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

بورس کاال داخلی
فلزات اساسی

پتروشیمی

 oمتانول

بازارهای جهانی
 oتقویم اقتصادی آمریکا
 oنفت
 oطال
 oدالر

 oاوره
 oپی وی سی
 oپلی اتیلن سبک
 oپلی اتیلن سنگین
 oاستایرن
 oپروپیلن
 oای بی اس
 oبنزن
 oالکیل بنزن خطی
 oسود کاستیک
 oپارازایلین
 oپلی استایرن
 oسایر محصوالت پتروشیمیایی
 oمحصوالت پاالیشگاهی

 oآلومینیوم
 oروی
 oمس
 oسرب
 oسنگ آهن
 oورق گرم
 oمیلگرد
 oاسلب
 oزغال سنگ

 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

20ژوئن2022

دوشنبه

21ژوئن 2022سه شنبه
22ژوئن
2022

چهارشنبه

23ژوئن
2022

پنجشنبه

24ژوئن
2022

جمعه

رویداد

قبلی

پیشبینی

تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان

33.5%

%33.8

تغییرات سالیانه تولیدات ساخت و ساز اتحادیه اروپا

3.3%

-%5

صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن کانادا

%0.3

%0.2

جلسه سیاست های غیر پولی  -بانک مرکزی اروپا
نرخ تورم ساالنه کانادا

%6.8

7%

نشست عمومی شورا  -بانک مرکزی اروپا
خدمات آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون ژاپن

52.6

52.3

تغییرات سالیانه شاخص خرده فروشی به استثنا سوخت انگلیس

-%6.1

-%4.7

شاخص انتظارات مصرف کننده آمریکا

%55.2

%46.8
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تحلیل بازار جهانی نفت
⧉ قیمت نفت در روز جمعه به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط

125

بانکهای مرکزی بزرگ که میتواند باعث کندی اقتصاد جهانی و

120

کاهش تقاضا برای انرژی شود ،حدود  6درصد کاهش یافت و به

115

پایینترین حد در چهار هفته گذشته رسید.
⧉ تازه ترین آمارهای گمرکی نشان می دهد واردات نفت خام پاالیشگاه

110

های آمریکا طی ماه گذشته به باالترین رقم در  2سال گذشته رسیده

105

است.

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته
119/50

119/40

120/20

121/40

122/00

114

1401/03/211401/03/231401/03/241401/03/251401/03/261401/03/27
قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

⧉ معاون وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت:روسیه انتظار دارد با وجود
تحریم های غرب و تحریم اروپا ،صادرات نفت این کشور در سال

قیمت جهانی نفت

 2022افزایش یابد.
⧉ اوپک اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه می  20هزار بشکه در روز

140/00

کاهش داشته و به  2میلیون و  544هزار بشکه در روز رسیده است.

120/00

ایران در ماه آوریل  2میلیون و  564هزار بشکه در روز نفت تولید
کرده بود.
قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته

125

122

121/17

120
115

114

100/00
80/00
60/00
40/00
20/00

115/53
112/79

0/00

110
105
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قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته
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تحلیل تکنیکال نفت

نکات تحلیل تکنیکال نفت برنت
مقاومت اول

 117دالر

مقاومت دوم

 124دالر

حمایت اول

 110دالر

حمایت دوم

 106دالر

قیمت نفت برنت که تا باالی  120دالر نیز رشد کرده بود ،با افت شدیدی مواجه شد و هماکنون بر روی محدوده قیمتی 110دالر بر روی محدوده حمایتی
خود قرار دارد .انتظارات بر این است که این محدوده نتواند جلوی اصالح بیشتر را بگیرد و قیمت نفت تا محدوده  106دالر نیز افت داشته باشد.اولین
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مقاومت قیمتی نفت برنت نیز در محدوده  117دالر قرار گرفته است.
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تحلیل بازارجهانی طال
قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

1860

⧉ طال در هفته ای که فدرال رزرو دست به افزایش  75صدم درصدی

1840

نرخ بهره زد ،بازدهی هفتگی منفی را به ثبت رساند.

1849

1839

1836

1820

1820

⧉ طال مرز  1،800دالری را از دست نداد ولی در هفته ای که گذشت

1807

1800

بیش از  1.5درصد افت قیمت داشت .طال تا آخرین ساعات معامالتی

1780

روز جمعه که اخرین روز هفته برای بازارهای جهانی به حساب می

1401/03/27

آید در محدوده قیمت  1،836دالر معامله شد.

1401/03/26

1401/03/25

1401/03/24

1401/03/23

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

⧉ آخرین نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نیوز نشان میدهد که
تحلیلگران وال استریت قیمت طال را در کوتاهمدت در همین محدوده

انس جهانی طال

کنونی پیشبینی میکنند .با این حال سرمایهگذاران خرد نسبت به

2,100/00

فلز گرانبها نگاه خوشبینانه تری دارند.

2,000/00
1,900/00

قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

1880

1872

1,800/00

1870
1860

1850

1850
1840

1,700/00

1854
1843

1836

1830

1,600/00
1,500/00

1820
1810

1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13 1401/03/20 1401/03/27
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تحلیل تکنیکال طال

نکات تحلیل تکنیکال طال
مقاومت اول

 1،850دالر

مقاومت دوم

 1،870دالر

حمایت اول

 1،840دالر

حمایت دوم

 1،825دالر

قیمت انس جهانی طال هماکنون  1،842دالر است و در نزدیکی حمایت خود در  1،840دالر قرار گرفته است.انتظار بر این است قیمت طال حرکتی را
تا محدوده مقاومتی  1،850دالرداشته باشد .در صورت عبور از محدوده ذکر شده ،هدف بعدی آن ،محدوده  1،870دالر خواهد بود.
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تحلیل تکنیکال دالر
دالر نیما

دالر آزاد

نکات تحلیل تکنیکال دالر

نکات تحلیل تکنیکال دالر
مقاومت اول

 25،500تومان

مقاومت دوم

 25،630تومان

مقاومت اول

 31،850تومان

مقاومت دوم

 32،100تومان

حمایت اول

 25،140تومان

حمایت دوم

 24،920تومان

حمایت اول

 31،530تومان

حمایت دوم

 31،050تومان

منطقه مقاومتی  25هزار و  580تومان نزدیک میشود .انتظار بر این است

و به پایین سقف شکسته شده خود بازگشته است .در محدوده فعلی ،انتظار

نرخ دالر نیما در این محدوده با اصالح مواجه شود و تا محدوده  25هزار و

ادامهدار شدن اصالح قیمتی همچنان وجود دارد که میتواند در هدف اول

 140تومان کاهش یابد و استراحتی در این محدوده داشته باشد؛چراکه در

تا حمایت  31هزار و  530تومان کاهش داشته باشد .اما محدوده حمایتی

منطقه اشباع خرید قرار گرفته است .اما در میان مدت پیشبینی بر این

مقاومت آن در محدوده  31هزار و  50تومان قرار گرفته است .اولین مقاومت

است که روندی صعودی داشته باشد و به نرخ دالر آزاد نزدیک شود.

دالر آزاد نیز در محدوده  31هزار و  850تومان قرار دارد.
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دالر نیما هماکنون با قیمت  25هزار و  486تومان معامله میشود و به

دالر آمریکا در بازار آزاد هماکنون بر قیمت  31هزار و  830تومان قرار دارد

تحلیل بازار جهانی متانول
⧉ با افزایش عرضه ،بازار متانول آسیا تحت فشار نزولی قرار گرفت .هفته

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

قبل واردکنندگان چینی برای واردات فوری خود با مشکل مواجه شدند

360

زیرا مخازن تقریباً پر شده بودند .با افزایش تعداد معامالت و فشار فروش

350

347

340

نقدینگی در بازار متانول افزایش یافت.شواهد نشان می دهد که تقاضا

351

347

334

330

برای متانول برای ماه جوالی تا آگوست افزایش می یابد.

320

⧉ حمل 100هزار تن متانول از سه کشور عربستان سعودی،قطر،وعمان

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

وارسال به بنادر چین،تایوان وکره جنوبی در ماه ژوئن باعث گردید میزان
عرضه در این منطقه بسیار باالتر از نیاز باشد وقیمتها کاهشی

متانول  -سی اف آر چین

شوندوبعضی از خریداران،خرید خود را متوقف نمایند تا شاید بتوانند با
490

قیمت های پایین تر خرید کنند.
⧉ با توجه به ظرفیت کم مخازن نگهداری متانول در واحدهای تولیدی و

420

وجود ذخایر یک ملیون تنی در سواحل چین،تمایل به فروش متانول در

350

روز  17ژوئن باال بود.یک فروشنده متانول قیمت متانول خود را از

280

340دالر در هر تن در روز قبل کاهش داد وبه  335دالر رساند.هنوز

210

مشخص نیست که با این قیمت نیز معامله ای صورت گرفته باشد.

140

⧉ بازار سی اف ار چین ضعیف بود و در جنوب شرقی آسیا میزان عرضه

70

متانول کم بود .قیمت متانول در جنوب شرق آسیا با کاهش در محدوده
 394-380دالر معامله شد .قیمت سی اف ار چین در محدوده -345
282دالر بر تن معامله شد در حالیکه  4هفته قبل در محدوده -348

متانول  -سی اف آر چین

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی اوره
⧉ میزان صادرات اوره از چین کاهش یافت .قیمتهای داخلی اوره
کاهش یافت اما همچنان برای صادرات جذاب هستند.قیمت فوب

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

چین در محدوده 540-550دالر بر تن معامله شد .در ایران
750

پتروشیمی لردگان و شیراز معامالت خود را با درخواستهای

680

700

خرید زیر 470دالر بر تن فوب کنسل کردند .در یونان(اروپا) اوره

650

در محدوده  620-615دالر بر تن فوب معامله شد .قیمت سی

600

اف ار برزیل اوره در محدوده 540-550دالر بر تن بود.

550

⧉ قیمت اوره گرانول در این هفته ازسوی تولید کنندگان 650دالر

633

1401/03/27

قیمت های پایین تری را مد نظر داشتند.این در حالی است که
1000
900

واگرهم تقاضایی وجودداشت با قیمتهای پایین تراز قیمت
پیشنهادی فروشندگان مصری قابل خریداری بوده است.

700

دالر در هر تن  Cfrترکیه بدون پرداخت عوارض کاهش یافت،
اما پیشنهاد خریدار در حدود  480دالر در هر تن بود.

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

نرخ اوره
800

⧉ پیشنهادات اوره گرانول ایران در این هفته به حدود  540تا 550

610

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

در هر تن براساس ترم فوب مصر اعالم گردید ولی خریداران
اروپا که مشتری همیشگی اوره مصر است تقاضای زیادی ندارد

700

600
500
400
300
200
100
0
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تحلیل بازار جهانی پی وی سی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت های لحظه ای پلی وینیل کلرید ( )PVCدر هند این

1,300

هفته پایدار بود ،اگرچه مذاکرات برای خریدهای آتی آغاز شده

1,290

است.

1,280

⧉ احساسات نسبت به هفته گذشته با افزایش قیمت های داخلی

1,270

چین تغییر کرد و موج جدیدی از تقاضا را به راه انداخت .برخی

1,260

1,290

1,280

1,280

1,270

1401/03/27

از صادرکنندگان پیشنهادات خود را اصالح کردند ،در حالی

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

که برخی منتظر هستند تا یک تولیدکننده بزرگ شمال شرق
آسیا پیشنهادات جوالی خود را اعالم کند .با این حال ،حرکتی

پی وی سی پلتس

که در ابتدای هفته مشاهده شد ،با سقوط قیمتهای آتی در
2000

روز جمعه از بین رفت.
⧉ در حال حاضر بازار با ابهام روبرو است زیرا پیش بینی چگونگی
تقاضای داخلی چین در هفته های آینده دشوار است.
⧉ در منطقه شورای همکاری خلیج فارس ( )GCCو شرق
مدیترانه ( ،)East Medقیمت ها بر اساس پیشنهادات تعدیل
شدند و بحث ها همچنان با خریداران ادامه دارد.
⧉ قیمت پی وی سی  cfrخلیج فارس در محدوده  1،400تا

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

 1،450دالر و در شرق مدیترانه در محدوده  1،450تا 1،570
دالر معامله گردید.
پی وی سی پلتس
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
1,420

⧉ واردات پلی اتیلن سبک چین به دلیل تضعیف تمایل خرید به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,401

1,400

دلیل کاهش مداوم قیمتهای داخلی کاهش یافت بطوریکه

1,380

قیمتهای پلی اتیلن سبک داخلی باعث شد که قیمتهای

1,360

وارداتی نسبتا غیر رقابتی شود.قیمت واردات پلی اتیلن سبک

1,340
1,320

در جنوب شرقی آسیا در وضعیت با ثبات رو به کاهشی

1,350

1,359

1,347

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

قرارداشت و به دلیل کاهش قیمتها تمایل به ذخیره سازی
مجدد وجود نداشت.ارزش معامالت پلی اتیلن سبک در
خاورمیانه و آمریکا به پایین ترین سطح در چند وقت اخیر
رسید درحالیکه قیمتهای پلی اتیلن سبک در ایران بدون تغییر

پلیاتیلن سبک  -پلتس

بود.قیمت سی اف ار چین پلی اتیلن سبک در هفته گذشته در

1800

محدوده 1350-1380دالر بر تن بود درحالیکه در 4هفته اخیر

1600

در حدود 1400-1450دالر بر تن معامله شد لذا قیمتها

1400

کاهشی بودند .قیمت سی اف ار جنوب شرق آسیا در محدوده

1200

1485-1650دالر برتن هفته گذشته معامله شد درحالیکه در

1000

4هفته قبل 1580-1700دالر بر تن معامله شد.

800
600
400

021-42116000

خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری،پالک36
3636خدری،پالک پالک 36

www.mellatbroker.com

10

پلیاتیلن سبک  -پلتس

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین
⧉قیمت پلی اتیلن سنگین در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

کشورهای مدیترانه شرقی به دلیل فعالیت محدود و کم در بازار ثابت باقی ماند.

1,113

1,120
1,100

⧉به دلیل اخبار بازگشایی مجدد شانگهای و افزایش موارد کرونا در چین و

1,080

1,065

1,057

1,060

تاخیر انتظاری در بهبود تقاضا در جنوب شرقی آسیا ،قیمتها کاهش یافت؛

1,065

1,040

بطوریکه بهبود تقاضای جنوب شرق آسیا از جمله هند به پایینترین حد خود

1,020

رسید.

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉بازار معامالت پلی اتیلن سنگین با محوریت عربستان سعودی با قیمتهای
خرید پیشنهادی پایینتری صورت گرفت زیرا چشمانداز بازار نزولی بوده و
تمایل به خرید کم بود .ارزش معامالت پلی اتیلن سنگین در ایران تقریبا ثابت

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه

بود .در بازار پلی اتیلن سنگین ترکیه نیز به دلیل محدودیت خرید و عرضه باال

1600

تقریبا وضعیت با ثبات رو به کاهشی را دنبال نمود.

1400

⧉قیمت پلی اتیلن سنگین سی اف آر چین هفته گذشته در محدوده -1،130

1200

1،080دالر بر تن معامله شد در جنوب شرق آسیا نیز در محدوده -1،390

1000

1،170دالر بر تن معامله شد.

800

⧉پیشبینیها حاکی از این است که واردات پلی اتیلن چین از روسیه ممکن

600

است افزایش یابد .خریداران آسیای جنوب شرقی به دنبال سیگنال های

400

بازگشت چین هستند .همچنین هفته آینده موعد مقرر پیشنهادات واردات
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ژوئن جنوب شرق آسیا است.

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه

تحلیل بازار جهانی استایرن

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250

⧉ قیمت استایرن به دلیل عملکرد و تقاضای ضعیف در بازار بنزن و
کاهش تقاضا در صنایع پایین دستی ،به سودهای قبلی بازگشتند
و روند معکوسی داشتند؛ این اتفاق علیرغم مهلت تقاضا در داخل
کره پس از پایان اعتصاب رانندگان کامیون در اواسط هفته گذشته
بود.

1,505
1,400

1,397

1,353

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ مصرف کنندگان نهایی در برابر واردات در آسیا در حاشیه باقی
ماندند ،زیرا بیشتر آنها همچنان در فکر کاهش نرخ ها به دلیل

استایرن  -پلتس

تقاضای ضعیف در صنایع پایین دستی مانند رزین استایرنیک
بودند.

1800
1600

⧉ پیشبینی ها بر این است که عملکرد ضعیف در صنایع پایین دستی

1400

بر وضعیت تقاضای استایرن اثرگذار باشد .همچنین صنایع چینی

1200

هنوز در وضعیت تعمیرات و اورهال قراردند و همچنین استارت آپ
های جدیدی در ماه ژوئیه شروع به کار خواهند کرد.

1000
800
600
400
200
0

استایرن  -پلتس
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تحلیل بازار جهانی پروپیلن
⧉ قیمتهای نقدی پروپیلن  CFRواردات شمال شرق آسیا در هفته

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

اخیر متعادل بود ،زیرا تقاضای صنایع پاییندستی به دلیل

1,040

حاشیههای قیمتی متوسط ،کم بود در حالی که عرضه کافی بود.

1,030

⧉ بر اساس داده های بورس کاالی دالیان ( ،)DCEقیمت آتی پلی

1,020

پروپیلن ( )PPچین در روز پنجشنبه  1.8درصد کاهش یافت.

1,030

1,025

1,026
1,010

1,010
1,000

⧉ پایان اعتصاب کامیون داران در کره جنوبی در صبح روز

1401/03/27

چهارشنبه همچنین باعث شد که برخی از تولیدکنندگان مقدار

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تولید را به سطح قبل از اعتصاب بازگردانند.
⧉ در جنوب شرقی آسیا ،بازارها آرام بودند زیرا خریداران قبل از
خرید مواد اولیه پروپیلن منتظر حمایت واضح تر از بازارهای
پایین دستی بودند.
⧉ با این حال ،شنیده شد که محموله های ارزان قیمت توسط برخی
از تامین کنندگان به بازار عرضه شده است که مشاهده کردند
هزینه انتقال محموله با مبدا جنوب شرقی آسیا به شمال شرق
آسیا هزینه های حمل و نقل اضافی را به همراه خواهد داشت و
در نتیجه امیدوار بودند که در عوض محموله ها را به خریداران
آسیای جنوب شرقی بفروشند.

پروپیلن  -پلتس
1600
1400
1200

1000
800
600
400

⧉ پیشبینیها بر این است که تقاضا در صنایع پایین دستی
همچنان محدود باقی بماند .همچنین وضعیت بازارها همچنان

پروپیلن  -پلتس

13

آرام و آهسته باقی بماند.
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تحلیل بازار جهانی ای بی اس
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ آکریلونیتریل بوتادین استایرن آسیایی طی هفته گذشته  5دالر

1,796
1,794
1,792
1,790
1,788
1,786

کاهش را ثبت کرد و به  1،740دالر در هر تن  CFRچین و
 1،790دالر در هر تن  CFRجنوب شرق آسیا رسید.
⧉ درحالیکه عوامل بنیادی بازار نسبتاً ثابت باقی ماندند،

1,795

1,795

1,795

1,790

1401/03/27

تولیدکنندگان در نظر داشتند به دلیل فشار فزاینده ناشی از

1401/03/13

1401/03/20

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

هزینه مواد خام ،این پیشنهاد را  30تا  50دالر در هر تن در
هفته افزایش دهند.

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا

⧉ پیشنهادات بر اساس  CFRچین در  1800دالر در هر تن شنیده

2600

شد ،سطحی که با توجه به تقاضای ضعیف در چین و ضعیفتر

2400

شدن قیمت  ABSداخلی ،توسط منابع بازار برای تجارت بسیار

2200

باال تلقی میشود.
⧉ میانگین حاشیه سود  ABSنسبت به مواد اولیه آن در هرتن67 ،
دالر برآورد شد.

2000
1800
1600
1400
1200
1000

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا
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تحلیل بازار جهانی بنزن
⧉ قیمت بنزن وارداتی به صورت هفتگی بر اساس فوب کره برای اولین بار

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

از اواخر آوریل به پایین ترین حد در سه هفته گذشته رسید.بنزن قبالً

1,500

در یک روند صعودی شش هفتهای به باالترین حد در بیش از  9سال

1,400

1,445
1,380
1,312

1,310

1,250

1,300

گذشته رسیده بود .به دلیل کاهش قیمت نفت تقاضای مشتقات بنزن

1,200

نتوانست روند صعودی خود را حفظ نماید و اکثر محصوالت مشتقات

1,100

بنزن دارای حاشیه سود پایین می باشند .کره جنوبی اخیرا به دلیل

1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13 1401/03/20 1401/03/27
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

اعتصاب کامیون داران با مشکالتی ناشی از کاهش کاهش بیتشر عرضه
مواجه شد .قیمتهای نقدی بنزن اروپا در این هفته با حمایت از رشد
بازار ایاالت متحده ،تا حدوده افزایش یافت .نگرانی در مورد کمبود تقاضا

بنزن -پلتس

باعث افزایش احتیاط بازار شد و تمایل خرید را محدود کرد و میزان
معامالت با کاهش مصرف صنایع پایین دستی کاهش یافت.قیمت بنزن

1,400

فوب جنوب شرق آسیا در محدوده 1،295-1،310دالر بر تن معامله شد

1,200

درحالیکه در  4هفته گذشته در محدوده 1،235-1،242دالر بر تن

1,000

معامله .محدوده معامالت قیمتی فوب کره جنوبی مشابه فوب جنوب
شرق آسیا بود.قیمت سی ای اف شمال غرب اروپا در محدوده
1،394یورو بر تن معامله شد.
⧉ پیشبینیها حاکی از این است که حاشیه سود مشتقات همچنان ضعیف
است ،احتمال کاهش بیشتر نیز وجود دارد .فروشندگان پیشبینی

800
600
400
200
0

میکنند که تقاضا از طریق استارتآپهای مشتقه در نیمه دوم سال

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی
⧉بازار خطی آلکیل بنزن ( )LABآرام و با ثبات بود ،در حالی که

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تامینکنندگان پیشنهادات باالتری را در تالش برای کاهش اثرات افزایش

1,925

1,950

هزینه ها بررسی کردند.

1,900

⧉حاشیههای قیمتی به دلیل افزایش قیمت نفت خام و بازارهای باالدستی،

1,850

کاهش یافته است ،اما به نظر می رسد خریداران در برابر پیشنهاد ارقام

1,800

باالتر در کوتاه مدت مقاومت نشان دهند.

1,750

1,925

1,875
1,825

1401/03/29

⧉بازار هند در حال ورود به فصل باران های موسمی است و تعدادی از

1401/03/08

1401/03/01

1401/02/25

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تولیدکنندگان پیش بینی می کنند با ورود به سه ماهه سوم ،بازار آلکیل
بنزن خطی آرامتر شود.
⧉بهبود نوپای تقاضای چین پس از قرنطینه ویروس کرونا با افزایش مجدد
موارد ویروس در بخشهایی از این کشور کاهش یافته است و این گمانهزنی
را در مورد اعمال مجدد محدودیتها تقویت میکند.
⧉پیشنهادات از یک منبع خاورمیانه تا  1،900دالر در هر تن فوب شنیده
شد که حدود 2000،دالر در هر تن  CFRهند خواهد بود .سایر تامین
کنندگان در خاورمیانه هنوز پیشنهادات جدیدی ارائه نکرده اند و انتظار
می رود با توجه به افزایش بی رویه هزینهها ،اعداد بیشتری را ذکر کنند.

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

1401/03/29

1401/02/04

1400/12/15

1400/11/03

1400/09/14

1400/07/25

1400/06/14

1400/04/27

1400/03/09

1400/01/29

1399/12/10

1399/10/29

1399/09/16

1399/08/05

1399/06/23

1399/05/05

1399/03/18

1399/02/07

1398/12/11

1398/10/29
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1398/09/17

منتظر پیشنهاد جدید از سوی تولیدکنندگان چینی باقی بماند.
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1398/08/04

16

با رسیدن باران های موسمی با کاهش عرضه و تقاضا مواجه شود و بازار

الکیل بنزن خطی

1397/08/06

دلیل هزینههای باالی مواد اولیه ،کاهش مییابند .انتظار می رود بازار هند

1397/06/18

⧉پیشبینیها حاکی از این است که حاشیههای قیمتی  LAS ،LABبه

الکیل بنزن خطی  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی
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تحلیل بازار جهانی سود کاستیک
⧉ بازار سود کاستیک آسیا شاهد کاهش معامالت در هفته اخیر بود .میزان

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

دسترسی به سود کاستیک از شمال شرق آسیا به ویژه چین افزایش یافته

360

است .در سمت تقاضا فعاالن بازار بیشتر به خرید سود کاستیک از سمت

340

جنوب شرقی آسیا تمایل داشتند.

320

328

316
293

300

⧉ بازار قراردادهای سه ماهه اروپا برای سود کاستیک با ثبات است و در شمال

340

280
260

غرب اروپا به دلیل حجم کم معامالت قیمتها در حالت با ثباتی قرار داشت.

1401/03/29

⧉ انتظار می رود چشم انداز عرضه برای این محصول در سه ماهه سوم افزایش

1401/03/22

1401/03/08

1401/03/01

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

یابد .به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از قطع اخیر روسیه در عرضه گاز به
کشورهای اروپایی انتظار می رود هزینههای تولید از جمله برای سود کاستیک
افزایش یابد.
⧉ سود کاستیک فوب چین در هفته گذشته در محدوده 630-650دالر بر
متریک تن معامله شد .محدوده قیمتی معامالت سود کاستیک در شمال شرق
آسیا مشابه چین بود و قیمت سی اف ار جنوب شرق آسیا در محدوده -740
720دالر بر تن معامله شد در حالیکه در  4هفته قبل در محدوده -810

سود کاستیک  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی
400
300
200

790دالر بر تن بود .فوب شمال غرب اروپا نیز در هفته گذشته در محدوده
100

930-900دالر بر متریک تن معامله شد.
⧉ پیشبینیها حاکی از این است که انتظار می رود چشم انداز عرضه برای سه

1401/03/29

1401/01/21

1400/11/17

1400/09/21

1400/07/18

1400/05/24

1400/03/23

1400/01/22

1399/11/12

1399/09/16

1399/07/20

1399/05/19

1399/03/18

1399/01/24

1398/11/13

1398/09/17

1398/07/21

1398/05/27

1398/03/26
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1398/01/25

سود کاستیک  -نرخ دفتر توسعه پتروشیمی

اقتصادی جهانی بر بازار این محصول تاثیر خواهد گذاشت.
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1397/11/14

می سازد و تورم ،مخارج مصرف کننده در اروپا را تهدید می کند .وضعیت

1397/09/18

برتقاضای محلی تاثیر می گذارد .در اروپا قطع گاز روسیه بازار انرژی را محدود

1397/07/15

ماهه سوم بهبود یابد .اما چشم انداز چین نامشخص است زیرا آزمایش انبوه

0
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تحلیل بازار جهانی پارازایلین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت های پارازایلین آسیایی فاقد حمایت بازار بنزین بود و روند نزولی

1,450

در قیمت های اکتان مشاهده شد.

1,403

1,400
1,350

⧉ عرضه پارازایلین در چین در بحبوحه راه اندازی مجدد تاسیسات

1,300

پارازایلین و راه اندازی موفقیت آمیز تاسیسات جدید تحت اداره پتروشیمی

1,250
1,200

"سینوپک جیوجیانگ" به تدریج در حال افزایش است.
⧉ پس از افزایش تدریجی عرضه پارازایلین در چین ،همراه با قیمت های

1,344
1,290

1,273

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

ضعیفتر که در بازارهای پایین دستی مشاهده شد ،قیمت پارازایلین کاهش
یافت .زیرا مصرف کنندگان نهایی سعی داشتند از حاشیه های قیمتی خود
محافظت کنند.
⧉ پارازایلین فوب کره جنوبی در هفته گذشته مابین  1،287تا 1،289

پارازایلین  -جنوب شرق آسیا
1470
1270

دالر معامله شد .همچنین قیمت این ماده در  CFRتایوان نیز بین 1،304

1070

تا  1،306دالر بود .در  CFRجنوب شرق آسیا نیز ،قیمت پارازایلین مابین

870

 1،294تا  1،296دالر بر تن بود.

670

⧉ پیشبینیها بر این است که در کوتاه مدت ،عرضه در چین زیاد باقی

470

بماند .همچنین حاشیه های قیمتی پایین ،باعث فشار بر قیمت ها شود.

270
70

تقاضا نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد.

021-42116000
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پارازایلین  -جنوب شرق آسیا

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن
⧉ قیمت نقدی پلی استایرن ( )PSدر بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا در
طول هفته متعادل ارزیابی شد.
⧉ در سمت عرضه ،تولیدکنندگان سطوح پیشنهادی خود را نسبت به هفته
گذشته حفظ کردند یا اندکی کاهش دادند .قیمت ماده اولیه پلی استایرن
یعنی استایرن مونومر ( )SMنسبت به هفته گذشته کاهش یافت و
خریداران با احتیاط بیشتری معامله کردند.
⧉ تقاضا در جنوب شرق آسیا نیز اندک بود ،که باعث شد برخی از
تولیدکنندگان نرخ های خود را کاهش دهند.
⧉ در بنگالدش ،عرضه شدید فروشندگان با کاهش تقاضا تعدیل شد.
سفارشات پایین دستی کاهش یافت؛ زیرا بازارهای عمده وارداتی در اروپا
با تورم فزاینده مواجه شدند که به نوبه خود باعث کاهش تقاضا برای
کاالهای پالستیکی نهایی شد.
⧉ بازار هند نیز در این هفته شاهد کاهش اندکی در درخواست واردات بود،
اگرچه تقاضای داخلی همچنان باال باقی مانده بود .عرضه داخلی به دلیل
مشکالت در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده است.
⧉ در خاورمیانه ،بازار آرام باقی ماند و درخواست های بسیار کمی شنیده
شد .اکثر مشتریان به دنبال اتخاذ موضع محتاطانه به دلیل کاهش قیمت
استایرن مونومر و بنزن در آسیا هستند.
⧉ پیشبینیها حاکی از این است که تقاضا در چین بهبود خواهد یافت.

19

همچنین تقاضای منطقه شرقی مدیترانه به دلیل فرارسیدن فصل تابستان
کاهش خواهد یافت.
021-42116000
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
منو اتیلن گالیکول:

آلکیل بنزن سولفات:

روند صعودی قیمت مونو اتیلن گلیکول آسیا ( )MEGدر بحبوحه تجارت ضعیف

با وجود پیشنهادات افزایش قیمت فروشندگان ،بازار  LASبا خلوص  96درصد

متوقف شد.خریداران نهایی عمدتاً پس از خریدهای قبلی ،موضع محافظه کارانه و

بدون تغییر باقی ماند .مقداری عالقه به خرید مشهود بود زیرا برخی از کاربران

انتظار برای مشخص شدن روند قیمتی این محصول را اتخاذ کردند.عملکرد ضعیف

می خواستند انبارهای خود را دوباره پر کنند .با این حال ،بیشتر آنها در مورد

صنایع پایین دستی تمایل به خرید را کاهش داد.کاهش واردات ناشی از کاهش

قیمتهای کمتر بحث می کردند و در برابر اعداد باالتر پیشنهاد شده توسط

عرضه منطقهای با افزایش تولید زغال سنگ در چین تاحدودی جبران شد .اتیلن

فروشندگان مقاومت نشان می دادند .پیشنهادات محموله هایی با قیمت 1650

گالیکول سی اف ار چین هفته گذشته در محدوده قیمتی636-644دالر بر تن

دالر/تن  CFRجنوب شرق آسیا و باالتر همچنان با استقبال کم مواجه میشود ،و

معامله شد .در شمال غرب اروپا نیز هفته قبل در محدوده 705-715دالر برتن

بیشتر نشانههای خرید زیر  1600دالر/تن  CFRجنوب شرق آسیا هستند.

معامله شد درحالیکه هفته قبل حدود 775-805دالر بر تن معامله شد.
پیشبینیها حاکی از این است که پیشنهادات واردات به دلیل کاهش عرضه محدود
خواهند بود .همچنین بهبود تقاضا نیز کندتر از حد انتظار خواهد بود.
644

1,630

1,640

646

1,620

644

1,600

642

1,580
1,560

640
636

1,560
1,530

638

1,560
1,530

1,540

636

1,520

634

1,500
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1,580

تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
بوتادین:

استیک اسید:

تقاضا برای واردات بوتادین در بازار نقدی آسیا در هفته گذشته به دلیل ضررهای

در بازار آسیا به دلیل افزایش تولید و تقاضای ضعیف روند استیک اسید نزولی بود.

سنگین اوایل هفته کاهش یافت .در بازار داخلی چین سازندگان داخلی قیمتهای

چندین کارخانه اسید استیک پس از تعطیلی ناشی از تعمیر و نگهداری دوباره

داخلی را برای افزایش انگیزش برای فروش کاهش دادند به خصوص پس از افزایش

راه اندازی شدند .وضعیت جهانی بازار مشتقات به دلیل افزایش نرخ بهره و تورم

تولید داخلی ناشی از راه اندازی مجدد چندین کارخانه در چین که به دلیل

ضعیف بود و خریداران عمدتا به صورت محافظه کارانه اقدام به خرید مینمایند.

مالحظات شرایط اقتصادی تعطیل شده بودند .بازیابی عملیات صنایع پایین دستی

به دلیل دسترسی محدود به کشتیهای چینی سفارشات شرکتهای برای استیک

در چین پس از قرنطینه نگرانی ها را تشدید نموده است .پیشبینیها بر این است

اسید در هفته گذشته کاهش یافت .در جنوب شرق آسیا روند این محصول نزولی

که عرضه زمان بیشتری طول خواهد کشید .تقاضا نیز به وضعیت صنعت خودرو و

بود بطوریکه در هفته گذشته در محدوده 670-690دالر بر تن معامله شد.

سرعت رشد آن وابسته خواهد بود .همچنین شکاف قیمتی خرید و فروش ممکن

پیشبینیها بر این است که تولید کنندگان جهانی استیک اسید محمولههای خود

است مدت زمان بیشتری به طول انجامد.

را به سمت آمریکا سوق خواهند داد .بازار این محصول در چین به هزینههای تولید
نزدیک خواهد شد.
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1,600
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1,450
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی

تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی

اکریلونیتریل:

وکیوم باتوم:

قیمت اکریلونیتریل صادراتی ایاالت متحده ( )ACNبا ادامه کاهش هزینه های

طی هفته گذشته در بورس کاالی ایران ،پاالیشگاه های نفت تبریز ،اصفهان،

خوراک کاهش یافت.هزینه های پروپیلن و آمونیاک ایاالت متحده به دلیل کاهش

بندرعباس ،امام خمینی (ره) شازند و تهران عرضه کننده وکیوم باتوم در بورس

تقاضای صنایع پایین دستی روند نزولی دارد.آسیا همچنان منطقه کم هزینه در

کاالی ایران بودند .در مجموع  172،000تن وکیوم باتوم در بورس کاالی ایران

سطح جهان است که بر تقاضای صادرات ایاالت متحده تأثیر می گذارد .تقاضای

در بازه تاریخی  21خرداد  1401تا  27خرداد  1401عرضه شد که 135،900

داخلی با کاهش هزینههای خوراک کاهش مییابد و خریداران به دلیل افزایش

تن آن مورد تقاضا قرار گرفت.

تورم و نگرانی های فزاینده در مورد رکود احتمالی بازارهای جهانی از جمله این
محصول چشم انداز مثبتی برای تقاضای این محصول متصور نیستند .پیشبینیها
بر این است که کاهش عرضه به دلیل حاشیه سود ضعیف ادامه دارد .تقاضا ممکن
است با سرعت کمتری بهبود یابد و انتظار می رود معامالت بصورت محتاطانه
صورت گیرد.

کیلو به فروش رساند .پاالیشگاه نفت اصفهان  110هزار تن وکیوم باتوم را با
میانگین قیمت پایانی  107،848ریال بر بر کیلو به فروش رساند .پاالیشگاه نقت
بندرعباس 10 ،هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت پایانی  110،400ریال بر کیلو به
فروش رساند .پاالیش نفت شازند اراک  1.5هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت پایانی

1,750
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1,700

1,700

1,650

1,800

 105،200ریال بر کیلوگرم به فروش رساند .پاالیشگاه نفت تهران 6 ،هزار تن

1,750

وکیوم باتوم را با قیمت پایانی  105،200ریال بر کیلوگرم به فروش رساند.
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1,580

قیمت پایانی

ارزش معامله

میانگین موزون

(میلیون ریال)

(تن)

1,550

پاالیش نفت بندرعباس

110,400

1,104,000

30,000

10,000

پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

105,200

157,800

10,000

1,500

1,500

پاالیش نفت تهران (تندگویان)

105,200

631,200

6,000

6,000

پاالیش نفت اصفهان

107,848

11,842,265

110,000

110,000

پاالیش نفت تبریز

105,200

883,680

16,000

8,400

1,600
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تقاضا (تن)
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CFR China Main Ports
قیمت کف
قیمت سقف

وضعیت معامالت وکیوم باتوم در بورس کاالی ایران از تاریخ  1401/03/21تا 1401/27/01
حجم عرضه

1,450
CFR India

پاالیشگاه تبریز  8.4هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت پایانی  105،200ریال بر

تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
بنزین:

گازوئیل:

⧉ آربیتراژ برای بنزین از منطقه مدیترانه تا منطقه تجاری آمستردام-روتردام-

⧉ در کشورهای آمریکای التین ،چندین سیاست از جمله لغو مناقصات ،کاهش

آنتورپ بوجود آمد زیرا عرضه بنزین شمال غرب اروپا همچنان رو به کاهش

حجم محموله ها در مناقصات ،درخواست برای تحویل سریعتر و ...برای مقابله

است ،در حالی که دریای مدیترانه شاهد افزایش تولید بوده است .بازار بنزین

با قیمت های باال و نوسانات قیمتی گازویل اتخاذ شده است.

مدیترانه اخیراً شاهد تقاضای محلی قوی بوده است ،اما تولید توانسته است

⧉ پتروبراس قیمتهای عمدهفروشی گازوئیل و بنزین را از  18ژوئن در

کمی افزایش یابد .بهعالوه ،حاشیههای ترکیب اقتصادی ،تولید گریدهای نهایی

جدیدترین افزایش تحت سیاست قیمتگذاری وارداتی بحثبرانگیز شرکت و

بنزین را تسهیل کرده است .کرک بنزین یوروباب در اروپای شمال غربی در

اولین تعدیل پس از تصویب چندین تدابیر کنگره برزیل با هدف کاهش مالیات

 31مه به رکورد  49.09دالر در هر بشکه رسید و از آن زمان کاهش یافته

بر سوخت و مهار تورم فزاینده افزایش خواهد داد.

است اما در  14ژوئن در  40.82دالر در هر بشکه باقی مانده است .تقاضای
بنزین اروپا به سطح قبل از همهگیری بازگشته است ،اما از ابتدای همهگیری
ویروس کرونا تا کنون ،حدود  600هزار بشکه در روز ظرفیت پاالیشی در اروپا
به دلیل تعطیلی واحدهای پاالیشگاهی یا گلولهخوردگی از بین رفته است.
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
نفتا:

قیر:

⧉ آخرین دادههای اولیه در  15ژوئن نشان داد ،تولید نفتای مالزی در ماه آوریل

⧉ قیمت محموله های قیر حمل شده توسط کامیون در بازارهای شمال و مرکز

 26.08درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت زیرا پاالیشگاهها تولید بنزین را

اروپا ثابت بود ،در حالی که قیمت دیگر محموله ها همزمان با کاهش ارزش

در بحبوحه بهبود فعالیتهای رانندگی به حداکثر رساندند زیرا محدودیتهای

نفت کوره روند نزولی در پیش گرفت .حجم تقاضای قیر نیز رو به افزایش بود

 COVID-19قبل از ماه رمضان کاهش یافت.

و این امر زمینه را برای عرضه محدودتر از اتریش ،مجارستان و بازارهای شمال

⧉ اسپرد بین اتیلن  CFRشمال شرق آسیا و نفتای  C+Fژاپن ،که توسط

اروپا فراهم کرد.

تولیدکنندگان الفین به دقت تحت نظر است ،به کمتر از حد معمول  300دالر

⧉ قیمت قیر فوب سنگاپور در  9تا  15ژوئن به طور متوسط  596.05دالر در

در هر تن برای تولیدکنندگان یکپارچه در  6می رسید و به طور متوسط

هر تن بوده است که از  596.45دالر در هر تن در  2تا  8ژوئن کاهش یافته

 227.70دالر در هر تن در ماه می از  421.46دالر در هر تن کاهش یافت.

است.
⧉ در دومین هفته از ماه ژوئن ،بیشتر محموله های فله با قیمت  370-384دالر
در تن  fobبندرعباس داد و ستد شدند و قیمت ها پس ازبازنگری خوراک
 VBبه  370-375دالر در هر تن ریزش داشت.
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775
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24

740
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خلیج مکزیک  FOBبندر روتردام FOB
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ شمش آلومینیوم در هفته منتهی به  27خرداد سال  1401نسبت

2,693

به هفته گذشته کاهش یافت و  2،502دالر در هر تن معامله شد.
⧉ دلیل این روند نزولی در قیمت ها به افزایش نرخ تورم و نگرانی
های پیرامون رکود اقتصادی بر می گردد.
⧉ طی یکماه اخیر ،موجودی آلومینیوم در انبارهای بورسهای

2,638

2,618
2,503

2,532

2,562

1401/03/20 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27

لندن ،شانگهای و آمریکا ،به  695،590تن رسیده است .الزم به

2,750
2,700
2,650
2,600
2,550
2,500
2,450
2,400

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

ذکر است مجموع موجودی انبارهای آلومینیوم در یک سال قبل
 1،950هزار تن بوده است.
⧉ موسسه اعتبارسنجی فیچ چشم انداز قیمتی آلومینیوم را برای

4,500

سال  2،950 ،2022دالر درنظر گرفته است .همچنین از نظر

4,000

این موسسه ،قیمت آلومینیوم در سال  2،600 ،2023دالر

3,500

خواهد بود.

3,000
2,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

2,000

4,000
3,000

1,500
2,693

2,503

2,875

2,731

1,000

2,000
1,000
1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

25

0

Series 1
1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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تحلیل بازار جهانی روی
⧉ شمش روی در هفته منتهی به  27خرداد سال  ،1401نسبت
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

به هفته گذشته با کاهش مواجه شد و با قیمت  3،512دالر به

3,697

کار خود پایان داد.

3,619

⧉ طی یکماه اخیر ،موجودی روی در انبارهای بورسهای لندن،

3,645

3,626
3,576

3,512

شانگهای و آمریکا ،از  255،890به  242،646تن رسیده است
که این موضوع ناشی از کاهش حجم انبارهای بورس لندن و

1401/03/20 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27

شانگهای میباشد .الزم به ذکر است مجموع موجودی انبارهای

3,750
3,700
3,650
3,600
3,550
3,500
3,450
3,400

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

روی در یک سال قبل  322،731تن بوده است.
⧉ موسسه اعتبارسنجی فیچ چشم انداز قیمت کامودیتی ها تا سال
 2025و بلندمدت را بروزرسانی کرد:روی برای سال ،2022
 3،600دالر و برای سال  3،000 ،2023دالر درنظر گرفته شده
است.

5,000
4,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
3,869

3,900
3,800

3,856

4,000

3,697

3,700
3,600

قیمت جهانی روی

3,500
3,512

3,500

3,000

3,400

3,300

26

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

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 نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و به

9,461

 8،946دالر رسیده است .قیمت فلزات در طول روزهای اخیر با
توجه به افزایش نرخ های تورم و نگرانی از رکود اقتصادی به
دنبال اختالل در زنجیره عرضه ،روند نزولی به خود گرفته اند.
⧉

9,151

9,212

9,319
9,163

9,400
9,200

8,946

9,000
8,800

پرسنل بزرگترین تولیدکننده مس دنیا،شرکت کودلکو از کشور
شیلی در حال برنامه ریزی اعتصاب سراسری هستند.

9,600

1401/03/20 1401/03/23 1401/03/24 1401/03/25 1401/03/26 1401/03/27

⧉ طی یکماه اخیر ،موجودی مس در انبارهای بورسهای لندن،

8,600

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

شانگهای و آمریکا ،از  305،013به  245،640تن رسیده است
که این موضوع ناشی از کاهش حجم انبارهای بورس لندن
میباشد .الزم به ذکر است مجموع موجودی انبارهای مس در
مس جهانی

یک سال قبل  373،351تن بوده است.
⧉ معامالت آتی مس در بورس کاالی لندن بصورت  3ماهه ،با قیمت

11000

 9،100دالر انجام میشود.

10500
10000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
9,600
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تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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تحلیل بازار جهانی سرب
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت هفتگی شمش سرب در هفته منتهی به  27خرداد سال

2,200
2,148

 ،1401نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه شد و با قیمت
 2،061دالر به کار خود پایان داد.

2,061

2,098

2077

2,075

1401/03/26

1401/03/25

2,150
2,100

2,050

⧉ آخرین بررسی موجودی روی انبارهای  LMEنشان میدهد که

1401/03/27

میزان موجودی شمش سرب به  38،825تن رسیده است.

1401/03/24

1401/03/22

2,000

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ معامالت آتی سرب در بورس کاالی لندن بصورت  3ماهه ،با قیمت
 2،085دالر انجام میشود.

سرب جهانی
3000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

021-42116000

خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری،پالک36
3636خدری،پالک پالک 36

28

سرب جهانی

www.mellatbroker.com

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
150

⧉ قیمت سنگ آهن در روز جمعه  17ژوئن در بحبوحه بدتر

140

شدن وضعیت بازار ناشی از بازارهای ضعیف پایین دستی فوالد

130

به شدت کاهش یافت و معامالت آتی و سوآپ منعکس کننده

120

روند نزولی بودند.

110

141

136/5

131

121

1401/03/27

⧉ ریوتینتو روز سه شنبه  14ژوئن اعالم کرد که اولین معدن

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

سنگ آهن را تحویل داده است .این اولین معدن سبز در منطقه
پیلبارا استرالیا در طول یک دهه گذشته است.
⧉ پریمیوم قراردادهای سنگ آهن به دلیل عرضه شدید در این
هفته ،طی ماه های آینده کاهش مییابد.

سنگ آهن  cfr - %62چین
180
160

⧉ موسسه اعتبارسنجی فیچ چشم انداز قیمتی سنگ آهن را برای

140

سال  120 ،2022دالر درنظر گرفته است .همچنین از نظر این

120

موسسه ،قیمت سنگ آهن در سال  85 ،2023دالر خواهد بود.

100
80
60
40

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

⧉ کارخانههای فوالد هند احتماالً قیمت صادرات ورق گرم را به

800

شدت کاهش میدهند تا حجم صادرات این کاال به آسیای

765

750

جنوب شرقی و خاورمیانه را افزایش دهند.

700

700

⧉ قیمت ورق گرم اروپا در روز جمعه  17ژوئن به دلیل تقاضای

650

ضعیف و انتظارات نزولی کاهش یافت.

1401/03/27

⧉ فوالد فورموساهاتین ویتنام به کاهش شدید قیمت ورق گرم

770

710

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

خود در ماه ژوئن ادامه داده است.
⧉ قیمتهای ورق گرم داخلی چین در روز جمعه  17ژوئن به
نرخ ورق گرم  -دریای سیاه

پایینترین سطح خود در  16ماه گذشته رسید ،در حالی که
جو بازار در بحبوحه ضعف مداوم تقاضای مصرفکننده نهایی
بدبینانه باقی مانده است.
⧉ به گفته اوگور دالبلر ،مدیر اجرایی فوالدساز ترکیه و معاون

1400
1200
1000
800

اتحادیه صادرکنندگان فوالد ترکیه ( ،)ÇIBانتظار می رود

600

ترکیه تا قبل از پایان ماه ژوئن تعرفه های ضد دامپینگ را بر

400

واردات ورق گرم از اروپا و کره جنوبی اعمال کند.

200

0

نرخ ورق گرم
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تحلیل بازار میلگرد
⧉ قیمت میلگرد داخلی در لهستان برای ششمین هفته متوالی در

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

بحبوحه کاهش عالقه خرید و مشکالت مصرف در روز جمعه 17

800

760

750

ژوئن کاهش یافت.

700

⧉ قیمت میلگرد داخلی چین در روز جمعه  17ژوئن به دلیل

647

650

550

⧉ قیمت میلگرد داخلی فوالد در منطقه فدرال مرکزی روسیه در

1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13 1401/03/20 1401/03/27
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

اطراف مسکو در طول هفته منتهی به سه شنبه  14ژوئن به دلیل
وضعیت مازاد عرضه ناشی از فرصت های صادراتی محدود ،ناشی
روسیه به اوکراین ،به کاهش ادامه داد.
⧉ منابع بازار روز پنجشنبه  16ژوئن گفتند ،قیمت داخلی میلگرد
و مفتول فوالدی در ترکیه طی هفته گذشته به دلیل کاهش
تقاضا و کاهش جهانی قیمت قراضه و فوالد در ترکیه کاهش
یافته است.
⧉ روز سه شنبه  14ژوئن ،کمیسیون اروپا (کمیسیون) بازنگری در
مورد اقدامات ضد دامپینگ خود در مورد میلگردهای وارداتی از

645

600

تقاضای ضعیف و تمایل نزولی به روند کاهشی خود ادامه داد.

از تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی پس از حمله

760

745

میلگرد -دریای سیاه
1,200

1,000
800
600
400
200
0

بالروس را آغاز کرده است.
میلگرد  -دریای سیاه
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تحلیل بازار اسلب
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ آخرین نرخ اعالمی برای اسلب صادراتی دریای سیاه  560دالر

700

اعالم شده است که نسبت به هفته گذشته  5دالر کاهش داشته

660

650

است.

600

⧉ قیمت های صادرات اسلب از برزیل در هفته منتهی به جمعه 17

550

ژوئن کاهش یافته است ،زیرا معامالت اندکی گزارش شده است

500

و قیمت های بین المللی پایین تر بر احساسات بازار تأثیر

620
560

560

565

1401/02/30 1401/03/06 1401/03/13 1401/03/20 1401/03/27
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

می گذارد.
⧉ قیمت اسلب وارداتی در ایتالیا در هفته منتهی به جمعه  17ژوئن

اسلب  -شاخص صادراتی دریای سیاه

به دنبال افت شدید اخیر در بخش قراضه کاهش یافت.
⧉ فوالدسازان ایرانی طبق سال گذشته ،وارد دوره قطعی برق
صنایع به دلیل ورود به ماه های گرم سال و کمبود برق در کشور
شده اند.
⧉ "مت اینوست" قصد دارد یک کارخانه فوالد سازگار با محیط
زیست بسازد تا جایگزین کارخانه آهن و فوالد "آزوفستال" خود
در ماریوپل شود که توسط روسیه در جریان تهاجم غیرقانونی
این کشور به اوکراین ویران شد.

1,000
900
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0

⧉ با توجه به تورم بی سابقه در سراسر جهان ،همراه با فضای تورمی
موجود ،تقاضای جهانی فوالد احتماال در کوتاه مدت تا میان مدت
کم خواهد ماند و قیمت آن رشد چندانی نخواهد کرد.

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  %65چین433 ،

440

دالر بوده است که نسبت به هفته گذشته  6دالر افزایش داشته

430

است.

420

434

433
427
416

410
400

⧉ قیمتهای زغالسنگ سخت ککشو در بازار فوب استرالیا روز

1401/03/27

پنجشنبه  16ژوئن پس از افشای معامالت روز چهارشنبه افزایش

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

یافت ،در حالی که قیمتهای زغال سنگ ککساز داخلی در
چین با وجود ضررهای آتی و تعمیر و نگهداری کوره بلند در
مقیاس کوچک ،نسبتاً ثابت بود.

1401/03/20

1401/03/13

1401/03/06

زغال سنگ کک شو  cfr -چین

800
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700

650

⧉ صادرات زغال سنگ استرالیا در ماه می نسبت به سال گذشته

600
550

 2.7درصد کاهش یافت ،اگرچه  19.8درصد نسبت به ماه قبل

500

افزایش یافته است.

450
400

1401/03/27

1401/03/20

1401/03/13

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

موسسه ،قیمت زغال سنگ در سال  200 ،2023دالر خواهد

اسلب  -دریای سیاه

1400/10/04

سال  400 ،2022دالر درنظر گرفته است .همچنین از نظر این

300

1400/09/27

⧉ موسسه اعتبارسنجی فیچ چشم انداز قیمتی زغال سنگ را برای

350

بود.
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قیمت پایه محصوالت پتروشیمی بورس کاال
(22خرداد الی 29خرداد)

قیمت

مقدار

درصد

تغییر

تغییر

153،221

12،222

-%7.97

4،423

-%1.33
-%5.42

ردیف

نام محصول

1

اسید استیک

140،999

2

استایرن مونومر

327،205

331،628

3

سود کاستیک

70،021

74،034

4،013

4

پلی اتیلن سبک خطی

321،195

326،942

5،747

%1.75

5

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

253،536

248،340

5،196

%2.09

6

متانول

66،039

67،614

1،575

-%2.32

7

بنزن

309،864

326،942

17،078

-%5.22

8

اوره

117،059

130،753

13،694

-%10.47

9

آلکیل بنزن خطی

436،512

427،567

8،945

%1.98

10

پلی استایرن

389،901

383،492

6،409

%1.67

11

پارازایلین

300،744

331،588

30،844

-%9.30

29خرداد(ریال )

قیمت 22خرداد(ریال)
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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
254,000
252,000
250,000
248,000
246,000
244,000
242,000
240,000

251,773
248,632

249,203

249,638

246,614
244,157

1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 1401/03/22 1401/03/29
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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آمار معامالت هفتگی بورس کاال
(  21خرداد  1401الی  27خرداد )1401

ارزش

حجم (تن)

)میلیون ریال(

تابلو
داخلی

تعداد خریداران

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

داخل
ی

رینگ صادراتی

تعداد فروشندگان
داخل
ی

تعداد قرار دادهای
معامله شده

رینگ صادراتی داخلی رینگ صادراتی

تاالر پتروشیمی

122,882

36,952,715

33

59

2,550

تاالر حراج باز

157,310

20,006,637

15

21

96

تاالر سیمان

726,497

5,271,156

24

71

3,695

تاالر صنعتی

569,482

67,543,168

40

95

647

تاالر طال

0

180,448

2

2

6

تاالر فرآورده های نفتی

175,161

23,241,740

22

24

162

تاالر فرعی

10,122

3,464,935

32

66

337

158,166

تاالر کاالی صادراتی کیش
کل بازار

1,761,455

158,166

156,660,801

19,931,738

40

22

19,931,738
66

22

78

295

40

7,493

78
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