گزارش تحلیلی بازارهای جهانی
با نگاهی به بازار داخلی
هفته سوم 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
 oمحصوالت پاالیشگاهی

 oقیمت دالر محصوالت پتروشیمی
 oآمار معامالت هفتگی بورس کاال

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

تاریخ

روز

رویداد

06ژوئن2022

دوشنبه

سخنرانی بانک مرکزی آمریکا

07ژوئن 2022سه شنبه

08ژوئن
2022

چهارشنبه

09ژوئن
2022

پنجشنبه

10ژوئن
2022

جمعه

قبلی

پیشبینی

شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا

%1.1

%0.5

آمار تولید ناخالص داخلی استرالیا

%3.4

%0.6

اعالمیه نرخ بهره کانادا
ایجاد موقعیت های شغلی جدید آمریکا

11.40M 11.55M

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

⧉ سیتی بانک میگوید قیمت نفت به دلیل تاخیر در توافق با ایران

122

افزایش یافته است ،اما همچنان در یک مسیر نزولی است .دورنمای

121

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

120
118

قیمت برنت در سه ماهه دوم سال  22با افزایش  14دالر به 113

116

دالر در هر بشکه ،در سه ماهه سوم سال  22با افزایش  12دالر به

117

116

116

117
115

114
112

 99دالر ،در سه ماهه چهارم سال  22با افزایش  12دالر به  85دالر،
و در سال  2023با افزایش  16دالری به  75دالر در هر بشکه
افزایش یافت.

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

⧉ آرامکو عربستان سعودی قیمت نفت (جوالی)را برای بزرگترین بازار
خود در آسیا بیشتر از حد انتظار افزایش داده است ،زیرا تقاضا با

قیمت جهانی نفت

کاهش محدودیت های ناشی از ویروس کرونا توسط اقتصادهای
اصلی منطقه افزایش یافته است.

140.00

⧉ اتحادیه اروپا تحریم علیه بخش نفت و انرژی روسیه و تحریمهای

120.00

دیگر از جمله بانکها و شبکه تلویزیونی این کشور را به طور رسمی

100.00

تصویب کرد .براساس بیانیه اتحادیه اروپا ،واردات نفت خام روسیه

80.00

طی شش ماه و سایر فراوردههای نفتی روسیه طی هشت ماه به

60.00

بازارهای اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.
قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته
130

40.00

20.00

121
120

115

112

111

112

0.00

110
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100

1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13
قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته

قیمت جهانی نفت

تحلیل تکنیکال نفت

نکات تحلیل تکنیکال نفت برنت
مقاومت اول

 120دالر

مقاومت دوم

 130دالر

حمایت اول

 115دالر

حمایت دوم

 110دالر

قیمت نفت برنت طی هفته اخیر با توجه به اخبار تحریم نفتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا تا محدوده  120دالر نیز رشد کرد و هماکنون در محدوده 118
دالر قرار دارد .در صورت عبور از محدوده فعلی ،میتواند تا سقف  130دالر نیز رشد داشته باشد .حمایت نفت در محدوده  115دالر واقع شده است.
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تحلیل بازارجهانی طال
1880

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته
1869

1870

⧉ بازار طال در حدود  1،850دالر به ازای هر اونس در حالت خنثی باقی

1860
1850

مانده و احساسات صعودی در میان تحلیلگران وال استریت شروع به

1840

کاهش کرده ،چراکه فدرال رزرو همچنان با سرعت به افزایش شدید

1830
1820

نرخهای بهره در بقیه سال ادامه میدهد.

1856

1850

1848
1840

1401/03/13

1401/03/12

1401/03/11

1401/03/10

1401/03/09

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

⧉ نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نشان می دهد که سرمایه گذاران
خرد به طور قابل توجهی نسبت به این فلز گرانبها صعودی باقی
میمانند زیرا آنها به دنبال دارایی هستند که از ثروت و قدرت خرید
آنها در یک محیط تورمی فزاینده محافظت کند.

انس جهانی طال
2,100.00
2,000.00
1,900.00
1,800.00

قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

1900
1850

1850

1854

1881

1,600.00

1843
1807

1800
1750

1,700.00

1,500.00

1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13
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قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

انس جهانی طال

تحلیل تکنیکال طال

نکات تحلیل تکنیکال طال
مقاومت اول

 1،895دالر

مقاومت دوم

 1،930دالر

حمایت اول

 1،835دالر

حمایت دوم

 1،800دالر

قیمت انس جهانی طال هماکنون  1،855دالر است و در محدوده مقاومتی خود قرار دارد .در صورت عبور از محدوده فعلی ،میتواند در هدف اول تا
محدوده  1،895دالر و پس از آن تا محدوده  1،930دالر نیز رشد داشته باشد .حمایت قیمتی طال در محدوده  1،835دالر قرار دارد.
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تحلیل تکنیکال دالر

نکات تحلیل تکنیکال دالر
مقاومت اول

 31،850تومان

مقاومت دوم

 34،400تومان

حمایت اول

 31،050تومان

حمایت دوم

 29،880تومان

دالر آمریکا در بازار آزاد با گذر از محدوده  31هزار تومان ،هماکنون با قیمت  31،700تومان معامله میشود و در نزدیکی سقف تاریخی خود در قیمت
 31،850تومان قرار گرفته است .در صورت عبور از محدوده ذکر شده ،میتواند تا محدوده  34،400تومان رشد داشته باشد .حمایت قیمتی دالر نیز
در محدوده  31،050تومان قرار دارد.
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تحلیل بازار جهانی متانول
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار متانول اروپا همچنان به خوبی عرضه شد همچنین به دنبال

355

تداوم تقاضا برای بارگیری در تابستان قیمتهای لحظهای در اروپا

350

افزایش یافت .حجم معامالت در ماه می افزایش یافت و از

345

قیمتهای داخلی حمایت شد .به دلیل دسترسی مناسب به این
محصول تقاضا در حالت متعادل قرارداشت.

330

⧉ قیمت پایه فوب روتردام در محدوده 550یورو بر تن معامله

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

343

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

شد.قیمت قرارداد اروپایی  ECPبرای سه ماهه دوم 55یورو در هر
تن افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید و اکثر خریداران
به توافق رسیدند.

340

340
335

متانول برای قرار داد سه ماهه دوم به قیمت  550یورو بر هر تن

351
347

متانول  -سی اف آر چین
490

⧉ انتظار می رود مذاکرات جهت قرار داد سه ماهه سوم این محصول

420

اواخر این ماه آغاز شود ،خریداران قراردادهای سه ماهه سوم به

350

دلیل فراوانی جهانی و در دسترس بودن این محصول با فشار

280

مواجه خواهند شد.

210

⧉ همچنین به دلیل هزینههای باالی انرژی تقاضا برای برخی از

140

محصوالت کاربردی متانول شامل فرمالدئیدو بیودیزل تضعیف

70

خواهد شد .به دلیل تمایل زیاد در بازار نقدی قیمتها نسبت به
هفته قبل حدود  %2افزایش یافت.

متانول  -سی اف آر چین
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تحلیل بازار جهانی اوره
⧉ تقاضای اوره به دلیل ثبات قیمتی این محصول ضعیف بود
بطوریکه

خریداران

تمایل

زیادی

به

خرید

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

نشان

710

نمی دهند.صادرات اوره چین به هند به دلیل هزینههای گمرکی

700

باال همچنان محدود است.بطوریکه 300،000محموله اوره در

690
680

بنادر چین انباشت شده است.

700

700

705

680

670

⧉ قیمت معامالت اوره با 10دالر کاهش در معامالت 30می در چین

660

در محدوده  3150-3160یوهان معامله شد که معادل دالری آن

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

محدوده 630-640دالر بر تن می باشد.
⧉ در ایران که یکی از تولید کنندگان اوره محسوب می شودصادرات
محصوالت شرکت های پتروشیمی و تولید کننده اوره به مقاصد
ترکیه و سودان وبرزیل،سطح قیمتی  640تا  650دالر را برای
اوره گرانول رقم زد و این قیمت با توجه به قیمت های روسیه که
در حد  650دالر بود سطوح قیمتی اوره را در همین حدود
تثبیت نمود.

نرخ اوره
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
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نرخ اوره

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

⧉ به دلیل اینکه مذاکرات برای محمولههای جوالی هنوز آغاز

1,390

1,400

نشده است اما برای محمولههای ژوئن عمدتا انجام شده است،

1,350

معامالت کاهش یافت .در حالت کلی تمایالت خریداران ضعیف

1,300

بود اما فروشندگان چینی خوش بین بودند زیرا انتظار داشتند

1,250

که با پایان دادن به قرنطینههای دو ماهه شانگهای عوامل

1,200

بنیادی بهبود یابد لذا پیشنهادهای صادراتی چین و قیمتهای

1,280

1,290

1,280

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

داخلی افزایش یافت اما خریداران ترجیح دادند محتاطانه رفتار
نمایند.

پی وی سی پلتس
⧉ قیمتهای آتی قرارداد پی وی سی پس از لغو قرنطینه چین
حدود  %1.6افزایش یافت.قیمت این محصول براساس
سی اف ار جنوب شرق آسیا در محدوده  1260-1285دالر بر
تن در هفته اخیر معامله شد در حالیکه قیمتها در 4هفته

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800

گذشته  1400-1420دالر بر تن معامله شدند لذا قیمتها

600

روندی نزولی داشتند .در هند با شروع فصل موسمی احتماال

400

بهبود بازار این محصول محدود خواهد شد.

200
0

پی وی سی پلتس
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200

⧉ ارزیابی قیمت  cfrچین بر اساس پیشنهادات در رده های باال
و پایین بود و در بحث های محدود به عنوان پایدار ارزیابی شد.

1,359

1,421 1,401

1,473 1,460

1,540

⧉ قراردادهای پلی اتیلن سبک در پایان ماه عمدتا در محدوده ای
که بودند تکمیل شدند .اما مذاکرات برای قیمت های ماه ژوئن

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

هنوز آغاز نشده است.
⧉ تقاضا در چین به دلیل قرنطینه در چندین منطقه کم بود.

پلیاتیلن سبک  -پلتس

عالوه بر این ،منابع بازار نگران بودند که فشار تورمی در آسیا

1800

قدرت هزینه را کاهش دهد و بر مصرف پلی اتیلن تأثیر بگذارد.

1600
1400

⧉ فعالیت محدودی در بازار ایران وجود داشت ،اما قیمتها مطابق
با مواد منشأ خاورمیانه پایینتر ارزیابی شد ،زیرا بازیکنان دیدند
که ارزشهای باالتر رقابتی نخواهد بود.

1200
1000
800
600
400
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پلیاتیلن سبک  -پلتس

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,200
1,150

⧉ بحثهای قرارداد پلی اتیلن با چگالی باال ( )HDPEدر پایان

1,100

ماه منجر به قیمتها در محدوده قیمتهای از قبل تعیینشده

1,050
1,000

در ماه مه شده است.
⧉ مذاکرات ژوئن هنوز آغاز نشده است ،زیرا اکثر خریداران از

1,113

1,128

1,150

1,065

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

عرضه مطمئن هستند و بسیاری از تامین کنندگان اصلی هنوز
زمان الزم برای واکنش به تسویه مونومر را نداشته اند.
⧉ قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی برای هر دو محصول  CFRو
ایران کاهش یافت .یک پیشنهاد زیر محدوده بر اساس CFR
شنیده شد اما حمایت کافی برای این سطح در بازار گستردهتر
وجود نداشت.
⧉ تقاضا در ترکیه تا حدی به دلیل مشکالت اقتصادی که این
کشور را درگیر کرده است ،کاهش یافته است .نرخ ارز ضعیف

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه
1600
1400
1200
1000
800

و نرخ های بهره باال بر توانایی برخی از بازیکنان برای خرید

600

مواد تأثیر می گذارد.

400

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه
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تحلیل بازار جهانی استایرن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,450

⧉ به دنبال افزایش خرید در چین قیمتها افزایش یافتند و به

1,400

باالترین حد خود در  2ماهه گذشته رسیدند .عرضه ماه ژوئن در

1,350

چین به دلیل برخی تعطیلیها و محدودیت های برنامه ریزی

1,300

نشده متعادل بود.

1,250

1,400
1,353
1,321

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1,325

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ این محصول در جنوب شرق آسیا در هفته گذشته در محدوده
1480-1430دالر بر تن معامله شد و در سی اف ار چین حدود
 1325دالر بر تن معامله شد.

استایرن  -پلتس
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

استایرن  -پلتس
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تحلیل بازار جهانی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,150

⧉ واردات پروپیلن در شمال شرق آسیا ثابت بود .پس از یک دوره

1,100

قرنطینه برای مهار شیوع ویروس کرونا برخی از تامین کنندگان

1,050

قیمتهای باالتری را برای این محصول ارائه نمودند در بازار چین

1,000
950

به دلیل تعطیالت و تاثیر اقتصادی کاهش قیمتها محتاطانه تر
برای خرید اقدام نمودند .در بازار جنوب شرق آسیا بازار روندی

1,095
1,050

1,026

1,010

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

نسبتا نزولی را سپری نمود.
پروپیلن  -پلتس

⧉ قیمت معامالت پروپیلن براساس فوب جنوی شرق آسیا -905
 855دالر بر تن معامله شد در حالیکه در 4هفته اخیر -1105
 1055دالر بر تن معامله شده بود لذا قیمتها روندی نزولی
داشتند.قیمت پروپیلن در کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس و کشورهای حوزه مدیترانه شرقی در این هفته عمدتا
پایین تر بود.

1600
1400
1200

1000
800
600
400

پروپیلن  -پلتس

13

021-42116000

خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان هفتم ،پالک 6

www.mellatbroker.com

تحلیل بازار جهانی ای بی اس
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن آسیایی یا  ABSدر هفته 1745

1,900

دالر در هر تن سی اف آر چین و  1795دالر در هر تن سی اف

1,850

آر آسیای جنوب شرقی آسیا ثابت ماند.

1,800

⧉ پیشنهادات بدون تغییر در  1750دالر در هر تن سی اف آر چین

1,750

شنیده شد ،در حالی که منابع اشاره کردند که نشانه های
در هر تن بود.

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

2600

 13400یوان در هر تن یا  1671-1568دالر در هر تن بر اساس
برابری واردات شنیده شد.

2200

کرده و واردات و صادرات را با مشکل مواجه کرده است.

1,795

1,795

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا
2400

⧉ قرنطینه در شانگهای از آوریل تا کنون لجستیک منطقه را مختل

1,845

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

خریداران به دلیل کاهش قیمت های داخلی کمتر از  1650دالر
⧉ در داخل چین داخلی ،بحث تحویل سریع محموله بین -12700

1,880

2000
1800
1600
1400
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 پنجمین هفته افزایش یافت ،زیرا در

1,400

بحبوحه حمایت از نفت خام قیمت بنزن بیشتر کاهش یافت.اوایل

1,300

هفته پس از پایان قرنطینه مربوط به کرونا در شانگهای عرضه

1,200

1,380

1,312

بنزن آسیابه دلیل تعمیر و نگهداری این محصول که در سه ماهه

1,100

دوم برنامه ریزی شده بود کاهش یافت.

1,250

1,242

1,200

1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ فروشندگان آسیایی حجم معامالت خود را برای آمریکا در اولویت
قراردادند.مصرف نهایی این محصول بدلیل جنگ روسیه و
بنزن -پلتس

اوکراین و محدودیتهای بازار چین آسیب دید .بنزن در هفته
گذشته در محدوده 1425-1426دالر بر تن فوب جنوب شرق
آسیا معامله شد .در  4هفته اخیر در محدوده 1180دالر بر تن
معامله شده لذا قیمتها صعودی بودند.

1,400
1,200
1,000
800
600

400
200
0

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

⧉ فعالیت در بازار LABهمچنان آرام و متعادل است.اگرچه کاهش
1,940

محدودیتهای کرونا خوش بینی نسبت به احیای تقاضا را افزایش

1,920

داده است.در آسیا و خاورمیانه تامین کنندگان به رقابت با مواد

1,900

1,925

1,900
1,875

1,880

چینی ادامه می دهند.

1,925

1,860
1,840

1401/03/08

⧉ قیمت این محصول در هفته گذشته براساس سی اف ار جنوب

1401/03/01

1401/02/18

1401/02/25

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

شرق آسیا در محدوده 1750-1850دالر بر تن معامله شد در
حالیکه در 4هفته اخیر در محدوده 1800-1900دالر بر تن
معامله شد لذا قیمتها نزولی بودند.
⧉ در هند تولیدکنندگان محمولههای داخلی ژوئن را -184
176روپیه بر کیلوگرم نفت مخزن اعالم نمودند همچنین
هزینههای خوراک افزایش یافت که ضعف بازار داخلی و صادراتی
این محصول در هند بود.

الکیل بنزن خطی  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1400/12/8

1401/01/28

1400/10/26

1400/09/07

1400/07/18

1400/06/07

1400/04/20

1400/03/02

1400/01/22

1399/12/03

1399/10/21

1399/09/09

1399/07/28

1399/06/16

1399/04/29

1399/03/11

1399/01/31

1398/12/04

1398/10/22

1398/09/10

1398/07/28

1397/07/29
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الکیل بنزن خطی

تحلیل بازار جهانی سود کاستیک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ سود کاستیک آمریکا با عرضه محدود و قیمت ثابت در هفته اخیر روبرو
345

شد بطوریکه تجارت این محصول در بستههای کوچک تر باالی 700دالر

340

340

بر متریک تن فوب خلیج آمریکا صورت گرفت.

335

⧉ محدوده قیمتی معامالت این محصول در هفته اخیر 740-800دالر بر

337
331

328

330
325

متریک تن بود که در  4هفته اخیر در محدوده 730-840دالر بر متریک

320

1401/03/08

تن معامله شد لذا روند قیمتی این محصول نزولی بوده است.

1401/02/25

1401/03/01

1401/02/18

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار سود کاستیک در شمال شرق آسیا همچنان شاهد روند نزولی قیمت
به دلیل عرضه زیاد این محصول بود .در بازار چین تامین کنندگان این
محصول به دلیل تضعیف بازار داخلی ناشی از محدودیت قرنطینه کرونا،

سود کاستیک  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی

تقویت دالر در برابر یوان به دنبال خرید این محصول در قیمتهای پایین تر
هستند که منجر به کاهش قیمتها شد و اعتماد مصرف کنندگان به دلیل
فشارهای تورمی و رکود جهانی آسیب دیده است .در جنوب شرق آسیا
حجم معامالت این محصول محدود بود به طوریکه خریداران محموله های
خود را در محدوده قیمتی 760-820دالر در هردسی تن سی اف ار
خریداری کردند.

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

محصول در شمال غرب اروپا در محدوده 900دالربر هر دسی تن فوب بود.

200

1397/08/27

این محصول به دلیل فراوانی و در دسترس بودن محدود بود و معامالت این

300

1397/07/01

⧉ در بازار اروپا قیمت سود کاستیک سه ماهه دوم اروپا ثابت بود .معامالت

400

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

فسفات:

بسیاری از تولیدکنندگان در ژاپن و کره ،نرخ های عملیاتی خود را به دالیل

قیمت فسفات در چین ثابت بود بطوریکه تولیدکنندگان به دنبال اهداف 1000دالر

اقتصادی یا فنی کاهش داده اند .این امر همواره خروجی بوتادین محلی را کاهش

بر تن فوب و اهداف باالتر هستندهمچنین در هند قیمتها ثابت بود.نمایندگان در

میدهد و برخی را وادار میکند تا برای رفع کمبود به خرید حجمهای نقدی محدود

وین به پیش بینی در مورد قیمت تسویه فسفریک اسید برای سه ماه دوم در هند

روی بیاورند .در نتیجه شکاف خرید و فروش برای این مجموعه مشتریان افزایش

ادامه می دهند اما توافقی حاصل نشده است و قیمت سی اف ار چین در محدوده

یافت .همچنین شنیده شد که این کاربران نهایی در مورد نیاز به اصالح عملیات

920دالر بر تن و قیمت فوب چین در محدوده 980-1000دالر بر تن براورد شده

خود برای کاهش فشار هزینه ها فکر می کنند .اگر این سناریو محقق شود ،تقاضای

است.

بوتادین منطقه ای در طوالنی مدت سرکوب خواهد شد.
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
اسید استیک:

اتیلن:

بازار آسیا به دلیل رشد بازار داخلی چین به دلیل کاهش تولید که ناشی از شروع

بحث در مورد اتیلن نقطه ای در هفته منتهی به  3ژوئن بسیار اندک بود ،زیرا

چرخش کارخانه ها در اواخر ماه مه و در بحبوحه تقاضای باال از اروپا و آمریکای

فعاالن بازار در چین و تایوان برای جشنواره قایق اژدها دور بودند .قیمتهای داخلی

جنوبی بود ،تقویت شد .عرضه در ایاالت متحده و اروپا در کوتاه مدت بسیار محدود

چین برای استایرن مونومر ( ،)SMمونواتیلن گلیکول ( )MEGو پلی اتیلن ()PE

است ،زیرا عوامل فورس ماژور هنوز از سه تولید کننده که  88درصد از کل ظرفیت

افزایش یافت ،زیرا احساسات ناشی از معامالت آتی قوی نفت خام و بازگشایی

اسید استیک ایاالت متحده را تشکیل می دهند وجود دارد .محدوده قیمتی FOB

مجدد شانگهای تقویت شد .بسیاری از خریداران اتیلن در چین برای رزرو محموله

چین متعاقباً توسط معامالت در اروپا و آمریکای جنوبی پشتیبانی شد.

های لحظهای ماه جوالی عجله نداشتند ،زیرا الزامات آنها عمدتاً برای تحویل در
نیمه دوم ماه است.
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
بنزین:
⧉ طبق دادههای رسمی دولت آمریکا در  2ژوئن ،ذخایر بنزین ساحل اقیانوس
اطلس ایاالت متحده همچنان در نزدیکی پایینترین سطح چند ساله خود قرار
دارند ،زیرا هفته گذشته به دومین پایینترین سطح در هفت سال و نیم گذشته
رسید .قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ماه ژوئن 145.96دالر به ازای هر
بشکه معامله گردید.
⧉ اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده در گزارش هفتگی وضعیت نفت خود در 2
ژوئن گزارش داد که ذخایر بنزین در سواحل اقیانوس اطلس با 734،000
بشکه کاهش در هفته منتهی به  27می به  51.33میلیون بشکه رسیده است.
⧉ بر اساس داده های  ،EIAدر هفته منتهی به  27می ،ذخایر بنزین در ساحل
اقیانوس اطلس بیش از  11میلیون بشکه در مقایسه با هفته مشابه سال قبل
کاهش یافت.
⧉ بخش عمده ای از کاهش موجودی بنزین در ساحل اقیانوس اطلس در منطقه
اقیانوس اطلس جنوبی مشاهده شد ،جایی که ذخایر با  615،000بشکه کاهش
به  24.25میلیون بشکه رسید .ذخایر بنزین در اقیانوس اطلس مرکزی ،یک
منطقه وارداتی کلیدی ،با  380هزار بشکه کاهش به  24.01میلیون بشکه
رسید ،در حالی که ذخایر بنزین در نیوانگلند با  260هزار بشکه افزایش به
 3.06میلیون بشکه رسید.
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
گازوئیل:

نفتا:

⧉ دادههای اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده در  2ژوئن نشان داد که ذخایر
گازوئیل با گوگرد فوقالعاده کم در اکثر مناطق ایاالت متحده در هفته منتهی

⧉ بازار نفتای آسیا شاهد عرضه تازه بود ،با شنیده شدن عرضه نفتای بارگیری
در ژوئن از قطر ،در حالی که در سمت خرید ،کراکرهای بخار نفتا به دلیل

به  27می به کاهش  800،000بشکهای برای کل ایاالت متحده ادامه داد.

حاشیه های ضعیف پایین دست از خرید محموله های نقطه ای خودداری

قیمت گازوئیل فوب خلیج فارس 150دالر در هر بشکه برای ماه ژوئن معامله

می کردند.قیمت نفتای فوب خلیج فارس821.31دالر در هربشکه در ماه ژوئن

گردید.
⧉ ذخایر ساحل شرقی با  300،000بشکه به  37.0میلیون بشکه افزایش یافت.
ذخایر مرکزی کاهش یافت و  400،000بشکه کاهش یافت و به  24.4میلیون

معامله شد.
⧉ پتروشیمی فورموسا تایوان قصد دارد نرخ بهره برداری خود را از حدود  85تا
 90درصد در ماه می به  80درصد برای کراکرهای بخار نفتا خود در ماه ژوئن

بشکه رسید .ذخایر ساحل غربی نیز با  400هزار بشکه کاهش به  11.2میلیون

کاهش دهد .نرخ عملیاتی  80درصد به حمایت از استفاده محدود در

بشکه رسید .ذخایر سواحل اقیانوس اطلس با  600هزار بشکه کاهش به 18.8

کارخانههای مشتقات شرکت کمک میکند و همچنین تضمین میکند که

میلیون بشکه رسید.
⧉ بیشتر کاهش نفت ساحل اقیانوس اطلس در اقیانوس اطلس پایین رخ داد که
از فلوریدا تا ویرجینیای غربی امتداد دارد ،که شاهد کاهش  1.0میلیون

حجم قراردادی برآورده میشود.
⧉ اتیلن کلیدی  CFRشمال شرق آسیا و اسپرد نفتای  C+Fژاپن که توسط

بشکه ای ذخایر در هفته گذشته بود .بقیه سواحل اقیانوس اطلس هفته گذشته
شاهد افزایش اندک سهام بودند.
⧉ تولید خالص پاالیشگاه همه گریدهای گازوئیل اندکی کاهش یافته و در هفته

تولیدکنندگان الفین مشاهده میشود ،از  6ماه مه کمتر از حد معمول  300تا
 350دالر در هر تن بوده است و آخرین بار در تعطیالت آسیایی در  1ژوئن
 206دالر در هر تن ارزیابی شده است.

گذشته  4.98میلیون بشکه در روز گزارش شده است.
⧉ واردات نفت کوره تقطیری ایاالت متحده  263،000بشکه در روز برآورد شد

21

که باالترین سطح گزارش شده از هفته منتهی به  4مارس است .این میزان
کل تولید و واردات  5.25میلیون بشکه در روز را نشان می دهد.
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت آلومینیوم در روز چهارشنبه اول ژوئن پس از کاهش شدید

2,887

در بورس مربوطه در آسیا ،بیشترین کاهش را در مجموعه فلزات

2,875

2,870

2,874

2,850

2,787

پایه بورس فلزات لندن نشان داد.

2,900
2,800

2,731

2,750
2,700

⧉ قرارداد سه ماهه این فلز سبک به قیمت  2731دالر در هر تن
معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود  2درصد کاهش داشت.

1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06 1401/03/09 1401/03/10 1401/03/13

2,650

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ بررسی آخرین تغییرات ذخایر آلومینیوم در بورس کاالی لندن
نشان میدهد که ذخیره موجودی این کاال ثابت بوده و 453،875

4,500

تن مانده است.

4,000
3,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

3,000

4,000
3,000

2,875

2,731

2,964

2,500

2,830

2,000

2,000

1,000

1,500

0

1,000
1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

Series 1
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تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تحلیل بازار جهانی روی
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ شمش روی در هفته منتهی به  13خرداد سال  ،1401نسبت

3,916

به هفته گذشته  0.33درصد افزایش یافت و  3869دالر معامله

3,869

3,903
3,856

شد.

3,745

3,756

⧉ پریمیوم شمش روی با عیار باال ) (SHGدر ایاالت متحده در
1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06 1401/03/09 1401/03/10 1401/03/13

هفته منتهی به سه شنبه  31می به افزایش خود ادامه داد ،در

3,950
3,900
3,850
3,800
3,750
3,700
3,650

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

حالی که پریمیوم در آسیا و اروپا در برابر پسزمینه تقاضای
ضعیف ثابت بود.
⧉ آخرین بررسی موجودی روی انبارهای  LMEنشان میدهد که

قیمت جهانی روی

میزان موجودی این محصول ثابت بوده و  83،575تن مانده است.
5,000
4,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
3,900

3,869

3,856

3,800

4,000
3,699

3,700

3,500
3,540

3,600
3,500

3,000

3,400

3,300

23

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

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

⧉ قیمتهای جهانی هر تن مس در آخر هفته در محدوده  9500تا
 9600دالر معامله شد که فاصه  100دالری از محدوده اوج دو

9,600

9,540

9,509
9,444

9,550
9,500

9,461
9,397

هفتهای خود گرفته است .این کاهش قیمت در ارتباط با باال

9,381

9,350

گرفتن نگرانی ها در مورد تقاضای چین در روزهای پیش رو است.
آخرین آمار منتشر شده نشان می دهد واردات مس چین در ماه

9,450
9,400

1401/03/04 1401/03/05 1401/03/06 1401/03/09 1401/03/10 1401/03/13

آوریل  2022تا  4درصد کاهش داشته که ناشی از تاثیرات کرونا

9,300

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

بر تولید و مصرف چین بوده است .همچنین تداوم رشد شاخص
دالر آمریکا ،این فلز را برای دارندگان سایر ارزها گران کرد.
⧉ بررسی آخرین تغییرات ذخایر مس در بورس کاالی لندن نشان

مس جهانی
11000

میدهد که ذخیره موجودی این کاال این هفته ثابت بوده و

10500

 145،590تن مانده است.

10000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
9,600
9,500

9,509

9,461

9,400

9500

9000
9,392

9,300

8500

9,230

8000

9,200
9,100
9,000

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23
مس جهانی

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی سرب
⧉ قیمت هفتگی شمش سرب در هفته منتهی به  13خرداد سال

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته
2,169

 ،1401نسبت به هفته گذشته  10دالر افزایش یافت و به قیمت

2,168

2159

2,180
2,160

2,127

 2،169دالر رسید.

2,140
2,120

2,103

2,100

⧉ آخرین بررسی موجودی روی انبارهای  LMEنشان میدهد که
میزان موجودی آن کمی کاهش یافته و  38،800تن باقی مانده
است.

2,080
1401/03/13

1401/03/08

1401/03/07

1401/03/06

1401/03/05

2,060

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
2,200

2500

2,169

2000

2,150

2,103

2,100

2,092

1500

2,054

2,050

1000

2,000
1,950

500
1401/03/06

1401/03/13

1401/02/30

0

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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سرب جهانی

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
138.0

137

136.5

136.0
133

134.0
131

132.0

⧉ قیمت کنسانتره سنگ آهن و گندله در هفته منتهی به جمعه 3

130.0
128.0

ژوئن افزایش یافت و روند صعودی را دنبال کرد .یک تاجر مستقر
در سنگاپور گفت که عالقه به خرید مواد خام با عیار باال مانند

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

کنسانتره سنگ آهن و گندله همچنان محدود است.
سنگ آهن  cfr - %62چین

⧉ قیمت سنگ آهن در روز پنجشنبه  2ژوئن به دلیل جهش قیمتها

180

در بازارها که با احساسات مثبت ناشی از کاهش محدودیت های

160

مرتبط با کووید در چین حمایت شده است ،افزایش یافت.

140
120
100
80
60
40

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

⧉ هفته گذشته میالدی ورق گرم صادراتی سی آی اس افت

890

900

قیمت  5دالری داشت و به  765دالر هر تن فوب دریای سیاه

850

رسید .متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از  741تا

800

 773دالر به  750تا  775دالر هر تن فوب رسید.

765

770

790

750
700

⧉ بازارهای اروپایی کالف نورد گرم فوالد در روز پنجشنبه 26

1401/03/13

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

می 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

⧉ در بازار جنوب شرق آسیا آخرین قیمت ورق گرم وارداتی

1400

 755دالر هر تن سی اف آر بود .در بازار داخلی اروپا نیز ورق

1200

گرم از  1040یورو به  975یورو هر تن درب کارخانه رسید.

1000

در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم در  1240دالر هر شورت

800

تن درب کارخانه باقی ماند.

600
400

⧉ قیمت ورق در بازار روسیه روندی نزولی دارد .کمبود تقاضا
در ترکیه و کاهش حق انتخاب برای صادرکننده ها به دلیل

200

0

تحریم ها همچنان کارخانه ها را تحت فشار قرار داده است.
نرخ ورق گرم
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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.
⧉ پرمعامله ترین قرارداد آتی میلگرد اکتبر در بورس آتی شانگهای
در روز پنجشنبه  2ژوئن برای پنجمین روز متوالی به دلیل

760

760
754

758

745

1401/02/16 1401/02/23 1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تمایالت صعودی افزایش یافت ،اما قیمت های لحظه ای در میان
تقاضای ضعیف ثابت ماند.

میلگرد -دریای سیاه
1,200

⧉ آرسلورمیتال  30میلیون دالر در واحد سابارا خود در ایالت
میناس گرایس در جنوب شرقی برزیل سرمایه گذاری خواهد کرد
تا ظرفیت تولید میلگرد را تا  42000تن در سال افزایش دهد.
⧉ قیمت میلگرد فوالدی در بازار داخلی اروپای شمالی در این هفته
به دلیل تداوم کمبود تقاضا کاهش یافت.

1,000
800
600
400
200
0

میلگرد  -دریای سیاه
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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 صادرات اسلب برزیل در هفته منتهی به جمعه  3ژوئن
ثابت ماند ،زیرا پیشنهادات و پیشنهادات کمی گزارش شد ،اما

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

1401/02/16

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

منابع انتظار کاهش قیمتها در روزهای آینده را دارند.
اسلب  -شاخص صادراتی دریای سیاه
⧉ قیمتها در بازارهای تخت صادراتی فوالد و اسلب روسیه در هفته
منتهی به دوشنبه  30می دوباره به دلیل خریداران نزولی در
ترکیه و آسیا که قیمتهای داخلی و صادراتی ضعیف هستند،
کاهش یافت.

1000
900
800
700
600
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 ،

450

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

439

434

440

442

430

است.

416

420
410
400

⧉ قیمت زغال سنگ ککشو در بازار فوب استرالیا در روز جمعه 3

1401/03/13

ژوئن در واکنش به کاهش تقاضا برای محمولههای ژوئیه کاهش

1401/03/06

1401/02/30

1401/02/23

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

یافت.
زغال سنگ کک شو  cfr -چین

800
750

⧉ فراوانی و حجم زغال سنگ ککسازی روسیه و مواد تزریقی

700

زغالسنگ پودر شده ( )PCIدر بازار چین از زمان شروع جنگ

650

روسیه و اوکراین افزایش یافته است و باعث کاهش قیمتهای
نقدی شده است.

600
550
500
450
400
350

1401/06/13

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

30
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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
248,000
246,000
244,000

249,203

249,638
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

021-42116000

خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان هفتم ،پالک 6

www.mellatbroker.com

31

در هفته منتهی به  ،1401/03/15قیمت دالر پتروشیمی ها اعالم نشده است و آخرین نرخ برای تاریخ  1401/03/08است.

آمار معامالت هفتگی بورس کاال
(  7خرداد  1401الی  13خرداد )1401

حجم (تن)
تابلو
داخلی

رینگ
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

119,147

35,466,220

32

59

2,461

تاالر حراج باز

183,033

13,773,621

17

19

89

تاالر سیمان

1,341,732

8,052,168

24

71

4,109

تاالر صنعتی

648,745

118,398,672

40

103

607

تاالر طال

0

301,719

3

2

7

تاالر فرآورده های نفتی

118,710

20,682,709

16

19

118

تاالر فرعی

38,931

7,638,225

29

74

274

19,385,175

129,630

تاالر کاالی صادراتی کیش
تاالر کشاورزی

3

کل بازار

2,450,301

1,020,000
129,630

19,385,175 205,333,338

65

1

1

1
21

76

31

21
311

رینگ صادراتی

31

7,666

76

32
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