گزارش تحلیلی بازارهای جهانی
با نگاهی به بازار داخلی
هفته سوم تیر 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 پروپیلن
 oپلی استایرن
 oسایر محصوالت پتروشیمیایی
 oمحصوالت پاالیشگاهی

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

 oآمار معامالت هفتگی بورس کاال

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

تاریخ

روز

11جوالی2022

دوشنبه

12جوالی2022

سه شنبه

13جوالی 2022

چهارشنبه

14جوالی2022

پنجشنبه

15جوالی 2022

جمعه

رویداد

قبلی

پیشبینی

سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده ژاپن

9.1%

%9

انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا

6.6%

%6.6

تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

3.825M

تغییرات سالیانه صادرات چین

16.9%

%15

تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی انگلیس

0.7%

-%0.3

تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ژاپن

-%4.9

-2.8%

تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده آمریکا

0.8%

%0.9

نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی چین

%4.8

%1.7

تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی آمریکا

%5.4

%4.8
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تحلیل بازار جهانی نفت

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

115

⧉ قیمت نفت در روز جمعه بیش از  4دالر کاهش یافت با  107دالر بر

110

بشکه به کار خود پایان داد.
⧉ در سمت عرضه ،معامله گران در حال آمادهسازی برای اختالالت عرضه

105

نفت در کنسرسیوم خط لوله خزر ( )CPCهستند که از سوی دادگاه

100

روسیه اعالم شده است که فعالیت خود را به مدت  30روز متوقف کند.

95

⧉ واشنگتن با اعمال فشار بیشتر عرضه جهانی ،روز چهارشنبه تحریمها

90

107

105
101

114

103

1401/04/13 1401/04/14 1401/04/15 1401/04/16 1401/04/17
قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته

را علیه ایران ،عضو اوپک ،تشدید کرد و تهران را در حالی که به دنبال
احیای توافق هستهای  2015ایران و آزادسازی صادرات خود است،
تحت فشار قرار داد.
⧉ قیمت نفت در چند هفته گذشته کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران
نگران هستند که کندی شدید اقتصادی می تواند تقاضا برای کاالها را

قیمت جهانی نفت

کاهش دهد.
⧉ اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در

140

هفته گذشته به دلیل افزایش ذخایر و کاهش تولید پاالیشگاه ها به

120
100

میزان  8.2میلیون بشکه افزایش یافت.

⧉
125
⧉

قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته
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122
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2

95
1401/03/20 1401/03/27 1401/04/03 1401/04/10 1401/04/17

قیمت جهانی نفت در یک ماه گذشته
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تحلیل تکنیکال نفت

نکات تحلیل تکنیکال نفت برنت
مقاومت اول

 110دالر

مقاومت دوم

 114دالر

حمایت اول

 105دالر

حمایت دوم

 100دالر

قیمت نفت برنت که طی هفته گذشته تا محدوده  101دالر افت کرده بود ،در روزهای پایانی هفته با رشد مواجه شد و با قیمت  107دالر به کار خود پایان
داد .مقاومت قیمتی نفت در محدوده  110دالر قرار دارد و در صورت شکست آن ،هدف بعدی مقاومت محدوده  114دالر است .همچنین حمایت قیمتی
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آن در محدوده  105دالر واقع شده است.
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تحلیل بازارجهانی طل
⧉ طال در هفته اخیر با چالشهای متعددی مواجه شد ،سرمایه گذاران

1820

انتظار دارند فدرال رزرو به افزایش شدید نرخ های بهره برای کاهش

1800

فشارهای تورمی فزاینده ادامه دهد.

1780
1760

⧉ انس در اواسط هفته گذشته  80دالری را ریزش کرد که تا حدودی

1740

به روند رنج چند هفته اخیر خود خاتمه داد و در زیر  1750دالر در

1720

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

1808

1767
1743

1740

1741

1700

انتهای هفته کلوز کرد .احتمال افزایش  0.75درصدی نرخ بهره توسط

1401/04/13 1401/04/14 1401/04/15 1401/04/16 1401/04/17

فدرال رزرو در ماه ژوئیه پس از انتشار گزارش اشتغال بخش غیر

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته

کشاورزی ( )NFPافزایش یافت.
⧉ تحلیلگران ریسک نزولی بیشتری را برای طال پیشبینی کرده وتاکید
میکنند که قیمت ها می تواند سطح  1700دالر و به طور بالقوه

انس جهانی طال
2,100

حتی  1650دالر سقوط کنند.
2,000

قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

1900

1872

1850

1811

1826

1836

1800
1750

1,900
1,800
1,700

1743

1,600

1700

1,500

1650
1401/03/201401/03/271401/04/031401/04/101401/04/17

4

قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته
انس جهانی طال
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تحلیل تکنیکال طل

نکات تحلیل تکنیکال طال
مقاومت اول

 1،755دالر

مقاومت دوم

 1800دالر

حمایت اول

 1،725دالر

حمایت دوم

 1،700دالر

انس جهانی طال در حال حاضر با قیمت  1،743دالر معامله میگردد و با توجه به وضعیت نموداری آن ،انتظار بر این است که تا محدوده حمایتی
 1،725دالر نیز افت داشته باشد .در صورت شکست محدوده  1،725دالر ،حمایت بعدی آن در محدوده  1،700دالر است .همچنین مقاومت قیمتی

5

آن در محدوده  1،755دالر قرار دارد.
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تحلیل تکنیکال دالر
دالر نیما

دالر آزاد

نکات تحلیل تکنیکال دالر

نکات تحلیل تکنیکال دالر
مقاومت اول

 26،400تومان

مقاومت دوم

26،650تومان

مقاومت اول

 33،120تومان

مقاومت دوم

 34،400تومان

حمایت اول

 26،000تومان

حمایت دوم

 25،690تومان

حمایت اول

 31،850تومان

حمایت دوم

 31،050تومان

قیمت  26هزار و  185تومان معامله میگردد .در محدوده فعلی ،مقاومت

آزاد در محدوده ای نوسانی بین  30هزار و  300تومان تا  32هزار و 870

خاصی نداشته و اولین مقاومت آن در محدوده قیمتی  26هزار و  400تومان

تومان قرار گرفته است .انتظار میرود رشدی را در کوتاه مدت تا محدوده

قرار دارد .همچنین در صورت عبور از مقاومت ذکر شده ،هدف بعدی

 31هزار و  800تومان داشته باشد که در صورت عبور ،میتواند تا محدوده

محدوده  26هزار و  650تومان خواهد بود .حمایت قیمتی آن نیز به ترتیب

 32هزار و  100تومان نیز رشد کند .همچنین حمایت قیمتی دالر آزاد نیز

در محدوده های  26هزار تومان و  25هزار و  690تومان قرار دارد.

در محدوده  31هزار و  50تومان واقع شده است.
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دالر نیما که روندی صعودی را در هفته اخیر داشته است ،هماکنون در

دالر آمریکا در بازار آزاد با قیمت  31هزار و  500تومان معامله میشود .دالر

تحلیل بازار جهانی متانول
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ در آسیا معامالت متانول محدود بود زیرا خریدارانی که دارای ذخیره

334

340

موجودی کافی متانول بودند از قیمتهای پیشنهادی پایین برای

315

320

محمولههای وارداتی متانول برای کشور خود استقبال نمودند .در اواسط

300

هفته گذشته با افت قیمت نفت جهانی بازار آتی متانول در چین تا

280

حدودی با افت قیمت همراه شد اما با خریدهای متانول انجام شده توسط

260

286

1401/04/17

سایر کشورها این افت تا حدودی جبران شد.

315

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار متانول سایر کشورهایی که دارای ظرفیت ذخیره سازی کمتری
برای متانول بودند متضرر شدند در حالیکه بازار متانول چین تا حدودی
تثبیت شد .کارخانه بزرگ تولید کننده متانول در مالزی به نام پتروناس
مدت زمان تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده خود را افزایش داد .دو
کارخانه بزرگ متانول در خاورمیانه به دلیل مسائل فنی و تاسیساتی
تعطیل شدند یا در شرف تعطیلی قرار گرفتند.

متانول  -سی اف آر چین
490
420

⧉ قیمت متانول در اروپا نسبت به هفته قبل  %3کاهش یافت و تقاضای

350

خرید متانول ضعیف و محدود بود.قیمت متانول سی اف ار کره جنوبی

280

هفته گذشته با کاهش در محدوده  370-390دالر در هر تن معامله شد

210

همچنین قیمت متانول سی اف ار چین با کاهش در محدوده -318

140

255دالر در هر تن معامله شد.

70

⧉ پیشبینیها حاکی از این است که مازاد عرضه کوتاه مدت متانول چین
با ورود حجم بیشتر متانول در جوالی ادامه خواهد داشت .ممکن است

7

در هند فروشندگان متانول آربیتراژ کمتری با قیمت سی اف ار هند

متانول  -سی اف آر چین

محقق نمایند.
⧉
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تحلیل بازار جهانی اوره
⧉ قیمت اوره در هفته منتهی به 30ژوئن در مقایسه با هفته منتهی به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

23ژوئن،در اکثریت مناطق کلیدی جهان افزایش داشت و تنها در

640

خاورمیانه قیمت ها کاهش داشت.در جنوب شرق آسیا وچین نیز

630

633
624

620

تغییرقیمت نسبت به هفته قبل مشاهده نشد.

612
605

610

⧉ دو مرکز مهم تامین اوره در جهان یعنی خلیج امریکاومصر از ماه

600

آگوست سال 2021نوسانات مشابهی را تجربه نموده اند و اگرچه

590
1401/04/17

درماه آوریل به سطح قیمتی 1000تا 1100دالر رسیدند ولی بعد از

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

آن مجددا کاهش قیمت داشتند و در حال حاضرودر هفته اول جوالی
فاصله  100دالری قیمت بین این دو اورهوجودداردو قیمت اوره

اوره خلیج فارس

مصربا ترم تحویل فوب حداقل 100دالرگرانتراز اوره خلیج امریکاست
1000

ودر حدود 700دالر است.
⧉ تحویل اوره روسیه به بنادر و مرزهای زمینی در ماه ژوئن به باالترین
حد خود از زمان حمله روسیه به اوکراین در روز  24فوریه رسیده
است زیرا روسیه توانسته است خود را به تدریج با تحریم های غرب
وفق دهد .تحویل محموله های اوره  31%نسبت به ژوئن سال گذشته
رشد داشته و در ماه ژوئن سال جاری به  706هزار تن رسیده است
در حالیکه در ماه مارس میزان محموله های تحویلی به بنادر و

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

مرزهای زمینی به 544،000تن و در ماه آوریل نیز به  585,000تن

8

رسیده بود.
اوره خلیج فارس
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تحلیل بازار جهانی پی وی سی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار پلیوینیل کلراید ( )PVCآسیا به دلیل عرضه بیش از حد از

1,300

چین تحت فشار باقی ماند .تولیدکنندگان چینی به طور جداگانه

1,200

پیشنهادات صادراتی خود را کاهش دادند تا تقاضای خرید پی وی

1,100

1,270

1,110

سی را تحریک کنند ،اما به دلیل تقاضای ضعیف داخلی با میزان

1,150

1,170

1,000

خرید و معامالت کم و محدود مواجه شدند.

1401/04/17

⧉ در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام و تایلند فعالیت

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

صنایع پایین دستی به دلیل شروع فصل بارانهای موسمی محدود
شد .در کشور هند که وارد کننده اصلی پی وی سی می باشد نیز

پی وی سی  -جنوب شرق آسیا

به دلیل شروع فصل بارانهای موسمی شرایط مشابهی وجود
داشت .برخی از تولیدکنندگان پی وی سی مبتنی بر کاربید در
حال بررسی و تصمیم گیری برای کاهش نرخهای عملیاتی تولید
خود به دلیل کاهش مصرف داخلی پی وی سی و محصول
مشترک پی وی سی و کلر یعنی سود کاستیک هستند.
⧉ پیشبینیها حاکی از این است که مذاکرات آتی برای قیمت
پیویسی برای ماه آگوست در هفته های آینده برگزار می شود.
تقاضای پی وی سی می تواند به دلیل ترس از رکود بازار جهانی

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600

400
200
0

محدود شود .فصل باران های موسمی نیز بر تقاضای پی وی سی
تأثیر می گذارد.
پی وی سی  -جنوب شرق آسیا
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
⧉ در آسیا قیمت پلی اتیلن سبک به دلیل تقاضای ضعیف و عدم

1,360

اطمینان به چشم انداز اقتصادی مثبت کاهشی بود .در خاور دور

1,340

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,343
1,311

1,320

قیمت سی اف ار پلی اتیلن سبک با کاهش حدود 1،330دالر در هر

1,300

تن معامله شد .در شرق آسیا قیمت پلی اتیلن سبک با کاهش روزانه

1,280

20دالر در هرمتریک تن و 30دالر در هر متریک تن نسبت به هفته

1,260

1,293

1401/04/17

قبل مواجه شد.

1,350

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ فعاالن بازار پلی اتیلن سبک آسیا اعالم کردند که در چند ماه اخیر
تقاضا برای پلی اتیلن سبک محدود بوده است و انتظار می رود که
در کوتاه مدت تقاضا افزایش نمی یابد .نگرانی ها برای فعاالن بازار
پلی اتیلن سبک در جنوب آسیا تشدید شده است.
⧉ براساس دادههای رسمی از بانک مرکزی هند انتظار می رود که با

پلیاتیلن سبک  -پلتس
1800
1600

کاهش شدید قیمت نفت تقاضای جهانی از جمله پلی اتیلن سبک

1400

کاهشی باشد .قیمت آتی نفت برنت برای ماه سپتامبر با کاهش

1200

 9.25دالر در هر بشکه به حدود  104.53دالر در هر بشکه رسید.

1000

هفته گذشته قیمت سی اف ار پلی اتیلن سبک چین با کاهش در

800

محدوده 1230-1300دالر در هر تن معامله شد همچنین قیمت

600

سی اف ار جنوب شرق آسیا با کاهش در محدوده 1400-1600دالر

400

در هر تن معامله شد.

021-42116000
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پلیاتیلن سبک  -پلتس

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ در آسیا هفته گذشته قیمت پلی اتیلن سنگین به دلیل تقاضای ضعیف

1,070

و کاهش قیمت نفت خام کاهش یافت .در جنوب شرقی آسیا انتظارات

1,060

کاهش بیشتر قیمت نفت خام منجر به کاهش قیمت پلی اتیلن سنگین

1,050

1,061

1,043

1,040

شد.

1,065

1,039

1,030
1,020

⧉ از آنجایی که اکثر کشورهای آسیایی دارای موجودی باالی پلی اتیلن

1401/04/17

سنگین هستند واردات مواد بیشتر غیرممکن به نظر می رسد .ممنوعیت

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

پالستیک یکبار مصرف که از ابتدای ماه جوالی اعمال شد در هند میان
فعاالن بازار پلی اتیلن سنگین سردرگمی ایجاد کرده است بطوریکه
واردکنندگان از وضعیت آتی پلی اتیلن سنگین چشم انداز روشنی ندارند
لذا معامالت کمی در بازار برای این محصول دیده می شود.
⧉ در چین قیمت واردات پلی اتیلن سنگین در سطح پایینی بود به همین

پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه
1,600

علت تولیدکنندگان صنایع پایین دستی در اوایل هفته گذشته پلی اتیلن

1,400

سنگین را در سطوح قیمتی پایینی خریداری نمودند .در حالت کلی در

1,200

آسیا ترس از رکود بازار جهانی بازار این محصول را نیز تحت تاثیر

1,000

قرارداده است و کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش عرضه چشم انداز کوتاه

800

مدت برای پلی اتیلن سنگین را نزولی کرده است.

600

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که کاهش قیمت نفت خام می تواند

400

فشار هزینه تولیدکنندگان را کاهش دهد .در جنوب شرقی آسیا به
ویژه مالزی با راه اندازی مجدد کارخانه تولیدکننده اصلی پلی اتیلن

021-42116000
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سنگین عرضه تا حدودی افزایش می یابد.

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

⧉ قیمت هفتگی استایرن به دلیل تقاضای ضعیف و حجم محدود

1,400

درمعامالت آتی استایرن مونومر بر مبنای یوان چین به دلیل کاهش

1,350

قیمتهای انرژی و عوامل منفی اقتصاد کالن کاهشی بود.برخی

1,300

اختالالت در تحویل مواد خام در کره جنوبی بر نرخهای  ABSصنایع

1,250

وارداتی برای هدف صادرات مجدد توسط برخی از فعاالن بازار عالقه
1800

مخازن در چین کاهش یافته است و انتظار می رود حجم صادرات
استایرن در ماه جوالی حدود  50،000تن پیش بینی گردد و بارگیری

1400

استایرن برای  2هفته آینده کاهش بیشتری داشته باشد.

1200

با کاهش در محدوده 1350-1410دالر در هر تن معامله شد.

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

استایرن  -پلتس چین
1600

 1340دالر در هر تن معامله شد.قیمت سی اف ار جنوب شرق آسیا

1,307

1,301

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ با توجه به کمبود مواد داخلی در چین و بازدهی برتر از خرید محصول

⧉ هفته گذشته قیمت استایرن فوب کره جنوبی در محدوده -1390

1,325

1401/04/17

پایین دستی تاثیرگذار است.

به خرید استایرن در چین مجدد افزایش یافت .موجودی استایرن

1,397

1000
800
600
400

⧉ پیشبینیها حاکی از این است که بهبود حاشیه سود استایرن میتواند

200

منجر به تغییر کوتاه مدت عرضه استایرن به ویژه در چین شود .عالقه

0

خرید واردات استایرن چینی به حجم صادرات مجدد در ماه آگوست
بستگی دارد .تقاضا در خارج از چین به میزان فروش و موجودی مواد

021-42116000
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استایرنیک بستگی دارد.

استایرن  -پلتس چین

تحلیل بازار جهانی پروپیلن
⧉ پروپیلن سی اف ار چین تقریبا ثابت بود و حدود  950دالر در هر

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

متریک تن معامله شد اما نشانههای از معامالت جدید پروپیلن قبل از

1,050

بسته شدن بازار آسیا در ساعت  12:30به وقت سنگاپور مشاهده

1,000

نشد.قیمت پروپیلن فوب کره تقریبا ثابت و حدود 950دالر بر متریک

950

تن بود اما میزان معامالت محدود بود.

1,025
995
950

965

900

⧉ در شرق چین قیمت پروپیلن تقریبا ثابت بود و حدود 7400یوان بر

1401/04/17

متریک تن معامله شد و معامالت محدود بود .قیمت پروپیلن سی اف

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

ار تایوان با کاهش 30دالر در هر متریک تن حدود 950دالر در هر
متریک تن معامله شد که مشابه وضعیت سی اف ار چین بود.
پروپیلن  -پلتس چین

⧉ در میان تامین کنندگان پروپیلن مباحثی از جمله تقاضای ضعیف
صنایع پایین دستی همچنان بر بازار پروپیلن تاثیرگذار است .کاهش

1600

قابل توجه قیمت نفت خام هفته گذشته و تقویت دالر آمریکا منجر به

1400

کاهش تقاضای منطقه ای برای محموله های وارداتی با دالر شده است.

1200

⧉ گذشته قیمت سی اف ار جنوب شرق آسیا با کاهش در محدوده -900

1000

950دالر در هر تن معامله شد و سی اف ار چین با کاهش در محدوده

800

 900-890دالر هر تن معامله شد.

600

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که عالقه به خرید برای محموله های

400

پروپیلن ماه جوالی بسیار محدود است .بهبود تدریجی صنایع پایین
دستی پروپیلن انتظار می رود .عرضه پروپیلن جنوب شرقی آسیا برای

پروپیلن  -پلتس چین

021-42116000
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ژوئیه/آگوست کافی است.
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تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار پلی پروپیلن آسیا هفته گذشته با کاهش تقاضا روبرو شد و محموله

1,040

های داخلی شرق چین با کاهش 150یوان در هر تن مواجه شدند و حدود

1,016

1,020

8300یوان در هر تن معامله شدند.قیمت پلی پروپیلن در اوایل هفته پس

1,000

از کاهش به زیر  8400یوان در اواخر گذشته تا حدودی بازگشت اما کاهش

980

قیمت نفت خام باعث شد که در محدوده  1020-1030دالر در هر تن نیز

960

991

987

1401/04/17

معامله شود.

1,025

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ قیمت پلی پروپیلن در کشورهای شورای خلیج فارس و کشورهای حوزه
مدیترانه شرقی به دلیل پیشنهادات تخفیفات از سمت تولیدکنندگان
کاهش یافت بطوریکه فروشندگان انتظار داشتند فروش پلی پروپیلن خود
را قبل از عید قربان تضمین کنند خریداران نیز ترجیح می دادند خریدهای

پلی پروپیلن  -خاورمیانه

عمده پلی پروپیلن خود را پس از پایان تعطیالت انجام دهند.
⧉ هفته گذشته در پاکستان قیمت سی اف ار با کاهش در محدوده -1340
 1285دالر در هر تن معامله شد.قیمت سی اف ار پلی پروپیلن هند نیز با
کاهش در محدوده 1270-1330دالر در هر تن معامله شد .قیمت فوب
خاورمیانه نیز در حدود  991دالر بر تن بود.

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که کاهش فعالیت بازار پلی پروپیلن در ماه
جوالی در کشورهای شورای خلیج فارس به دلیل عید قربان و تعطیالت

پلی پروپیلن  -خاورمیانه

تابستانی وجود دارد .سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان احتماال بر تولید
نفت خام اوپک و قیمت خوراک مربوطه تاثیر خواهد گذاشت.

14

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی ای بی اس
⧉ فعاالن بازار  ABSاعالم کردند که با توجه به تقاضای ضعیف داخلی و

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

صادراتی برای محصوالت نهایی به دلیل افزایش تورم جهانی نیاز

1,900

وارداتی در چین کم است .پیشنهادات قیمتی  ABSسی اف ار چین

1,800

برای ماه اوت حدود 1600دالر در هر تن عنوان شده است همچنین

1,700

1,640

1,500
1401/04/17

صفر است.
عملیاتی خود را کاهش دادند و برخی از فعاالن بازار  ABSبه دنبال

یافت.

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ صنایع پایین دستی  ABSبه دلیل حاشیه سود ضعیف نرخ های

مداوم ناشی از تعمیر و نگهداری و کاهش نرخ های عملیاتی کاهش

1,690

1,600

فعاالن بازار  ABSاعالم کردند که نیاز واردات  ABSدر بازار افتی تقریبا

کاهش بیشتر تولید بودند .قیمتهای  ABSدر چین به دلیل تعطیلی

1,750

1,790

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا
2600
2400
2200

⧉ هفته گذشته قیمت سی اف ار شمال شرق آسیا با کاهش در محدوده

2000

1650-1720دالر بر تن معامله شد همچنین سی اف ار چین با کاهش

1800

در محدوده  1650-1720دالر بر تن معامله شد و سی اف ار هند با
کاهش در محدوده 1540-1580دالر بر تن معامله شد.
⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که به دلیل چشم انداز ضعیف اقتصاد

1600
1400
1200
1000

جهانی تقاضا برای  ABSکاهشی می باشد .با تمرکز تامین کنندگان
بر تامین حجم قراردادهای آتی  ، ABSممکن است حجم معامالت
نقدی کاهش یابد .قیمت های صنایع باالدستی ABSاخیراً کاهشی

ای بی اس  -پلتس جنوب شرق آسیا

021-42116000
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شده است.
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تحلیل بازار جهانی بنزن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ در آسیا قیمت هفتگی بنزن وارداتی فوب کره جنوبی به پایین ترین سطح

2,000

 2ماهه اخیر رسید .به دلیل تشدید نگرانیهای ناشی از رکود اقتصاد جهانی

1,500

قیمت نفت خام به زیر 100دالر در هر بشکه کاهش یافت همچنین میزان

1,000

1,175

1,227

1,230

1,310

1,445

500

تولید کارخانههای صنایع پایین دستی از جمله استایرن مونومر و فنل

0

کاهش یافت.

1401/03/20 1401/03/27 1401/04/03 1401/04/10 1401/04/17

⧉ در شرق چین سطح موجودی بنزن پس از سه هفته افزایش کاهش یافت

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

همچنین انتظار فروشندگان به آربیتراژ شرق-غرب در فصل اوج رانندگی
تابستان به دلیل پایین بودن سطح دسترسی به کشتی و هزینه باالی حمل
و نقل از بین رفت.
⧉ در جنوب شرق آسیا از جمله کره جنوبی قیمت بنزن بر پایه فوب با تخفیف
 5دالری همراه بود .در اروپا قیمت بنزن در سطح پایین تری قرار داشت
زیرا تقاضا برای صنایع پایین دست از جمله استایرن ضعیف بود و مواد
اولیه روند نزولی داشتند.

بنزن -سی اف آر چین
1,400
1,200
1,000
800

⧉ هفته گذشته قیمت فوب جنوب شرقی آسیا با کاهش در محدوده -1128
 1119دالر بر تن معامله شد همچنین قیمت بنزن سی اف آر چین با
کاهش ،در محدوده  1150-1200دالر در هر تن معامله شد.

600
400
200
0

⧉ پیشبینیها حاکی از این است که فروشندگان همچنان به اولویت
محصوالت مشترک بر بنزن برای ترکیب بنزن تمایل دارند .چرخشهای

16

محدود برنامه ریزی شده تولید برای سه ماهه سوم پیشبینی شده است.

بنزن -سی اف آر چین

⧉
⧉
021-42116000
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تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ بازار الکیل بنزن خطی طی هفته گذشته با وجود خریدارانی که سعی

1,875

1,880

داشتند حاشیه های سود خود را افزایش دهند ،پایدار بود .با این حال،

1,850

1,860

هزینه های باال و سودآوری ضعیف همچنان گریبانگیر تولیدکنندگان

1,840

آلکیل بنزن خطی است.

1,820

1,850
1,825

1,800

⧉ تولیدکنندگان همچنان به افزایش قیمت ها امیدوار هستند ،زیرا مواد

1401/04/10

1401/04/17

تولید چین که با قیمت های پایینی در بازار عرضه شده بودند ،در حال

1401/03/29

1401/04/05

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

ناپدید شدن از بازار هستند.
⧉ آلکیل بنزن خطی فوب شمال شرقی آسیا در حدود  1،650تا 1،750
دالر بر تن معامله شد .معامالت فوب خاورمیانه نیز با در حدود 1،850
تا  1،900دالر بر تن انجام شد .قیمت های سی اف آر هند نیز 1،900
تا  2،000دالر بر تن بود.

الکیل بنزن خطی  -فوب خلیج فارس
2,000

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که قیمت ها با توجه به کاهش موجودی

1,800

ها افزایش خواهد یافت .بازار هند با افزایش فعالیت ها روبرو خواهد شد.

1,600
1,400

حاشیه قیمتی آلکیل بنزن خطی و آلکیل بنزن سولفات نزدیک خواهد

1,200

ماند.

1,000
800
600

1401/04/17

1401/03/01

1401/01/14

1400/11/24

1400/10/12

1400/08/23

1400/07/04

1400/04/06

1400/05/24

1400/02/19

199/11/19

1400/01/08

1399/10/07

1399/08/25

1399/07/13

1399/05/26

1399/04/08

1399/02/28

1399/01/17

1398/11/20

1398/10/08

1398/08/26

1397/08/27
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الکیل بنزن خطی

تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ معامالت و مذاکرات در بازار سود کاستیک آسیا طی هفته گذشته کاهش

293

295

293

290

یافت ،زیرا تقاضا تا حد زیادی تحت تأثیر احساسات منفی قرار گرفت.

285

⧉ تقاضای منطقه ای در آسیا در بحبوحه نگرانی های ناشی از رکود اقتصادی،

280

280

280

275

پایین باقی ماند ،در حالیکه تقاضای تولیدکنندگان منطقه مدیترانه نیز در

270

هفته های اخیر با روندی کاهشی همراه بوده است .بنابر این فروشندگان

1401/04/17

آسیایی نیز چاره ای نداشتند جز اینکه قیمت ها را کاهش دهند و به ذخیره

1401/04/10

1401/04/05

1401/03/29

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

سازی محصوالت بپردازند و منتظر افزایش قیمت ها بمانند.
⧉ با این وجود ،فعاالن بازار به هزینههای باالی حملونقل از شمال شرق آسیا به
جنوب شرق آسیا اشاره کردند که ممکن است معامالت آینده را مختل کند.

سود کاستیک  -فوب خلیج فارس

⧉ در بازار اروپا نیز قیمت های قرارداد سود کاستیک برای سه ماهه سوم سال
در مراحل ابتدایی است و انتظار میرود از اواسط ماه جاری آغاز شود .همچنین
قیمتهای سود کاستیک منطقه مدیترانه نیز به میزان قابل توجهی کاهش
یافت .فعالیت ها در بازار اروپای شمالی نیز آرام و متعادل دنبال شد.
⧉ قیمت سود کاستیک فوب چین و فوب شمال شرق در حدود  615دالر بر تن

400

300

200

و قیمت سی اف آر جنوب شرق آسیا در حوالی  700دالر بر تن بود .قیمت
فوب خلیج فارس نیز در حدود  280دالر بر تن بود.

100

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که افزایش نرخ مواد اولیه در برخی کشورهای
آسیایی ممکن است حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

0

همچنین فعالیت های ذخیره سازی و انبار کردن سود کاستیک برای ماه اوت
⧉
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از هفته های آتی شروع خواهد شد.

سود کاستیک  -فوب خلیج فارس

تحلیل بازار جهانی پارازایلین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ هفته گذشته با کاهش شدید مجموعه انرژی در آسیا مواجه بودیم که

1,290

1,300

موجب کاهش نقدینگی در بازار پارازایلین شد همچنین قیمتهای پارازایلین

1,250

آسیا را نیز تحت تاثیر قرار دارد به همین علت اکثر فعاالن بازار محتاطانه

1,200

عمل نمودند و منتظر روشن شدن جهت گیری روند قیمتی محصوالت

1,150

باالدستی بودند.

1,100

1,191

1401/04/17

⧉ تقاضای پایین برای بازار اسید ترفتالیک صنایع پایین دستی و پلی استر بر

1,241

1,210

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

بازار پارازایلین تاثیر گذاشت که منجر به کاهش خریداران پارازایلین شد.
همچنین خریداران به دلیل عدم اطمینان در مورد اینکه آیا روند قیمتی
صنایع باالدستی صعودی است یا نزولی برای خرید پارازایلین تمایل زیادی
نشان ندادند لذا وضعیت بازار پارازیلین هفته گذشته در حالت رکود قرار
داشت.

پارازایلین  -جنوب شرق آسیا
1,470

⧉ هفته گذشته قیمت فوب کره جنوبی با کاهش در محدوده -1185

1,270

1183دالر بر تن معامله شد.قیمت سی اف ار چین نیز با کاهش در محدوده

1,070

1202-1200دالر بر تن معامله شد.

870

670

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که پس از بازگشت به کار واحدهای

470

پارازایلین پس از دوره تعمیر و نگهداری میزان عرضه به تدریج افزایش

270

مییابد .انتظار عرضه بیشتر برای پارازایلین می رود.

70

021-42116000

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

www.mellatbroker.com

19

پارازایلین  -جنوب شرق آسیا

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن
⧉ بازار پلی استایرن خاورمیانه و جنوب آسیا طی هفته گذشته ،آرام و باثبات
بود.
⧉ بازارهای خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه در این هفته آرام بودند ،زیرا
بسیاری از فعاالن بازار برای تعطیالت عید قربان در تعطیالت هستند .انتظار
بر این است فعالیت در بازارهای مناطق ذکر شده ،در اواسط ژوئیه از سر گرفته
شود.
⧉ در بازارهای خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه مذاکراتی برای معامالت وجود
داشت اما معامله ای شکل نگرفت زیرا مشتریان روند نزولی قیمت استایرن
منومر را در آسیا مشاهده کردند.
⧉ در بنگالدش ،واردکنندگان همچنان شاهد کاهش سفارش خریداران صنایع
پایین دستی بودند .با توجه به تعطیالت عید قربان ،بازار پلی استایرن تا پایان
هفته اینده شاهد فعالیتی محدود خواهد بود.
⧉ بازار هند نیز شاهد معامالت محدودی بود ،زیرا خریداران مشتاق بودند که
موجودی انبارها را در بازارهای محلی کاهش دهند .ممنوعیت پالستیک های
یکبار مصرف از اول جوالی اعمال شده است که تأثیر آن هنوز بر تقاضا قابل
مشاهده نیست.
⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که فعالیت بازارهای خاورمیانه در این هفته
به دلیل تعطیالت عید قربان کاهش خواهد یافت .همچنین ظرفیت و تقاضای

20

بیشتری در هند مشاهده خواهد شد .تولیدکنندگان در صورتیکه تقاضا
همچنان محدود باشد ،با مشکالتی مواجه خواهند شد.
⧉
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
منو اتیلن گالیکول:

آلکیل بنزن سولفات:

⧉ قیمت مونو اتیلن گالیکول آسیا به پایین ترین سطح خود از سال  2020رسید

⧉ بازار الکیل بنزن سولفانات در جنوب شرقی آسیا در وضعیت رکود قرار دارد و

که عمدتا ناشی از کاهش قیمت نفت خام و تقاضای ضعیف برای صنایع پایین

خریداران انتظارات ارزشی و قیمتی باالتری برای افزایش تمایل به خرید دارند.

دستی بود .کاهش تقاضای مداوم برای مونو اتیلن گالیکول تولید کنندگان را

⧉ با توجه به رکود اخیر در بخش خوراک ،LABاکثر خریداران برای پیشنهادات

مجبور کرد تا عملیات تولید خود را کاهش دهند و از افزایش موجودی انبار
آنها کاسته شود و میزان خرید برای محموله های وارداتی کاهش یابد.
⧉ در اروپا قیمت های نقدی مونو اتیلن گالیکول کاهشی بود زیرا تقاضای بازار

خرید محتاطانه عمل نمودند.
⧉ محموله های شمال شرق آسیا برای این محصول حدود 1600دالر بر تن
معامله می شود.

این محصول ضعیف بود و عرضه باال بود و فعاالن بازار مونو اتیلن گالیکول به

⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که پیشنهادات چین برای این محصول افزایش

میزان کافی محصول ذخیره شده در مخازن شمال غربی اروپا داشتند .مذاکرات

یابد .بازار هند همچنان شاهد پیشنهادات فراوان برای این محصول است.

قرارداد برای ماه ژوئن ادامه دارد زیرا تامین کنندگان و مصرف کنندگان هنوز

حاشیه سود برای تولیدکنندگان  LABو  LASپایین است.

به تایید کامل نرسیده اند.
1,630

1,640

555

552

550

1,620
1,580
1,560

545
540

1,600
1,580

1,560
1,530

540

1,560
1,530

1,540
1,520

535
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530

1,500

تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
بوتادین:

استیک اسید:

⧉ در آسیا واردات بوتادین به دلیل عرضه ضعیف کاهش یافت اما پس از اینکه

⧉ در بازار آسیا به دلیل افزایش عرضه استیک اسید و ضعیف شدن صنایع پایین

یک کارخانه در جنوب شرقی آسیا پس از یک دوره تعطیلی طوالنی مدت

دستی میزان تقاضا کاهش یافت و بازار روندی نزولی داشت .در بخش عرضه

دوباره راه اندازی شد در جبهه عرضه نگرانی های خریداران به دلیل کفایت

با بازگشت تولید کنندگان بیشتر در چین،ژاپن و عربستان به چرخه کارخانهها

عرضه تاحدودی کاهش یافت.

میزان تولید استیک اسید بطور کلی افزایش یافت .تمایل خرید خریداران

⧉ از آنجایی که تقاضای صنایع پایین دستی در بحبوحه نگرانی های رکود

استیک اسید تحت فشار ترس از رکود اقتصاد جهانی قرار گرفت.

همچنان ضعیف است پیشنهادات فروش محدودی در هفته گذشته برای این

⧉ پیشنهادات قیمتی برای محمولههای استیک اسید در ماه اوت در سطح قیمتی

محصول وجود داشت زیرا بسیاری از خریداران در انتظار شفافیت از جهت

پایین بود اما خریداران برای خرید استیک اسید محافظه کارانه عمل نمودند.

گیری کلی وضعیت بازار بوتادین برای خرید عقب نشینی کردند.
⧉ پیشبینی ها حاکی از این است که نگرانی های تقاضا به دلیل افزایش تورم بر
بازار بوتادین حاکم است .شکاف باالی خرید و فروش بوتادین به احتمال زیاد

⧉ پیشبینیها بر این است که کاهش عرضه استیک اسید ،بر چشم انداز بازار
تقاضا تاثیر می گذارد .همچنین سفارشات بیشتر برای محموله های استیک
اسید ماه اوت ظاهر می شود

باقی خواهد ماند.
1,450
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1,400

1,400
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1,300

1,300
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1,200

FOB China CFR NE Asia CFR Taiwan CFR SE Asia
قیمت کف

600

تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی

تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی

اکریلونیتریل:

وکیوم باتوم در ایران:

⧉ قیمت اکریلونیتریل آسیا تحت تأثیر تقاضای متعادل مصرف کنندگان

⧉ طی هفته گذشته در بورس کاالی ایران ،معامالت محدودی صورت گرفت و فقط
پاالیشگاه های نفت تبریز ،بندرعباس و شیراز عرضه کننده وکیوم باتوم بودند.
⧉ پاالیشگاه نفت تبریز  100تن وکیوم باتوم را با میانگین قیمت  101،600هزار
ریال بر تن به فروش رساند.
⧉ پاالیشگاه نفت بندرعباس  30هزار تن وکیوم باتوم عرضه کرد که با تقاضایی
همراه نشد.
⧉ پاالیشگاه نفت شیراز نیز  5هزار تن وکیوک باتوم عرضه کرد که با تقاضایی 3
هزار تنی مواجه شد ،اما معامله صورت نگرفت.

نهایی در بحبوحه تورم جهانی و ترس از رکود باقی ماند.
⧉ قیمت های اکریلونیتریل داخلی چین با وجود تعطیلی مداوم واحدهای
تولیدی برای تعمیرات و کاهش عرضه ،کاهش یافت.
⧉ در شمال شرق آسیا ،پتروشیمی تانگسوی کره جنوبی نرخهای عملیاتی
خود را کاهش داد ،اما اطالعات بیشتری منتشر نکرد .شرکت فرموسا
پالستیک نیز در ماه ژوئیه ،نرخ های عملیاتی خود را به  70درصد
کاهش داده است.
⧉ پیشبینیها حاکی از این است که میزان تقاضا به احتمال زیاد کاهشی
خواهد بود .همچنین حجم معامالت نقدی به دلیل تمایل
تولیدکنندگان برای فروش های اتی ،احتماال کاهش خواهد یافت.
1,720

1,750

1,720

1,700
1,650

1,650
1,580

(تن)

(تن)

قرارداد (تن)

پاالیش نفت تبریز

101,600

10,160

0

100

100

1,550

پاالیش نفت بندرعباس

-

0

30,000

0

0

1,500

پاالیش نفت شیراز

-

0

5,000

3,000

0
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-
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حجم عرضه

تقاضا

حجم

تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
بنزین:

گازوئیل:

⧉ بازار بنزین در اروپا طی هفته گذشته متالطم بود ،زیرا آربیتراژ قیمتی

⧉ وضعیت بازار گازوئیل آسیا در  7ژوئیه دچار محدودیت عرضه و نشانه

به ایاالت متحده وجود نداشت اما تقاضا از سوی غرب آفریقا افزایش
یافت و این درحالی بود که حاشیههای قیمتی افزایش پیدا کردند.

هایی از کاهش تقاضا از سوی برخی تولیدگنندگان بود.
⧉ مجموعه دیزل ها در بازار اروپا در روز  5جوالی با ثبات بودند زیرا میزان

⧉ طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا ،ذخایر بنزین آمریکا در هفته

عرضه دیزل در حدی خوب و متناسب با نیاز بازار بود البته بعد از آن

منتهی به  1ژوئیه 2.5 ،میلیون بشکه کاهش یافته است.

احتمال کاهش عرضه بیشتر می شود.

⧉ طبق داده های شرکت کشتیرانی کپلر ،انتظار میرود در هفته اخیر

⧉ پاالیشگران کره ای اخیراً با توجه به سود زیاد گازوئیل برای آنها صادرات

حدود  106هزار تن بنزین در شمال غربی اروپا برای صادرات به ایاالت

خود را تقویت کرده اند.شرکت CPCتایوان نیز مزایده ای بین  300هزار

متحده بارگیری شده باشد.

بشکه تا  450هزار بشکه گازوئیل با 10پی پی ام سولفور را برای بارگیری

⧉ در غرب آفریقا ،بحران سیاسی در نیجریه همچنان باعث کمبود سوخت
شده است .گزارشات نشان میدهند که وضعیت بازار بنزین تا زمانی که

در ماه آگوست به بازار عرضه نموده است که این مزایده تا هفتم جوالی
معتبر است.

عرضه به طور کامل تنظیم شود ،نابسامان باقی خواهد ماند.
قیمت بنزین  -دالر بر بشکه

122

124

148

122
120

140
134

132

116
114

125

بندر فوجیره FOB
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133

135
130

112
خلیج فارس FOB
قیمت بنزین  -دالر بر بشکه

قیمت گازوئیل  -دالر بر بشکه

145

118
116

150

تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
نفتا:

قیر:

در آسیا تقاضای خرید برای نفتای سنگین افزایشی بود .محمولههای نفتای روسی

⧉ کاهش شدید ارزش نفت خام و نفت کوره به قیمت قیر ضربه زد و قیمت

در دسترس نبودند همچنین تقاضای نفتا از سوی پاالیشگاههای اروپا پایین بود.

محموله های قیر حمل شده توسط کامیون در سراسر اروپا را پایین کشید.

پاالیشگاههای آمریکا برای دریافت مواد اولیه تالش کردند .بازار خوراک آمریکا از

قیمت های صادراتی از کره جنوبی و سنگاپور نیز کاهش یافت .ریزش شدید

زمان جنگ روسیه به اوکراین به لحاظ عرضه ضعیف بود لذا قیمتها افزایشی شدند.
کاهش تقاضا برای نفتای کراکرهای بخار مشاهده شد .محمولههای واردات نفتا از
خاورمیانه به سنگاپور هفته گذشته با کاهش  77.65درصدی به حدود
36،910میلیون تن رسید که کاهش واردات منعکس کننده تقاضای اندک نفتا در

قیمت  HSFOروتردام با اعمال فشار نزولی بیشتر بر محموله های قیر حمل
شده با کامیون ،کاهش ارزش محموله قیر اروپای شمالی را در هفته اول جوالی
به دنبال داشت.
⧉ در بازار مدیترانه ،بهای قیر همزمان با افت شدید قیمت های  HSFOمنطقه

آسیا می باشد .به طور کلی روند بازار اولفینها نزولی است و درصورتیکه در چین

ای کاهش یافت که نشان دهنده افزایش نسبی پرمیوم محموله های قیر بود.

قرنطینهها تمدید شود قیمتهای مشتقات صنایع پایین دستی کاهشی بوده و به

شروع فعالیت های فصلی و رشد تقاضا در سراسر منطقه مدیترانه ،همراه با

زودی بهبود نمی یابد.

افزایش فرصت های آربیتراژ ترانس آتالنتیک به سمت غرب ،به افزایش

788

اختالفات صادراتی ایتالیا ،یونان و ترکیه کمک کرد.

793
777
752

723

800

⧉ بازار قیر آسیا-اقیانوسیه مسیر خود را تغییر داد و اکثر مقاصد مهم شاهد

780

بازبینی قیمت های نزولی بودند .با افت شدید قیمت ها در کره جنوبی ،ارزش

760

آربیتراژ سنگاپور-کره جنوبی تا  75دالر در هر تن رشد داشت .روند قیمت ها

740

در سراسر کشورهای افریقای جنوبی نیز متفاوت بود؛ به طوری که با کاهش

720

شدید ارزش محموله وارداتی غرب افریقا و افزایش قیمت در بازارهای جنوب

700

افریقا ،فعالیت های ساخت و ساز و تقاضای قیر در سراسر افریقا کاهش یافت.

25

680
خلیج مکزیک  FOBبندر روتردام FOB

مدیترانه FOB

خلیج فارس  FOBبندر فوجیره FOB
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم
⧉ شمش آلومینیوم در هفته منتهی به  17تیرماه سال ،1401

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمتی مواجه شد و  2،436دالر

2,463

بر تن معامله گردید.
⧉ حجم معامالت فلز آلومینیوم در روز پنجشنبه  7جوالی در

2,442

2,436

باالترین میزان خود طی  3هفته اخیر قرار داشت و برابر با
 249،254الت ) (LDبود که محرک مثبتی برای پیشبینی

2,500
2,450

2,388

2,392

1401/04/15

1401/04/14

2,400
2,350

1401/04/17

1401/04/16

افزایش قیمت است
⧉ موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در روز جمعه

1401/04/13

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

 17تیر ماه ،با کاهش  6هزار تنی ،از  353هزار و  175تن به

4,500

 347هزار و  175تن رسیده است.

4,000

⧉ فروش سه ماهه این فلز در روز جمعه از  2444دالر (تن) در

3,500

هفته قبل از آن به  2،436دالر و  50سنت کاهش یافت.

3,000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

2,500

4000
3000

2,476

2436

2,452

2,503

2,000

2000
1,500

1000
0

1,000
1401/04/17

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

قیمت جهانی آلومینیوم
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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  17تیرماه سال  ،1401نسبت به
هفته گذشته با رشدی  0.81درصدی ،با قیمت  3،150دالر در پایان

3,150

3,169

3,161

3,150

معامالت هفتگی به کار خود پایان داد.

3,059

⧉ بررسی موجودی انبارهای بورس کاالی لندن نشان میدهد که

3,100

3,040

3,050
3,000

موجودی روی در این انبارها با اندکی کاهش روبرو شده و به 33،025

2,950
1401/04/17

تن رسیده است.

3,200

⧉ معامالت آتی  3ماهه در بورس کاالی لندن با قیمت  3،070دالر بر

1401/04/16

1401/04/15

1401/04/14

1401/04/13

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

تن انجام میشود.
قیمت جهانی روی
5,000

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
3600

4,500

3,512

3500

4,000

3,339

3400
3300
3200

3,500

3150
3,054

3100

3,000

3000
2900

2,500

2800
1401/04/10

1401/04/17

1401/04/03

1401/03/27

قیمت جهانی روی
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تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تحلیل بازار جهانی مس
تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

⧉ قیمت مس در بازارهای جهانی نسبت به آخرین نرخ هفته گذشته با کاهشی
 2.35درصدی مواجه شده است و به  7،787دالر رسیده است که کاهشی

8,035

 188دالری را نشان میدهد.

7,787

7,834

8,000

7,806

⧉ براساس تازه ترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس ( ،)ICSGمعادن

7,800

7,525

7,600
7,400

مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل  2022میالدی ،حدود  7میلیون و
 7هزار تن کنسانتره تولید کردند .این رقم در مدت مشابه سال 2021

8,200

7,200
1401/04/17

میالدی 6 ،میلیون و  808هزار تن بود که حاکی از افزایش  2.9درصدی

1401/04/16

1401/04/15

1401/04/14

1401/04/13

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

تولید است.
⧉ بررسی موجودی انبارهای بورس کاالی لندن نشان میدهد که میزان
موجودی مس روندی نزولی داشته و به  135هزار و  350تن رسیده است.

مس جهانی

⧉ معامالت آتی سه ماهه مس در بورس کاالی لندن با قیمت  7،807دالر انجام
میشود.
10,000
8,000

11,000
10,500

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
7,787

7,975

8,325

8,946

10,000

9,461

9,500

6,000

9,000

4,000

8,500

2,000

8,000

0
1401/04/17

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

1401/03/20

مس جهانی
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تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تحلیل بازار جهانی سرب
⧉ قیمت هفتگی شمش سرب در هفته منتهی به  17تیرماه 1401
نسبت به هفته ماقبل با افزایش محدودی مواجه شد و با قیمت
 1،946دالر معامله گردید.

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته
2,050

2,013
1,981

2,000
1,950

⧉ بررسی موجودی انبارهای بورس کاالی لندن نشان میدهد که

1,900

موجودی سرب در این بازار همچنان در روندی نزولی است و به

1,850

 39،350تن رسیده است.
⧉ معامالت آتی سه ماهه سرب در بورس کاالی لندن با قیمت 1،956

1,946

1401/04/17

1932

1401/04/16

1401/04/15

1401/04/14

1,946

1401/04/13

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

دالر بر تن انجام میشود.
سرب جهانی
2,700

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

2,500

2100

2,061
2,300

2050
2000
1950

1947

2,100

1,947
1,907

1,900

1900

1,700

1850
1800

1,500
1401/04/10

1401/04/17

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
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تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
⧉ در هفته ای که گذشت بازار سنگ آهن وارداتی در چین

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

نوساناتی داشت و نهایتا پایان هفته از حدود  114دالر هفته

150

قبل به حدود  115دالر هر تن سی اف آر چین رسید .در کل

100

بازار در انتظار بود ولی خبرهای منتشره در مورد بسته های

115

114

121

115

141

50

اقتصادی حمایتی دولت چین حجم خرید ها را باال برد و امید

0

به بهبود تقاضا را افزایش داد.

1401/03/20 1401/03/27 1401/04/03 1401/04/10 1401/04/17

⧉ گرچه هنوز برخی معتقدند تا بازار مسکن چین وارد دوره رونق

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

نشود نباید انتظار تغییر چشمیگری در بازار سنگ آهن داشت
و این نوسانات جزیی ادامه می یابد .همچنین نگرانی ها در

سنگ آهن  cfr - %62چین

مورد شیوع مجدد کرونا نیز همچنان مطرح است و بارش شدید

180

باران نیز در برخی مناطق تقاضای فوالد را به شدت پایین آورده

160

است.

140

⧉ قیمت سنگ آهن  65درصد برزیل در حدود  127دالر بر تن

120

بود .سنگ آهن  62درصد سی اف آر چین نیز در حدود 115

100

دالر بر تن معامله گردید.

80

60
40
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تحلیل بازار جهانی ورق گرم
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
800

⧉ هفته گذشته میالدی ورق گرم صادراتی سی آی اس افت

600

شدیدی داشت و از  615دالر به  580دالر هر تن فوب دریای

580

590

630

700

400

سیاه رسید .متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین تغییر

200

چندانی نداشت و  670دالر هر تن فوب ثبت شد .در ترکیه

0
1401/04/17

ورق گرم وارداتی  20دالر افت هفتگی داشت و  670دالر هرتن

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

سی اف آر شنیده شد .در جنوب شرق آسیا نیز ورق گرم وارداتی
 660دالر هر تن سی اف آر بود.

نرخ ورق گرم  -دریای سیاه

⧉ در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا  10یورو رشد داشت و 850
یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد .در بازار داخلی آمریکا نیز
ورق گرم  10دالر افت داشت و  980دالر هر تن درب کارخانه
بود.
⧉ قیمت معامالت آتی  3ماهه ورق گرم فوب چین  653دالر بر
هر تن است.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

نرخ ورق گرم
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تحلیل بازار میلگرد
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
700

⧉ طی هفته گذشته ،بهای محصوالت فوالدی در بازار داخلی

650

چین با رشد شروع نمود اما در پایان هفته مجددا اصالح نمود.

600

با این وجود ،بهای میلگرد در بازار داخلی این کشور با حدود

550

 80یوان رشد هفتگی به  4365یوان/تن رسید .بهای قرارداد

500

615
572

1401/04/17

اصلی میلگرد نیز در مقیاس هفتگی تقریبا بدون تغییر در

567

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

 4،261یوان/تن بسته شد .در کوتاه مدت ،افت اخیر قیمت

میلگرد -دریای سیاه

مواد اولیه میتواند به عنوان یک فاکتور منفی بر قیمت
محصوالت فوالدی موثر باشد و از سوی دیگر هنوز تقاضای

647

1200
1000

خوبی به بازار گسیل نشده است.
⧉ درحالیکه تولید ورق گرم به دلیل سوددهی بهتر در روزهای

800

گذشته در چین افزایش داشته است ،تولید میلگرد به دلیل

600

ضرردهی باالی تولیدکنندگان این حوزه و تقاضای کم

400

محصوالت ساختمانی کاهش داشته است .تولید میلگرد با

200

اختالف در کف چهارسال اخیر بوده و انتظار نمیرود در کوتاه

0

مدت شاهد رشد باشد.
میلگرد  -دریای سیاه
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تحلیل بازار اسلب
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
610

⧉ قیمتهای منتشرشده توسط متال بولتن نشان میدهد که در

560

هفته گذشته قیمت اسلب صادراتی  CISبدون تغییر و  510تا

560
520

520

530

510

 530دالر به ازای هر تن بود.

460

⧉ با این که اخیرا بازار واردات قراضه ترکیه رونق داشته خریداران

1401/04/17

مقاطع در این کشور نسبت به افزایش قیمت عرضه کننده ها

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

مقاومت کرده اند .از این رو برخی از عرضه کنندگان مقاطع
اسلب  -شاخص صادراتی دریای سیاه

قیمتها را به ناچار کاهش دادند تا تقاضا بهتر شود .قیمت میلگرد
از  700تا  710دالر به  690تا  700دالر در هر تن درب کارخانه

1000
900

رسید .گرچه در این قیمت ها نیز معامله نشد و بازار ساکت بود.

800

⧉ بازار اسلب ایتالیا در هفته جاری همانند هفته گذشته آرام دنبال

700

شد و خریداران منتظر تثبیت قیمت ها در محصوالت نهایی
بودند.

600
500
400

⧉ معامالت آتی  3ماهه میلگرد فوب ترکیه در حدود قیمت 670
دالر بر تن انجام میشود.

300
200
100
0
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تحلیل بازار جهانی زغال سنگ
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
⧉ کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین ( )NDRCبا

450

تولیدکنندگان زغال سنگ مذاکره نموده است و قیمت زغال

400

سنگ را  770-570یوان به ازای هر تن تعیین کرده است.همه

433
399

406

380

350

شرکت ها باید قراردادهای بلندمدت خود را با این قیمت امضا و

1401/04/17

اجرا کنند.

1401/04/10

1401/04/03

1401/03/27

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

⧉ میانگین معامالت آتی زغال سنگ از زمان کووید  694یوان در
تن و از زمان جنگ اوکراین  829یوان می باشد.
⧉ رئیس اداره صنعت زغال سنگ وزارت انرژی روسیه در سخنرانی
خود در مجلس دوما اعالم کرد این کشور قصد دارد تا سال 2050

800
750
700

سهم خود از بازار جهانی زغال سنگ را از  18درصد به  25درصد

650

افزایش دهد و یکی از سه کشور برتر جهان با بیشترین حجم

600

صادرات باقی بماند.

زغال سنگ کک شو  cfr -چین

550
500

⧉ طبق یک سند گمرکی هند ،شرکت سیمان اولتراتِک به عنوان
بزرگترین تولیدکننده سیمان این کشور ،محمولهای از زغال
سنگ روسیه خریداری کرده که هزینه آن را با استفاده از یوان

450
400
350
300

چین پرداخت می کند.
اسلب  -دریای سیاه
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آمار معاملت هفتگی بورس کاال
( 11تیرماه  1401الی  17تیرماه )1401

ارزش

حجم (تن)

تابلو
داخلی

تعداد خریداران

)میلیون ریال(

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

تعداد فروشندگان
داخلی

رینگ صادراتی

تعداد قرار دادهای معامله شده
داخلی

تاالر پتروشیمی

114,067

33,045,297

31

67

2,369

تاالر حراج باز

413,392

30,147,297

14

17

111

تاالر سیمان

1,187,013

8,555,025

24

73

4,902

تاالر صنعتی

644,990

81,612,840

39

99

706

تاالر طال

0

460,904

4

3

14

تاالر فرآورده های نفتی

34,434

6,206,192

13

16

121

تاالر فرعی

8,193

2,119,542

33

63

200

65,003

تاالر کاالی صادراتی کیش
کل بازار

8,735,940

2,402,089

65,003

162,147,099

8,735,940

66

24

62

34

24
294

34

رینگ صادراتی

8,423

62
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