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 .قیمت ها به دلیل نگرانی از عرضه محدود افزایش می یابد: تفسیر روزانه پالتس بنزن آسیایی

 .چین گسترش می یابد CFRفوب کره با افزایش محدود فوب -
 .تقاضای پایین بنزن به نظر پایدار است -

عرضه بنزن در کوتاه مدت ممکن است دارای محدودیت منطقه ای باشد و این امر قیمت بازار بنزن 
علیرغم عوامل نزولی هفته گذشته که بازار را تحت فشار قرار داده بود، . آسیایی را تا حدی کاهش می دهد

 959قیمت فوب کره در نوامبر به . منافع مناقصه برای محموله های فوب کره در نوامبر منعکس شده بود
 4تن در روز، /دالر  963.67سپتامبر با قیمت  24دالر در میلیون تن رسید و بنزن فوب کره ای در 

بعدازظهر به وقت سنگاپور، پیشنهاد محموله فوب  16:28:21در ساعت . دالر در میلیون تن باقی ماند
بعدازظهر به وقت سنگاپور در همان  16:29:25دالر در تن بود و متعاقبآ در  981کره ای در نوامبر 

عالوه براین، بازگشت تدریجی در بازار باالدستی نفت باعث شده بود که قراردادهای آتی . سطح ثبت شد
سپتامبر فراتر رفته و حمایت بیشتری از جهش  24دالر در بشکه در  77نفت برنت در ماه نوامبر از امروز 

در . فعالیتهای تجاری در اکثر اوقات در طول روز به سمت ماهیت شناور پیش می رفت. قیمتها نشان دهد
دالر در میلیون تن باالتر از میانگین هفتگی اکتبر شاخص پالتس بنزن کره  2نوامبر محموله فوب کره با 

با این وجود، ظاهرآ بازارهای پایین دست می توانند بنزن آسیایی را تا حدودی تحت تأثیر . پیشنهاد شد
به گفته چندین منبع محلی، تولید در میان تعداد انگشت شمار تولید کنندگان فنل، آنیلین، . قرار دهند

کاپروالکتام، یا پایین دست از فرآورده های استایرن کاهش یافته و برخی از آنها حتی در چین متوقف شده 
این حرکت پس از ابالغ دستورالعمل های جدید ازطرف چین برای محدود کردن انتشار کربن و در . اند

شاخص بنزن داخلی شرق چین . نتیجه محدود کردن مصرف نامناسب انرژی در برخی استانها انجام شد
 .تن رسید/ یوان 7672تن کاهش یافت و به / دالر 6.99تن در روز یا حدود / یوان 70

 



 

 .با افزایش بازارهای نفت خام و انرژی تقویت می شود: پالتس تولوئن آسیایی
 .شاخص فوب کره شاهد پیشنهاد فعال در طرحهای مختلف است-
 .بازار جنوب شرقی آسیا با از سرگیری عملیات افزایش می یابد -

معامالت آتی نفت خام در معامالت  . سپتامبر به دلیل افزایش بازارهای نفت خام و انرژی تقویت شد 24تولوئن آسیایی در 
خرید زمستانی برای نیمکره شمالی قرار است از . سپتامبرعلیرغم تداوم کسری عرضه افزایش یافت 24بعدازظهر در آسیا در 

  77.47دالر در هر بشکه افزایش به  1.02نوامبر نسبت به قرارداد قبلی  ICEقرارداد آتی . این تجمع بیشتر حمایت کند
دالر در هر میلیون تن  711.125میلیون تن افزایش به / دالر 7.25ژاپن در روز با  C+Fدالر در بشکه و شاخص نفتی 

کلتکس برای عرضه و ارائه پیشنهادات خود در بازارهای مختلف ظاهر   GSدر بازار فوب کره، هم توتال و هم . افزایش یافت
میلیون تنی در نیمه دوم  2000دالر در میلیون تن برای فوب کره با بارگیری محموله  805مجموع پیشنهادات تا . شدند

دالر در میلیون تن پیشنهاد   800کلتکس برای هر بارگیری در نوامبر معامالت روزانه تا  GSاکتبر فراتر رفت؛ در حالی که 
دالر در میلیون تن در فوب کره و بدون تغییر با   802.50دالر در میلیون تن تا  0.50تولوئن آسیایی با کاهش . داد

این شاخصها بطور متوسط در الکهای سه ماهه سوم و . سپتامبر ارزیابی شد 24چین در  CFRمیلیون تن در / دالر 811
.  دالر در میلیون تن ارزیابی شد 802.50میانگین این ارزیابی نیم هاهه . نوامبر را اعمال شدند H1اکتبر و  H2چهارم؛ 

دالر افزایش در میلیون تن به  37ارزش بازارهای چین تا این هفته بدون تغییر باقی ماند و قیمتهای ثابت این هفته با 
قیمت کانتینرهی داخلی در . چین وجود نداشت CFRهیچ شاخصی برای بازار . دالر در میلیون تن رسید 13.50-17

دالر در میلیون  752.96میلیون تن رسید که معادل / یوان 5.655یوان افزایش در میلیون تن به به  20شرق چین با 
 .تن در روز براساس معیار واردات بود

 .دالر در تن افزایش می یابد 15.50با تقویت بازارهای مجاور : آسیاییپارازایلین 
 .دسامبر به صفر می رسد/ گسترش معامالت نوامبر-
- PXN علیرغم بهبود روزانه، در هفته کاهش می یابد. 

  15.50پارازایلین آسیایی روند صعودی را از اواسط هفته با پشت سر گذاشتن روندهای افزایشی افزایش داد و با افزایش 
چین و / تایوان CFR/ دالر در تن  916.25دالر در میلیون تن در هفته به  3.50دالر در میلیون تن در روز و 

دالر  7.25سپتامبر با  24ژاپن در  C&Fشاخصهای نفتای . سپتامبر رسید 24دالر در تن فوب کره در  897.25
در روز با افزایش  PXNیا  PXدالر در میلیون تن صعود کرد؛ در حالی که قیمت نفتا  711.125افزایش در هر تن به 

دالر در  10.75به میزان  PXNافزایش هفتگی . دالر در میلیون تن رسید 205.125دالر در میلیون تن به  8.25
میلیون تن کاهش یافته است و یک منبع آگاه علت آن را کاهش تولیدات پایین دست در زمان تعمیر و تعطیلی پاالیشگاهها  

در طی روند ارزیابی پالتس بازار،  . را مهار کرده است PXدر عین حال، عرضه زیاد نیز با وجود استحکام نفتا، افزایش . دانست
مدتی پس از . دالر در میلیون تن معامله کرد 919سنگاپور با قیمت  BPماکوئر سنگاپور در نوامبر یک محموله آسیایی را به 

همان سطح اختالف  . سنگاپور انجامید BPآن، دومین معامله با گلنکور سنگاپور به فروش محموله آسیایی با همان الک به 
دسامبر از گلنکور / دالر در میلیون تن به دلیل پیشنهاد برای نوامبر 1.50سپتامبر از  24بین ماههای نوامبر و دسامبر در 

با این حال، تنش بازار نسبت به چشم انداز در ماه اکتبر با کاهش تقاضا  . دالر در میلیون تن کاهش یافت 0.50سنگاپور به 
 .در مصرف کنندگان نهایی به دنبال اقدامات اخیر زیست محیطی دولت چین کاهش یافت

 



 

 .در پی کاهش قیمت چین سقوط کرد: استایرن آسیایی
-TKSC  تعمیرات واحدSM  در برنامه قرار داد 2022را در سه ماهه اول. 
 .تنگنای عرضه در هند تسهیل می شود -

بازار مونومر آسیایی هفته جاری را در میان سطوح پایین تری که در بازار داخلی چین مورد بحث قرار گرفت، با اندکی  
دالر کاهش در میلیون تن در  1آسیایی در روز  S&P ،SMبراساس داده های پالتس گلوبال . صعود به پایان رساند

CFR  با  . سپتامبر ارزیابی شد 24دالر در میلیون تن در  1.184دالر در میلیون تن و در فوب کره  1.204چین
به گفته یک منبع مطلع تقاضای  . دالر در میلیون تن کاهش یافت 16این حال براساس این داده ها، قیمتها در هفته 

:  همچنین افزود. کمتری برای محموله های وارداتی کمتر از میزان پیش بینی شده باعث کاهش قیمت این شاخص شد
در بازار شرق . خریداران محموله های داخلی را به دلیل نداشتن مشکالت در حمل و نقل بر واردات ترجیح می دهند

میلیون تن در مخزن / یوان 9005یوان کاهش در هر میلیون تن در روز به  15چین، شاخص پرومپت استایرن 
کمپانی استایرن کویت قصد دارد کارخانه مونومر استایرن . دالر در میلیون تن ارزیابی شد 1209.83سابق، برابر با 

تن در سال را به دلیل تعمیرات در سه ماهه اول تعطیل کند؛ با اینکه تعمیرات تا نیمه دوم   450.000با تولید 
سپتامبر، پس از افزایش چشمگیر در هفته  24در هند، قیمت استایرن در هفته تا . ژانویه نیز ادامه خواهد داشت

این امر را میتوان در کاهش قیمتهای . ناشی از تأخیر در ورود محموله، کاهش یافت "کمبود موقت"گذشته به دلیل 
 .بازار داخلی منطقه مشاهده کرد

 دالر در میلیون تن در محدوده انرژی، قیمت باالی زغال سنگ 20-10: آسیاییمتانول 
 .سال رسید 2.5قیمت مخازن سابق چین شرقی به باالترین حد -
 .کنترل مصرف انرژی چین غالب است -
 .شرایط مورد نیاز کره جنوبی در اکتبر تحت پوشش است -

سپتامبر مختل شد زیرا قیمتها با بازگشت بازار چین  24فعالیتهای تجاری در بازار متانول آسیایی در هفته منتهی به 
قیمت متانول در شرق . از تعطیالت جشنواره نیمه پاییز افزایش یافت؛ در حالی که قیمتها در دیگر مناطق عقب ماند

دالر در میلیون تن افزایش یافت که متأثیر از قیمت باالی زغال  38یوان یا  250سپتامبر  23-22چین طی 
،  S&Pباتوجه به داده های پالتس گلوبال . سنگ، معامالت آتی صعودی و محدودیتهای دولت در مصرف انرژی بود

. ماه گذشته بوده است 30یوان در باالترین سطح  3150-3100قیمت این محموله در شرق تایکانگ این هفته 
چین بدون پیشنهاد برای قیمت ثابت شنیده   CTRدالر در میلیون تن در  415-412شاخصهای خرید با قیمت 

چین به پایان   ICIS CFRدرصد  3هزار تن با بارگیری از میدل ایست با قیمت  10سپتامبر، محموله  22در . شد
.  در هند، بحث در مورد محموله های واراداتی اسپات بعنوان شاخصهای افزایش قیمت بازار متانول چین بود. رسید

هند مورد بررسی قرار  CFRدالر در میلیون تن در  450-440سپتامبر  4محل ورود محموله های اکتبر در 
تایوان  CFRدالر در میلیون تن در  445باتوجه به قیمت متانول هند، خرید کاال برای محموله های اکتبر به . گرفت

 .سپتامبر افزایش یافت 21دالر در میلیون تن در  425سپتامبر از  24در 
 



 

 .دالر در میلیون تن افزایش یافت 25با عرضه محدود : آسیاییاتیلن 
 .تقاضای اکتبر همچنان تأمین نشده است-
 .نفتا با اتیلن باالتر گسترش می یابد-گسترش معامالت اتیلن -

پشتیبانی می شود، در حالی که شاخصهای   CFRقیمتهای اتیلن اسپات آسیایی عمدتآ با پیشنهادات محدود براساس 
در میلیون تن شمال   CFRدالر  1.150سپتامبردر  24قیمتهای پیشنهادی در . خرید باالتری قابل مالحظه است

شرقی آسیا باقی ماند و معامله گران انتظار داشتند محموله های ورود در اکتبر سریع تر در سطح باالتری تحویل داده  
به گفته منابع، مقدار زیادی از تقاضا  . دالر در میلیون تن افزایش یافت 1130-1120شاخصهای خرید به . شوند

برای ماه اکتبر هنوز برآورده نشده است؛ با این حال، به دلیل عدم اطمینان از عملیات پایین دست در اکتبر به دلیل  
به دلیل افزایش قیمتهای . کنترل انرژی چین، میزان درخواست خریداران کمتر از آن چیزی است که باید باشد

باالدست، شرکت کنندگان در بازار از افزایش قیمت اتیلن شگفت زده نشدند و تولید کنندگان به احتمال زیاد قیمت 
دالر کاهش در  1در پایین دست، قیمت استایرن با . فوب خود را به دلیل هزینه های باالی مواد اولیه افزایش دادند

چین مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در حالی که قیمت  CFRدالر در میلیون تن در  1.204میلیون تن در روز با قیمت 
MEG  دالر در میلیون تن در  725دالر افزایش در میلیون تن تا  10برای مدت مشابه باCFR  24چین در  

  711.125دالر در میلیون تن تا  7.25با افزایش  C+Fدر باالدست، محموله نفتای ژاپن . سپتامبر ارزیابی شد
، گسترش S&Pباتوجه به داده های پالتس گلوبال . سپتامبر ارزیابی شد 24دالر در هر میلیون تن در آسیا در 

دالر در میلیون تن  350-300دالر در میلیون تن، باالتر از حد معمولی  423.88نفتا در  -معامالت اتیلن
 .ارزیابی شد

  
 



 


