گزارش تحلیلی بازارهای جهانی
با نگاهی به بازار داخلی
هفته دوم خرداد 1401

بورس کاال داخلی
فلزات اساسی

پتروشیمی

 oآلومینیوم
 oروی

بازارهای جهانی

 oمتانول

 oمس

 oتقویم اقتصادی آمریکا

 oاوره

 oسرب

 oپی وی سی

 oسنگ آهن

 oپلی اتیلن سبک

 oورق گرم

 oپلی اتیلن سنگین

 oمیلگرد

 oاستایرن

 oاسلب

 oپروپیلن

 oزغال سنگ

 oنفت
 oطال
 oدالر

 oای بی اس
 oبنزن
 oالکیل بنزن خطی
 oسود کاستیک
 oسایر محصوالت
پتروشیمیایی

 oقیمت دالر محصوالت پتروشیمی
 oقیمت پایه محصوالت پتروشیمی
 oآمار معامالت هفتگی بورس کاال

تقویم اقتصادی آمریکا
مهمترین رویدادهای هفته پیش رو در جدول زیر ذکر شده است.

تاریخ

روز

رویداد

قبلی

پیشبینی

31می2022

سه شنبه

شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا

%1.1

%0.5

آمار تولید ناخالص داخلی استرالیا

%3.4

%0.6

01ژوئن
2022

چهارشنبه

02ژوئن
2022

پنجشنبه

03ژوئن
2022

جمعه

اعالمیه نرخ بهره کانادا
11.40M 11.55M

ایجاد موقعیت های شغلی جدید آمریکا
اعالم شاخص قدرت خرید کارخانه ها توسط موسسه مدیریت عرضه

55.4

54.9

تغییر میزان استخدام نیرو در بخش غیر کشاورزی آمریکا

247K

295K

جلسه کمیته بازبینی وزارتخانه مشترک اوپک
%3.6

نرخ بیکاری آمریکا
تغییر در میزان استخدام ( به غیر از استخدام غیر کشاورزی)

428K

%3.5
325K
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تحلیل بازار جهانی نفت
116

⧉ بهای نفت با ادامه رشد ،پنجمین افزایش هفتگی خود را تجربه نمود

114

زیرا سرمایهگذاران کاهش بیشتر عرضه را دنبال می کنند ،درست

112

115

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

114

111

111

110

در شرایطی که تقاضای سوخت بخاطر آغاز تعطیالت تابستانی

110

109

108
106

آمریکایی ها افزایشی است.
⧉ صادرات نفت خام ایران در  22روز نخست ماه مه به طور میانگین
 455هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه با ماه آوریل 456 ،هزار

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

بشکه در روز کاهش داشته است.
⧉ تازه ترین آمارهای موسسه کپلر نشان می دهد حجم بی سابقه ای
از نفت روسیه به دلیل جنگ اوکراین در نفتکش های شناور در دریا
انبار شده است.
⧉ تعداد محمولههای تحویل داده شده از خط لوله دروژبا در ماه

قیمت جهانی نفت
140.00

گذشته ،نسبت به ژانویه ،بیش از  100،000بشکه در روز افزایش

120.00

داشت و انتظار می رود در ماه جاری نیز این روند افزایشی را دنبال

100.00

کند.

80.00

قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته

120
115

60.00

115
112

111

40.00

112

110

106

105

0.00
99/02/26 99/07/08 99/11/17 1400/03/281400/08/081400/12/251401/01/231401/02/151401/03/06
1401/02/09 1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06

قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته

021-42116000
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100

20.00

تحلیل تکنیکال نفت

نکات تحلیل تکنیکال نفت برنت
مقاومت اول

 115دالر

مقاومت دوم

 130دالر

حمایت اول

 110دالر

حمایت دوم

 105دالر

قیمت نفت برنت طی هفته اخیر بین قیمتهای  108تا  115دالر در نوسان بوده است و هماکنون در قیمت  115دالر قرار گرفته است .نمودار قیمت نفت
در صورت عبور از محدوده فعلی ،می تواند تا سقف کانال صعودی در محدوده  130دالر نیز رشد داشته باشد .حمایت فعلی آن نیز در محدوده  110دالر

021-42116000

3

قرار دارد.
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تحلیل بازارجهانی طال
⧉ سنتیمنت صعودی در بازار طال شروع به افزایش کرده است چرا که

1870

این فلز گرانبها پس از  4هفته کاهش متوالی توانست حمایت خوبی

1865

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته
1866

1860

از طرف سطح  1،800دالر در هر اونس پیدا کند.

1855

⧉ آخرین نتایج نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نشان میدهد که هم

1850

تحلیلگران وال استریت و هم سرمایهگذاران مین استریت در هفته

1845

آینده به شدت نسبت به این فلز گرانبها صعودی هستند .طال نه تنها

1854

1852

1401/03/06

1401/03/05

1855

1401/03/04

1854

1401/03/03

1401/03/02

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

پس از سقوط به قلمرو سطوح اشباع فروش از نظر تکنیکال ،مومنتوم
صعودی پیدا کرده است ،بلکه تحلیلگران خاطر نشان میکنند که

انس جهانی طال

جذابیت دارایی امن بودن طال بار دیگر درخشش دو چندان به این
2,100.00

فلز بخشیده است.
⧉ رشد طال در هفته گذشته در حالی رخ میدهد که بازارهای سهام
برای هفتمین هفته متوالی کاهش داشتهاند.

2,000.00
1,900.00
1,800.00

قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

1950

1881

1900
1854
1850

1,700.00
1902
1,600.00

1843
1,500.00

1807
1800
1750

1401/02/09 1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06
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قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

انس جهانی طال

تحلیل تکنیکال طال

نکات تحلیل تکنیکال طال
مقاومت اول

 1،885دالر

مقاومت دوم

 1،897دالر

حمایت اول

 1،840دالر

حمایت دوم

 1،800دالر

قیمت انس جهانی طال هماکنون  1،856دالر است و روی مقاومت قیمتی خود قرار دارد .در صورت عبور از محدوده فعلی ،میتواند در هدف اول تا
محدوده  1،885دالر و پس از آن تا محدوده  1،900دالر نیز رشد داشته باشد .حمایت قیمتی طال در محدوده  1،840دالر قرار دارد.

5
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تحلیل تکنیکال دالر

نکات تحلیل تکنیکال دالر
مقاومت اول

 31،850تومان

مقاومت دوم

 34،000تومان

حمایت اول

 31،050تومان

حمایت دوم

 30،500تومان

دالر آمریکا در بازار آزاد با گذر از محدوده  31هزار تومان ،هماکنون با قیمت  31،100تومان معامله میشود و در هدف اول ،محدوده مقاومتی 31،850
تومان را پیشرو دارد که سقف تاریخی آن است و انتظار میرود به این محدوده برسد .در صورت عبور از محدوده ذکر شده ،میتواند تا قیمت های
 34هزار تومان نیز رشد داشته باشد .حمایت دالر در محدوده  31،050تومان قرار گرفته است.

6
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تحلیل بازار جهانی متانول
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ آخرین قیمت پلتس برای متانول  CFRچین که مقصد عمده

350

صادرات ایران است 347 ،دالر گزارش شده که نسبت به هفته

345

ماقبل 7 ،دالر رشد داشته است.

340

⧉ قیمت متانول برای ماه های ژوئن و جوالی با ثبات است و با توجه

335

به تعطیالت عمومی در روزهای آینده در اروپا ،بازار شرایط آرامی

347

347
343

340

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

دارد .در روز  27می دو معامله هریک به وزن  1،000تن برای
تحویل متانول غیرروسی در ماه آگوست انجام شد که قیمت هر

متانول  -سی اف آر چین

تن  365یورو بر اساس ترم تحویل فوب بندر روتردام بود.
⧉ تقاضای داخلی چین برای متانول بهبودی نسبی را شاهد بود،

490

چراکه نگرانی ها در مورد قرنطینه های کووید 19-در شانگهای و

420

قیمت های نوسانی باالدستی منجر به نگرش احتیاطی در میان

350

مصرف کنندگان نهایی شد.

280

⧉ مذاکرات برای محموله های وارداتی در شمال شرقی آسیا محدود

210

بود و تنها تاجرانی که نیاز مبرمی داشتند ،محموله هارا خریداری

140

میکردند .در حالیکه سایر خریداران موجودی های فراوانی را در

70

انبارها نگهداری میکردند و ترجیح دادند تا نظاره گر بمانند.
متانول  -سی اف آر چین

7
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تحلیل بازار جهانی اوره
⧉ در هفته منتهی به  27می ،قیمت اوره در اغلب مناطق جهان به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

دلیل کاهش تقاضا ،کاهش یافت یا در قیمت های هفته قبل

730

تثبیت شد.

720

720

⧉ در حالیکه شرکت های اوره ساز در ایران مبلغ  585تا  590دالر

710

را برای اوره گرانول خود پیشنهاد میدهند ،پیشنهادات خرید به

700

زیر  560دالر در هر تن رسیده است.

690

⧉ رغبت به خرید کمتر از روال معمول بود و عرضه هم محدود بود.

705

700

700

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

قیمتهای ارائه شده برای مناقصات بنگالدش و نپال همین
نرخ اوره

قیمتهای قبلی بود و پیشنهادات با قیمت باالیی برای خرید وجود
1000

نداشت.
⧉ در آمریکا به دلیل کاهش تقاضا ،قیمت ها کاهش یافت .در برزیل
و مکزیک نیز قیمت ها تحت تأثیر تخفیف های روسیه رو به
کاهش بود.

900
800
700
600
500

⧉ قیمت اوره گرانول روسیه تحویلی به سواحل غرب مکزیک
بر اساس ترم فوب  510دالر بر هر تن و قیمت اوره گرانول روسی
تحویلی به برزیل  550دالر در هر تن بوده است.

400
300
200
100
0
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نرخ اوره

تحلیل بازار جهانی پی وی سی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ علیرغم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی قرنطینه در شانگهای،

1,450

هیچ نشانه ای از پیشرفت در  PVCداخلی وجود ندارد به گفته

1,390

1,400
1,350

فعاالن بازار ،مصرف داخلی ضعیف است و تولیدکنندگان در چین

1,300

متعاقبا تمرکز بر بازارهای صادراتی دارند.

1,400

1,290

1,280

1,250

⧉ تقاضا برای این محصول در جنوب شرق آسیا کمی بهتر از سایر

1,200

مناطق بود بطوریکه عمده واردات پی وی سی از چین به کشور

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

هند بود .تولیدکنندگان آمریکایی تمایل چندانی به صادرات پی
وی سی به چین به دلیل محدوده قیمتی این محصول که در

پی وی سی پلتس

محدوده 1،200-1،220دالر بر تن بود نداشتند زیرا صادرات به
کشورهای دیگر از حاشیه سود باالتری برخوردار بود.
⧉ بهبود بازار پی وی سی در ماههای آینده محدود میشود زیرا
تقاضای  PVCمعموالً در فصل موسمی کند میشود .قیمت FOB
آسیا بین  1،170-1،190دالر معامله گردید در حالیکه در چهار
هفته اخیر حدود 1،300-1،360دالر معامله شد لذا قیمتها
نسبت به  4هفته اخیر کاهشی بوده است.

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

پی وی سی پلتس
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
1,300

⧉ این هفته در بازار پلی اتیلن سبک به دلیل اینکه خریداران
منتظر اعالم قیمت های ماه ژوئن بودند ،فعالیت و معامالت
کمتری در این بازار رخ داد و جو عمومی بازار نزولی بود .به
دلیل پیشنهادات پایینتر محموله های عربستان ،قیمت پلی
اتیلن سبک کاهش چشمگیری داشت که نشاندهنده عدم

1,540

1,401

1,421

1,460

1,473

1401/02/09 1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

خرید و تقاضای پایین برای این محصول بود.
⧉ هند نیز تعرفه واردات  5درصدی را برای این محصول اعمال
نمود که حدود  1،800دالر در هر تن  CFRهند میباشد.

پلیاتیلن سبک  -پلتس
1800
1600

⧉ در هفته گذشته ،قیمت های پلی اتیلن سبک  CFRچین در
محدوده  1،380تا  1،420دالر بود.

1400
1200
1000
800
600
400
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پلیاتیلن سبک  -پلتس

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,180
1,150

1,160

1,128

1,140
1,120

1,160

1,113

1,100
1,080

طی هفته اخیر ،معامالت پی اتیلن سنگین نیز دارای شرایط

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

مشابه پلی اتیلن سبک بود و قیمتها روند نزولی داشتند.
بطوریکه در هفته گذشته ،پلی اتیلن سنگین در محدوده قیمتی
بین  1،090تا  1،130دالر در فوب چین معامله شد.

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه
1600
1400
1200
1000
800

600
400

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه
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تحلیل بازار جهانی استایرن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ قیمت استایرن به دلیل کاهش تقاضا در ژوئن ،قطعی بیش از حد

1,360

انتظار در چین ،تحت فشار قرار گرفتند .حجم خرید کلی در

1,340

نهایت محدود خواهد شد زیرا نرخهای پاییندستی احتماالً در

1,320

ماه ژوئن کاهش خواهد یافت.

1,300

⧉ حجم خرید در نهایت کاهش یافت ،زیرا نرخ ها در صنایع پایین

1,353

1,321

1401/03/06

1401/02/30

1,325

1401/02/23

1,332

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

دستی احتماال در ماه ژوئن کاهش خواهد یافت ،زیرا برخی
خریداران تخلیه رزین های استایرن را دشوار میدانند.

استایرن  -پلتس
1800
1600

⧉ افزایش قیمت بنزن محرک صعودی قیمت در بازار چین بوده

1400

است .تمایالت خرید را به بازار بازگردانده ،به نحوی که معامالت

1200

و داد و ستدهای بیشتری داشتند .بازار صادراتی نیز رونق داشته

1000
800

و تقاضا برای صادرات این محصول از سوی کره جنوبی و هند به

600

چشم میخورد.

400
200
0

استایرن  -پلتس
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تحلیل بازار جهانی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ بازارهای واردات پروپیلن آسیا به طور کلی در هفته منتهی به

1,150
1,050

شاندونگ و شرق چین هر دو در این هفته روند نزولی

1,000

داشتند.قیمت معامالت پروپیلن در محدوده  1030-980دالر بر

950
900

تن براساس معامالت س اف ار آسیا بود در حالیکه در 4هفته
گذشته 1100-1130دالر بر تن معامله میشد.

⧉ تولیدکنندگان محلی پروپیلن پیشنهادات را به میزان قابل
توجهی در هفته کاهش دادند و قیمت پروپیلن را کاهش دادند.

1,050
1,010

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ در شرق چین ،معامالت بصورت ضعیفی انجام میشد ،چراکه
محصول خود ،موضع نظارهگر به خود گرفته بودند.

1,095

1,100

 27مه نزولی بودند و تقاضا کاهش یافت .قیمت پروپیلن در

تولیدکنندگان پایین دستی در بحبوه حاشیه های ضعیف برای

1,135

پروپیلن  -پلتس
1600
1400
1200

1000
800
600
400

پروپیلن  -پلتس
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تحلیل بازار جهانی ای بی اس
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700

⧉ نرخ نقدی اکریلونیتریل بوتادین استراین  CFRچین در هفتهی
گذشته  35دالر کاهش قیمتی داشت و به  1،795دالر رسید.
قیمت محصول جنوب شرق آسیا نیز با همین میزان کاهش
 1،845دالر در تن را ثبت کرد.

1,845

1,880

1,900

1,795

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت واردات  ABSشمال شرق آسیا برای سومین هفته کاهش
یافت و به روند نزولی که تا حد زیادی در سه ماهه سایه انداخته
بود ،ادامه داد.

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا
2600

⧉ چندین فروشنده پیشنهادات خود را بیشتر کاهش دادند ،زیرا
افزایش تولیدات در گذشته با تقاضای کم مصرف کنندگان نهایی
مواجه شده بود.

2400
2200
2000
1800

⧉ برخی از کارخانه ها در چین تصمیم گرفتهاند تولید خود را در

1600

ماه ژوئن کاهش دهند و برخی دیگر نیز به همین موضوع فکر

1400

میکنند.

1200
1000

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا
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تحلیل بازار جهانی بنزن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ قیمت بنزن وارداتی برای چهارمین هفته افزایش یافت که دلیل

1,350

آن کاهش عرضه بنزن در میان نفت خام است .این محصول فصل

1,300

1,312
1,250

1,250

اوج تعمیر و نگهداری را شاهد بوده است که بسیاری از

1,200

تولیدکنندگان قبالً محموله های ژوئن را به فروش رسانده اند.

1,150
1,100

برخی از تولیدکنندگان به نظر می رسد که در حال بررسی کاهش
تولید بنزن در ماه ژوئن هستند.

1,242
1,200

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ راه اندازی مجدد کارخانه مشتقات و افزودن مشتقات جدید نیز
محصول بنزن را تقویت کرده است .سطوح موجودی در شرق
چین نیز در ماه مه سقوط کرد.عالقه خرید فراتر از آسیا ظاهر
شد ،اگرچه تجارت واقعی به دلیل محدودیت در دسترس بودن

بنزن -پلتس
1,400
1,200
1,000

کشتی ها مهار شد.
⧉ چندین کارخانه پایین دستی کاهش تولید را در ژوئن برنامه
ریزی می کنند تا از حاشیه سود خود محافظت کنند.
⧉ بنزن در جنوب شرق آسیا در هفته اخیر در محدوده-1،310

800
600

400
200
0

 1،287دالر بر تن معامله شد در حالیکه در  4هفته گذشته
در محدوده  1،152-1،168دالر بر تن معامله گردید لذا قیمتها
افزایشی بوده است.

بنزن -پلتس
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تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

فعالیت ها در بازار آلکیل بنزن خطی آسیا آرام ماند و خریداران
1,940

عجلهای برای خرید محصوالت نداشتند ،چراکه تصور میشد

1,920

عرضه در بازار به راحتی وجود دارد .قیمت آلکیل بنزن خطی در

1,900

1,925

1,900
1,875

1,880

سی اف آر جنوب شرق آسیا با  50دالر کاهش نسبت به هفته

1,860

قبل در محدوده قیمتی  1،750تا  1،850دالر معامله شد.

1,840

1,925

1401/03/08

همچنین این محصول در فوب خاورمیانه  1،850تا  1،900دالر

1401/03/01

1401/02/25

1401/02/18

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

معامله شد.
⧉ بررسی قیمت ها نشان میدهد که قیمت آلکیل بنزن خطی در
جنوب شرقی آسیا در حدود  1،700تا  1،800دالر بر تن است.

الکیل بنزن خطی  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی

همچنین قیمت های فوب خاورمیانه که شامل کشورهایی مانند
عربستان سعودی ،قطر و ایران است ،نشان از قیمت هایی مابین
 1،900تا  1،950دالر دارد.

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1401/03/08

1401/01/21

1400/12/1

1400/10/19

1400/08/30

1400/07/11

1400/05/31

1400/04/13

1400/02/26

1400/01/15

1399/11/26

1399/10/14

1399/09/02

1399/07/20

1399/06/02

1399/04/15

1399/03/03

1399/01/24

1398/11/27

1398/10/15

1398/09/03

1398/07/21

1397/07/22
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الکیل بنزن خطی

تحلیل بازار جهانی سود کاستیک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
345

340

340

⧉ بازار نقدی سود سوزآور مایع آسیا شاهد عرضه اندکی باالتر از

335

شمال شرق آسیا بود.

337
331

328

330

325
320

⧉ در حالی که آربیتراژ از آسیا به مدیترانه از نظر تئوری امکان پذیر

1401/03/08

بود ،فعاالن بازار خاطرنشان کردند که تقاضا از مدیترانه در

1401/02/25

1401/03/01

1401/02/18

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

هفته های اخیر کاهش یافته است ،در میان هزینه های حمل و
نقل ثابت و عدم قطعیت در طول زمان طوالنی سفر.
سود کاستیک  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی
⧉

بیشتر فروشندگان آسیای شمال شرقی متعاقباً توجه خود را
جنوب شرق آسیا معطوف کردند ،جایی که فعالیت های پراکنده
ذخیره سازی در سطوح مختلف نسبت به هفته قبل مشاهده شد،
زیرا فشارهای تورمی بر احساسات خریداران با وجود عرضه نسبتاً
کم تأثیر گذاشته

است.

400
300
200
100
0

1401/03/08

1401/01/07

1400/11/03

1400/09/07

1400/07/04

1400/05/10

1400/03/02

1400/01/08

1399/10/29

1399/09/02

1399/07/06

1399/05/05

1399/03/03

1399/01/09

1398/10/29

1398/09/03

1398/07/07

1398/05/13

1398/03/11

1398/01/05

1397/10/30

1397/08/27

1397/07/01

سود کاستیک  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
استیک اسید:

بوتادین:

با شروع تعمیر و نگهداری چندین تولیدکننده بزرگ در چین ،بازار آسیا از عوامل

قیمتهای نقدی بوتادین آسیا با بحثها و معامالت محکمتر برای محمولههای

عرضه حمایت کرد و یک تولیدکننده بزرگ تعطیل شد .باال بودن محدوده قیمتی

تحویل ژوئن افزایش یافت .قیمت صنایع باالدستی مختلف در شمال شرق آسیا

FOBچین عمدتاً با تقاضای قوی اروپا در بحبوحه حمایت شد بطوریکه قیمتها در

این هفته کاهش تولید اضافی را در ماه ژوئن نهایی کردند که باعث شد نگرانیها

منطقه اسیا در محدوده 720-740دالر بر تن معامله شد درحالیکه در  4هفته
گذشته در محدوده650-680دالر برتن معامله شده بود.

مبنی بر اینکه تولید  BDمنطقهای در یک راستا قرار خواهد گرفت.این امر باعث
شد برخی از بازیگران بازار تالش کنند و حجم بیشتری را برای پوشش کمبودهای
پیش بینی شده تضمین کنند.اما با توجه به اینکه عرضههای نقدی ماه ژوئن در
آسیا وسیعتر از قبل به فروش رسیده بود ،خریداران بالقوه به خرید از آن روی
آوردند .پیشنهادات صادراتی چین همگام با افزایش عالقه خرید افزایش یافت.قیمت
این محصول در جنوب شرق آسیا در هفته اخیر در محدوده 1450-1500دالر بر
تن معامله شد در حالیکه در 4هفته اخیر در محدوده 1280-1370دالر بر تن
معامله شد .لذا قیمتها افزایشی بوده است.
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
پلی استایرن:

زایلین:

بازار پلی استایرن اروپا در این هفته آرام و متعادل بود و قیمت قراردادهای ماه می

عرضه زایلینهای مخلوط ایزومر آسیایی با خروج آربیتراژ به ایاالت متحده کاهش

هفته گذشته افزایش یافت.عرضه مواد خاکستری و مقاوم در برابر شعله کم بود.

یافت.قیمتهای  FOBکره جنوبی باالتر است.شکاف بین قیمت  FOBکره جنوبی

واردات منظم و محدود از ترکیه و ایران ادامه دارد .تقاضا برای بخشهای بسته

این محصول و قیمت نفتا  CFRژاپن در هفتههای متوالی افزایش یافته است .در

بندی ثابت است و به دلیل افزایش قیمت در ماه می تقاضا برای این محصول

حالت کلی قیمت این محصول روند صعودی داشت بطوریکه در هفته گذشته در

تاحدی کاهش یافته است اما تقاضا برای حوزه ساخت و ساز و عایق همچنان قوی

محدوده  1246-1269دالر بر تن معامله شد در حالیکه در 4هفته اخیر در محدوده

است .در حالت کلی تولیدکنندگان این محصول برای ماه ژوئن تقاضای بهتری را

 1101-1109دالر بر تن معامله شد.

برای این محصول انتظار دارند اما به سطح قیمتها بستگی دارد.قیمت این محصول
در هفته گذشته در محدوده  3255-3345یورو بر تن معامله شد درحالیکه در
4هفته اخیر در محدوده 2540-2725یورو بر تن معامله شد لذا قیمتها تا حدی
رشدی بودند.
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
اتیلن:
قیمت واردات اتیلن شمال شرق آسیا به دلیل تقاضای ضعیف چین افزایش
نیافت.تامین کنندگان و تولیدکنندگان اتیلن به دنبال بازارهای خریدار این محصول
در چین برای عرضه محصول خود در صنایع پایین دستی مورد استفاده
بودند.همچنین حدود 35،000تن محموله اتیلن در ماه ژوئن قرار است به آمریکا
تحویل داده شود .در کل بسیاری از تولیدکنندگان قصد دارند تولید خود را به دلیل
نزولی بودن بازار به حداقل برسانند.قیمت این محصول در هفته گذشته در محدوده
 1100-1150دالر در جنوب شرق آسیا معامله شد در حالیکه در  4هفته گذشته
در محدوده  1200-1280دالر بر تن معامله شد لذا در حالت کلی قیمتها نزولی
بودند.
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت جهانی آلومینیوم طی هفته گذشته تا محدوده  2،875دالر

2,951

کاهش داشت .در دو هفته اخیر ،اندکی نوسانات مثبت در بازار
این کاال بوجود آمد ،اما نتوانست به کانال  3هزار دالر صعود کند.

2,875

2,870

2,874

2,964

2,892

قرنطینه ها در چین و افزایش آمار مبتالیان به سختگیری بر
محدودیت های کرونایی منجر شد و سمت عرضه و تقاضا را تحت

3,000
2,950

2,900
2,850

1401/02/30 1401/03/02 1401/03/03 1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06

تأثیر قرار داده است و مانعی بر سر رشد قیمتها محسوب میشود.

2,800

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ بررسی آخرین تغییرات ذخایر آلومینیوم در بورس کاالی لندن
نشان میدهد که ذخیره موجودی این کاال همچنان کاهشی بوده

4,500

و به  475،650تن رسیده است.

4,000
3,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

3,000

4,000
3,000

2,964

2,875

2,830

2,500

2,847

2,000

2,000

1,000

1,500

0

1,000
1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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Series 1

تحلیل بازار جهانی روی
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ کاهش نرخ بهره در چین بر بازار این کامودیتی نیز اثرگذار بود و

3,856

باعث افزایش  159دالری قیمت این محصول طی هفته جاری
3,745

شد .بازار جهانی روی از ژانویه  2022تا مارس  2022با مازاد

3,756

3,771

3,782
3,699

عرضه مواجه بود .درحالیکه در سال  2021با کسری عرضه مواجه
بود.

1401/02/30 1401/03/02 1401/03/03 1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06

3,900
3,850
3,800
3,750
3,700
3,650
3,600

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ آخرین بررسی موجودی روی انبارهای  LMEنشان میدهد که
میزان موجودی این محصول مقداری افزایش داشته و به 86،800
تن رسیده است.

قیمت جهانی روی
5,000
4,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
3,900

3,856

3,794

3,800

4,000

3,699

3,700

3,500
3,540

3,600
3,500

3,000

3,400

3,300

22

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

2,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

قیمت جهانی روی
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تحلیل بازار جهانی مس

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت جهانی مس پس از اینکه تا محدوده  9،230دالر کاهش
داشت ،روندی صعودی را طی دو هفته اخیر طی نموده است و

9,550

9,515
9,470

9,461

9,397

در هفته جاری با قیمت  9،461دالر به کار خود پایان داد .عواملی

9,500
9,392

9,381

9,400
9,350

همچون افزایش آمار مبتالیان به کرونا در چین و اعمال
محدودیت ها و همچنین تهاجمی عمل کردن فدرال رزرو در

9,450

1401/02/30 1401/03/02 1401/03/03 1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06

مقابله با تورم ،چشم انداز قیمتی کوتاه مدت این کامودیتی را

9,300

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

تحت تأثیر قرار داده است.
⧉ بررسی آخرین تغییرات ذخایر مس در بورس کاالی لندن نشان
میدهد که ذخیره موجودی این کاال این هفته کاهش یافته است

مس جهانی

و به  162،425تن رسیده است.

11000
10500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
9,500

10000

9,461
9,403

9,392

9,400
9,300

9500

9000

9,230

8500

9,200
9,100

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

8000

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
مس جهانی
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تحلیل بازار جهانی سرب
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت هفتگی شمش سرب در هفته منتهی به  23اردیبهشت سال
 ،1401نسبت به هفته گذشته  47دالر افزایش یافت و به قیمت

2,250

2,192

2168

2,160

2,103

 2،103دالر رسید.

2,200
2,063

2,150
2,100
2,050

⧉ آخرین بررسی موجودی روی انبارهای  LMEنشان میدهد که
میزان موجودی آن ثابت بوده و  38،850تن باقی مانده است.

2,000
1401/03/06

1401/03/05

1401/03/04

1401/03/01

1401/02/31

1,950

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت جهانی سرب نیز همچون اکثر کامودیتی ها – بجز آلومینیوم-
نسبت به هفته گذشته آن افزایشی بود.

سرب جهانی
3000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
2,300
2,250
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000
1,950

2500

2,260

2000
1500

2,103
2,054

2,092

1000
500

1401/02/30

1401/03/06

1401/02/23

0

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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24

سرب جهانی

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ هند شروع به اعمال  15درصد عوارض صادراتی بر آهن و
150
145
140
135
130
125
120

محصوالت فوالدی کرده و عوارض صادراتی مواد خام فوالدسازی
مانند سنگ آهن را به  50درصد افزایش داده است .البته باید
درنظر داشت که این عوارض بیشتر بر مواد خام افزایش پیدا کرده
است که میتواند محرک قیمت مواد اولیه محصوالت فلزی یعنی
سنگ اهن در چین شود.
اولیه را به صفر رسانده تا با تورم مقابله کند که این امر میتواند
دهد.

131

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

سنگ آهن  cfr - %62چین
180
160

⧉ قیمت کنسانتره سنگ آهن و گندله در هفته منتهی به جمعه

140

 27مه پس از جهش متوسط قیمتها برای قراردادهای آتی و

120

آینده ماهانه افزایش یافت ،در حالی که فعالیت معامالت فیزیکی

100

تا حد زیادی کاهش یافت.

137

133

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ همچنین در کشور هند عوارض و تعرفه های گمرکی ورود مواد
بهای تمام شده تولدی محصوالت فلزی را در این کشور کاهش

145

80
60
40

نرخ ورق گرم
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تحلیل بازار جهانی ورق گرم
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ منابع بازار اروپایی پیشنهاد کردهاند که مالیاتهای جدید بر

950

صادرات فوالد هند میتواند به تثبیت قیمتهای داخلی ورق

890

900
850

گرم در اروپا در میان مدت کمک کند ،اگرچه اثرات کامل آن

800

هنوز دیده نشده است.

750
700

⧉ بازارهای اروپایی کالف نورد گرم فوالد در روز پنجشنبه 26

770

1401/03/06

900

790

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

مه به دلیل تعطیالت عمومی در بسیاری از کشورها آرام بود
و فعالیت عادی تر هفته آینده از سر گرفته می شود.
نرخ ورق گرم  -دریای سیاه
⧉ با وجود آخرین تالشهای مقامات برای تثبیت اقتصاد،

1400

قیمتهای لحظهای ورق گرم در بازار داخلی چین در روز

1200
1000

پنجشنبه  26مه کاهش یافت.

800
600

⧉ فوالدسازی فورموساهاتین ویتنام تخفیف هایی را از  30تا

400

 50دالر در هر تن به خریداران ورق گرم خود ارائه می دهد.

200

0

نرخ ورق گرم

26

021-42116000

خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان هفتم ،پالک 6

www.mellatbroker.com

تحلیل بازار میلگرد
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ آخرین نرخ اعالمی برای میلگرد صادراتی دریای سیاه 760دالر

765
760
755
750
745
740
735

اعالم شده است که نسبت به هفته گذشته 15دالر افزایش داشته
است.
⧉ قیمت میلگرد داخلی چین به دلیل کاهش نرخ تولید افزایش
یافت ،اما تقاضای مصرف کننده نهایی با افزایش قیمت ها تحریک
نشد.
کاهش است و برخی از تولیدکنندگان به فکر توقف تولید هستند

745

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

میلگرد -دریای سیاه
1200

⧉ قیمت صادرات میلگرد و مفتول فوالدی ترکیه در هفته گذشته

1000

به دلیل تقاضای بهتر از سوی مراکز فروش اندکی بهبود یافته

800

است.

600

⧉ قیمت میلگرد فوالدی در بازار داخلی اروپای شمالی برای سومین

400

هفته متوالی کاهش یافت و بازار به دنبال جهش ماه مارس ناشی

200

از جنگ اوکراین به اصالح ادامه داد.

754

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت میلگرد لهستانی به دلیل تقاضای کم همچنان در حال
تا روند نزولی را متوقف کنند.

760

758

0

میلگرد  -دریای سیاه

27

021-42116000

خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان هفتم ،پالک 6

www.mellatbroker.com

تحلیل بازار اسلب
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ آخرین نرخ اعالمی برای اسلب صادراتی دریای سیاه  620دالر

1,000

اعالم شده است که نسبت به هفته گذشته  40دالر کاهش داشته

800
600

است.

660

620

733

810

400
200
0

⧉ قیمتهای صادراتی اسلب فوالدی برزیل در هفته منتهی به
جمعه  27مه ،پس از فروش باقیمانده حجمهای موجود برای

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

ارسال در ماه جوالی به آمریکای شمالی در سطوح پایینتر،
کاهش یافت.

اسلب  -شاخص صادراتی دریای سیاه

⧉ واردکنندگان اسلب فوالدی ایتالیا غیبت خود را از بازار در هفته

1000
900
800

تا جمعه  27مه تمدید کردند و منتظر بودند تا قیمت محصوالت

700

نیمه تمام فوالدی کاهش یابد و بازار فوالد تخت تمام شده تثبیت

600

شود.

500
400
300

200
100

0

اسلب  -دریای سیاه
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تحلیل بازار جهانی زغال سنگ
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ آخرین قیمت اعالمی برای زغال سنگ کک شو  %65چین439 ،

470

دالر بوده است که نسبت به هفته ماقبل  3دالر کاهش داشته

461

460
450

است.
⧉ قیمت زغال سنگ ککشو در بازار فوب استرالیا در روز جمعه 27

439

434

440
430
420

مه به دنبال دو معامله که با قیمتهای پایینتر بسته شدند و

1401/03/06

محمولههای نقطهای موجود باقی ماندند کاهش یافت.

چهارم کاهش قیمت کک کاهش یافت.

1401/02/23

1401/02/30

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت زغالسنگ ککشو در بازار  cfrچین در روز پنجشنبه 26
مه در بحبوحه ادامه احساسات نزولی در بازار فوالد و پس از دور

442

زغال سنگ کک شو  cfr -چین

800
750
700

⧉ بیش از  50کامیون زغال سنگ ککشو نیمه نرم و زغالسنگ

650

خام منشأ مغولستان در روز چهارشنبه  25مه از بندر  Cekeوارد

600
550

چین شدند ،زیرا گذرگاه مرزی برای تحویل زغال سنگ به صورت

500

آزمایشی بازگشایی شد.

450
400
350

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

1401/02/09

1401/02/02

1401/01/26

1401/01/19

1401/01/12

1400/12/28

1400/12/21

1400/12/14

1400/12/07

1400/11/30

1400/11/23

1400/11/16

1400/11/09

1400/11/02

1400/10/25

1400/10/18

1400/10/11

1400/10/04

اسلب  -دریای سیاه

1400/09/27

300
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نمودار قیمت پایه (دالر) محصوالت پتروشیمی بورس کاال
260,000
250,000
240,000
230,000
220,000
210,000
200,000

قیمت پایه محصوالت پتروشیمی

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
252,000
248,632

250,000

249,203

249,638

248,000
246,000
244,000

245,475

244,157

242,000
240,000

1401/03/08

1401/03/01

1401/02/25

1401/02/18

1401/02/11

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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قیمت پایه محصوالت پتروشیمی بورس کاال
( 01خرداد الی 08خرداد)
مقدار

درصد

تغییر

تغییر

%5.91

ردیف

نام محصول

قیمت 01خرداد(ریال )

قیمت 25اردیبهشت(ریال)

1

اسید استیک

149،723

141،366

8،357

2

استایرن مونومر

298،403

317،949

19،546

-%6.15

3

سود کاستیک

76،079

80،308

4،229

-%5.26

4

پلی اتیلن سبک خطی

335،572

343،376

7،804

%2.27

5

پلی پرو پیلن نساجی

342،670

365،319

22،649

%6.19

381،522

409،607

28،085

-%6.85

7

متانول

66،801

66،703

98

%0.15

8

بنزن

287،269

286،157

1،112

%0.39

9

اوره

144،008

146،629

2،621

-%1.78

6

پلی پرو پیلن
شیمیایی
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آمار معامالت هفتگی بورس کاال
( 31اردیبهشت  1401الی  06خرداد )1401

حجم (تن)
تابلو

رینگ

داخلی

صادراتی

ارزش
)میلیون ریال(
داخلی

رینگ
صادراتی

تعداد خریداران
داخلی

رینگ
صادراتی

تعداد فروشندگان
داخلی

رینگ
صادراتی

تعداد قرار دادهای معامله شده
داخلی

تاالر پتروشیمی

116,024

36,846,933

32

59

2,499

تاالر حراج باز

209,404

15,368,747

15

23

118

تاالر خودرو

0

107,230

1

1

32

تاالر سیمان

1,323,955

7,444,531

23

70

4,456

تاالر صنعتی

315,085

54,326,868

38

137

350

تاالر طال

0

385,605

4

3

9

تاالر فرآورده های نفتی

46,119

7,989,058

17

20

140

تاالر فرعی

22,150

3,463,480

30

65

297

57,854

تاالر کاالی صادراتی کیش
کل بازار

2,032,737

57,854

7,715,153
125,932,456

7,715,153

17
60

17

25
332

25

رینگ صادراتی

44
7,901

44
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محتوای این گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت می باشد.

اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:

مهدی فرجی ،رویا معصومی

راهبری تحلیل و نظارت برمحتوا:

محمد صالحی محبوب فومنی

1
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