ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ !۲۰۲۰
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم در ﻧﯿﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ُاﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۰را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۲۶۳ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۲۷ :اﺳﻔﻨﺪ ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺑﯿﻤﮑﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ُاﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم در
ﻧﯿﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۰را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ) (IEAﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ُاﻓﺖ  ۴۳۵ﻫﺰار

ﺑﺸﮑﻪ در روز را ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش اداﻣﻪ داد؛ ﺑﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ ،ﻧﺮخﻫﺎی ﮐﺮاﯾﮥ ﺣﻤﻞ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ،ﭼﺎرﺗﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻟﮑﺎن درﺣﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم  ۲۰۱۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
درآﻣﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮑﺮ  MRﺑﺮ روی  ۱۲ﻫﺰار و  ۵۳۱دﻻر در روز و ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻨﺪی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺮ روی  ۱۹ﻫﺰار و  ۱۱۴دﻻر ﻓﯿﮑﺲ
ﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﮑﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم رﺷﺪ  ۱.۸درﺻﺪی را در  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

 ۶.۲درﺻﺪ ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻦﺗﺮی ﻗﺮار دارد .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﻧﺎوﮔﺎن در ُ ۲۰۲۰ﮐﻨﺪ و
آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹و رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎوﮔﺎن در  ،۲۰۱۹ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮهای را ﺑﺮای ﺑﺎزار رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ رﺷﺪ دو درﺻﺪی را در  ۲۰۲۰ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
در  ،۲۰۱۹ﺗﻌﺪاد  ۶۸ﻓﺮوﻧﺪ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۱۰ﻫﺰار  DWTﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻨﺎور رﺷﺪ  ۸.۵درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ُﺗﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ اوراق رﻓﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﻧﮑﺮ ،ﺗﻌﺪاد  ۸۱۴ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و

 ۷۰۰ﻫﺰار  DWTرا در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ :ﮔﺴﺘﺮس وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎز اول ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ارزش  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را
ﻧﺼﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﻤﮑﻮ ،اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺗﺠﺎری ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﭼﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺎز اول را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

