کمبود برای جایگزینی تا بود

 نفت تأمین زنجیرۀ امتداد در پاالیش است ممکن که گفت میتوان شک بدون ای یافته افزایش های مارجین چنین به توجه با

 به نزدیک ،2020 سال در گیری همه آغاز از پیش پاالیش جهانی سیستم است معتقد انرژی المللی بین آژانس .بگیرد قرار

 اما دارد مازاد روز در بشکه میلیون 20 خام نفت تقطیر جهانی ظرفیت ظاهرآ .کرد می کار خود عملی های محدودیت

 و است مانده استفاده بدون دهه یک تا ظرفیت این از روز در بشکه میلیون 7 از بیش .است استفاده غیرقابل آن بیشتر

 ها پاالیشگاه از بسیاری برای را باالتر برداری بهره نرخ گوگرد، حذف بویژه ثانویه، پردازش ظرفیت های محدودیت

 .رسید گذشته سال 35 در خود حد ترین پایین به گیری همه این طول در ها پاالیشگاه از برداری بهره نرخ .کند می محدود

 کاهش اولین کاهش، روز در کاهش بشکه 730.000 با گذشته سال در جهانی ظرفیت انرژی، المللی بین آژانس گفته به

  تقریبآ کار، تازه های شرکت ظرفیت از بشکه 850.000 با مقایسه در .است کرده ثبت گذشته سال 30 طی در را خود

 افت امسال .شد تبدیل زیستی های پاالیشگاه به یا شده تعطیل دائم طور به تقطیر ظرفیت از روز در بشکه میلیون 1.6

 ظرفیت اوکراین به روسیه حمله .اند شده بسته غیررقابتی و کوچکتر کارخانجات زیرا داشت خواهیم رو پیش در بیشتری

 نفت و نفتا بشکه میلیون 3 نظامی حمله این از قبل روسیه .کند می تهدید جدی طور به را جهان نقاط سایر در پاالیشگاهی

 به قادر ها پاالیشگاه رسد می نظر به .دارد نیاز بیشتر تقطیر ظرفیت به حجم این جایگزینی و کرد صادر روز در کوره

 روی مازاد تقطیر ظرفیت روز در بشکه میلیون 2 تقریبآ متحده ایاالت .نیستند افزایش حال در های مارجین به پاسخگویی
 .است شده محدود داخلی مصرف از درصد 90 از بیش با ها پاالیشگاه کارکرد اما دارد کاغذ

 (مترجم) .گیرد می دندان به را تأمین زنجیره گلوی پاالیش که است آمده اصلی متن در

  .کند نمی محدود را دیگران برای کاال به دسترسی نفر، یک توسط کاال مصرف که است معنا این به بودن غیررقابتی
 (مترجم)
 



 

  
 برآمد روسیه های تحریم تشدید درصدد شل

 نفتی های فرآورده با رابطه در کنندگان تأمین برای تری گیرانه سخت های محدودیت شل و (BP) پترولیوم بریتیش

 های محموله رزرو برای معامالتی پلتفرم یک در خود پیشنهادات طریق از ها شرکت این .اند کرده اعمال روسیه
 خود پیشنهاد در BP .دادند ارائه ای گیرانه سخت های سیاست اردیبهشت، 7 با برابر آوریل 27 در جت سوخت

 شل .نیست روسیه تولید وجه هیچ به کاال این که کرد اعالم تنی 2.000-4.000 جت سوخت بارج یک خرید برای

 پیشنهاد این کرد اعالم شل .کرد بیان تنی 27.000 جت سوخت محموله برای خود پیشنهاد در مشابهی بند هم

 ترکیب روسی محصول با و شود داده تحویل و شده فروخته روسی غیر فروشندۀ توسط کاال که است این بر مشروط

 اعمال های محدودیت دهندۀ نشان بندها این .باشد نداشته دخالتی نیز آن نقل و حمل در روسیه فدرال حتی باشد؛ نشده
 که کرد اعمال تری منعطف سیاست قبآل BP .هستند اوکراین در ها درگیری به پاسخ در شرکت دو توسط شده

 شرط هیچ تاکنون اما .کرد می خودداری روسی بنادر یا کشتی شرکتها، با نفتی معامالت انجام از آن، براساس

 یا روسیه نفتی های فرآورده خرید از که بود این شل قبلی موضع .است نکرده قید نفت منشأ مورد در خاصی

 در کامل تولید با محصوالتی برای را روسی منشأ شرکت این اما .کند خودداری روسیه از محموله انتقال و بارگیری

 فرآورده ترکیب درصد 49 حداکثر با محصوالتی که معنا این به کرد؛ تعریف آن از درصد 50 کم دست یا روسیه
 با روسی، های محموله به نسبت گیرانه سخت موضع اتخاذ با دو هر BP و شل حاضر، حال در .پذیرد می را روسی

 گفته براساس .هستند همسو بود، کرده اتخاذ را موضع این مارس ماه در که Total Energies شان تجاری رقیب

 منابع از حال عین در کنند؛ حذف خود تأمین زنجیرۀ از را روسیه گاز و نفت تا هستند تالش در آرگوس، به شل های
 .کنند محافظت هستند، متکی آن به روزانه نفر ها میلیون که سوخت و انرژی

 (مترجم) .ندارد پذیرش درصد 49 از بیشتر
 است دشوار روسیه دیزل مسیر کردن هموار

 .است کرده تشدید را روسیه عرضۀ سقوط کاهش، سوم یک با تقریبآ اروپا به متحده ایاالت و هند گازوئیل صادرات

 به را گازوئیل روز در بشکه 150.000 تقریبآ ماه این در هند .دهد می پوشش را کسری این حدودی تا عربستان

 واردات .است داشته کاهش مارس ماه بشکۀ 250.000 با مقایسه در که است داده تحویل سوئز کانال یا اروپا مقاصد

 زیر، نمودار به توجه با .رسید روز در بشکه 100.000 از کمتر به روز در کاهش 15.000 با متحده ایاالت از

 را متوسط تقطیر رکود گذشته ماه دو طی که گرفت صورت گازوئیل برای جهانی بازار شدن فشرده با ها کاهش این
 .است داده کاهش اصلی تجاری مراکز در
 
 



 

 ایاالت از گازوئیل تا کشد می طول هفته دو معموآل و کند می تضعیف را مدت بلند های محموله سودآوری امر این

 واردات اصلی منبع اواخر، همین تا روسیه .برسد هند از تا کشد می طول هم ماه یک حدود برسد اروپا به متحده

 شامل را دریایی های محموله بشکه میلیون 1.2 از درصد 50-60 گذشته سال در که طوری به بود؛ اروپا گازوئیل

 خودداری روسی های محموله خرید از اوکراین به روسیه حمله از پس اروپا در خریداران از بسیاری اما .شد می

  و شل مانند دیگر برخی که حالی در کنند؛ می امتناع روسیه بنادر در شده بارگیری گازوئیل از هم برخی .کنند می
BP روسیه گازوئیل بارگیری .کنند حذف بازار از را روسی های فرآورده تا کنند می تشدید را شان عرضه الزامات 

 تا فوریه بشکۀ 850.000 با مقایسه در و یافت کاهش روز در بشکه 600.000 از کمتر به آوریل در اروپا برای

  گرمایشی نفت قیمت افزایش دالیل از یکی غیرروسی های محموله برای تقاضا .داشت ای مالحظه قابل ریزش مارس
Nymex بورس در روتردام بنزین آتی قراردادهای به نسبت تن، هر ازای به دالر 300 به نزدیک متحده ایاالت  

Ice است. Ice کنند، استفاده فیزیکی تحویل مواقع در روسیه گازوئیل تا دهد می اجازه مقابل های طرف به همچنان 

 .دهد نمی انجام را کار این Nymex که حالی در
 است شده تبدیل روسیه های محموله قطب به یونان های آب
 یونان جنوبی سواحل در روسی های محموله (STS) کشتی به کشتی انتقال اوکراین، در ها درگیری آغاز زمان از

 روسیه بنادر از VGO گازوئیل و کوره نفت تن 775.000 ، ورتکس گزارشات به توجه با کل در .است شده انجام

 ژانویه در تن 485.000 با مقایسه در که است شده داده انتقال آوریل و مارس بین کاالماتا در بزرگتر تانکرهای به
 .است VGO مابقی و کوره نفت آوریل تا مارس های محموله از درصد 71 حدود .است داشته افزایش فوریه و

 از دیگر برخی مقاصد .شوند می تخلیه سنگاپور یا هند فجیره، در سوئز سمت به ها کشتی در شده حمل نفت بیشتر

 بارگیری تانکرهای بیشتر که باشد دلیل این به تواند می انتقال سیستم نوع این افزایش .است یونان و ترکیه قبرس، آنها

 .است سودآورتر ها کشتی این در طوالنی های مسافت و دارند ظرفیت تن 30.000 فقط سیاه دریای بنادر در شده

 شرقی مدیترانه خریداران و سوئز کانال به زیرا باشد کاالماتا روزافزون محبوبیت دلیل به است ممکن همچنین،
 .است تر نزدیک

 ماند می بشکه در دالر 100 باالی 2022 در نفت قیمت

 هر در دالر 100 از باالتر چشمگیری طور به 2022 سال در خام نفت قیمت که کنند می بینی پیش نفت تحلیلگران

 پیش براساس .باشد چین تقاضای از بیشتر ایران و روسیه عرضۀ ریسک رود می انتظار و ماند خواهد باقی بشکه
 طور به دوم ماهه سه در برنت Ice آتی قراردادهای یا شمال دریای آتالنتیک حوضه معیار آرگوس، های بینی

 بشکه هر در دالر 106.91 به سوم ماهه سه در اینکه از قبل بود؛ خواهد بشکه هر در دالر 109.08 میانگین

 طرفی، از .باشد بشکه هر در دالر 107.45 میانگین ،2022 سال در میزان این رود می انتظار که کند پیدا کاهش
 در دالر 102.58 سپتامبر تا ژوئیه در و دالر 104.66 دوم ماهه سه در متحده ایاالت در WTI شود می بینی پیش

 پیش قبآل گفت، ایران و روسیه عرضۀ احتمالی های ریسک از هایش بینی پیش در استنلی مورگان .باشد بشکه هر

 روز در بشکه میلیون یک تا روسیه تولید بازار، در روسی های محموله ماندن راکد به توجه با که کردیم می بینی

 روز در بشکه میلیون 0.9 آوریل اول نیمه در روسیه تولید که دهد می نشان اخیر های داده حال، این با .یابد کاهش

 تا اواسط از هم ایران عرضه کردیم می فرض قبآل ازطرفی، .داشتیم انتظار ما آنچه از کمتر یعنی است؛ یافته کاهش

 ایران رشد بینی پیش مشابهی، ارزیابی در اما یابد افزایش روز در بشکه میلیون یک تا 2022 پایان
 .یابد می کاهش روز در بشکه میلیون 0.5 به 

 (مترجم) امریکا در مالی خدمات شرکت یک
 



 

 کند می روی پیش دهنده هشدار عالئم علیرغم چین

 کرده مختل را کشور این اقتصادی رشد و شده تر عمیق آوریل در کاهش این احتماآل و یافت کاهش مارس ماه در چین تقاضای

 در وارداتی های محموله اما .گرفت اوج شدت به فوریه به نسبت مارس در نفت تقاضای خام، نفت واردات افزایش پی در .است

 تاکنون 2020 سال از که است افزایش حال در نرخی با خشکی خام نفت ذخایر .مصرف و پاالیش نه هستند؛ سازی ذخیره حال

 و شود، می گیری اندازه خالص محصوالت واردات بر عالوه پاالیشگاهی تولید بعنوان که نفت تقاضای .است نشده مشاهده

 مجدد تأثیر از زیادی حد تا مارس های داده و .است کاهش به رو شود می محسوب سوخت مصرف برای بهتری شاخص

 می نشان آرگوس های بررسی .هستند مصون شد تشدید آوریل در و شده اعمال مجددآ ماه اواخر در که 19-کووید های قرنطینه

 به پاسخ در روز، در بشکه میلیون 12.5 یعنی اخیر سال دو در سطح ترین پایین به ماه این در را خام نفت ها پاالیشگاه که دهد

 دست داخلی ناخالص تولید درصدی 5.5 هدف به چین اگر آرگوس، های ارزیابی به توجه با .دادند کاهش بازار کمتر تحرک

 از بیشتر درصد 30 حدود چین اقتصادی تولید .یابد افزایش روز در بشکه هزار 500 بایستی امسال نفت تقاضای کند، پیدا

 جاده نقل و حمل .کند می وارد اقتصادی های فعالیت به فراوانی خسارات شده اعمال های قرنطینه اما است نفت جهانی میانگین

 می پوشش را داخلی های محموله چهارم سه معموآل است، مواجه 19-کووید سخت های محدودیت با که حاضر حال در که ای

 ناخالص تولید رشد و باشد گذشته سال از کمتر روز در بشکه 970.000 دوم ماهه سه در است ممکن هم نفت مصرف .دهد

 های سیساست از نشینی عقب بر مبنی العملی عکس هیچ پکن این، وجود با اما .دهد کاهش سال در درصد 2.6 به را داخلی

 مفهوم پکن اردیبهشت 7 با برابر آوریل 27 در عوض، در .ندارد واکسیناسیون گسترش و توسعه یا صفر کووید برابر در خود
 .داد گسترش را ساز و ساخت برنامۀ

 طرف دو در مجدد تعادل ایجاد
 به .ندارد پایانی هیچ رسد می نظر به که جنگی دارند؛ قرار اوکراین جنگ الشعاع تحت نفتی محصوالت و خام نفت بازارهای

 کسری هایی، تحریم چنین غیاب در .است روسیه نفت علیه عیار تمام های تحریم بررسی حال در اروپا اتحادیه رسد می نظر

 خود" اصطالحآ و کنند می خودداری خود خرید از داوطلبانه خریداران که بود خواهد محصوالتی و خام نفت به محدود بازار

 کسری .بود خواهد روز در بشکه میلیون 1.7 کم دست احتماآل کسری این خام، نفت صادرات نظر از .شود می گفته "تحریمی

 میلیون 2.2 به روسیه نفت عرضۀ کلی کاهش باعث روز در بشکه میلیون 0.5 میزان به محصوالت تجارت در در فرضی

 افزایش میزان این اروپا، اتحادیه رسمی تحریم صورت در اما .شود می جاری سال چهارم تا اول ماهه سه بین روز در بشکه

 نشان را خود روسیه خام نفت تولید در نهایت، در و یابد می افزایش زمان گذر با عرضه کاهش زیاد، احتمال به .یافت خواهد

 تحریمی خود با رسد می نظر به اگرچه است، داشته کمتری ضرر روسیه صادرات مارس ماه در رسد می نظر به .داد خواهد

 این اتمام با اما اند داده ادامه دار مدت قراردادهای در عرضه به خریداران .است باال همچنان انبارها موجودی شرکتها، برخی

 درگیری آغاز از قبل نفت جهانی ذخایر .یافت خواهد افزایش روسیه رفتۀ دست از صادرات میزان آنها، نشدن تمدید و قراردادها
 برنامه .بود ساله 5 محدوده از کمتر OECD محصوالت و خام نفت تجاری ذخایر که طوری به بود، پایین اوکراین در ها

 هدف از است، شده طراحی بازار به 2020 دوم ماهه سه در یافته کاهش عرضۀ بازگرداندن برای که پالس اوپک تولید کاهش

 روز در بشکه میلیون 1.5 تقریبآ پالس اوپک تولید که دهد می نشان مارس ماه در ها داده آخرین .است گرفته فاصله خود

  به سال در جهانی تقاضای رشد کل، در .شود می محسوب جهانی بازار داشتن نگه پایین در مهمی عامل که است داشته کاهش

 امر این اگرچه .است جنگ آغاز از قبل های بینی پیش از کمتر میلیون 1.2 که است یافته کاهش روز در بشکه میلیون 2.4
 .کرد خواهد کمک روسیه رفتۀ دست از عرضۀ از نیمی جبران به اما نیست مطلوب چندان

 



 


