گزارش بررسی بازارهای جهانی
با نگاهی به بازار داخلی

هفته منتهی به  27آبان 1401

پتروشیمی

بازارهای جهانی

بورس کاال داخلی

فلزات اساسی

•

تقویم اقتصادی آمریکا

•

متانول

•

آلومینیوم

•

نرخ دالر پتروشیمیها

•

نفت

•

اوره

•

مس

•

•

طال

•

پی وی سی

•

روی

قیمت جهانی محصوالت
پتروشیمی

•

دالر

•

پلی اتیلن سبک

•

سنگ آهن

•

آمار معامالت هفتگی بورس کاال

•

پلی اتیلن سنگین

•

ورق گرم

•

استایرن

•

میلگرد

•

پلی استایرن

•

بیلت

•

پروپیلن

•

زغال سنگ

•

پلی پروپیلن

•

ای بی اس

•

بنزن

•

الکیل بنزن خطی

•

سود کاستیک

•

پارازایلین

•

سایر محصوالت پتروشیمیایی

•

محصوالت پاالیشگاهی

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

روز

 22نوامبر 2022

سه شنبه

 23نوامبر 2022

چهارشنبه

 24نوامبر 2022

پنجشنبه

 25نوامبر 2022

جمعه

رویداد

قبلی

پیشبینی

تغییرات ماهانه فروش تولیدات اولیه کانادا

%0

%0.2

سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا

تغییر واردات نفت خام آمریکا
شاخص همزمان نهایی ژاپن
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده کره

-5.835M
-1.236M
101.8
%8

101.1
%7.8

سخنرانی بانک مرکزی اروپا
تولید ساالنه خودرو انگلیس

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی نفت
تغییرات قیمتی یک ماه گذشته

• بهای نفت برنت دریای شمال در روز جمعه به  87دالر رسید تا افت هفتگی  8دالری را ثبت کند و به

98

95

کمترین قیمت یک ماه و نیم اخیر برسد؛ دلیل اصلی آن تشدید نگرانی ها در ارتباط با چشم انداز ضعیف

94

تقاضا در بازارهای جهانی بوده است.

87

• انتشار اخبار تازه از شیوع مجدد کووید در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان یعنی چین امیدوار ی به
بازگشایی و تقویت سمت تقاضا را تضعیف نموده است .از طرفی نگرانیهایی در مورد تشدید سیاست

1401/08/27

1401/08/20

1401/08/13

انقباض پولی تهاجمی از سوی بانک های مرکزی مهم جهان نیز عامل مهمی در افت قیمت طالی سیاه

1401/08/06

بوده چراکه بروز این موضوع میتواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند و به تقاضای انرژی آسیب برساند.
• پاالیشگاههای اروپایی با تامین بیش از نیاز نفت روبرو شده اند و هنوز کمبود عرضهای که پیش بینی شده

قیمت جهانی نفت

بود با ممنوعیت نفت روسیه پیش خواهد آمد ،اتفاق نیفتاده است .واردات نفت آمریکا هم امسال رشد

140

کرده و به  ۱.۱میلیون بشکه در روز در مقایسه با  ۸۰۰هزار بشکه در روز در کل سال  ۲۰۲۱رسیده است.

120

• کشورهای گروه  7قصد دارند چهارشنبه آینده سطح قیمتی مورد نظر خود برای خرید نفت خام روسیه را

100
80

تعیین کنند.

60
40

قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته
93
92
89

20

87
1401/08/27

1401/07/29

1401/07/04

1401/06/12

1401/05/20

1401/04/30

1401/04/06

1401/03/14

1401/02/23

1401/02/01

1400/01/05

1400/09/27

1400/05/08

1400/01/06

99/08/23

99/04/11

021-42116000

98/11/14

0

92

1401/08/23 1401/08/24 1401/08/25 1401/08/26 1401/08/27
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تحلیل تکنیکال نفت برنت
روند حرکت:
نوسانی
نکات تحلیل
قیمت فعلی

(دالر)

87

مقاومت اول

(دالر)

95

مقاومت دوم

(دالر)

105

حمایت

اول(دالر)

حمایت دوم

(دالر)

85
75

نمودار قیمتی نفت برنت طی هفته گذشته روندی نزولی را دنبال کرد و در پایان هفته با قیمت  87دالر به کار خود پایان داد .نمودار قیمت دالر در نزدیکی حمایت  85دالر قرار دارد و انتظار
میرود با حمایت در این محدوده مواجه شود.

021-42116000
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تحلیل بازارجهانی طال
قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته
1760

1771

1401/08/27

1401/08/20

• با وجود انتشار شاخصهای متعدد و سخنرانیهای بسیار از اعضا فدرال رزرو ،هفتهای کمنوسان را شاهد
بودیم و عالوه بر انس طال ،اکثر نمادها هفته را به صورت رنج پشت سر گذاشتند .پس از افزایش تقریبا ۱۱

1681

درصدی طال در سه هفته گذشته و رسیدن قیمت به نزدیکی  ۱۸۰۰دالر ،انتظار مقداری تثبیت قیمت

1644

میرود.
• سیاست فدرال رزرو به اندازهای تغییر نکرده است که حرکتهای هیجانی شدیدی را تضمین کند .دالر

1401/08/13

طوری معامله میشود که گویی جنگ علیه تورم در شرف پایان است ،اما قیمتگذاری فدرال رزرو و بازدهی

1401/08/06

اوراق قرضه ایاالت متحده نشان میدهند که این فقط یک پیروزی کوچک بوده است .تورم همچنان
نزدیک به چهار برابر هدف خود است ،بازار کار در وضعیت خوبی قرار دارد و مصرف هنوز کند نشده است.

انس جهانی طال

•

2,000

بازار طال همچنان تحت فشار است و حمایت جدید در حدود  ۱۷۵۰دالر در هر انس را آزمایش میکند.
زیرا بازار مسکن ایاالتمتحده شاهد ضعف بیشتر ،اما نسبتا مطابق با انتظارات بود.

1,900
1,800
1,700

قیمت جهانی طال در یک هفته گذشته
1778
1775

1,600
1,500
1,400
1401/08/27

1401/07/05

1401/07/30

1401/06/10

1401/05/18

1401/04/24

1401/04/01

1401/03/09

1401/02/16

1401/01/07

1400/08/08

1400/03/21

1399/11/04

1399/05/25

1399/01/08

1398/03/11

1398/08/04

1397/10/15

1397/05/20

1396/12/19

1396/07/22

1396/03/06

021-42116000

1395/10/18

1,300

1760

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

1772

1760

1401/08/23 1401/08/24 1401/08/25 1401/08/26 1401/08/27

www.mellatbroker.com

6

تحلیل تکنیکال طال
روند حرکت:

نوسانی
نکات تحلیل تکنیکال طال
قیمت فعلی

(دالر)

1،760

مقاومت اول

(دالر)

1،790

مقاومت دوم

(دالر)

1،820

حمایت اول

(دالر)

1،750

حمایت دوم

(دالر)

1،730

نمودار انس طال پس از طی کردن روندی نزولی در هفته اخیر ،در نزدیکی حمایت  1،750دالر قرار گرفته است؛ در صورت تثبیت باالی این محدوده ،میتواند تا مقاومت های مذکور در جدول
فوق رشد کند .با توجه به وضعیت نموداری و اندیکاتوری ،انتظار میرود حمایت فعلی را از دست بدهد و به سمت محدودههای پایینتر حرکت کند.

021-42116000
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تحلیل تکنیکال دالر آزاد
روند حرکت:

نوسانی
نکات تحلیل
قیمت فعلی

 35،250تومان

مقاومت اول

 35،780تومان

مقاومت دوم

 36،880تومان

حمایت اول

 34،800تومان

حمایت دوم

 33،400تومان

آخرین قیمت معامالتی دالر آمریکا در بازار آزاد به  35هزار و  250تومان رسید .با تشکیل سقف قیمتی در محدوده  36هزار و  800تومان ،توان عبور ازین محدوده را نداشت و در روزهای اخیر
بین قیمت  35تا  36هزار تومان در حال نوسان است .انتظار نمیرود که قیمت دالر به زیر محدوده  35هزار تومان نفوذ کند ،اما در صورت نفوذ ،حمایت بعدی آن محدوده  34هزار و 200
تومان خواهد بود.
021-42116000
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تحلیل بازار جهانی متانول
• فعالیت بازار متانول در آسیا در حالی در هفته اخیر به پایان رسید که شاهد تقاضای خوب در برخی مناطق

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

320
304

304

310

311

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

و بازاری نزولی در دیگر مناطق بودیم.
• قیمت های داخلی در چین در ابتدای هفته تحت تأثیر اخبار کاهش محدودیت های کووید 19-در چین ،با
رشد همراه شدند .اما تعداد فروشندگان متانول بیشتر از خریداران آن بود که باعث افزایش فشار فروش
متانول در بازار شد و در نهایت قیمتها کاهش یافت .همچنین در نیمه دوم هفته کاهش قیمت نفت
خام،گاز طبیعی و زغال سنگ بر قیمت متانول تاثیرگذار بود.

• در شمال شرق آسیا اکثر فعاالن بازار این محصول بر روی مذاکرات قراردادهای مدتدار متانول متمرکز
متانول  -سی اف آر چین

بودند و بازار نقدی این محصول به جز تعداد محدودی معامالت پراکنده در بازار متانول وارداتی چین
تقریبا ثابت بود.

490
420

• در جنوب شرقی آسیا درخصوص محمولههای متانول ماه ژانویه ،اکثر تولیدکنندگان این محصول ذخایر

350

انبارهای خود را پایین نگه میدارند و میزان تولید متانول در این منطقه متعادل شده است تا از کسری و

280

عقب ماندگی متانول در پایان سال جلوگیری شود.
• با وجود تشدید تحریمهای روسیه ،محمولههای متانول روسی که قبال بارگیری شده بودند به میزان کافی و

210

مناسب بوده و در هفتههای آتی وارد هند خواهد شد.

140
70

• انتظار میرود به دلیل نزدیک شدن به انتهای سال میالدی ،تقاضای متانول با کاهش مواجه شود.
همچنین عرضه متانول در جنوبشرق آسیا با راهاندازی مجدد پتروشیمیها افزایش خواهد یافت.
021-42116000
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تحلیل بازار جهانی اوره
• قیمتهای اوره در نقاط مختلف جهان در این هفته دوباره کاهش یافت ،زیرا فروشندگان عموما قیمتهای

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

507

485

560

535

515

خود را کاهش دادند تا از فروش محصوالت خود مطمئن شوند .همچنین نقدینگی چندانی در اکثر
بازارهای وارداتی در هفته اخیر وجود نداشت.
• مناقصه خرید در هند در محدوده قیمتی  573تا  578دالر بر تن درشرایط  CFRانجام شد.
• تقاضای مزارع برزیل در حال افزایش است و در ایاالت متحده و اروپا ،که واردکننده هستند ،محمولههایی

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

درحال رسیدن هستند که میتواند موجودیها را افزایش دهد؛ اما تولیدکنندگان به شدت در برابر تأخیر در

تقاضا در بازاری با عرضه مناسب آسیبپذیر هستند.
اوره  -فوب ایران

1,000

• در حوزه دریای سیاه ،قیمت اوره گرانوله در طول هفته کاهش یافت و معامالت در اروپای شرقی را دنبال
کرد .آخرین قیمتهای اعالمی برای محمولههای اروپایی حدود  500دالر بر هر تن فوب بود و پیشنهادات

800

با قیمتهای باالتر ،تقاضایی نداشتند.

600

• در ایران ،تجارت محدود بود .پتروشیمیهای پردیس  ،شیراز و کرمانشاه اوره گرانوله خود را با قیمت 515
دالر بر تن بصورت فوب در ابتدای هفته عرضه کردند که با تقاضا مواجه نشد .پتروشیمی لردگان محمولهای

400

 30هزار تنی را برای تحویل ماه دسامبر عرضه داشت که قیمت آن  505دالر در شرایط فوب درنظر گرفته

200

شده بود .اما قیمت پیشنهادی خریداران  490دالر بر تن بود.

0

14010827

14010404

14001129

14000807

14000418

14000108

13990921

13990607

13990226

13981013

13980629

13980317

13971203

13970818

13970505

13970124

13961008

13960312

13960624

13951129

1395051

13950814

13950120

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی پی وی سی
• بازار پیویسی آسیا در طول هفته گذشته باثبات و متعادل بود .در طول هفته گذشته ،برخی از فعاالن بازار

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

770
760

760

760

760

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

به فعالیتهای ذخیرهسازی و افزایش موجودی انبارها پرداختند.
• در چین ،قیمت پیویسی به صورت  CFRبدون تغییر نسبت به هفته گذشته 760 ،دالر بر تن بود ,اما
قیمت پیویسی  CFRهند  10دالر افت داشتد و به  800دالر بر تن رسید که پایینترین قیمت از ژوئن سال
 2020است.
• برخی از خریداران پیویسی در چین به دلیل قیمتهای وارداتی مقرون به صرفه در مقایسه با قیمتهای

داخلی ،بر مبنای یوآن تمایل به واردات پیویسی داشتند.
پی وی سی  -جنوب شرق آسیا

2000

• فعاالن بازار در حاشیه بودند ،زیرا اعالم قیمتهای پیشنهادی برای ماه دسامبر تا هفته آینده به تعویق
افتاده است .منابع بازار گفتند که یک تأمین کننده کلیدی مایل است واکنش بازار داخلی در چین را در قبال

1800
1600

کاهش سیاست سختگیرانه کووید 19-دولت چین ببیند.

1400
1200

• عرضه کافی پیویسی از ایاالت متحده و آسیا همراه با تقاضای پایین ،برخی از فعاالن بازار این محصول

1000

در شورای همکاری خلیج فارس را برای فروش کوتاه مدت ترغیب نمود.

800
600

• انتظار میرود تقاضای پیویسی آسیا تحت کاهش قدرت ارزهای آسیایی در برابر دالر آمریکا قرار میگیرد.

400

همچنین با توجه به مازاد عرضه در بازار ،افت قیمت و کاهش حاشیه سود برای تولیدکنندگان پیشبینی

200
0

میشود.

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سبک
• هفته گذشته ،قیمت پلی اتیلن سبک آسیایی با کاهش همراه بود .چشم انداز بازار پلیمرهای آسیایی به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

955

967

1,020

1,063

1,091

دلیل افزایش ارزش دالر آمریکا ،کاهش قیمتهای داخلی ،کاهش فعالیت واحدهای تولیدی این محصول
همچنین تقاضای پایین نزولی میباشد.
• برخی از تولیدکنندگان پلی اتیلن سبک به دنبال تولید این محصول در مناطقی بودند که به لحاظ قیمتی و
حاشیه سود دارای ثبات بیشتری میباشد.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• خریداران و فروشندگان پلی اتیلن سبک اعالم کردند که تقاضا برای این محصول به دلیل هزینههای باالی

تولید و تورم پایین است؛ همچنین تقاضای واردات پلیاتیلن سبک در آسیا به دلیل تقویت ارزش دالر
پلیاتیلن سبک  -فوب خاورمیانه
1800

آمریکا کاهش یافته است.
• صادرات این محصول از چین به ایاالتمتحده به دلیل افزایش تعرفههای مالیاتی متوقف شده است؛

1600

همچنین در جنوبشرقی آسیا میزان سفارشات خرید این محصول به دلیل تقاضای پایین محدود بوده

1400

است.

1200

• یک تولید کننده بزرگ پلی اتیلن سبک اعالم کرد که عمده تولیدکنندگان این محصول به جز خاورمیانه با

1000

ضرر مواجه هستند زیرا در این منطقه هزینههای تولید پلی اتیلن سبک از اتان پایین است.

800
600
400

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن سنگین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

871

877

896

919

933

• هفته گذشته قیمت پلیاتیلن سنگین در آسیا به دلیل محدودیت معامالت افت کمی داشت و تقریبا ثابت
بود .فعاالن بازار پلی اتیلن سنگین اعالم کردند که احتماال تقاضای این محصول در سال آینده افزایش یابد.
• یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده پلیاتیلن سنگین در هند اعالم کرد که احتماال چین در ماههای آتی
بهطور کامل به بازار برگردد؛ لذا انتظار میرود میزان واردات پلیاتیلن سنگین کشورهای چین ،ویتنام و هند

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

افزایش یابد.
• همچنین انتظار میرود تا پایان سال پس از راهاندازی نیروگاههای جدید در ایاالت متحده عرضه بیشتری از

این محصول در این منطقه صورت گیرد.
پلی اتیلن سنگین  -پلتس خاورمیانه

• در جنوبآسیا هفته گذشته قیمت پلیاتیلن سنگین به دلیل کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش

1600

یافت.در تایلند شرکت تولیدکننده پلی اتیلن " "Bangkokکه یکی از شرکتهای تابعه پتروشیمی

1400

" "PTTGlobalمیباشد قصد دارد سه خط تولیدی پلیاتیلن سنگین خود با ظرفیت  850،000تن در سال را

1200

در ماه سپتامبر  2023به دلیل تعمیر و نگهداری به مدت  2تا  3هفته تعطیل کند.

1000

• انتظار میرود در کوتاه مدت به دلیل عدم اطمینان در خصوص راهاندازی ظرفیتهای جدید این محصول،
افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه تداوم یابد.

800
600
400

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی استایرن
• در هفته اخیر ،بازار استایرن مونومر شاهد ادامه روند رشد قیمتها بود؛ قیمت استایرن مونومر  CFRچین

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

995

1,007
975
940

953

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

به  995دالر بر تن و قیمت فوب کره به  990دالر بر تن رسید.
• بازار در جنوبشرق آسیا آرام و متعادل دنبال میشود و فعالیت محدودی در این ناحیه وجود دارد.
همچنین در چین ،از بهبود شرایط ناشی از کاهش محدودیت های کووید 19-استقبال شده است اما تأثیر
آن بهسرعت دیده نخواهد شد.
• علیرغم تقویت یوان در برابر دالر آمریکا در طول هفته گذشته به دلیل ابهام و عدم شفافیت چشم انداز

تقاضا برای صنایع پایین دستی استایرن خریداران چینی تمایل کمی به واردات این محصول نشان دادند.
استایرن  -پلتس چین
1800

• حاشیه سود تولید استایرن مونومر برای تولیدکنندگان منطقهای هفته گذشته تاحدودی بهبود یافت.
مصرف کنندگان صنایع پایین دستی استایرن به دلیل انعطاف پذیری بازار داخلی در حجم معاملهها و زمان

1600

تحویل آنها تمایل بیشتری به رصد بازار داخلی داشتند.

1400
1200

• انتظار میرود با نزدیک شدن به پایان سال میالدی ،فعالیت در بازار کاهش یابد .همچنین بعید به نظر

1000

میرسد تقاضای داخلی چین تا قبل از سال جدید میالدی افزایش یابد.

800
600
400
200
0
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تحلیل بازار جهانی پلی استایرن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,256

1,256

1401/08/27

1401/08/20

1,371

1,341

1,321

• هفته گذشته ،بازار پلیاستایرن آسیا در سراسر مناطق متعادل بود .افزایش اخیر قیمت مواداولیه
پلیاستایرن به حمایت از بازار این محصول کمک کرد و موجب ترغیب برخی از خریداران بازار این

محصول به خرید شد اما تقاضای کلی پلی استایرن همچنان پایین بود.
• کاهش اقدامات مقابله با کرونا در چین بر بازار پلیاستایرن تاثیرگذار بود اما فعاالن بازار این محصول اعالم
کردند که تقاضای کلی پلی استایرن بهبود قابل مالحظهای نیافته است.

1401/08/13

1401/08/06

1401/07/29

• دیدگاه فعاالن بازار پلیاستایرن درخصوص چشمانداز بازار آتی این محصول متفاوت است .برخی از فعاالن
بازار پلیاستایرن اعتقاد دارند به دلیل نزدیک شدن به شروع سال جدید میالدی ،اکثر خریداران تمایل
دارند که محمولههای پلیاستایرن بیشتری را قبل از شروع سال جدید خریداری نمایند ،در حالیکه برخی

پلی استایرن مقاوم  -سی اف آر چین

دیگر بر این باور هستند که تقاضای پلی استایرن برای باقیمانده سال بهبود قابل مالحظهای نخواهد یافت.

2,000

• در خاورمیانه و جنوب آسیا به دلیل نوسانات قیمت استایرن بازار پلی استایرن نزولی بود .میزان تقاضا

1,800

برای این محصول در این منطقه پایین بود .در شورای همکاری خلیجفارس ،فعاالن بازار این محصول

1,600
1,400

واردات خود را کاهش دادند ،زیرا با نزدیکشدن به شروع سال جدید میالدی فعالیت ذخیرهسازی انبارها

1,200

کاهش مییابد.

1,000
800

• هفته گذشته پلیاستایرن سیافآر چین با افزایش در محدوده  1،180-1،230دالر بر تن معامله شد.

600

پلیاستایرن سیافآر جنوب شرق آسیا نیز با افزایش در محدوده  1،180-1،250دالر بر تن معامله شد.

400
200
0

14010827

14001122

14010313

14000814

14000212

14000509

13991111

13990510

13990809

13990212

13981013

13980712

13980414

13980116

13971014

13970713

13970117

13970415

13961015

13960416

13960714

021-42116000

• انتظار میرود قیمت پلیاستایرن روند قیمتی مواد اولیه را دنبال کند .همچنین بعید است که در کوتاهمدت
تعادل در میزان عرضه و تقاضای پلیاستایرن صورت گیرد.
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تحلیل بازار جهانی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
865

860
830

885

830

• در هفته اخیر ،تمایل برای خرید محمولههای صادراتی پروپیلن به شمالشرق آسیا در نتیجه تقویت یوآن
در برابر دالر و نگرانیهای تداوم عرضه ،تاحدودی بهبود یافت.
• دسترسی به مواداولیه پروپیلن محدود بود و اکثر تأمینکنندگان این محصول تمایلی به ارائه تخفیف
نداشتند.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• فعاالن بازار پروپیلن درخصوص تداوم روند صعودی بازار این محصول عدم قطعیت داشتند؛ زیرا برخی از
فعاالن بازار پروپیلن به کاهش قیمتهای داخلی این محصول و همچنین تقاضای پایین

صنایع پاییندستی پروپیلن اشاره نمودند و این عوامل را بر بازار پروپیلن تاثیرگذار اعالم کردند .آنها براین
پروپیلن  CFR -چین

باور هستند که ظرفیتهای صادراتی روسیه از جمله پروپیلن با وجود اینکه در مقیاس جهانی کوچک

1600

میباشد اما درصورتیکه با اختالل مواجه شود ،میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای منطقه داشته باشد.

1400

منابع جهانی اعالم کردند که روسیه ظرفیت صادرات برخی از محصوالت اصلی خود را در سالهای اخیر
افزایش داده است.

1200

• در چین قیمت پروپیلن داخلی تاحدودی افزایش یافت .اخیرا سفارشات خرید بیشتری از تولیدکنندگان

1000

پلیپروپیلن به دلیل بهبود حاشیه سود آنها مطرح می گردد.

800

• انتظار میرود سیاست ضد همهگیری کووید 19-در چین ،بر تقاضای پروپیلن اثر بگذارد .همچنین تقویت

600

یوآن در برابر دالر ،تمایل به واردات را افزایش دهد.

400

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

927
869

890
861

850

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• هفته گذشته قیمت پلیپروپیلن در شورای همکاری خلیج فارس و شرق مدیترانه تقریبا ثابت بود و افزایش
محدودی داشت؛ عمده معامالت این محصول در  2هفته ابتدایی ماه جاری صورت گرفته بود .میزان خرید
این محصول در حالی بهبودیافت که بسیاری از خریداران پلیپروپیلن اعتقاد داشتند که قیمت این
محصول به سطح قیمتی حداقلی خود رسیده است.
• در پاکستان به دلیل پیشنهادات قیمتی پایینتر از سوی تأمینکنندگان شورای همکاری خلیجفارس قیمت

پلیپروپیلن در این منطقه کاهش یافت .تأمین اعتباراتاسنادی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی
خریداران می باشد.

پلی پروپیلن  -خاورمیانه
1600

• افزایش اخیر قیمت واردات پلی پروپیلن در چین موجب بهبود تمایل به خرید این محصول در هند شد.
• در ترکیه قیمت پلیپروپیلن به دلیل تقاضای پایین و محدود کاهشی بود .از آنجایی که فعاالن بازار روسیه

1400

به دنبال تحریمهای اتحادیه اروپا تمایل به صادرات به ترکیه دارند ،پیشنهادات فروش از سوی روسها در

1200

بازار ترکیه مطرح شد که قیمتهای آنان از قیمتهای فروشندگان خاورمیانهای ،پایینتر بود.

1000

• هفته گذشته پلیپروپیلن سیافآر شرق مدیترانه در محدوده  1،040-1،110دالر بر تن معامله شد .پلیپروپیلن

800

سیافآر هند نیز با کاهش در محدوده  940-990دالر بر تن معامله شد.

600

• انتظار میرود در فصل زمستان تقاضای پلیپروپیلن در شرق مدیترانه کاهش یابد ،درحالیکه برای

400

مصرفکنندگان این محصول در شورای همکاری خلیجفارس تقاضا افزایش خواهد یافت.

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی ای بی اس
• هفته گذشته قیمت  ABSسیافآر چین با  15دالر بر تن افزایش به  1،315دالر بر تن رسید که عمدتا به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,430

1,345

1,370

1,350

دلیل افزایش قیمت استایرن مونومر و تقویت یوان چین بود.

1,380

• فعاالن بازار  ABSدر چین اعالم کردند که تقاضای این محصول پایین است و بازار در وضعیت تقریبا با
ثباتی قرار دارد و میزان معامالت این محصول محدود است.
• در بازار داخلی چین ،قیمت  ABSحدود  11،500یوان در هر تن معامله شد .تولیدکنندگان  ABSانتظار دارند

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

تا پایان سال قیمتها در محدودههای قیمتی فعلی باقی بمانند و بازار با کاهش قیمت قابل مالحظهای

برای این محصول مواجه نشود.
ای بی اس  -جنوب شرق آسیا

• بازار لوازم خانگی در جنوب چین اخیرا تاحدودی بهبود یافتهاست و احتماال مقداری ذخیرهسازی این

2600

محصول قبل از شروع سال میالدی جدید اتفاق میافتد.

2400

• کره جنوبی در ماه اکتبر حدود  770هزارتن  ABSصادر نمود که نسبت به ماه سپتامبر  24.6درصد کاهش

2200

داشته است.

2000
1800
1600
1400
1200
1000

1401/08/27

1401/07/08

1401/05/21

1401/04/03

1401/02/16

1400/12/27

1400/11/09

1400/09/13

1400/07/24

1400/06/05

1400/04/19

1400/03/01

1400/01/14

1399/11/25

1399/09/22

…1399/08/
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تحلیل بازار جهانی بنزن
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

• قیمت بنزن آسیایی در هفته اخیر ،پس از رشدی که در هفته گذشته داشت و باعث توقف روند چهار
898

843

870

863
838

هفتهای افت قیمت شده بود ،مجدد کاهش یافت.
• در هفته اخیر ،عرضه بنزن در بازار آسیا در سطح باالیی قرار داشت و با توجه به ضعف شاخصکالن
اقتصادی برای سه ماهه اول  ،2023تقاضا افزایش نیافته بود .شیوع بیماری کرونا در چین بر بازار مصرف
این محصول تاثیرگذار بود به طوری که تشدید رکود اقتصادی ،عملکرد ضعیف و تقاضای پایین بخش

1401/08/20 1401/08/27

1401/08/13

1401/07/29 1401/08/06

خرده فروشی با تاثیر منفی بر بازار بنزن همراه بود.

• فعاالن بازار بنزن به دلیل روند نزولی بازار این محصول جهت خرید محافظه کارانه عمل نمودند .شاخص
بنزن -سی اف آر چین

بازار فیزیکی بنزن کره جنوبی بر مبنای فوب در ماه نوامبر به  800دالر بر تن کاهش یافت که این عدد به
کمترین سطح شاخص بازار فیزیکی این محصول در سال گذشته که حدود  792دالر میباشد ،نزدیک است.

1,400
1,200

• هفته گذشته بنزن فوب کره جنوبی با کاهش در محدوده  797-804دالر بر تن معامله شد .بنزن سیافآر

1,000

چین نیز با کاهش در محدوده  840-860دالر بر تن معامله شد.

800

• انتظار میرود تمرکز خریداران از محمولههای آتی به محمولههای نقدی تغییر کند .همچنین نگاه فعاالن

600

بازار به اتفاقات آینده خواهد بود.

400
200
0
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تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,650

1,650

1,650

1,650

• بازار آلکیل بنزن خطی ( )LABدر هند همچنان متعادل است ،اگرچه خریداران برای قیمتهای پایینتر
1,650

درحال رایزنی هستند اما تولیدکنندگان تمایلی به پایین آوردن قیمت ندارند ،زیرا حاشیه سود آنها در حال
حاضر بسیار پایین است.
• انجام تعمیرات در کارخانهها باعث شد تا وضعیت عرضه ثابت باقی بماند ،هرچند که تقاضا بهبودی

1401/08/20 1401/08/27

1401/08/13

1401/07/29 1401/08/06

نداشت.

• در شمالشرق آسیا ،فعالیت بازار کند است .درحالیکه تقاضای چین تاکنون مناسب باقی ماندهاست ،برخی
از فعاالن بازار پیشبینی میکنند که عالقه خرید تا پایان سال کاهش یابد و ممکن است پس از تعطیالت
الکیل بنزن خطی  -فوب خلیج فارس

سال نو میالدی نیز همچنان پایین باشد .قیمت محموله های چینی در شرایط فوب 1،650 ،تا  1،670دالر بر
تن باقیماند.

2,000
1,800

• در جنوبشرق آسیا ،تجارت با کندی همراه است و فعاالن قیمتها را عمدتا  1،700تا  1،750دالر بر تن در

1,600

شرایط سیافآر ذکر میکنند .برخی از فعاالن بازار ثبات شرایط را در کوتاهمدت پیشبینی میکنند ،زیرا

1,400

فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت ندارند.

1,200

• انتظار میرود حاشیه سود تولید  LABپایین باقی بماند .چشمانداز اقتصادی نامطمئن ،خریداران را محتاط

1,000

نگه میدارد .با توجه به تعمیرات کارخانهها ،موجودی نیز در سطح پایینی باقی خواهد ماند.

800
600
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تحلیل بازار جهانی سود کاستیک
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

660

675

712

735

745

• وضعیت بازار سود کاستیک در هفته گذشته متفاوت بود .بازار داخلی چین همچنان ضعیف بود که منجر
به تمرکز تولیدکنندگان چینی بر بازارهای صادراتی شد .عالقه خاصی به محمولههای چینی از سوی
خریداران محدوده مدیترانه وجود داشت.
• از سوی دیگر ،خریداران در جنوب شرق آسیا عجلهای برای ذخیرهسازی مجدد نداشتند .تجارت نقدی نسبتا
غیرفعال بود و اکثر فعاالن بازار ترجیح دادند روند بازار در شمال شرق آسیا را مشاهده کنند.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• در اروپا ،قیمت سود کاستیک پس از افزایش قابل توجه قیمت در ابتدای سه ماهه چهارم سال ،2022

روندی نزولی را شروع کرده است .قیمت قراردادهای ماهانه در ایتالیا و قیمت های نقدی در مدیترانه
سود کاستیک – سیافآر جنوب شرق آسیا
1000
900

کاهش یافتهاند .علیرغم روند نزولی قیمتها ،به دلیل فعالیت پایین واحدهای تولیدکننده ،موجودی این
محصول به سطح پایینی رسیده است.
• سود کاستیک فوب چین  560تا  580دالر بر تن معامله شد .سود کاستیک سیافآر شرق مدیترانه و ترکیه

800

نیز در محدوده  950تا  1،150دالر بر تن معامله گردید.

700
600

• فعالیتهای ذخیرهسازی مجدد ممکن است در هفتههای آتی افزایش یابد .بیشتر مناطق جهان موجودی

500
400

انبارهای خود را از چین تأمین خواهند کرد .در اروپا ،به دلیل فرارسیدن فصل زمستان ،تقاضای مشتقات

300

کلر با کاهش روبرو خواهد شد.

200
100
0
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تحلیل بازار جهانی پارازایلین
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

1,009

1,013

• هفته گذشته میزان معامالت پارازایلین در آسیا محدود بود و اکثر فعاالن بازار این محصول جهت خرید
996

محافظهکارانه عمل نمودند؛ همچنین با نزدیکشدن به پایان سال و در بحبوحه مذاکرات جهت
قیمتگذاری این محصول و تعیین حجم قراردادها برای سال  ،2023از خرید جدید خودداری نمودند.

953

952

• نوسانات در بازارهای باالدستی نفت خام همراه با ابهامات درخصوص چشمانداز شرایط کالن اقتصادی
فعاالن بازارها را تا حد زیادی محتاط نگه داشته است.

1401/08/27

1401/08/20

1401/08/13

1401/08/06

1401/07/29

• در چین ،حاشیه سود پایین اسیدترفتالیک خالص صنایع پاییندستی همراه با افزایش قیمت زایلینهای
مخلوط جهتگیری قیمت پارازایلین را مشکل نمودهاست .عالوهبراین ،راه اندازی قریبالوقوع ظرفیتهای

پارازایلین  -جنوب شرق آسیا

جدید پارازایلین ،محدودیت عرضه این محصول که اخیرا با آن مواجه بوده را تاحدودی کاهش دادهاست.
میانگین نرخ عملیاتی تولید واحدهای تولیدکننده پارازایلین در چین هفته گذشته حدود  %78بود.

1470
1270

• شکاف قیمتی میان پارازایلین و نفتا هفته گذشته با کاهش به  248دالر در هر تن رسید .قیمت نفتا در

1070

طول هفته گذشته باالتر از قیمت پارازایلین بود؛ همچنین تقاضای پایین صنایع پاییندستی پارازایلین بر

870

قیمت این محصول تاثیر منفی گذاشت.

670

• فعاالن بازار پارازایلین انتظار دارند که شرکت "پتروچاینا" در ماه دسامبر فعالیت آزمایشی خود را در واحد

470

جدید تولید پارازایلین با ظرفیت 2.6میلیون در سال آغاز نماید.

270

• انتظار میرود تقاضای صنایع پاییندستی پارازایلین محدود باقی بماند .هزینههای مواد اولیه جهت تولید

70

پارازایلین باال باقی خواهد ماند.
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تحلیل بازار جهانی سایر محصوالت پتروشیمیایی
• بوتادین

هفته گذشته ،بازار واردات بوتادین آسیا بر روی چین متمرکز بود؛ زیرا تمایل خرید برای واردات بوتادین با افزایش

900
800

شناوری در بازار داخلی چین بر مبنای یوان افزایش یافت.

750

800
700

750

800

750

قیمت بوتادین داخلی چین با وجود پیشبینیها مبنی بر اینکه برخی از واحدهای تولیدکننده این محصول در چین تولید

قیمت کف

خود را کاهش دهند یا به دلیل تعمیر و نگهداری تعطیل شوند افزایش یافت.

قیمت سقف

چشم انداز بازار بوتادین اروپا برای باقی مانده سال خوشبینانه نخواهد بود؛ زیرا بعید است به دلیل تقاضای جهانی پایین
برای این محصول تولیدکنندگان بوتادین از حمایت قابل توجهی از سمت خریداران آمریکایی و آسیایی برخوردار شوند.
انتظار میرود تعادل عرضه بوتادین احتماال با تنظیمات در عملیات تولید صنایع باالدستی تغییر کند .همچنین روند نزولی
Fob China

تقاضای صنایع پایین دستی بوتادین احتماال تداوم یابد.

CFR NE Asia CFR Taiwan CFR SE Asia
500

• استیک اسید

هفته گذشته ،بازار استیک اسید آسیا به دلیل افزایش نرخ عملیاتی تولید و راهاندازی مجدد کارخانهها با افزایش

390

450

470

520
450

450

360

موجودی انبارهای این محصول همراه شد.

قیمت کف

در هند بازار استیک اسید به دلیل تقاضای پایین مصرف کنندگان این محصول نزولی بود از این رو اکثر فعاالن بازار این

قیمت سقف

محصول موضع محافظه کارانه را جهت خرید استیک اسید اتخاذ نمودند تا جهت گیری کلی وضعیت بازار این محصول
در کوتاهمدت مشخص گردد.
در جنوب شرقی آسیا شرایط بازار مشابه بود در حالیکه تقویت ارزها در برابر دالر آمریکا در برخی از مناطق موجب افزایش
قدرت خرید خریداران شد.

021-42116000
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
• بنزین

قیمت بنزین  -دالر بر بشکه

با کاهش تقاضا برای بنزین به دلیل تضعیف عوامل بنیادی بازار ،اسپرد بین مبادالت ماهانه بنزین و نفتا شمال غرب اروپا

103

برای اولین بار در  17نوامبر به کمتر از  100دالر در هر تن رسید.
منابع گفتند از زمان بازگشت عرضه فرانسه به بازار پس از پایان فعالیت های صنعتی در پاالیشگاه های این کشور ،فشار
کمتری بر عرضه بنزین در هاب تجاری آمستردام-روتردام-آنتورپ وجود داشته است .بازگشت عرضه فرانسه مصادف با

93

کاهش تقاضا در زمستان است ،اما به گفته منابع ،کاهش تقاضا در سال جاری با افزایش هزینه های زندگی تشدید شده

است.
انتظار می رود در هفته ای که از  14نوامبر شروع می شود ،حدود  195,000تن بنزین در شمال غرب اروپا برای صادرات به

خلیج فارس FOB

سواحل اقیانوس اطلس ایاالت متحده بارگیری شود که  143,000تن کمتر از هفته قبل است.
• گازوئیل

بندر فوجیره FOB

قیمت گازوئیل  -دالر بر بشکه

ذخایر گازوئیل و بنزین در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به  17نوامبر  0.82درصد کاهش یافت و به

136

 1.694میلیون تن رسید .به گفته بازرگانان ،کاهش ذخایر با وجود بازگشت عرضه پاالیشگاه های فرانسه و برنامه طوالنی
صادرات بالتیک در ماه نوامبر اتفاق می افتد .ذخایر بنزین و گازوئیل در هاب آرا  12.8درصد کمتر از آن زمان در سال قبل
122

است.

125
121

تقاضا همچنین با توجه به دمای فصلی گرمتر از حد انتظار در این منطقه کم است .با توجه به گزارش سرویس تغییرات
آب و هوایی کوپرنیک اتحادیه اروپا ،مناطق بالتیک ،مدیترانه و دریای شمال به احتمال زیاد امسال دمای گرمتر از حد
متوسط را تجربه خواهند کرد .عرضه از سوی ایاالت متحده افزایش می یابد و اخیرا تولید در پاالیشگاهها پس از دوره
تعمیرات اکتبر افزایش یافته است ،مجتمع نفت بنزین اروپا در کل متعادل باقی میماند.
021-42116000
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تحلیل بازار جهانی محصوالت پاالیشگاهی
• نفتا

اسپرد نفتای  CFRشمال شرق آسیا و  C+Fژاپن که از نزدیک توسط تولیدکنندگان الفین تحت نظارت است ،از  13می به دلیل حاشیه های ضعیف پایین دستی ،کمتر از حد معمول  250دالر
در هر تن برای تولیدکنندگان یکپارچه بوده است؛ آخرین اسپرد در  17نوامبر  160.50دالر در هر تن ارزیابی شده که در هفته  29.875دالر در هر تن کاهش یافته است.
داده ها نشان میدهد در سنگاپور و در اواخر  17نوامبر ،حجم نفتا ،ریفرمیت و سایر ترکیبات با  41.4درصد کاهش به  146,343میلیون تن در هفته منتهی به  16نوامبر رسید .واردات از
خاورمیانه ،تأمین کننده کلیدی این منطقه 16.8 ،درصد در طول هفته افزایش یافت و به  105,904تن رسید که به عرضه در منطقه افزود.
یکی از کاربران نهایی گفت" :حاشیه سود در حال حاضر بسیار کم است ،اما حق بیمه ها بسیار باال است ،این اتفاق بدترین وضعیت در صنعت است ،بازار به روش منطقی واکنش نشان
نمیدهد".

• قیر
هفته گذشته ،قیمت قیر در مناطق مختلف متفاوت بود و با کاهش مالیمی در سنگاپور و برخی بازارهای اروپایی مواجه شد ،زیرا قیمت نفت خام و نفت کوره در هفته جاری کاهش یافتند،
اگرچه قیمتها در ایران افزایش یافت.
بازار آسیا-اقیانوسیه عمدتا با ثبات بود و قیمتها در سنگاپور در میان انتظارات متفاوت در مورد چشم انداز تقاضا و عرضه کوتاه مدت کاهش یافته است .در کره جنوبی ،مناقصه فروش که

توسط یک پاالیشگاه کلیدی منعقد شد ،بر انتظارات ضعیف در مورد تقاضا در کوتاه مدت تاکید کرد .اما در ایران ،عرضه کم همراه با تقاضای قوی از سوی هند ،قیمت ها را در این هفته بیشتر
افزایش داد .در این میان ،فقدان کشتیها و ازدحام در بنادر کلیدی مانند سنگاپور و بندرعباس بر کاهش کلی معامالت افزوده است.
• وکیوم باتوم در ایران
در هفته اخیر ،در مجموع  118هزارتن وکیوم باتوم فروخته شد ،درحالیکه تقاضا در بورس کاالی ایران  245هزار تن بود .میزان تقاضا
قیمتها در هفته اخیر افزایش داد.
پاالیشگاههای بندرعباس ،تبریز ،تهران ،آبادان و شیراز طی هفته اخیر به عرضه محصوالت خود پرداختند و پاالیشگاه اراک نیز فعالیتی
نداشت.
قیمت وکیوم باتوم در  22نوامبر مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و بازار انتظار دارد قیمتها رشدی حداقل  9درصدی داشته باشند.
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تحلیل بازار جهانی آلومینیوم
• قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی هفته گذشته با روندی نزولی مواجه شد و در پایان هفته به

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
2,394

2,476

2,351

 2،394دالر بر تن رسید که نسبت به هفته گذشته  3.3درصد کاهش یافتهاست .این امر ناشی از افزایش

2,225

2,224

قدرت شاخص دالر و به دنبال آن نگرانیها در بخش تقاضا بود؛ افزایش تعداد مبتالیان به کووید 19-در
چین نگرانیها را در مورد تأثیر تقاضا برای فلزاتی مانند مس و آلومینیوم افزایش میدهد.
• هفته گذشته ،بورس کاالی لندن اعالم کرد که شرکت "روسال" را که بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم روسیه
است را تحریم نخواهد کرد.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

•

موجودی شمش آلومینیوم در بازار داخلی چین به  547هزار تن رسید که نسبت به هفته گذشته 29 ،هزار
تن کاهش داشته است .این موجودی نسبت به ماه گذشته  65هزار تن و نسبت به بازه مشابه سال

قیمت جهانی آلومینیوم

گذشته  491هزار تن کاهش یافتهاست .موجودی شمش برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافتهاست،

4,500

درحالیکه بهطور مداوم پایینترین سطح را در سال  2022تجربه میکند.

4,000
3,500
3,000

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

2,500
2,000

2,435

1,500

2,394

1,000

1401/08/27

1401/08/13

1401/07/08

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
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تحلیل بازار جهانی مس
• قیمت مس در بورس کاالی لندن طی هفته گذشته تحت تأثیر افزایش قدرت شاخص دالر و به دنبال آن

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

نگرانیها در بخش تقاضا ،روندی نزولی را طی کرد و در پایان هفته با قیمت  8،046دالر به کار خود پایان

8,584

داد و افتی  6.3درصدی را ثبت کرد .افزایش تعداد مبتالیان به کووید 19-در چین نگرانیها را در مورد تأثیر

8,109

8,046

تقاضا برای فلزاتی مانند مس و آلومینیوم افزایش میدهد .موجودی این ماده نیز در بورس کاالی لندن به

7,646

7,558

حدود  90هزار تن رسیده است.
• موجودی مس در بورس کاالی شانگهای به  128هزار تن رسیده است که نسبت به هفته گذشته  23هزار

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

تن افزایش داشته است .در مقایسه با هفته گذشته ،موجودی در شرق چین رشد کرده است ،درحالیکه در
جنوب و جنوبغرب با کاهش همراه بوده است.

قیمت جهانی مس

•

11,000

نگرانی اصلی در خصوص آینده مس ،کشور چین است ،جایی که  52درصد مس جهان به آنجا میرود.
رکود شدید در آنجا به شدت به تقاضا لطمه میزند و میتواند بازار را متعادل کند ،اگرچه بیشتر این مصرف
برای صادرات مجدد در محصوالت است.

10,000
9,000

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

8,000
7,000

8,046

6,000

1401/08/27

1401/08/13

1401/07/08

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
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تحلیل بازار جهانی روی
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
3,007

• قیمت روی در بورس کاالی لندن طی هفته گذشته تحت تأثیر افزایش قدرت شاخص دالر و به دنبال آن

3,038

نگرانیها در بخش تقاضا ،روندی نزولی را طی کرد و در پایان هفته با قیمت  3،007دالر به کار خود پایان

2,948

2,904

داد و افتی  1درصدی را ثبت کرد.

2,822

• موجودى فلز روی تنها پاسخگو مصرف  1.9روز جهان است .کل ذخایر روی جهانی اکنون به  73هزار تن
رسیده است که  75.4درصد از ابتدای سال و  72درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• موجودی شمش روی در مجموع هفت بازار بزرگ چین در حدود  59هزار تن بوده است که نسبت به

هفته گذشته 1.7 ،هزار تن کاهش داشته است.

قیمت جهانی روی

• بعد از کاهش شدید در عرضه روی پاالیششده در ماه ژوئن ،جوالی و آگوست ،اخیرا بهبود یافته و

5,000

دستمزد تولید نیروی کار همچنان افزایشی است .در کوتاهمدت قیمت فلز روی نمیتواند شوک قیمتی

4,500

باالیی داشته باشد ،اما چیزی که انتظار میرود افزایش حجم تولید روی است.

4,000
3,500

تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته
3,111

3,000

3,118

3,056

2,500

3,007

2,000

1401/08/27

1401/08/13

1401/07/08

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

021-42116000

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

3,006

1401/08/23 1401/08/24 1401/08/25 1401/08/26 1401/08/27

www.mellatbroker.com

28

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن
• در هفتهای که گذشت متوسط قیمت سنگ آهن خلوص  ۶۲درصد در چین به روند بهبود هفته های اخیر

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته

98

94

ادامه داد و با بیش از  ۴دالر بهبود نسبت به هفته قبل به باالی  ۹۸دالر هر تن سیافآر رسید.

91
84

82

•

چشمانداز بازار مثبت شده و فعاالن بازار امیدوارند دولت چین محدودیتهای کرونایی را علیرغم افزایش
آمار ابتال کمتر کند و بستههای محرک اقتصادی بیشتری برای حمایت از بازار مسکن اعالم کند تا روند رشد
اقتصادی آن بیش از این مختل نشود.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• سطح موجودی سنگ آهن در بنادر چین طی یک هفته گذشته  ٪۰.۸۳معادل  ۱.۲۱میلیون تن افزایش

یافت و به  ۱۴۷.۳۳میلیون تن رسید .با وجود افزایش عرضه روند قیمت سنگ آهن طی یک هفتهی
گذشته کامال صعودی بوده است.

سنگ آهن  cfr - %62چین
180

• نرخ کرایه حمل از بنادر استرالیای غربی به کینگدائو  ۰.۴۳دالر ( )٪۵.۱۳کاهش یافت و به  ۷.۹۵دالر در هر

160

تن رسید .هزینه ی حمل از بندر توبارائو برزیل نیز با  ۹۴سنت معادل  ٪۴.۹۶کاهش به  ۱۷.۹۹دالر بر تن

140

نزول کرد.

120
100
80
60
40

1401/08/13

1401/08/27

1401/07/15

1401/07/29

1401/07/01

1401/06/18

1401/05/21

1401/06/04

1401/05/07

1401/04/10

1401/04/24

1401/03/13

1401/03/27

1401/02/16

1401/02/30

1401/02/02

1401/01/20

1400/12/07

1400/11/09

1400/11/23

1400/10/11

1400/10/25

1400/09/27
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تحلیل بازار جهانی ورق گرم
تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
600
560
540

565

540

• قیمت ورق گرم در هفته اخیر در بازار آتی چین افزایش یافت .با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ،هزینه
تولید هر واحد ورق گرم حدود  100یوان افزایش پیدا کرده و به  3,900یوان رسیده است
• موجودی ورق گرم چین این هفته در کارخانه ها  ۳۷٫۳۰۰تن ( )٪۳.۵۸و در انبارهای تجار  ۱۲۱٫۲۰۰تن
( )٪۶.۶۶کاهش یافتند تا سطح موجودی به  ۲.۷میلیون تن برسد .از این میزان موجودی سهم تجار ۱.۷
میلیون تن و کارخانه  ۱میلیون می باشد.

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

• اعتصابات کارگری خطوط تولید ورق هیوندایی استیل کره جنوبی که بیش از یک ماه است ادامه دارد تولید

ورق این کارخانه را دچار اختالل کرده و حاال این شرکت به دنبال تولید اسلب به جای محصوالت ور ق است
نرخ ورق گرم  -دریای سیاه

و قصد دارد آن را صادر کند .حال بازار داخلی کره نگران کمبود احتمالی عرضه ورق داخلی نیز شده چراکه

1400

محصوالت خطوط تولید تحت اعتصاب هیوندایی استیل در بخش خودروسازی و کشتی سازی مصرف

1200

داشته گرچه به نظر اثرات این کاهش عرضه محدود خواهد بود چراکه تقاضای داخلی کره جنوبی هم

1000

وضعیت مطلوبی ندارد.

800
600
400
200
0
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تحلیل بازار میلگرد
• هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی تا  ۲دالر باال رفت و به  ۵۳۷دالر هر تن فوب رسید.

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
685
665
630

637

645

در بازار داخلی چین در بورس شانگهای نیز قرارداد میلگرد تا  ۱۰دالر رشد هفتگی داشت و  ۵۲۲دالر هر تن
ثبت شد.
• طی این هفته مجموع موجودی میلگرد چین با  ۲۱۶،۷۰۰تن کاهش ( )٪۴.۱نسبت به هفته ی قبل به ۵.۰۹
میلیون تن نزول کرد ،سهم تجار از موجودی کل  ۳.۲۷میلیون تن و کارخانه  ۱.۸۲میلیون تن بود .کاهش

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

موجودی تجار  ۱۴۸،۶۰۰تن ( )٪۴.۳۵و موجودی کارخانه ها  ۶۸،۱۰۰تن ( )٪۳.۶بودند.

• میلگرد صادراتی ترکیه  ۷دالر افت داشته  ۶۳۰دالر هر تن فوب ثبت شد .اسپرد قیمت میلگرد صادراتی
میلگرد -فوب ترکیه

ترکیه و قراضه وارداتی به  290دالر بر تن رسیده است.
• در بازار داخلی عراق عرضهکنندههای میلگرد برای اینکه با اصلیترین عرضه کننده خارجی خود یعنی ایران

1,200

بتوانند رقابت کنند قیمت ها را پایین آورده اند .اغلب تولیدکنندهها ،میلگرد با کوره های قوس الکتریکی را

1,000

در  ۷۰۰تا  ۷۵۰دالر در هر تن درب کارخانه نگهداشته اند که بیش از یک ماه است که تغییر نداشته در

800

برخی موارد حداکثر قیمت تا  ۱۰دالر افت داشته است .برای تولیدات با کورههای القایی قیمت را از  ۶۳۰تا

600

 ۶۳۵دالر به  ۶۲۰تا  ۶۳۰دالر هر تن درب کارخانه رساندهاند .در کل بازار میلگرد عراق تقاضای باثباتی دارد

400

ولی بازار آن پر است از محصوالت ایرانی که هفته های اخیر وارد این کشور شده است.

200
0
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تحلیل بازار بیلت
• قیمت بیلت در بازار داخلی چین  ۵۰۰دالر با  ۱۳درصد مالیات بر ارزش افزوده و در ثبات بوده است .ثبات

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
475

490

500

515

520

نسبی بازار محصوالت فوالدی از بازار بیلت هم حمایت کرده است .در بازار واردات چین بیلت تا  ۱۰دالر
بهبود هفتگی داشت و به  ۴۵۲.۵دالر هر تن سی اف آر رسید.
• بازار واردات بیلت جنوبشرق آسیا هفته گذشته بهبودهایی داشت ولی فعاالن بازار هنوز سیاست انتظار در
پیش گرفتهاند چون جو بازار محصوالت فوالدی آنها هنوز راکد است .متوسط قیمت بیلت وارداتی  ۲۱دالر

1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

در طول هفته گذشته در این منطقه باال رفته و  ۵۲۰دالر سیافآر ثبت شده است .بیلت صادراتی ویتنام
حدود  ۱۵دالر باال رفته  ۴۸۰دالر فوب شد ولی معامله چشمگیری در این قیمت نهایی نشد.

بیلت (فوب دریای سیاه  -شاخص صادرات )CIS

• میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران  449دالر در هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن ،کاهش 14
دالری را نشان میدهد.

900
800

• هفته گذشته میالدی ،متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس حدود  ۴۷۵دالر هر تن فوب دریای سیاه

700

بود که تا  ۱۵دالر کاهش قیمت داشت.

600
500

• موجودی فوالد چین همچنان در مدار نزولی بوده و طی هفته گذشته با  ۴۵۰هزارتن کاهش ()٪۳.۴۳

400
300

نسبت به هفته ی پیش به  ۱۲.۸۰میلیون تن رسید.

200
100
0
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تحلیل بازار زغال سنگ
• قیمت زغالسنگ ککشو روبه کاهش است؛ زیرا مشتریان تمایلی به خرید در سطوح باال نداشتند و

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
300

300

305

307

چشمانداز تقاضای فوالد ضعیف است.

309

• بهای زغال پرمیوم در تاریخ  17نوامبر  280تا  282دالر بر تن فوب بوده است .تامین کنندگان استرالیایی
قیمت های خود را در اوایل این هفته کاهش دادند و معامله ای با قیمت  313دالر در هر تن فوب هم
گزارش شده در مقابل پیشنهادات هفته گذشته  320دالر در هر تن فوب انجام شد.
1401/07/29 1401/08/06 1401/08/13 1401/08/20 1401/08/27

•

بهبود تقاضا در هند کمتر از حد انتظار بود و تولیدکنندگان فوالد در آسیا هم با فشار هزینه ز یاد روبرو

هستند.
زغال سنگ سخت ککشو پرمیوم  -چین
700

• در چین ،به دلیل کاهش شدید تولید که از هفته جاری آغاز شده ،هیچ قرارداد جدیدی برای متریال
وارداتی گزارش نشده است.

600
500
400
300
200
100
0
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نمودار قیمت پایه (دالر) محصوالت پتروشیمی بورس کاال
قیمت  29آبان
277,117

نام محصول

تغییرات قیمتی در یک ماه گذشته
275,338
273,037

272,440

قیمت  22آبان

271,520

1401/08/01 1401/08/08 1401/08/15 1401/08/22 1401/08/29

مقدار تغییر
(ریال)

(ریال)

درصد تغییر

سود کاستیک

70,891

67,289

3,602

5.4%

استایرن مونومر

250,099

239,338

10,761

4.5%

بنزن

213,926

208,499

5,427

2.6%

300,000

آلکیل بنزن خطی

434,382

431,593

2,789

0.6%

متانول

64,348

63,980

368

0.6%

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

224,957

225,867

910-

-0.4%

220,000

اسید استیک

110,307

111,626

319-،1

-1.2%

200,000

اوره گرانوله

124,881

128,765

884-،3

-3.0%

180,000

پارازایلین

242,503

250,384

881-،7

-3.1%

پلی اتیلن سبک خطی

252,657

263,664

007-،11

-4.2%

280,000
260,000
240,000

1401/08/29

1401/08/08

1401/07/17

1401/06/20

1401/05/30

1401/04/31

1401/04/05

1401/03/08

1401/02/18

1401/01/28

1401/01/08

1400/12/08

1400/11/17

1400/10/19

1400/09/28

1400/09/07

1400/08/02

1400/07/11

1400/06/21

1400/05/31

1400/05/02

1400/04/13

1400/03/23

1400/02/19

1400/01/29

نرخ دالر پتروشیمیها

021-42116000

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

www.mellatbroker.com

قیمت های جهانی محصوالت پتروشیمی

021-42116000

دالر  /تن

دالر  /تن

آخرین نرخ

نرخ قبلی

257

4.7%
4.2%

نام محصول

مرجع قیمت

سود کاستیک

فوب خلیج فارس

269

پروپیلن

 CFRچین

865

830

کریستال مالمین

فوب خلیج فارس

1,452

1,451

0.1%

اتیلن

جنوب شرق آسیا

880

880

0.0%

دو اتیلن هگزانول

فوب خلیج فارس

1,118

1,118

0.0%

اوره

 FOBخاورمیانه

504

507

-0.6%

دی آمونیوم فسفات

فوب خلیج فارس

703

708

-0.7%

اسید استیک

جنوب شرق آسیا

419

427

-1.9%

اوره پریل

 FOBچین

504

532

-5.3%

پارازایلین

جنوب شرق آسیا

921

1,009

-8.7%

متانول

 CFRچین

244

304

-19.7%

بوتادین

 CFRچین

527

740

-28.8%
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درصد تغییرات هفتگی
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آمار معامالت هفتگی بورس کاال
( 21آبان  1401تا  27آبان )1401

ارزش

حجم (تن)

تابلو
داخلی

تعداد خریداران

(میلیون ریال)

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

داخلی

رینگ صادراتی

تعداد فروشندگان
داخلی

تعداد قرار دادهای معامله شده

رینگ صادراتی

داخلی

تاالر پتروشیمی

118,281

32,651,607

33

56

2,570

تاالر پریمیوم

0

0

1

1

0

تاالر حراج باز

293,455

40,262,315

18

23

125

تاالر خودرو

1

6,871,285

1

1

554

تاالر سیمان

1,143,881

7,390,372

24

71

4,783

تاالر صنعتی

589,459

75,818,235

47

140

740

تاالر طال

0

2,096,132

3

2

24

تاالر فرآورده های نفتی

82,913

10,188,679

11

12

137

تاالر فرعی

22,484

3,761,166

28

36

249

تاالر کاالی صادراتی کيش
کل بازار

021-42116000

88,329
2,250,474

88,329

14,694,345
179,039,794

14,694,345

20
67

20
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32
298

32

رینگ صادراتی

55
9,182

www.mellatbroker.com
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