گزارش بررسی بازارهای جهانی
با نگاهی به بازار داخلی
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تقویم اقتصادی آمریکا
مهمترین رویدادهای هفته پیش رو در جدول زیر ذکر شده است.
تاریخ

روز

20سپتامبر2022

سه شنبه

21سپتامبر2022

چهارشنبه

22سپتامبر2022

پنجشنبه

23سپتامبر2022

جمعه

رویداد

قبلی

پیشبینی

نرخ تورم سالیانه کانادا

%7.6

%7.5

سخنرانی بانک مرکزی اروپا
تغییرات سهام نفت خام آمریکا

2.442M

پیش بینی نرخ بهره آمریکا

%3.4

اعالم نرخ بهره بانک ژاپن

-%0.1

-%0.1

اعالم نرخ بهره بانک انگلیس

%1.75

%2.25

تغییرات سالیانه شاخص خرده فروشی کانادا

%11

%3.5

سخنرانی فدرال رزرو آمریکا

3

تحلیل بازار جهانی نفت

• قیمت نفت طی هفته گذشته افتی  2.82درصدی داشت و علیرغم اینکه در روز جمعه نوسان مثبتی داشت،
اما در پایان هفته در محدوده  91.3دالر بسته شد .افزایش محدود قیمت نفت خام برنت در روز جمعه با

تغییرات قیمتی یک ماه گذشته

100

91

92

وجود افزایش قدرت دالر صورت گرفت.
• فدرال رزرو آماده است تا پس از افزایش بیش از حد تورم در ماه گذشته ،در جلسه کمیته سیاستگذاری

93

خود در هفته جاری ،دوباره نرخ بهره را افزایش دهد که این امر چشم انداز رکودی کامودیتی ها
علیالخصوص نفت را بیش از پیش خواهد کرد.

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

• تقاضای نفت در چین پس از اعالم آژانس بین المللی مبنی بر اینکه بزرگترین واردکننده نفت جهان به
سمت بیشترین افت ساالنه تقاضا در سه دهه گذشته میرود ،دچار وقفه شد .با این حال ،چین در ماه

قیمت جهانی نفت

آگوست عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به انتظار داشت و تولید صنعتی و خرده فروشی علیرغم تعطیلیها
شدت یافت.

140
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قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته
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تحلیل تکنیکال نفت برنت
روند حرکت:
نوسانی  -نزولی

نکات تحلیل
قیمت فعلی

 92دالر

مقاومت اول

 92دالر

حمایت اول

 90دالر

مقاومت دوم

 96دالر

حمایت دوم

 86دالر

نمودار قیمتی نفت برنت طی هفته گذشته روندی نوسانی را پشت سر گذاشت و از محدوده  90تا  93دالر در نوسان بود ،اما در پایان هفته در محدوده  91.5دالر به کار خود پایان داد .انتظار
بر این است طی هفته آتی روند فعلی ادامه دار باشد و به سمت محدوده حمایتی  90دالر حرکت کند .در صورت باقی ماندن در کانال نزولی فعلی ،امکان رشد تا کف کانال در محدوده  86دالر

وجود دارد.
5

تحلیل بازارجهانی طال
قیمت جهانی طال در یک ماه گذشته

1715

• ریزش قیمتی طال در هفته گذشته در ادامه روند نزولی است که ماه ها است به دلیل سیاستهای انقباضی

1737

1713

تهاجمی فدرال رزرو آغاز شده است .با وجود افزایش نرخ شدید فدرال رزرو در جلسات اخیر این نهاد نرخ
تورم آمریکا هنوز در سطح باالیی است و این سیگنال نزولی برای طال به حساب می آید زیرا به احتمال

1672

زیاد فدرال رزرو به سیاست های انقباضی خود ادامه خواهد داد.
• هفته مهمی برای بازارها در راه است زیرا قرار است حداقل چهار بانک مرکزی آخرین سیاستهای پولی
1401/06/18

1401/06/25

1401/06/11

خود را اعالم کنند .احتمال افزایش  ۷۵نقطه پایه نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ،بانک انگلستان و همچنین

1401/06/04

بانک ملی سوئیس وجود دارد .برخی از معاملهگران احتمال  ۲۵درصدی برای افزایش یک درصد کامل نرخ
بهره را برای قیمت گذاری کردهاند.

انس جهانی طال

• همسو شدن بانک های مرکزی برای مبارزه با تورم و متعاقبا افزایش بیشتر نرخ بهره خبری است که

2,100

می تواند طال را از کف قیمتی که اکنون در آن حضور دارد پایین تر ببرد.

2,000
1,900

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته
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تحلیل تکنیکال طال
روند حرکت:
نزولی
نکات تحلیل تکنیکال طال
قیمت فعلی

 1،672دالر

مقاومت اول

 1،680دالر

حمایت اول

 1،700دالر

مقاومت دوم

 1،660دالر

حمایت دوم

 1،640دالر

آخرین نرخ انس جهانی طال در محدوده  1،672دالر در پایان هفته گذشته بود؛ با افزایش سیاست های تهاجمی فدرال رزرو ،طال حمایتهای خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد.
حمایت با اهمیت طال در محدوده  1،610دالر واقع شده است که البته تا این محدوده ،چنین حمایت دیگر را نیز پیشرو خواهد داشت.

7

تحلیل تکنیکال دالر آزاد
روند حرکت:
نوسانی  -صعودی

نکات تحلیل
قیمت فعلی

 31،580تومان

مقاومت اول

 31،850تومان

حمایت اول

 31،200تومان

مقاومت دوم

 32،870تومان

حمایت دوم

 30،800تومان

دالر آمریکا در بازار آزاد با قیمت  31هزار و  580تومان معامله میشود؛ با توجه به شرایط نموداری دالر ،در صورت عبور از محدوده مقاومتی  31هزار و  850تومان ،امکان رشد تا نزدیکی سقف
تاریخی خود در محدوده مقاومتی  32هزار و  870تومان برای آن میسر است.

8

تحلیل بازار جهانی متانول
• متانول در آسیا طی هفته گذشته با افزایش قیمت به  324دالر بر تن سیافآر چین رسید.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

324

318
305

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

311

• تعدادی از تعطیلیهای برنامه ریزی نشده کارخانههای متانول در ایران منجر به افزایش قیمت این
محصول شد .کارخانه پتروشیمی بوشهر با ظرفیت تولید  1.65میلیون تن متانول در سال از  13شهریورماه
تعطیل شد؛ همچنین کارخانه متانول کاوه با ظرفیت 2.3میلیون تن در سال و یکی از خطوط پتروشیمی

1401/06/04

زاگرس با ظرفیت تولید  1.65میلیون تن متانول در سال در 10شهریور ماه تولید متانول خود را متوقف
نمودند .فعاالن بازار متانول اعالم کردند که انتظار می رود عرضه متانول از ایران به چین برای ماههای اکتبر
و نوامبر مناسب باشد.

متانول  -سی اف آر چین
490

• قیمت متانول داخلی چین و همچنین قیمت قراردادهای آتی این محصول در چین هفته گذشته با افزایش
مواجه شدند.

420

• در هند فعاالن بازار متانول اعالم کردند که میزان عرضه این محصول تقریبا ثابت بوده است؛ در حالی که

350

برخی دیگر انتظار داشتند وضعیت بازار متانول با کاهش عرضه از ایران تقویت شود .قیمت متانول در بازار

280

هند به  306دالر بر هر تن رسید.

210
140

• انتظار می رود در کوتاه مدت عرضه متانول به دلیل تورم باال ،افزایش نرخ بهره و تقویت دالر آمریکا
همچنان کافی باقی بماند.

70

9

تحلیل بازار جهانی اوره
593

• قیمت اوره در هفته گذشته شاهد افزایش محدودی بود ،اما به نظر میرسد مناقصه در هند ،سطح قابل

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

571

اتکایی را برای کوتاه مدت ایجاد کرده است.

550

• افزایش تقاضای واردات در اروپا باعث ایجاد اطمینان در تولیدکنندگان و تجار مبنی بر موقتی بودن هرگونه

505

1401/06/18

1401/06/25

1401/06/11

ضعف بازار شده و از احساسات صعودی برای ارزش های سه ماهه چهارم حمایت میکند .تولیدکنندگان
اروپایی میزان فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف کرده اند.

1401/06/04

• برزیل یک حوزه کلیدی برای اوره محسوب میشود .قیمت های معامالت آتی اوره در برزیل رشد شدیدی
تا محدوده  780دالر در هر تن داشت اما قیمت ها در بازار فیزیکی تا  100دالر بر تن زیر این قیمت بوده
است.

اوره گرانوله ایران

• پتروشیمی های پردیس و کرمانشاه ،اوره گرانول را حدود  620دالر در هر تن برای اروپا و  580دالر در هر

1,000
900

تن برای سایر کشورها در اوایل هفته اعالم کردند و قیمتها به مرور هفته افزایش یافت .یکی از

800

تولیدکنندگان اوره  30هزارتن اوره گرانوله را  600دالر بر تن تحویل نیمه اول اکتبر فروخت اما مقصد این

700

600

محموله هنوز مشخص نشده است.

500
400

• قیمت اوره پریل در طول هفته گذشته در بازار داخلی چین حدود  80یوآن بر تن افزایش یافت که عمدتا

300

ناشی از فروش صادراتی در آخرین مناقصه هند بود .قیمت ها در شاندونگ و هبی به  2،540یوآن بر تن

200
100

رسید.
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13961008

13960624
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تحلیل بازار جهانی پی وی سی
• بازار نقدی پی وی سی آسیا شاهد آغاز مذاکرات برای اکتبر با قیمت های پایین تری نسبت به ماه قبل

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

870

870

870

بود .خرید توسط فعالین بازار به ویژه در هند نسبت به گذشته افزایش یافته است و خریداران از فرصت
فعلی استفاده میکنند.

840

• در بازار پی وی سی اروپا ،مذاکرات برای ماه سپتامبر در حال انجام است .تقاضا در ماه سپتامبر پایین

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

مانده است و پس از افت در آگوست هنوز بهبود نیافته است.
• در خاورمیانه ،مذاکرات برای پی وی سی نقدی هند کاهش یافت .بسیاری از تولیدکنندگان پیشنهادات
اکتبر خود را در این هفته منتشر کردند که بیشتر از مقادیر ماه قبل مورد استقبال قرار گرفت.

پی وی سی  -جنوب شرق آسیا
2000
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• تقاضا در جنوب شرقی آسیا کمتر از حد انتظار است .زیرا خریداران همچنان سطح موجودی نسبتا خوبی

داشتند و عجله ای برای ذخیره سازی مجدد نداشتند .قرارداد های آتی پی وی سی در چین کاهش یافت.
البته این فروش ها از سوی تولیدکنندگانی بود که نسبت به سایر تولیدکنندگان آسیایی ،کم تر رقابتی
هستند.
• قیمت پی وی سی فوب شمال شرق آسیا در بازه  ۷۸۰-۷۹۰دالر بر تن گزارش شد .قیمت PVCسی اف آر

جنوب شرق آسیا در محدوده  ۸۲۰-۸۵۰دالر بر تن شنیده شد.
• انتظار می رود تقاضای منطقه ای در آسیا با توجه به شرایط کالن اقتصادی تحت فشار قرار بگیرد و در
کوتاه مدت ،محدودیت های صادراتی برای تولیدکنندگان چینی رخ دهد .سایر تولیدکنندگان آسیایی
ممکن است همچنان شاهد رقابت عرضه در منطقه اقیانوس اطلس باشند.

11

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
• قیمت پلی اتیلن سبک آسیا هفته گذشته به دلیل محدودیت تولید تا حدودی بهبود یافت .یک تولیدکننده

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,108

1,082

1,048

بزرگ این محصول اعالم کرد که به دلیل حاشیه سود پایین ،چندین کارخانه تولید کننده این محصول با
نرخ های عملیاتی پایین در حدود  60-80درصد فعالیت می کنند.

1,030

• کارخانه پتروشیمی هنگلی چین کراکر بخار خود را به مدت  10روز تعطیل کرد .این کراکر دارای ظرفیت
تولید اتیلن  1،500،000تن درسال ،ظرفیت پلی پروپیلن  300،000تن در سال و ظرفیت بوتادین 200،000تن
1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

در سال است.
• قیمت پلی اتیلن سبک در جنوب آسیا به دلیل کمبود عرضه باالتر ارزیابی شد .قیمت پلی اتیلن سبک

پلیاتیلن سبک  -فوب خاورمیانه
1800
1600
1400
1200
1000

سیافآر خاور دور  1،080دالر در هر تن معامله شد .قیمت سیافآر جنوب شرقی آسیا برای این محصول
 1،150دالر بر تن معامله شد .قیمت فوب خاورمیانه نیز  1،048دالر بر تن ارزیابی شد.
• از عمده نگرانیهای بازار پلی اتیلن سبک هزینههای باالی افزایش نیروی انسانی و هزینههای حمل و نقل
می باشد .به عنوان مثال در تایلند قیمت گازوئیل افزایش یافته است .همچنین هزینه نیروی کار نیز
افزایش یافته است که بر بازار این محصول تاثیر گذار است.

800

600
400
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

952
924

916

934

• واردات پلی اتیلن سنگین چین هفته گذشته به دلیل تولید کنندگان و خریدارانی که برای محمولههای ماه
سپتامبر عمدتا محافظه کارانه عمل نمودند ،محدود شد .برخی از تأمین کنندگان پلی اتیلن سنگین خارج از
چین اعالم کردند که احتماال حجم واردات کمتری از پلی اتیلن سنگین را به چین اختصاص دهند؛ زیرا
تعطیلی کارخانهها در سایر نقاط آسیا باعث کمبود این محصول می شود.

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

• در جنوب شرقی آسیا نیز سفارشات محدودی برای واردات پلی اتیلن از خاورمیانه هفته گذشته وجود
داشت و بسیاری از تامین کنندگان این محصول منتظر پیشنهادات قیمتی حمل و نقل ماه اکتبر پلی اتیلن
سنگین در هفته آینده بودند.

پلی اتیلن سنگین – فوب خاورمیانه
1600
1400
1200
1000
800
600

• به دلیل تعطیلی برخی از واحدهای تولید کننده پلی اتیلن سنگین در جنوب شرقی آسیا عرضه این محصول
در این منطقه کاهش یافت؛ همچنین تقاضای کلی پلیاتیلن سنگین به دلیل نگرانیهای ناشی از رشد
اقتصادی و ادامه دار بودن رکود جهانی پایین بود.
• هفته گذشته قیمت پلی اتیلن سنگین سی اف آر خاور دور در محدوده  945-947دالر بر تن معامله شد.
همچنین در چین این محصول در محدوده قیمتی  935-970دالر بر تن معامله شد.

• انتظار میرود واحدهای جدید تولید پلی اتیلن سنگین در چین ،عرضه را در بازار افزایش دهند .همچنین
در جنوب شرقی آسیا ،نشانه هایی از بهبود تقاضا مشاهده خواهد شد.

400
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تحلیل بازار جهانی استایرن
• بازار طی این هفته شاهد نوسانات محدودی بود و عوامل بنیادی همچنان بازار را تحت فشار قرار داده

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
1,134
1,115

1,098

است.
1,084

جوی با
• عرضه برای مدت کوتاهی صورت گرفت؛ زیرا برنامه برخی محموله های وارداتی به دلیل شرایط ّ

مشکل رو به رو شد .عقب ماندگی بازار در کوتاه مدت تشدید شد و مشاهده شد برخی از خریداران،

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

فعاالنه به دنبال محموله های تحویل اوایل اکتبر بودند.
• در کل ،آینده بازار سی اف آر چین با رکود قابل توجهی رو به رو است .واردکنندگان مایل به پرداخت حق
بیمه باالتر برای محموله های سریع تر بودند.

استایرن  -پلتس چین
1800
1600
1400
1200
1000

• قیمت استایرن فوب کره جنوبی در محدوده  ۱،۱۰۰-۱،۱۵۰دالر بر تن گزارش شد .قیمت استایرن سی اف آر
شمال شرق آسیا در محدوده  ۱،۱۴۰-۱،۱۸۰دالر گزارش شد.
• انتظار می رود بازار نقدی تحت فشار بماند .بازار چین در انتهای سپتامبر آرام تر دنبال شود .حجم معامالت
بازار صادراتی پایین باقی بماند.

800
600
400
200
0
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تحلیل بازار جهانی پروپیلن
• قیمت های نقدی پروپیلن شمال شرق آسیا ثابت بود و بازار داخلی چین را دنبال کرد.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
895

890

1401/06/25

1401/06/18

875

870

1401/06/11

1401/06/04

• انتظارات بازار در اوایل هفته ،توسط معامالت آتی پلی پروپیلن حمایت شد .با وجود کاهش معامالت آتی
در اواسط هفته ،قیمت پروپیلن وارداتی نسبت قیمت های داخلی چین رقابتی باقی ماند .بنابراین
نشانه های خرید ثابت ماند .در اواخر هفته با توجه به کاهش ارزش نفت خام و چشم انداز نامشخص،
انتظارات منفی تر شد .در حالی که کاهش ارزش یوآن در برابر دالر آمریکا توانایی خرید را محدود کرد.
• در شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا ،عرضه به دلیل تعمیرات تولیدکنندگان ،کمتر بود .با این وجود ،کاهش
در تقاضا ،توانست اثر عرضه کمتر را خنثی کند .تقاضای پایین دستی کاهش یافت و به منفیتر شدن

پروپیلن  CFR -چین
1600
1400
1200
1000

انتظارات افزود .خریداران در حاشیه قرار گرفتند یا فقط بر اساس نیاز خرید می کردند.

• قیمت پروپیلن سی اف آر شمال شرق آسیا در محدوده  ۸۶۰-۹۰۰دالر بر تن گزارش شد .قیمت پروپیلن
سیافآر بندر اصلی چین نیز در بازه  ۸۶۰-۸۸۰دالر گزارش شد.
• انتظار می رود چشم انداز تقاضا نامشخص باشد .همچنین فشار هزینه ها همچنان باال باشد.

800
600
400
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تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

923

• بازارهای پلی پروپیلن آسیایی در هفته اخیر نسبت به هفتهی ماقبل ،با ثبات دنبال شدند.

924

919
916

• این هفته مذاکرات برای خرید پلی پروپیلن در جنوب شرق آسیا بی رمق بود .تولیدکنندگان به دنبال حفظ
حاشیه سود خود در مقادیر باقی ماندهی موجودی پلی پروپیلن خود بودند و به تخفیفهای بیشتر تن
نمیدادند.

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

پلی پروپیلن  -خاورمیانه
1600
1400
1200

1401/06/04

• فشار قیمتی و کاهش تولید در سراسر آسیا موجب خوش بینی تأمین کنندگان به بازگشت و صعود قیمتها
شده است.
• با این حال رکود فعالیت ها و مبهم بودن شرایط اقتصادی پیش رو برای فعالین در پایین دست زنجیره
موجب کمبود تقاضا شده است که این عوامل ارزیابی خریداران و تجار را به این سمت میبرد که اراده الزم

برای جهش صعودی قیمت پلی پروپیلن هنوز بوجود نیامده است.
• در چین تقاضا بعد از جشنهای میانهی پاییز راکد بود و تمرکز مجتمعهای پتروشیمی به انجام فرآیند
تبدیل روی موجودیهایی که از قبل داشتهاند معطوف است .اما نرخ فعالیت واحدهای تولید پلی پروپیلن

1000

در چین به مرور در حال افزایش است و به گفتهی برخی فعالین بازار بطور میانگین در حدود  85درصد

800

است.

600
400

• انتظار میرود تولید و عرضه پلی پروپیلن در آینده نزدیک همچنان با محدودیت همراه باشد .تقویت دالر
آمریکا میتواند باعث رشد تقاضا برای واردات این محصول شود.

تحلیل بازار جهانی ای بی اس
• در آسیا طی هفته گذشته تقاضا برای  ABSبا توجه به معامالتی که در سراسر منطقه صورت گرفت

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,475

تاحدودی بهبود یافت .با این وجود به دلیل خرید محتاطانه مصرف کنندگان نهایی این محصول ،همچنان
1,450

1,455

1,455

1401/06/11

1401/06/04

عدم اطمینان درخصوص تقاضای این محصول در سه ماهه چهارم وجود داشت.
• برخی از تولیدکنندگان  ABSعنوان کردند که به دلیل افزایش تقاضا از سوی خریداران ،هفته گذشته قیمت

1401/06/25

1401/06/18

این محصول تا حدودی افزایش یافت؛ همچنین برخی از فعاالن بازار این محصول به دلیل افزایش قیمت
مونومر استایرن صنایع باالدستی در آینده انتظار افزایش قیمت  ABSرا دارند.
• در آسیا انتظار می رود قیمت این محصول در آینده با ثبات باشد زیرا نرخهای عملیاتی تولید در چین با

ای بی اس  -جنوب شرق آسیا
2600
2400
2200
2000
1800
1600

افزایش جزئی به حدود  77درصد رسیده است.

• فعاالن بازار  ABSافزایش نرخ تولید را ناشی از سود جزئی تولیدکنندگان از افزایش قیمتها برای این
محصول عنوان کردند.
• در شمال شرق آسیا هفته گذشته قیمت  ABSتقریبا ثابت بود و میزان معامالت محدود بود .در چین
قیمت معامالت سی اف آر هفته گذشته در محدوده  1،400-1،450دالر در هر تن بود.

1400
1200

1000
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تحلیل بازار جهانی بنزن
• برای سومین هفته متوالی ،روند صعودی قیمت بنزن اوایل هفته ،در اواسط هفته متوقف شد .پس از

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

931

937

جشنواره پاییزی در چین و چوسئوک در کره جنوبی ،تمایل به افزایش موجودی انبارهای این محصول
910

پدید آمد اما ادامه دار نبود.
907

• فعاالن بازار بنزن نگرانی خود را در خصوص افزایش عرضه بنزن به دلیل شروع فعالیت پاالیشگاه
“ "ShengHongدر اواخر ماه سپتامبر اعالم کردند .خریداران بنزن به دلیل پیش بینیها درخصوص تقاضای

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

پایین این محصول در سه ماهه چهارم محتاطانه عمل نمودند و خرید بنزن خود را غیر از مواقع ضروری و
نیاز به تعویق انداختند.

بنزن -سی اف آر چین

• در بازار بنزن اروپا هفته گذشته به دلیل ادامه نوسانات در صنایع باالدستی و تقاضای پایین مصرفکنندگان

1,400

نهایی صنایع پایین دستی ،میزان معامالت این محصول محدود بود .نمودار روند صعودی قیمت آتی بنزن

1,200

برای ماه نوامبر تاحدودی تغییر کرده است که نشان دهند عرضه طوالنی مدت می باشد.

1,000
800
600

• هفته گذشته بنزن فوب کره جنوبی با کاهش در محدوده  893-894دالر بر تن معامله شد.قیمت سی اف آر
چین نیز با کاهش در محدوده  931-932دالر بر تن معامله شد.

400

• انتظار میرود  4کارخانه جدید تولید بنزن تا پایان سال  2022در چین راه اندازی شوند .همچنین افزایش

200

محدودیت ها به دلیل بیستمین کنگره خلق چین ،فعاالن بازار را نگران میکند .عملکرد نامطلوب مشتقات

0

بنزن ،نگرانی و بدبینی برای چشم انداز بازار بنزن را افزایش می دهد.

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

• هفته گذشته بازار الکیل بنزن در آسیا و هند به دلیل شرایط رکود اقتصاد جهانی و تقاضای پایین برای این
1,800

محصول نزولی بود .شکاف گسترده میان خریداران و فروشندگان معامالت  LABدر این منطقه را محدود
می سازد.

1,750

1,750

1,750

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

• در چین به دلیل جشنوارههای پاییزی بازار  LABدر وضعیت متعادل و با ثباتی قرار داشت .برخی از
1401/06/04

تعمیرات برنامه ریزی شده کارخانههای تولید کننده  LABدر سه ماهه چهارم سال می تواند عرضه
محمولههای چینی این محصول را به دلیل تعطیلی این کارخانهها محدود نماید.
• برخی از فعاالن بازار  LABدر هند انتظار دارند که تقاضای  LABپس از پایان فصل بارانهای موسمی بهبود

الکیل بنزن خطی  -فوب خلیج فارس
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

یابد.
• قیمت  LABفوب شمال شرق آسیا در محدوده  1،620-1،720دالر بر تن معامله شد .قیمت فوب خاورمیانه

این محصول در محدوده  1،700-1،800دالر بر تن معامله شد و همانند هفتههای گذشته بدون تغییر بود.
• انتظار میرود به دلیل چشم انداز مبهم اقتصادی ،خریداران برای خرید این محصول محتاطانه عمل کنند.
همچنین برخی از فعاالن بازار هند ،بهبود تقاضا را پس از اتمام باران های موسمی پیشبینی میکنند.

تحلیل بازار جهانی سود کاستیک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

690

• بازار سود کاستیک مایع آسیایی همچنان شاهد فرصت های آربیتراژی به اروپا است؛ این درحالیست که
تولیدکنندگان اروپایی همچنان درگیر تأمین مسائل انرژی هستند.

658
585

575

1401/06/11

1401/06/04

• تقاضای داخلی چین نسبتا ضعیف باقی مانده است و این اتفاق ،به تولیدکنندگان چینی فرصت میدهد تا
توجه خود را به سمت اروپا معطوف کنند اما قیمت های فعلی برای سایر تولیدکنندگان شرق آسیایی مانند
کره جنوبی جذاب بوده است.

1401/06/25

1401/06/18

• تقاضا در جنوب شرقی آسیا با کاهش روبرو بود ،زیرا خریداران در این منطقه در بحبوحه نوسانات اخیر
قیمت ها از انجام معامله خودداری کردند .با این وجود ،خریداران آسیای جنوب شرقی ممکن است مجبور

سود کاستیک – سیافآر جنوب شرق آسیا
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

شوند در کوتاه مدت از تولیدکنندگان کمتری خرید نمایند ،زیر اکثریت تولیدکنندگان در صادرات محصوالت
خود به اروپا متمرکز شده اند.
• قیمت سود کاستیک فوب چین و فوب شمال شرق آسیا با رشد همراه بود و به محدوده  590تا  610دالر بر
تن رسید .سود کاستیک سیافآر جنوب شرق آسیا نیز به محدوده قیمتی  680تا  700دالر بر تن رسید.
• انتظار میرود در آینده نزدیک ،فعالیتهای ذخیره سازی و انبار کردن موجودی ها شروع شود .همچنین

فروشندگان آسیایی همچنان فرصت های آربیتراژی اروپا را جذاب خواهند دید.

تحلیل بازار جهانی پارازایلین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,056

• فعاالن بازار پارازایلین در آسیا اعالم کردند هفته گذشته معامالت این محصول مبهم بود .عرضه محدود به
1,058

1,052
1,026

همراه حاشیه سود مناسب صنایع پایین دستی در چین بازار پارازایلین را هفته گذشته در وضعیت صعودی
نگه داشت.

• پس از راه اندازی موفقیت آمیز ظرفیتهای جدید پارازایلین بازار این محصول با عرضه محدود به تدریج
کاهش خواهد یافت.

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

• نگرانیهای زیادی درخصوص عرضه مازاد مخلوطهای زایلین در چین به دلیل ظرفیت های تولید جدید
پارازایلین وجود دارد؛ همچنین انتظار می رود میزان صادرات بنزین از کره جنوبی به اندونزی کاهش یابد.

پارازایلین  -جنوب شرق آسیا

• هفته گذشته قیمت پارازایلین فوب کره جنوبی در محدوده  1،044-1،046دالر بر تن معامله شد .قیمت

1470

سیافآر چین این محصول نیز با افزایش در محدوده  1،082-1،084دالر بر تن معامله شد .قیمت جنوب

1270

شرق آسیای این محصول نیز  1،056دالر بر تن ارزیابی شد.

1070
870

• انتظار میرود در کوتاه مدت عرضه این محصول پایین باقی بماند.

670
470
270
70

21

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,421

• بازار پلی استایرن در هفته منتهی به  16سپتامبر با افزایش میزان تقاضا ،بهبود یافت .اما قیمت پلی
استایرن در بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا در طول هفته گذشته با ثبات و متعادل ارزیابی شد؛

1,401
1,361

1401/06/18

1401/06/25

• در خاورمیانه بازار متعادل دنبال شد و تنها چند درخواست خرید از سوی خریداران مطرح شد .این

1,351

1401/06/11

درخواست ها بیشتر برای  GPPSبود ،درحالیکه تقاضای پلی استایرن سخت مقاوم ( )HIPSبسیار کم بود.
• در منطقه مدیترانه شرقی نیز چند پیشنهاد و مذاکره برای خرید وجود داشت ،اما مشتریان قبال برخی از

1401/06/04

سفارش هارا از تولیدکنندگان پیشخرید کرده بودند.
• در سمت عرضه ،تولیدکنندگان آسیایی تقاضای چندانی را از بازارهای دیگر از جمله جنوب شرق آسیا

پلی استایرن مقاوم  -سی اف آر چین

مشاهده نکردند.

2,000

• تقاضا در هند طی دو هفته گذشته افزایش یافته است؛ این اتفاق به دلیل آماده سازی برای جشن هایی

1,800
1,600

است که در ماه اکتبر در این کشور برگزار میشود.

1,400
1,200

• انتظار میرود نوسانات قیمت استایرن تولیدکنندگان را ترغیب کند تا میزان تولید خود را پایین نگه دارند.

1,000

تعرفه های ضد دامپینگ در هند در ماه های آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت .حجم صادرات چین ممکن

800
600

است پس از راه اندازی واحد های جدید در سپتامبر تا اکتبر دوباره افزایش یابد.

400
200
14010126

14010625

14001024

14000807

14000530

14000108

14000317

13991026

13990816

13990607

13990330

13981013

13981223

13980803

13980525

13980109

13980317

13971028

13970818

13970401

13970609

13961113

13970124

13960903

13960416

13960624

0
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
• منو اتیلن گالیکول

540

هفته گذشته قیمت اتیلن گالیکول در آسیا تنها در روز سه شنبه جهش کرد و در مابقی هفته کاهشی بود و معامالت این
محصول عمدتا توسط معامله گران با هدف کوتاه مدت صورت گرفت .نگرانی ها درخصوص تأخیر در تحویل محموله ها

قیمت کف

به دلیل طوفان و تعطیلی غیر برنامه ریزی شده کارخانه پتروشیمی هنگلی در چین در اوایل هفته گذشته افزایش یافت.

قیمت سقف

531

با این وجود روند صعودی قیمت اتیلن گالیکول به دلیل تضعیف پول چین و بهبود کند تر از حد انتظار تقاضا متوقف شد؛
همچنین تمایل به خرید نیز کاهش یافت .به دلیل تعطیالت جشنواره پاییزی اکثر فعاالن بازار این محصول ترجیح دادند
که منتظر بمانند تا چشم انداز روشنی از وضعیت جهت گیری قیمتها مشخص گردد.
انتظار میرود حاشیه سود پایین این محصول همچنان تولیدکنندگان را مجبور کند تا با نرخ فعالیت پایین  ،ادامه فعالیت

CFR China Main Ports

دهند .انتظار میرود در آینده کوتاه مدت ،انبارکردن این محصول افزایش یابد.
• اکریلونیتریل
1,550

هفته گذشته بازار اکریلونیتریل آسیا به دلیل عرضه محدود جهش کرد .با این وجود به دلیل روند کند بهبود تقاضا و
تضعیف ارزهای آسیایی ،خریداران محتاطانه عمل نمودند .به دلیل تولید باالی اکریلونیتریل و دسترسی مناسب به این
محصول در این منطقه تأمین کنندگان جهت بهبود حاشیه سود اکریلونیتریل با وجود هزینههای تولید این محصول
سفارشات خرید خود را افزایش دادند .فعاالن بازار اکریلونیتریل اعالم کردند که تضعیف ارزهای آسیایی نیز تمایل خرید

1,450

1,550

1,430

1,430

1,400

قیمت کف
قیمت سقف

محمولههای وارداتی را کاهش داده است .برخی از مصرف کنندگان هندی محموله های خود را در بازار فیزیکی خریداری
می کردند ،زیرا انتظار داشتند عرضه در ماه اکتبر بیشتر کاهش یابد.
انتظار میرود عرضه این محصول محدود باقی بماند و تقاضای این محصول با سرعت کمتری بهبود پیدا کند.

CFR India

CFR NE Asia CFR China
Main Ports
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
• بوتادین

ارزیابی ها از بازار نقدی بوتادین آسیا ،با توجه به رونق بازار داخلی چین و عوامل بنیادین ضعیف در آسیا ،متفاوت بود.
در چین و پس از طوفان اواسط هفته اخیر در شرق ،قیمت های داخلی ،با اختالل در تحویل فوری محموله ها ،افزایش

1,150
950

900

1,000

1,000

950

950

1,050

قیمت کف

یافت .در سایر نقاط آسیا نیز تمایل به واردات کاهش یافته است .کاربران نهایی خرید های خود را به میزان کافی انجام

قیمت سقف

داده اند .حتی برخی از آنان با توجه به کاهش تقاضا در پایین دست ،سعی در کاهش ذخایر خود دارند.
انتظار میرود مشکالت عرضه در چین با رفع اختالل در تحویل کاهش یابد .عوامل بنیادین تقاضای ضعیف در آسیا
همچنان باقی بماند .خریداران احتماال موضع محتاطانه ای در برابر خرید داشته باشند.
CFR NE Asia CFR Taiwan CFR SE Asia

• استیک اسید
بازار استیک اسید آسیا در امتداد یک روند نزولی که تحت تأثیر بازار داخلی چین می باشد قرار گرفت .با توجه به ذخایر
و نرخ فعالیت باال کارخانه ها ،قیمت های پایین تری در شرق چین شنیده شد.

505
410

465

500

FOB China

545

475

380

435

اما معامالت نسبتا کمی صورت گرفت .فعاالن بازار
تمایل خرید از بازار هند افزایش یافت .جایی که مذاکراتی انجام شد ّ

قیمت کف

معتقدند مذاکراتی که منجر به خرید می شود ،حداقل تا پایان فصل موسمی به تعویق خواهد افتاد.

قیمت سقف

انتظار می رود بازار ،به افزایش تقاضا در تعطیالت فصل چهارم سال خوشبین باشد .نوسانات نرخ های حمل و نقل
ممکن است بر برخی تصمیمات ذخیره سازی تاثیر بگذارد.
CFR SE CFR S Asia FOB China
Asia

CFR NE
Asia
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
• قیر
قیمت محموله های قیر با کاهش مجدد محموله های نفت کوره با گوگرد باال ( )HSFOبیشتر کاهش یافت و شکاف قیمت قیر مدیترانه را با شمال اروپا افزایش داد.
قیمت قیر سنگاپور در این هفته با تغییراتی روبرو بود ،زیرا روند بازار و وضعیت عرضه و تقاضا در سطح محدودی باقی ماند .دو معامله در اندونزی برای بارگیری در ماه اکتبر در حدود 565
دالر بر هر تن فوب سنگاپور انجام شد.
قیمت های داخلی چین در اکثر نقاط این کشور به باالترین حد تاریخی خود رسیده اند؛ زیرا موجودی انبار این محصول به دلیل فرارسیدن فصل آسفالت کردن جاده های این کشور در
ماههای سپتامبر تا اکتبر ،کاهش یافته است.

در ایران ،به دنبال کاهش قیمت وکیوم باتوم و کاهش ارزش ریال در برابر دالر ،قیمت ها حدود  15تا  20دالر افت داشتند .محموله های فله با قیمت  310تا  325دالر بر هر تن فوب
بندرعباس و چندین محموله با قیمت  310تا  313دالر در هر تن فوب به امارات و هند فروخته شدند.

• وکیوم باتوم در ایران
قیمت وکیوم باتوم در ایران به دلیل کاهش رقابت بین تولیدکنندگان قیر کاهش یافت .برخی فعالین بازار پیشبینی

میکنند که قیمت ها در هفته آتی توسط شرکت ملی پاالیش کاهش شدیدی داشته باشند.
پاالیشگاهها طی هفته گذشته 124 ،هزار تن وکیوم باتوم را عرضه داشتند که  107هزار تن آن به فروش رسید.
پاالیشگاه نفت بندرعباس  30هزار تن وکیوم باتوم را با میانگین قیمت  86،063ریال بر کیلوگرم به فروش رساند که 4،800
ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است.
پاالیشگاه نفت اصفهان  30هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت  80،242ریال برکیلوگرم به فروش رساند .این درحالی بود که 110
هزار تن را نیز از قبل با میانگین قیمت  86،955ریال بر کیلوگرم به فروش رسانده بود.
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
• بنزین

قیمت بنزین  -دالر بر بشکه

ذخایر بنزین هاب (ARAآمستردام-روتردام-آنتورپ) در هفته  ۳درصد کاهش یافت و به  ۱.۳۱میلیون تن در هفته منتهی

94

به  ۱۵سپتامبر رسید .ذخایر نفتا  ۲۲درصد افزایش یافت و به  ۴۰۵،۰۰۰تن رسید .با توجه به کاهش ذخایر  ،ARAبازار
بنزین شمال غرب اروپا تقویت شد .از طرفی افزایش تقاضا از سوی ساحل اقیانوس اطلس آمریکا نیز این بازار را تقویت
کرد و فرصت آربیتراژ را ایجاد کرده است.

85

در آسیا ،پس از اینکه جاکارتا قیمت سوخت را بیش از  30درصد افزایش داد تا از افزایش یارانه ها جلوگیری کند ،تاجران
سنگاپور و تأمین کنندگان عمده بنزین شمال شرق آسیا ،از جمله پاالیشگاههای کره جنوبی ،انتظار دارند که صادرات
سوخت خودرو به اندونزی در ماه های آینده با کاهش جزئی مواجه شود .انتظار می رود روند کل واردات بنزین اندونز ی

خلیج فارس FOB

در سپتامبر به  7تا  8میلیون بشکه برسد که کمتر از برآوردهای قبلی باالی  9میلیون بشکه است.
• گازوئیل
قیمت گازوئیل هفته گذشته پس از افت شدید مبنی بر اینکه چین احتماال سهمیههای صادراتی فرآوردههای نفتی را باال

بندر فوجیره FOB

قیمت گازوئیل  -دالر بر بشکه
129

تر از حد انتظار صادر نماید ،تقویت شد .اسپرد فوب سنگاپور برای ماه اکتبر-نوامبر برای مشتقات گازوئیل سولفور ppm10

117

از  1.25دالر در هر بشکه به  1.78دالر در هر بشکه رسید .چین می تواند سهمیه جدیدی از صادرات فرآوردههای نفتی
حدود  1.5میلیون تن را صادر کند و برخی فعاالن بازار پیش بینی می کنند این سهمیه به  10-15میلیون تن برسد.

110

114

انتظار میرود که سهمیههای صادرات محصوالت نفتی چین در سال  2022کاهش یابد ،زیرا دولت در میان قیمتهای
باالی نفت ،عرضه داخلی کافی را تضمین میکند و خروجی محصوالت با کربن باال را کاهش میدهد تا در بلند مدت به
صفر برسد.

استرالیا C+F

ژاپن FOB

خلیج فارس FOB

بندر فوجیره FOB
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
• نفتا
نرخ کراکینگ در اروپا در بحبوحه سناریوی دشوار برای صنعت پتروشیمی که نفتا خوراک اصلی آن است به روند کاهشی

620
607

598

590

خود ادامه می دهد .این بحران تقاضا برای نفتا را کاهش می دهد .هفته گذشته حاشیه سود نفتا پایین بود و کراکرها
نرخ را بیشتر کاهش دادند.

572

تقاضای ضعیف پتروشیمیها و تقاضای پایین ترکیبی بنزین که هنوز بطور کامل بهبود نیافته ،در فعالیت های ذخیره سازی
نیز منعکس شده است.
در اروپا میانگین نرخ عملیاتی کراکرها کمتر از  75درصد است؛ بدین معنا که کراکرها به حداقل سطحی که می توانند تولید
کنند ،نزدیک می شوند .نرخ کراکینگ  60درصد حداقل نرخ عملیاتی می باشد که واحدهای تولید کننده نفتا بدون به خطر

FOBخلیج

FOBبندر

مکزیک

روتردام

FOBمدیترانه

FOBخلیج

FOBبندر

فارس

فوجیره

انداختن یکپارچگی ساختاری امکان فعالیت دارند.
ذخایر در منطقه (ARAآمستردام-روتردام-آنتورپ) ۲۲ ،درصد افزایش یافته است و به  ۴۰۵/۰۰۰تن در هفته رسیده است.
اسپرد منطقه آمستردام-روتردام-آنتورپ در انتهای هفته گذشته به منفی  6دالر در هر تن رسید که پایین ترین مقدار از 18
اوت می باشد.
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
2,284

2,287

2,299

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

• قیمت آلومینیوم برای چندمین هفته متوالی ،روندی نزولی را طی کرده و در پایان هفته گذشته به 2،284
2,495

دالر بر تن رسید .بانک آمریکا پیشبینی قیمتی خود را از آلومنیوم برای سال  3،563 ،2023دالر بر هر تن
اعالم کرده است.
• با اعالم شاخص ( CPIشاخصی که به عنوان یک معیار در کاهش تورم نقش دارد) در آمریکا و اعالم تورم
سال به سال  ۹.۱درصد تمامی بازارها با یک کاهش قیمت مواجه شدند و آلومینیوم هم از این کاهش به
دور نبود.

1401/06/04

• موجودی آلومینیوم در هشت بازار بزرگ چین به  675هزار تن رسیده است که  3هزار تن نسبت به هفته
ماقبل و  93هزار تن نسبت به سال قبل کاهش داشته است .پس از جشن های میانه پاییز ،فعالیت های

قیمت جهانی آلومینیوم

تجاری مجددا رونق گرفته اند.

4,500
4,000

• موجودی آلومینیوم در بورس کاالی لندن به  349،650تن رسیده است که روندی افزایشی نسبت به هفته

3,500

قبل داشته است.

3,000

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

2,500

2,312

2,000

2,284

1,500

1401/06/25

1401/06/04

1401/04/10

1401/02/23

1401/01/16

1400/12/09

1400/11/04

…1400/09/

1400/08/18

…1400/07/

1400/05/21

1400/04/18

1400/03/14

1400/02/08

1400/01/02

…1400/06/

1,000

2,309
2,290
2,275

1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23 1401/06/24 1401/06/25
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تحلیل بازار جهانی مس
• قیمت مس در هفته گذشته با کاهش مواجه شد و تا  7،720دالر در هرتن کاهش یافت ،اما در روز جمعه

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

تا حدودی بازیابی داشت و تا  7،799دالر بر تن افزایش یافت .قیمت معامالت آتی  3ماهه این فلز در

8,137
7,799

7,851

1401/06/25

1401/06/18

بورس کاالی لندن  7،660دالر بر تن است.

7,555

• شرکت عظیم مایکی-متال (با فروش ساالنه  ۲۲میلیارد دالر و صاحب  ۲۵%مس وارداتی به چین) به علت
شیوع ویروس کرونا در چین ،دچار توقف فعالیتهای تجاری و افت تقاضا شده و با بحران بسیار بزرگ

1401/06/11

نقدینگی روبرو گردیده است .گفته شده در صورت سقوط این هلدینگ ،تجارت جهانی مس در دنیا دچار

1401/06/04

آسیب جدی خواهد شد .بازارهای جهانی با دقت تحوالت این شرکت چینی را رصد میکنند.
• موجودی مس در بازارهای بزرگ چین به  84،500تن رسیده که نسبت به هفته گذشته  13،800تن کاهش

قیمت جهانی مس

داشته است .موجودی این فلز نسبت به سال گذشته  27،500تن کاهش داشته است.

11,000

• همچنین موجودی این فلز در بورس کاالی لندن به  103،225تن رسیده است.

10,000
9,000

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

8,000

7,985

7,000

7,799

7,720

7,788

7,841

6,000
1401/06/25

1401/06/04

1401/04/10

1401/02/23

1401/01/16

1400/12/09

1400/11/04

1400/09/23

1400/08/18

1400/07/23

1400/06/25

1400/05/21

1400/04/18

1400/03/14

1400/02/08

1400/01/02

1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23 1401/06/24 1401/06/25
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تحلیل بازار جهانی روی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

• با وجود رشد قیمت روی در سه روز اول هفته گذشته ،در دو روز پایانی هفته ،کاهش شدیدی داشت و به

3,561

 3،153دالر در هرتن در پایان هفته رسید.
3,153

3,182

1401/06/25

1401/06/18

3,126

• ذخایر  LMEدر حال حاضر به  75،700تن از مقدار اولیه  123،625تن در ابتدای سال کاهش یافته است.
تقریبا یک سوم تناژ باقیمانده برای بارگیری فیزیکی در نظر گرفته شده است .موجودی بورس آتی شانگهای

1401/06/11

نیز کاهش یافته است و این هفته به پایین ترین سطح سال  2022یعنی  58،407تن رسیده است.

1401/06/04

• همچنین موجودی این فلز در هفت بندر اصلی چین به  101،300تن رسیده است که نسبت به هفته گذشته
 3،100تن کاهش داشته است.

قیمت جهانی روی

• بر اساس گزارش  ،ILZSGکه در نشست آوریل خود انتظار کسری قابل توجهی از  290،000تن در سال جاری

5,000

را داشت ،بازار جهانی در ژانویه تا ژوئن مازاد عرضه  27،000تنی ایجاد کرد.در حال حاضر این چشم انداز

4,500

تقاضا است که بر قیمت واقعی روی تاثیر می گذارد.

4,000
3,500

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته
3,241
3,224

3,000
2,500

3,153

3,205

3,171

2,000

1401/06/25

1401/06/04

1401/04/10

1401/02/23

1401/01/16

1400/12/09

1400/11/04

1400/09/23

1400/08/18

1400/07/23

1400/06/25

1400/05/21

1400/04/18

1400/03/14

1400/02/08

1400/01/02

1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23 1401/06/24 1401/06/25
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تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
• منابع بازار اعالم کردند که قیمت سنگ آهن حمل و نقل دریایی در هفته گذشته در میان عالقه شدیدی که

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

به محصوالت با تخفیف های اعالمی وجود داشت ،ثابت باقی ماند.

106
103

103

1401/06/25

1401/06/18

• شرکت معدنی واله برزیل که دومین تولیدکننده سنگ آهن دنیاست انتظار دارد قیمت سنگ آهن در بازار

99

جهانی در ثبات نسبی بماند و حداقل وضعیت آن بدتر نشود؛ چراکه عرضه کم است .به عقیده این شرکت

1401/06/11

قیمت بین  ۹۵تا  ۱۰۰دالر باقی خواهد ماند .این شرکت قصد دارد در دو دهه آینده مراکزی برای تولید

1401/06/04

محصوالت سنگ آهن در مناطقی با هزینه انرژی پایین از جمله خاورمیانه و ایاالت متحده ایجاد کند و
قصد دارد به بازیگر بزرگتری در فلزات اساسی که پایه گذار انتقال انرژی هستند تبدیل شود و از تمرکز خود
بر نیکل و مس فراتر رود.

سنگ آهن  cfr - %62چین

• در چین ،پس از انتشار داده های نزولی اقتصاد کالن که چشم انداز تقاضای سنگ آهن را کاهش داد

180

قیمت ها نزولی شد .دولت چین اخباری را منتشر کرد که نشان میدهد سرمایهگذاری در پروژههای مسکن

160
140

در سال جاری کاهش یافته است .وضعیت بازار مسکن چین هنوز مطلوب نیست و چشم انداز

120

خوشبینانهای ندارد.

100

• همچنین انتظار می رود عرضه سنگ آهن برزیل در بازار نقدی سه ماهه سوم سال بیشتر شود؛ چراکه بهبود

80

شرایط جوی عرضه به چین را افزایش داده است.

60
40

1401/06/25

1401/06/11

1401/05/28

1401/05/14

1401/04/31

1401/04/17

1401/04/03

1401/03/20

1401/03/06

1401/02/23

1401/02/09

1401/01/26

1400/12/14

1400/11/30

1400/11/16

1400/11/02

1400/10/18

1400/10/04
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تحلیل بازار جهانی ورق گرم
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
540

540

1401/06/25

1401/06/18

• قیمت ورق گرم طی هفته گذشته در بازار داخلی چین کاهشی اندک داشت اما قیمت این محصول در
530

530

1401/06/11

1401/06/04

فوب دریای سیاه ثابت و مشابه هفته گذشته بود .همچنین در ایاالت متحده قیمت های داخلی ور ق گرم
به دلیل موجودی باالی این محصول ،کاهشی بود.
• مجموع موجودی ورق گرم کارخانهها و تجار چینی این هفته تنها  ۴،۲۰۰تن نسبت به هفتهی قبل افزایش
داشت و به  ۳.۳۷میلیون تن رسید .در این هفته درحالیکه موجودی تجار  ۲۴،۴۰۰تن کاهش داشت؛ افت

 ۲۸،۶۰۰موجودی کارخانه ها عامل اصلی افزایش مجموع موجودی ها بود .مصرف ورق گرم در چین مطابق
نرخ ورق گرم  -دریای سیاه
1400
1200
1000
800
600
400

با روال هرساله وارد مدار نزولی شده است.
• ورق گرم کارخانه تولید فوالد  29.87 ، POSCOدرصد از فروش محصوالت فوالدی این شرکت را در سال
 2021به خود اختصاص داده است .بزرگترین مشتریان ورق گرم این شرکت ،فوالدسازان پایین دستی

کرهجنوبی هستند که از این محصوالت برای تولید لوله و نورد سرد استفاده میکنند.
• قیمت ورق گرم فوب دریای سیاه نسبت به هفته ماقبل ثابت بود و  540دالر بر هر تن باقی ماند .ورق گرم
سیآیاف آنتروپ نیز  830دالر بر هر تن قیمت خورد.

200
0
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تحلیل بازار میلگرد
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
675

675

1401/06/25

1401/06/18

660
645

• قیمت میلگرد ترکیه طی هفته گذاشته ثابت بود و در محدوده  675دالر بر تن باقی ماند .با توجه به اینکه
قیمت قراضه وارداتی در ترکیه ثابت بود و نوسان چندانی نداشت ،قیمت میلگرد نیز تغییر خاصی را

1401/06/11

1401/06/04

نداشت .فعال بازار در سکوت است و فروشنده ها تمایل و عجله ای برای فروش ندارند.
• موجودی فوالدسازان و تجار چینی این هفته به ترتیب  ۳۴٫۳۰۰تن ( )٪۱.۵و  ۱۲۵٫۷۰۰تن ( )٪۲.۸۷افزایش

میلگرد -ترکیه
1,200
1,000
800

داشتند .موجودی  ۴.۵میلیون تنی تجار و  ۲.۳۵میلیون تنی کارخانهها عامل افزایش موجودی کل به ۶.۸۵
میلیون تن بود.افزایش موجودی و کاهش مصرف روال معمول بازار فوالد چین پیش از تعطیالت ابتدای
اکتبر است.
• قیمت معامالت سه ماهه میلگرد در بورس کاالی لندن بصورت فوب ترکیه به  647دالر بر تن رسیده است.

600
400
200
0
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تحلیل بازار بیلت
• قیمت بیلت وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا با  ۵دالر بهبود هفتگی  ۵۵۳دالر در هر تن سی اف آر شنیده

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
515

528

526

1401/06/18

1401/06/11

505

شده است .درخواست های خرید کم است و جو بازار محصوالت فوالدی منطقه منفی شده است.
• همچنین بیلت در بازار داخلی چین  ۸دالر افت هفتگی داشته و  ۵۲۴دالر در هر تن با احتساب مالیات بر
ارزش افزوده ثبت شده است.

1401/06/25

1401/06/04

بیلت (فوب دریای سیاه  -شاخص صادرات )CIS
900
800
700
600
500
400
300

• اقتصاد جهانی در آستانه رکود قرار گرفته و کاهش تقاضا در بازارهای کاالیی مشهود است .این امر باعث

شد تا در هفته گذشته یک بار دیگر قیمتها در بازار جهانی فوالد کاهش یابد.
• علیرغم حمالت موشکی هفته گذشته روسیه به اوکراین ،فعالیت های شرکت آرسلورمتال اوکراین بدون
اختالل بود و در عملیات آن وقفهای ایجاد نشد .این شرکت که بزرگترین کارخانه مستقل تولید فوالد
اوکراین است ،تقریبا با  30درصد ظرفیت به کار خود ادامه میدهد و از ماه آگوست استخراج سنگ آهن

را به دلیل بسته بودن بنادر دریای سیاه اوکراین برای صادرات فوالد ،متوقف کرده است.
• در ایران ،صادرات بیلت طی هفته گذشته همچون هفته ماقبل بوده و معامالت با قیمت هایی در حدود
 460دالر شک گرفتند .افزایش هزینه های انرژی در ترکیه ،از دالیل اصلی حمایت قیمتی از بیلت ایران بود.

200
100
0
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تحلیل بازار زغال سنگ
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
295

291

296

299

1401/06/25

1401/06/18

1401/06/11

1401/06/04

• قیمت زغال سنگ ککشو پرمیموم استرالیا در طول هفته گذشته نزولی بود ،اما قیمت ها در چین با
ثباتتر بودند و تا حدودی نسبت به هفته ماقبل افزایش داشتند .با تعطیلی چندین کارخانه فوالد کوره

بلند در اروپا ،وضعیت بازار زغال سنگ ضعیف ارزیابی شد.
• فعالین بازار معتقد بودند تقاضای بازار هند پس از به پایان رسیدن باران های موسمی برآورده شده است؛

زغال سنگ سخت ککشو پرمیوم  -چین
700
600
500
400

بنابراین حمایت محدودی از بازار زغال سنگ ککشو وجود دارد.
• زغالسنگ متالورژی حوزه آتالنتیک در هفته گذشته شاهد فشار قیمتی تقاضای ضعیف و قیمتهای پایین
محمولههای استرالیا بود ،درحالیکه قیمت های ایاالت متحده با افزایش زغال سنگ حرارتی و موجودی
پایین ،حمایت شد.
• قیمت زغال سنگ ککشو پرمیوم فوب استرالیا به  250دالر بر تن و سیافآر چین به  295دالر بر تن رسید.

300
200
100
0
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نمودار قیمت پایه (دالر) محصوالت پتروشیمی بورس کاال
نام محصول
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

268,894

267,539
265,987

1401/06/27

1401/06/20

1401/06/13

264,784

قیمت 27شهریور قیمت 20شهریور
(ریال)

(ریال)

مقدار تغییر درصد تغییر

سود کاستیک

69،674

64،081

5،593

%8.72

پارازایلین

270،164

256،483

13،681

5.33%

اوره گرانوله

144،816

138،900

5،916

%4.26

1401/06/06

300,000

متانول

67،618

65،777

1،841

2.8%

280,000

بنزن

228،244

224،349

3،895

1.74%

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

231،821

230،525

1،296

0.6%

آلکیل بنزن خطی

447،037

444،784

2،253

0.51%

260,000
240,000
220,000

استایرن مونومر

271،415

271،318

97

%0.03

200,000
180,000

1401/06/27

1401/06/06

1401/05/07

1401/04/12

1401/03/22

1401/02/25

1401/02/04

1401/01/14

1400/12/15

1400/11/24

1400/11/03

1400/10/05

1400/09/14

1400/08/23

1400/07/18

1400/06/28

1400/06/06

1400/05/17

1400/04/20

1400/03/30

1400/02/26

1400/02/05

1400/01/08

نرخ دالر پتروشیمیها

پلی اتیلن سبک خطی

264،454

265،346

-892

-0.34%

اسید استیک

109،333

112،276

-2،943

-2.62%

قیمت های جهانی محصوالت پتروشیمی
دالر  /تن

دالر  /تن

آخرین نرخ

نرخ قبلی

252

8.33%
4.93%

درصد تغییرات هفتگی

نام محصول

مرجع قیمت

سود کاستیک

فوب خلیج فارس

273

اکریلونیتریل

جنوب شرق آسیا

1,490

1,420

دو اتیلن هگزانول

فوب خلیج فارس

1,173

1,138

3.07%

اوره

FOBخاورمیانه

708

693

2.16%

منو اتیلن گالیکول

CFRچین

535

525

1.90%

متانول

CFRچین

324

318

1.90%

اوره پریل

FOBچین

585

575

1.74%

پروپیلن

CFRچین

895

884

1.24%

کریستال مالمین

فوب خلیج فارس

1,703

1,695

0.50%

پارازایلین

جنوب شرق آسیا

1,056

1,052

0.40%

آلکیل بنزن خطی

فوب خلیج فارس

1,750

1,750

0%

بوتادین

CFRچین

990

1,000

-1%

اسید استیک

جنوب شرق آسیا

487

502

-2.98%

دی آمونیوم فسفات

فوب خلیج فارس

766

793

-3.40%

اتیلن

جنوب شرق آسیا

960

1,000

-4%
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آمار معامالت هفتگی بورس کاال
( 19شهریور  1401تا  25شهریور )1401

ارزش

حجم (تن)

تابلو

داخلی

(میلیون ریال)

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

تعداد خریداران
داخلی

رینگ صادراتی

تعداد فروشندگان
داخلی

رینگ صادراتی

تعداد قرار دادهای معامله شده
داخلی

تاالر امالک و مستقالت

0

305,800

1

1

2

تاالر پتروشیمی

117,341

30,048,992

30

57

2,560

تاالر حراج باز

241,089

18,617,051

13

19

107

تاالر خودرو

0

158,080

1

1

40

تاالر سیمان

1,113,380

7,402,644

24

73

4,594

تاالر صنعتی

759,954

80,982,841

51

136

808

تاالر طال

0

508,990

2

2

10

تاالر فرآورده های نفتی

169,484

17,539,408

17

22

146

تاالر فرعی

13,404

2,499,589

26

43

204

تاالر کاالی صادراتی کيش

129,400

تاالر کشاورزی

0

کل بازار

2,414,652

16,927,888
0

129,400

158,063,398

14
1

16,927,888

73

28
1

14

313

رینگ صادراتی

59
0

28

8,471

59
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