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 بررسی بازار جهانی روغن پایه در هفته پایانی اکتبر
 

 پایه روغن خرید به تمایل عدم
 

 ها ،قیمت صادرات برای تقاضا وکاهش عرضه افزایش دلیل به ولی است باثبات اقیانوسیه آسیا در پایه روغن های قیمت
 از فصل این  در گذشته سالهای به نسبت هندوستان و چین همچون مناطقی در روغن خرید برای تقاضا.هستند فشار تحت

 اول گروه های روغن فروشندگان.است شده اقیانوسیه آسیا در فروش میزان کاهش باعث واین است شده تر کم بسیار سال

 فروش ممکن ترتیب هر به هستند حاضر و هستند رقابت حال در خریداران به خود محصوالت فروش برای وسوم ودوم
 .دهند انجام آنی صورت به ها قیمت کاهش از نگرانی دلیل به را خود های

 اندکی های بازار محصول این زیاد عرضه که شده باعث اقیانوسیه آسیا منطقه در پایه روغن خرید برای ضعیف تمایل
 های قیمت که هستند هایی بازار دنبال به فروش آماده های محموله این از بعضی فروشندگان.باشد داشته فروش برای

 ومعموال بوده معمول غیر که بیاورند در هایی بازار از سر  ها محموله که است شده باعث این.دهند می پیشنهاد باالتری

 جهت به تولید کاهش باعث ها قیمت کاهش.دهد رخ قیمت کاهش فشار نیز مناطق آن ودر شود نمی انجام آنها در فروشی

 منظوره دو ویا جانبی محصوالت خود واحد های در کنند می سعی کنندگان تولید از بعضی.است شده نیز بازار شدن متعادل

 و شده رقابتی نیز تولید کاهش اینکه ضمن برسانند فروش به دیگر محصوالت قالب در آنرا بتوانند تا کنند تولید
 بگیرد صورت رقبا جانب از تولید کاهش که دهد می ترجیح ای فروشنده  هر

 استاک برایت عرضه در محدودیت
   

 برایت محموله یک.است داشته محصول این بازار در قیمت تعادل ایجاد بر کمی تاثیر استاک برایت دار ادامه عرضه

 بازار به ها محموله این از بعضی.است شده عرضه بازار به سپتامبر ماه به نسبت اندکی قیمت افزایش با تایلند از استاک

 این دار ادامه عرضه.است گسترده بسیار قیمتی سطوح ولی شود می وارد ،هندوستان وچین آسیا شرق جنوب  های

 ، تر پایین های قیمت با افزایش روبه های عرضه.کند می بیشتر را محصول این ثابت خریداران ،رقابت محصول

 تولید واحد دو تعمیرات انجام از بعد.یابد کاهش هم باز ها قیمت است ممکن که سازد می مواجه نگرانی این با را خریداران

 .یافت خواهد افزایش هم باز استاک برایت ،عرضه نوامبر پایان در تایلند در روغن

 روغن اروپا بازار گذاشت،در سر پشت قبل هفته به نسبت قیمت تغییر بدون اکتبررا پایانی هفته که اقیانوسیه آسیا برخالف

 تجربه را تن هر در دالری۶۰ تا۳۳ ،کاهش اروپایی گانه سه بنادر و اروپا غرب شمایل های پایانه در ودوم اول گروه های
   داشتند دالری۳۵ تا۳۳ افزایش سوم گروه های روغن ولی نمودند



 



 

 هندوستان بازار هدف تولید کنندگان

تولید کنندگان روغن های گروه دوم در آسیا اقیانوسیه به دنبال این هستند که که بخش بیشتری از مازاد تولید خود را به 
یک تولید کننده تا یوانی .این محموله ها عمدتا شامل روغن های خیلی سبک هستند.بازار های هندوستان ارسال نمایند

قیمت این .گروه دوم ، شروع به فراهم کردن روغن های   گروه دوم جهت بارگیری در ماه دسامبرنموده است  روغن های

رقابت زیادی برای خرید این محموله ها بعد ازمدتی رکود و .محموله ها نسبت به محموله های ماه های قبل بیشتر است

 در چین مشاهده می شود  افزایش مجددتقاضا
 واردات هند از آمریکا 

یک تولید .کاهش یافته است  تولید محلی در چین به دلیل انجام بازرسی های مالیاتی و تعمیرات پاالیشگاهی کمی

بسیاری از تولید .روغن های گروه دوم در چین ،این هفته اقدام به انجام تعمیرات در واحد تولیدی خود را نموده است  کننده

خریداران در جنوب شرق آسیا پیشنهادات .کنندگان ترجیح می دهندمازاد تولید و عرضه خود را به فروش برسانند

خریداران روغن در .زیادی برای خرید روغن های سبک وسنگین از سوی چندین فروشنده در یافت نموده اند  رقابتی

این پیشنهادات بسیار ارزانتر از پیشنهادات .هندوستان نیز پیشنهادات رقابتی خوبی از بازار های آمریکا دریافت نموده اند

 .خاور میانه هستند  قیمت دریافت شده
قیمت بعضی .سنگاپور بود EX Tankدالر در هر تن براساس ترم تحویل ۱۳۰۰قیمت برایت استاک در هفته پایانی اکتبر 

دالر در هر تن ۱۰۱۰تولید شده در چین  SN 150قیمت .دالر در هر تن بیشتر بود۱۰۰از روغن های سنگین تر 

روغن در مالزی قابل   همین نوع روغن ساخت استرالیا از مخازن نگهداری.بود EX Tankبراساس ترم تحویل 

وبرای روغن های سنگین   دالر در هر تن۱۰۸۰تا  ۱۰۵۰گروه دوم بین   قیمت روغن های سبک.خریداری است

قیمت روغن های گروه دوم برای حمل در بسته های پالستیکی براساس  .بوده است Ex Tankدالر براساس ترم ۱۱۵۰

  .سنگاپور بود Ex Tankدالر گرانتر از قیمت  ۲۵تا۱۵جنوب شرق آسیا  CFRترم تحویل 
 کاهش تولید چین به دلیل تعمیرات وبررسی مالیاتی

قیمت های روغن پایه در شمال شرق آسیا باثبات باقی ماند که علت آن کاهش تولید در چین به دلیل تعمیرات پاالیشگاهی 
تولید روغن های گروه دوم باز هم کاهش یافت که دلیل آن بسته شدن یک واحد .وبازرسی مالیاتی در این کشور بوده است

انجام بررسی های مالیاتی گسترده در شرق چین نیز .اکتبر بوده است۲۷بزرگ تولید روغن برای انجام تعمیرات از روز 

 .عامل دیگری برای کاهش تولید در این کشور بوده است
خریداران به دنبال .هندوستان حتی با وجود افزایش تقاضا های خرید آنی،کماکان باثبات هستند  قیمت های روغن پایه در

عرضه های بیشتر هستندتا بتوانند خرید مورد اطمینان خود را برای محصوالت نهایی ویا محصوالت غیرروغنی انجام 
 .پایه و مواد روغنی بعد از پایان اعیاد ملی این کشور افزایش یابد   به نظر می رسد تقاضا برای روغن.دهند

آمریکا در دست   عرضه ها برای خرید آنی هندوستان از آسیا اقیانوسیه کاهش یافت ولی خرید هند ازسایر مناطق همچون
پاالیشگران در منطقه آسیا اقیانوسیه تولید روغن پایه خود را کاهش داده اند تا به این وسیله از قیمت ها حمایت .اقدام است

در ماه اکتبر عرضه محموله ها برای خرید آنی کاهش یافت زیرا عرضه های بیشتری در بازار .بیشتری به عمل آورند

در حال حاضر عرضه .های اخیر ها عرضه های آنی از تایوان باثبات و مستمر بوده است در ماه.چین صورت گرفت

  .در رقابت با عرضه کنندگان آمریکا قرار گرفته اند  کنندگان روغن آسیا اقیانوسیه به بازار هند

محموله بزرگی از روغن های پایه با در جه ویسکازیته متوسط از خلیج آمریکا در این هفته در حال بارگیری به مقصد 
یک محموله کوچک تر از روغن های با گرانروی متوسط در ماه نوامبر از همان تامین کننده به .هندوستان بوده است

قیمت های پیشنهادی برای محموله کوچک تر کمتر از قیمت های ارائه شده برای .مقصد هندوستان ارسال خواهد شد

عرضه هوایی نیز از سوی بازار شمال شرق آسیا مجددا به بازار هندوستان ارسال خواهد .محموله بزرگتر بوده است

باعث شده که کره جنوبی نیز بتواند تا حدی بازار های منطقه را از نظر تامین روغن پایه   تقاضای زیاد در منطقه.شد
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