ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﻌﯿﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ،
اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ
ﻧﻔﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ  35درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در ﺑﻬﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه اوت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ،اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردهاﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺳﻮﺧﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎر
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﭘﺘﺮوﭼﺎﯾﻨﺎ  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اوت ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ .ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﭼﯿﻦ درﮔﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺰل ،ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ دورﻧﻤﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﻮد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺘﻤﺮﺟﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

