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 نیبنز
دالر در میلیون تن کاهش می  19.66در هفته  SMفوب کره به دلیل کاهش قیمت : بنزن آسیایی 

 .یابد
 .درصد کاهش می یابد 24واردات بنزن چین در سپتامبر -
 .هزینه های حمل و نقل به چین افزایش می یابد -

تن فوب کره، یعنی / دالر 992.67میلیون تن کاهش در هفته به / دالر 19.66بنزن آسیایی با 
 SMقیمت . ضعیف تر مونومر استایرن، رسید و به تدریج قیمت بنزن داخلی در چین نیز کاهش یافت

چین  CFRمیلیون تن در / دالر 1266دالر در میلیون تن کاهش یافت و به  54در مدت مشابه 
میلیون / یوان 7.980میلیون تن کاهش به / یوان 108شاخص داخلی چین شرقی در روز با . رسید

از نظر لجستیکی، . دالر در میلیون تن براساس برابری واردات ارزیابی شد 1.081.25تن معادل 
اکتبر پس از آن که  22مسیر کره جنوبی به شرق چین در  S&Pباتوجه به داده های گلوبال پالتس 

میلیون تن در روز برآورد شد، با محموله های / دالر 50میلیون تن افزایش تا / دالر 10با 
به گفته یکی از تجار مستقر در . شباهت داشت 2008تن به باال در ژانویه  2.000-3.000

سنگاپور در اوایل هفته، حمل و نقل به گونه ای است که مالکان حاضر نیستند به چین بروند زیرا باید 
اکتبر،  22براساس اطالعات جدید منتشر شده از گمرک چین در . مدت زمان طوالنی انتظار بکشند

 31.7تن رسیده است که  243.827درصد کاهش یافته و به  24واردات بنزن از چین ماهانه 
 .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است



 
 تولوئن

 و کره فوب در تن میلیون /دالر 829 روز، در کاهش تن میلیون /دالر 7 با اکتبر 22 در آسیایی تولوئن
 پیشنهاد هیچ .شد ارزیابی چین CFR در تن میلیون /دالر 869 افزایش، تن میلیون /دالر 4 با همچنین

 تن میلیون /دالر 829 قیمت با نوامبر در کره فوب قیمت .است نشده ثبت بازار ارزیابی فرایند در شفافی
 با نیز چین CFR .بود نوامبر دوم نیمه در تن میلیون /دالر 830 قیمت پیشنهاد از کمتر که شد ارزیابی

 میلیون /دالر 4 با چین، شرق در داخلی قیمت افزایش هم و انرژی مجتمع در قیمت افت هم گرفتن نظر در
 /یوان 20 با چین شرق در سابق مخزن داخلی قیمت .شد برآورد تن میلیون /دالر 869 تا افزایش تن

 دالر 917.57 معادل واردات، برابری براساس و رسید تن میلیون /یوان 6.810 به افزایش تن میلیون
 روز چهار برای داخلی قیمت افزایش .یافت افزایش روز در تن میلیون /دالر 2.73 که بود تن میلیون در

 شد برآورد تن میلیون در دالر 40 تا کره فوب و چین CFR شاخصهای بین اختالف .داشت ادامه متوالی
  تولوئن نقدی اختالف .است داشته افزایش تن میلیون در دالر 11 ازظهر بعد در روز ارزش با مطابق که

CFR نقدی اختالف با که کره فوب در معاملۀ پی در .شد ارزیابی تن میلیون در دالر 70 از کمتر هند  
 میلیون در دالر 899 تا کاهش تن میلیون /دالر 17 با مستقیم قیمت شد، انجام تن میلیون در دالر 70
 تن میلیون در دالر 840 به هفته در کاهش تن میلیون /دالر 10 با نیز FOB SEA .شد ارزیابی تن

 تن میلیون /دالر 4 با CFR SEA براین، عالوه .بود کره فوب شاخص از تر ضعیف حدی تا که رسید
 در CFR SEA خرید ایده از باالتر ها ارزیابی این .ماند باقی تغییر بدون تن میلیون /دالر 881 در کاهش

 .بود تن میلیون در دالر 880-870 بین نوامبر دوم نیمه
 



 

 پارازایلین
 ضعیف های زیرساخت کاهش :آسیایی پارازایلین

 تن میلیون در دالر 941-940 قیمت با سپتامبر در آسیا مبدأ با کاال مبادله-
 .است 2025 سال تا پتروشیمی صنعت بازدهی افزایش چین هدف -

  ضعیف ساختهای زیر دلیل به هفته، اواسط در انرژی باالدستی مجتمع در مجدد جهش باوجود آسیایی پارازایلین
 تن میلیون /دالر 28.17 و روز در کاهش تن میلیون /دالر 12 با اکتبر 22 در آسیایی پارازایلین سقوط .کرد سقوط

 براساس .رسید کره فوب در تن میلیون /دالر 919.5 و چین /تایوان CFR در تن میلیون /دالر 939.5 به هفته در
 قیمت با سنگاپور مرکوری و سنگاپور SKGC بین آسیا مبدأ با دسامبر محموله اکتبر، 22 در پالتس های ارزیابی
  قیمت با متعاقبآ معامله دومین سنگاپور، SKGC پیشنهادات افزایش از پس و شد معامله تن میلیون در دالر 940
  کاهش از نگرانی زیرا کند تقویت را پارازایلین بازار نتوانست نفتا سود .شد انجام طرفین بین تن میلیون در دالر 941
 کمترین به متوالی روز چهارمین برای نفتا-پارازایلین گسترش .است حاکم بازار بر همچنان کند تقاضا کند روند و سهام
 /دالر 29.795 و روز در تن میلیون /دالر 15 رسید؛ تن میلیون در دالر 153.875 یعنی ای هفته دو میزان

 فشار تحت دلیل به آسیایی مناطق در عملیات نرخ کاهش بحث منابع، گفته به .داشت کاهش هفته در تن میلیون
 به را چین در عملیات نرخ کاهش بازار در کنندگان شرکت که حالی در داشت؛ ادامه همچنان تولید های حاشیه بودن
 منظور به کلیدی صنایع برای را جدیدی های برنامه چین ملی اصالحات و توسعه کمیسیون .داشتند نظر زیر دقت

  پاالیش .شود می آلومینیوم و فوالد پتروشیمی، نفت، پاالیش شامل صنایع این .است داده ارائه انرژی وری بهره افزایش
 در صنعتی استاندارد با کارخانه ظرفیت از درصد 30 از بیش که کنند حاصل اطمینان بایستی پتروشیمی و نفت

  از کمتر ظرفیت با CDU ساخت و بازده کم تولید های ازظرفیت "منظم خروج" همچنین .دارد مطابقت انرژی حوزه
 بازسازی و سال در تن میلیون 1.5 از کمتر ظرفیت با سیال کاتالیزوری کرکینگ واحدهای سال، در تن میلیون 10

 .شد ریزی برنامه سال در تن میلیون 1 از کمتر ظرفیت با آروماتیک استخراج واحدهای جمله من کاتالیزور مداوم
 متانول

 .یافت کاهش هفته در تن میلیون /دالر 63 چین سنگ زغال :آسیایی متانول
 .یافت کاهش هفته در درصد 4.84 و 19.3 ترتیب به ژانویه در متانول و سنگ زغال معامالت-
 تایوان و آسیا شرق جنوب در کمرنگ های بحث ادامه -

  بود چین متانول بازار در ثباتی بی از متأثر که رساند پایان به مالیمی شیب با را هفته آسیایی متانول اسپات قیمتهای
 میلیون /دالر 63 با اکتبر 22 در چین CFR متانول قیمت .گرفت صورت ثابت قیمتهای مورد در کمتری مذاکرات

 اعالم از پس هفته اواسط در چین شرق در داخلی متانول قیمت .رسید تن میلیون در دالر 382 به کاهش تن
  بی این .یافت کاهش گمانها، و حدس و سنگ زغال افزایش از جلوگیری برای اکتبر 19 اواخر در چین دولت اقدامات

  .رسید می گوش به همچنان ثابت قیمت پیشنهادات هفته پایان تا و کشاند حاشیه به را بازار در کنندگان شرکت ثباتی
  منعقد بعد به هفته اواسط از چین CFR پریمیوم قیمت از درصد 1.5-1 قیمت با معامله چندین منابع، گفته به

 توانند نمی خریداران شود، می گزارش چین /تایوان CFR در MOC بازار ازطریق که معامالتی برای .شدند
Jiaxing شود پذیرفته بندر این است ممکن حال، این با .کنند اعالم طرفه یک بصورت تخلیه بندر یک بعنوان را.  

 به مجبور را فروشندگان استثنایی شرایط وجود که زمانی کنند برخورد منطقی معامالت طرفین دارد انتظار پالتس
 تعویض از مانع نبایستی خریداران .کند می قرارداد عقد از پس پایانه تعویض به مجبور را خریداران یا و کشتی تعویض
 را فروشندگان نباید خریداران کرد، آمادگی اعالم بار تخلیه برای جایگزین شناور اگر .شوند بار تخلیه یا و ها کشتی
 .دهند قرار فشار تحت

 



 

 اتیلن
 CFR مبنای بر محدود عرضه در تن میلیون /دالر 10 افزایش :آسیایی اتیلن

 .شود می CFR کمتر پیشنهادات به منجر کشتیها موجودی محدودیت-
 .شد خواهند محدود زیاد احتمال به نوامبر های محموله -

 /دالر 10 با ،CFR های محموله برای محدود پیشنهادات میان در اکتبر 22 در آسیایی اسپات اتیلن قیمت
 CFR در تن میلیون /دالر 1111 و آسیا شرق شمال CFR در تن میلیون /دالر 1200 افزایش، تن میلیون
 بر عرضه اینکه باوجود .است اتیلن بازار در مشکل بزرگترین همچنان بندر ازدحام .شد ارزیابی آسیا شرق جنوب
  و باال بسیار های هزینه اتیلن، حامل کمبود دلیل به گران معامله است، شده گرفته نظر در زیاد فوب مبنای
 نوامبر در دریایی های محموله ورود .دهند انجام اقداماتی CFR مبنای بر نتوانستند بندر ازدحام از نگرانی حتی

 منتقل دیگری نقاط به ها محموله اکثر رود می انتظار است؛ محدود آسیا در زیاد احتمال به متحده ایاالت از
 /دالر 1.266 روز در کاهش تن میلیون /دالر 24 با اکتبر 22 در استایرن قیمت دست، پایین در .شوند

 تن میلیون /دالر 38 با مشابه مدت برای MEG قیمت که حالی در شد؛ ارزیابی چین CFR در تن میلیون
 اکتبر 22 در C+F ژاپن نفتای محموله باالدست، در .رسید چین CFR در تن میلیون /دالر 822 به کاهش

  پالتس گلوبال های داده به باتوجه .شد ارزیابی تن میلیون /دالر 785.625 افزایش تن میلیون /دالر 3 با
S&P، در دالر 350-300 معمول سررسید از باالتر بود؛ تن میلیون در دالر 414.38 نفتا /اتیلن گسترش 

 .تن میلیون
 پروپیلن

 خرید تضعیف با هفته در چین CFR تن میلیون /دالر 15کاهش :آسیایی پروپیلن
 شاندونگ پروپیلن در تن میلیون در یوان 175 کاهش-

 چشم و انرژی کمبود زیرا یافت کاهش تن میلیون در دالر 12 اکتبر 22 در چین CFR پروپیلن واردات بازار
 در چین CFR فروش ایده .شود می خرید سقوط باعث دست پایین در پروپیلن پلی خرید برای تر ضعیف انداز

 در خرید شاخصهای که حالی در بود؛ کمتر اکتبر ماه در تن میلیون /دالر 1.150-1.140 از تاریخ همین
 تولید از یکی گفته به .یافت تنزل تن در دالر 1.100-1.050 به 1.100-1.080 از مدت همان

 چین CFR در تن میلیون /دالر 1100 از بیش نیست حاضر ای فروشنده هیچ چین، شرق در کنندگان
  قیمت .کردند می امتناع تن میلیون در دالر 1100 از باالتر خریدهای از امروز خریداران که حالی در بفروشد؛
 تن میلیون در یوان 9.025 به روز در کاهش تن میلیون /یوان 175 با اکتبر 22 در شاندونگ پروپیلن

 دست پایین محصوالت عرضه از نگرانیها و است ثبات بی بسیار بازار چین، صنعتی منابع از یکی گفته به .رسید
  محدودی های محموله و بود پایدار نسبتآ فوبکره شاخص .دارد ادامه همچنان سنگ زغال عرضه کمبود میان در

  کارخانه تولید توقف برای ریزی برنامه حال در جنوبی کره LG Chem حال، همین در .داشت فروش برای
 ظرفیت کارخانه این همچنین .است هفته دو طی در سال در تن میلیون 144.000 ظرفیت با الکل-اکسو
 محصول دو این تولید در اولیه مادۀ پروپیلن دارد؛ را سال در هگزونال اتیل و بوتانول تن 144.000 تولید
 .است

  
 



 
 شرایط اقلیمی تنها مالک تسهیل فروش نفت در پتروکوادور

پاالیشگاه دولتی پتروکوادور شرایط و ضوابط معامالت نفتی را تغییر داده است تا به خریداران کمک کند تا چالش 
به گفته این پاالیشگاه، طرفهای مقابل هم اکنون . گستردۀ اعتبار اسنادی از سوی بانک ها و بیمه گذاران فائق آیند

.  ارائه دهند Aمی توانند ضمانت های الزم را از بانک های داخلی با پشتیبانی بانک های خارجی دارای رتبه سه گانه 
فهرست بانکهای . این شرکت همچنین بیمه نامه های داخلی را با حمایت نهادهای بین المللی بیمه اتکایی می پذیرد

شعبه افزایش  750شعبه به  386بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی اکوادور واجد شرایط صدور ضمانت نامه از 
اکنون خریداران می توانند ارزش صادرات را قبل از فروش بعنوان بخشی از گزینۀ پرداخت پیشرفته واریز . یافته است

پترواکوادور معتقد است این اقدام به دلیل مشکالت دریافت اعتبار از برخی نهادهای بین المللی در نتیجۀ . نمایند
 BNPو  Credit Suisseبرخی مؤسسات اروپایی من جمله . محدودیت فروش نفت خام از آمازون مطرح شد

Paribas برخی دیگر مانند . در ژانویه از تأمین نفت خام آمازون اکوادور انصراف دادندUBS  وRabobank 
 .نیز نسبتآ کنار کشیدند

 ایجاد تعادل در بازار با تغییر سوخت
افزایش قیمت گاز طبیعی نرخ تقاضا برای محصوالت نفتی جایگزین را افزایش داده و بر بازارهای جهانی نفت و 

قیمت گاز به حدی باال است که شرکتهای برق و مصرف کنندگان . فرآورده های نفتی تأثیرات منفی به همراه دارد
قیمت گاز در اروپا تا به حال به سطحی رسیده است که روی اوراق . صنعتی به فرآورده های نفتی روی آورده اند

این که دقیقآ این تغییر و . شرکتها را به مصرف نفت خام، نفت کوره و حتی گازوئیل به جای گاز ترغیب می کند
تعویض تا چه میزان صورت می گیرد، به در دسترس بودن ظرفیت نفتی و سردی هوای زمستان در نیمکره شمالی 

بشکه در روز تقاضای مازاد نفت طی  700.000در این مرحله، براساس ارزیابی های آرگوس حدود . بستگی دارد
این تقاضای مازاد اثرات قابل توجهی . ماههای اکتبر تا مارس توسط بخشهای مختلف عمدتآ در آسیا تولید می شود

بشکه  400.000بدون تغییر سوخت، برنامه ریزی ماهانه . بر شرایط جهانی در طی سه ماهه جاری خواهد داشت
در روز تولید نفت خام توسط اوپک پالس از تقاضای اصلی نفت فراتر رفته و منجر به افزایش ذخایر جهانی در سه 

 .بشکه در روز می شود 700.000ماهه چهارم حدود 
  



 


