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 بنزن
 احساس ضعیف تر در میان عوامل مختلط: بنزن آسیایی

 .قیمت استایرن پس از شروع عالی در هفته کاهش یافت-
 شد بسته تر پایین کره بنزن فوب -

 در 2022 سال اول ماهه سه در زیرا داد قرار تأثیر تحت را آسیا بنزن بازار تر ضعیف تجاری احساسات

 و ماند باقی تن میلیون /دالر 9 کمتر کنتاگوی در فوریه /ژانویه ساختار .بودند مختلط نسبتآ بنیادی عوامل

 تغییر تن میلیون /دالر 917 فوریه معامالت جنوبی، کره از .چرخید جنوب سمت به کامآل بازار سطوح

 /دالر 914 به و یافت کاهش تن میلیون /دالر 7 (آذر 26) دسامبر 17 در کره فوب بنزن قیمت .کرد

 CFR بنزن دالری 10 کاهش به منجر که شد مشاهده چین شرق از فروش فشار اندکی .رسید تن میلیون

 همان در چین CFR براساس ژانویه شناور پیشنهادات .رسید تن میلیون /دالر 917.50 به روز در چین

 مانند بنزن دستی پایین محصوالت برای تقاضا دیگر، جاهای در .شد تکرار تن میلیون /دالر 30 قبلی سطح

 پایان به به شدن تر نزدیک با محصوالت سایر که حالی در یافت؛ کاهش سیکلوهگزان و استایرن مونومر

 بر زیادی فشار ضعیف اقتصاد و حد از بیش عرضه .بودند تجاری های فعالیت تدریجی کاهش شاهد سال،
  از (آذر 26) دسامبر 17 در و گرفت سر از را خود نزولی مسیر چین CFR استایرن .کرد وارد استایرن

 تقاضای نرخ .یافت کاهش تن میلیون /دالر 1.082 به (آذر 23) دسامبر 14 در تن میلیون /دالر 1.110

 که حالی در شد؛ بحث کیلوگرم /روپیه 89 محلی تقاضای که شد شنیده و یافت کاهش هند در سیکلوهگزان

 /دالر 160 از باالتر شاخص این منابع، از یکی گفته به .شد مشاهده کره فوب در فروش های شاخص

 2.050 محدوده در قبل هفته مشابه قیمتها زیرا رسید بست بن به آسیا در کاپروالکتوم بازار .است تن میلیون

 .گرفتند قرار تن میلیون /دالر
 



 

 تولوئن
 .یابد می ادامه بازار نزولی روند انداز، چشم تغییر با :آسیایی تولوئن

 شرقی جنوب آسیای در ژانویه های قیمت افزایش-
 هند های قیمت و تقاضا شدن مخلوط -

 رسید؛ کره فوب تن میلیون /دالر 694 به (آذر 26) دسامبر 17 در روز در کاهش تن میلیون /دالر 6 با آسیایی تولوئن

 در .رسید بشکه هر در دالر 74.43 به کاهش تن میلیون /دالر 0.14 با برنت ICE آتی قیمتهای فوریه در که حالی در

 فوب محموله برای پیشنهادی بعدآ اگرچه نشد؛ شنید کره فوب محموله برای پیشنهادی هیچ ازظهر، بعد اوایل و آسیا صبح
 تن میلیون /دالر 695 با و شد شروع تن میلیون /دالر 700 قیمت با پیشنهاد این .شد مطرح سال دوم نیمه در ژانویه

 به .رسد می نظر به نزولی کامآل حاضر حال در آسیا شمال در تولوئن بازار آسیایی، منابع گفته به .شد عرضه کره فوب

 بطور نوامبر در شده انجام خرید دلیل به دسامبر در وی شرکت شرقی، جنوب آسیای بازار در خریداران از یکی گفته

 برای تقاضایی هیچ خریداران اما است بوده پیشنهاد از باالتر نوامبر قیمتهای است؛ شده داده پوشش بارگیری برای کامل

 کانتینرها به دسترسی است، مواجه آن با آسیا شرق جنوب در تولوئن صادرات که مسائلی از دیگر یکی .نداشتند ژانویه

 حال در تولوئن بازار دیگر، منبع گفته به .گرفت می نادیده را تقاضا نرخ که بود حدی به منطقه در کانتینر کمبود .است
 بهبود گذشته روز 15-10 طی در هند بازار در قیمتها .داشت افزایش کره فوب تن میلیون /دالر 75 هند در حاضر

 .نشد خریداری بازار این در ای محموله هیچ تاجران گفته به که حالی در است، یافته

 پارازایلن
 میلیون تن در قیمت های باالدستی/ دالر 4افزایش : پارازایلن آسیایی

 بهبود حاشیه های پارازایلن با کاهش تقاضا-
 2022مارس -ترن اور پتروناس در فوریه -

یکی از منابع درمورد موضع محتاطانه شرکت کنندگان . نقدینگی معامالت در طول هفته باوجود تعطیالت کاهش یافت

منابع همچنین کاهش نقدینگی را علیرغم برخی تسویه حساب های شنیده شده در بازار؛ . نسبت به پایان سال صحبت کرد
بحثها در طول هفته بر روی خرید با تحویل فوریه متمرکز بود و . نسبت دادند 2022به مذاکرات ادامه دار برای سال 

، یک محمولۀ فوریه با مبدأ آسیایی بین (آذر 26)دسامبر  17همچنین در طول فرایند ارزیابی نزدیک بازار پالتس در 

در همان سطح مبادله  SKGCمیلیون تن؛ قبل از مناقصه / دالر 837سنگاپور با قیمت  SKGCمرکوریا سنگاپور و 

میلیون / دالر 129.33نفتا از پایین ترین رکورد هفته به  -پس از بازگشت پارازایلن، کاهش اولیه اسپرد پارازایلن. شد

. میلیون تن در هفته رساند/ دالر 125.08میلیون تن میانگین هفتگی را به / دالر 10.23تن رسید و همچنین با کاهش 

چین و کاهش تولید  PTAبه گفته چندین منبع، مشکلی در تقاضای پایین دستی با نرخهای عملیاتی پایین تر در بخش 

درصد در اوایل هفته به حدود  72در چین از  PTAبه گفته منابع بازار، میانگین نرخ اجرای . برنامه ریزی نشده است

کاهش یافت؛ فشاری را که تولیدکنندگان پارازایلن باوجود کاهش با آن مواجه بودند ( آذر 26)دسامبر  17درصد در  63

باتوجه به اخبار کارخانه و به گفته منابع آگاه، پتروناس . نفتا را نیز محدود کرد -را افزایش داده و بهبود گسترش پارازایلن

مالزی برنامه تعمیر و نگهداری را از فوریه تا مارس در واحدهای آروماتیک پاالیشگاه کرتیه در ترنگانو برنامه ریزی 
پاالیشگاه کرتیه در باالدست دارای . تن کاهش خواهد یافت 250.000کرده است؛ با این حال، بنزن در دو ماه حدود 

 .بشکه در روز است 50.300بشکه میعانات گازی در روز و یک واحد تقطیر خام با ظرفیت  75.000
 



 

 متانول
 .کرد تعیین را بازار روند جنوبی کره قیمت کاهش :آسیایی متانول

 .است متفاوت چین ژانویه انداز چشم-
 چین اسپات CFR کاهش -
 کیلوگرم /روپیه 33-31 با هند سابق تانک تجارت کاهش -

 رسید تن میلون /دالر 41 به قیمتها دالری 19 کاهش با ،(آذر 26) دسامبر 17 به منتهی هفته در جنوبی کره

 ژانویه، در .بود نزولی چین متانول بازار در احساسات که حالی در کرد؛ تعیین را آسیایی متانول بازار روند که
 تخلیه ژانویه برای را تن 10.000 فروشندگان از یکی زیرا گرفت قرار فروش فشار تحت جنوبی کره بازار

 /دالر 420 به هفته اوایل در تن میلیون /دالر 450 از (آذر 26) دسامبر 17 در پیشنهادات اینکه از پس کرد؛

 کره در بنیادی عوامل دستی، پایین تقاضای و محدود وارداتی عرضه میان در .یافت کاهش کره CFR تن میلیون

 /سنت 56 یا کیلوگرم /وون 640 حدودآ هفته در سابق تانک از خارج قیمتهای .بودند ثابت همچنان جنوبی

 (آذر 26) دسامبر 17 به منتهی هفته در ژانویه وارداتی های محموله برای چین در پیشنهادات .بود ثابت کیلوگرم

 اوسط در ژانویه در تحویل برای تحریمی غیر منشأ با متانول تن 3.000 برای پیشنهادی منابع .بود اندک بسیار

 در چین فوب های محموله .شد گرفته پس بعد روز اما شد ظاهر چین CFR تن میلیون /دالر 345 قیمت با هفته

 اجرا قابل تایوان و جنوبی کره برای را آربیتراژ که گرفت قرار بحث مورد تن میلیون /دالر 370-365 حدود

 به متانول ساحلی کارخانجات رود می انتظار که آنجا از .بود متفاوت ژانویه در چین متانول بازار انداز چشم .کرد

 نیمه در متانول تقاضای برسند؛ عملیاتی باالی نرخهای به ژانویه اواسط در و برگشته نگهداری و تعمیر از الفین

 که گفتند منابع به ایرانی متانول کنندگان تولید .یابد کاهش فوریه اوایل در قمری نو سال از پیش و ژانویه دوم

 ایران آیا نیست مشخص منابع، گفته به .کند ایجاد را ای بالقوه افزایش تواند می زمستان در اولیه مواد کمبود

 متانول بازار .خیر یا داد خواهد تغییر گرمایشی سیستم برای خانواره به صنعتی بخش از را طبیعی گاز عرضه
 .کرد دنبال را مجاور بازارهای در کاهش و شد بسته قیمت کاهش با هفته پایان در هند

 اتیلن
 .است ضعیف دار ادامه مذاکرات میان در اسپات تجارت :آسیایی اتیلن

 .ماند تغییر بدون نفتا قیمت در فروش های شاخص-
 .کرد کمک خرید به فوری نیاز عدم به دستی پایین های حاشیه کاهش -

 برای مذاکرات در کنندگان شرکت اکثر زیرا است ضعیف همچنان آسیایی اتیلن بازارهای در اسپات فعالیت

 مداوم بطور نفتا قیمت زیرا بود تغییر بدون زیادی حد تا هفته در فروش های شاخص .بودند دار مدت قراردادهای
 های شاخص .بمانند حاشیه در تا داشت آن بر را تولیدکنندگان و بود تن میلیون /دالر 700 از باالتر هفته این در

 اینکه بویژه کردند؛ می صحبت دستی پایین بخشهای در سود حاشیۀ کاهش از خریداران اکثر و بود ثابت خرید

 کاهش و ها حاشیه بودن منفی دلیل به باال چگالی با اتیلن پلی گلیکول، مونواتیلن استایرن، مونومر تولیدکنندگان

 بازارهای در .است مواجه لجستیک مشکالت با همچنان بازار .نداشتند خرید به چندانی عالقه عملیاتی نرخهای
  به افزایش تن میلیون /دالر 0.50 با (آذر 26) دسامبر 17 در آسیایی C+F ژاپن نفتای محموله باالدستی،

 .رسید تن میلیون /دالر 707
 



 
 پروپیلن
 .بود متمرکز ثبات با دار مدت مذاکرات بر هفته در چین CFR بازار :آسیایی پروپیلن

 .کند می تعطیل موعد از زودتر را ACN کارخانه ژجیانگ پتروشیمی-
 دسامبر 20 به نزدیک IOC پروپیلن تن میلیون 7.050 خرید مناقصه -

 فعالیت هیچ اینکه بدون شدند؛ متمرکز 2022 سال برای خود ای دوره مذاکرات بر کننده شرکت 17

 چون است آرام بسیار هفته این آسیا، شرق در خریداران از یکی گفته به .باشند رسانده پایان به را تجاری
 نسبت بشکه هر در سنت 14 فوریه برنت ICE خام نفت آتی قرارداد .اند نشسته مذاکره میز پشت همه

 وقت به ازظهر بعد 4:30 ساعت در بشکه /دالر 74.43 به و یافت کاهش آسیایی قبلی بسته به

 افزایش قبل به نسبت تن میلیون /یوان 25 شاندونگ در قیمتها چین، داخلی بازارهای در .رسید سنگاپور

 26) دسامبر 17 در منابع از یکی گفته به .رسید سابق تانک در تن میلیون /یوان 7.400 به و یافت

 در را خود سال /تن 260.000 ظرفیت با اکریلونیتریل 1 شماره کارخانه ژجیانگ پتروشیمی ،(آذر

 این .است کرده تعطیل روز 45-35 مدت به (آذر 24) دسامبر 15 در شرقی چین در ژجیانگ استان

 ژوئیه اواخر در که ACN کارخانه دومین در تولید تثبیت از پس که بود کرده ریزی برنامه قبآل شرکت

 محموله فقط حاضر حال در شرکت این .است کرده تعطیل تعمیرات دلیل به را اول کارخانه شد، شروع
 دو هر اندازی راه با منابع، برخی گفته به .فروشد می چین در موقت مشتریان به را خود ACN های

 .باشد داشته المللی بین بازار در فروش برای یدکی های محموله شرکت رود می انتظار ACN کارخانۀ

 سه دنبال به و بود کرده صادر خرید مناقصه یک قبآل هند نفت شرکت که شد شنیده اخبار برخی در
 .داشت 2022 مارس و فوریه برای پلیمری پروپیلن تن 7.050 مجموع در تنی، 2.350 محمولۀ

 



 
 بوتادین
 .کند می سقوط عرضه کاهش دلیل به چین CFR :آسیایی بوتادین

 .است مبهم انداز چشم یک خرید؛ برای ضعیف اشتهای دلیل به خرید سطح کاهش-
 .است مانده ثابت قیمت بحثهای -

 کاهش توجهی قابل میزان به را خرید های شاخص خریداران زیرا است یافته کاهش هفته ابتدای از چین بوتادین قیمت
 تر پایین و تن میلیون /دالر 600 قیمت با عمدتآ (آذر 26) دسامبر 17 به منتهی هفته در خرید های شاخص .اند داده

 تهیه بازار، منابع گفته به .کردند اشاره چین داخلی بازارهای در بویژه فراوان، عرضه به خریداران و بود نوسان در
 .کشد می طول هفته سه حداقل آنها تحویل زیرا بود خطر پر بسیار قیمت نزولی روند وجود با CFR های محموله

 ثابت زیادی حد تا دستی پایین تقاضای زیرا بود کم نیز تایوان و جنوبی کره در خرید اشتهای که گفتند منابع این همچنین

 .بود افزایش حال در اروپا و متحده ایاالت بازارهای در دستی پایین تقاضای کاهش دلیل به موجودی سطح .است بوده
 بازار، منابع گفته به .شد تثبیت قیمت، اختالل بحثهای میان در دسامبر، 17 در چین داخلی بازارهای در ستد و داد

 کاهش نفتا ارزش از کمتر به شدت به بوتادین قیمت زیرا است دشوار ثابت قیمت براساس بوتادین تولیدکنندگان با مذاکره
 ثابت قیمت مذاکرات برای را CFR تن میلیون /دالر 700 به نزدیک های قیمت بوتادین تولیدکنندگان اکثر .است یافته

 در ضعیف های حاشیه دلیل به شرقی شمال آسیای تولیدکنندگان بازار، در کنندگان شرکت از یکی گفته به .دارند می نگه

 ضعف به باتوجه نیز چینی فروشندگان از برخی .هستند متحده ایاالت بازار به ها محموله ارسال دنبال به احتماآل آسیا

 در عمدتآ شناور معامالت .بودند چین فوب براساس چین از خارج به ها محموله صادرات دنبال به چین، بازار در قیمتها
 دالری 60-50 تخفیف آسیا، شرق شمال CFR برای شناور قیمت وجود با .شدند منعقد باالتر های تخفیف با هفته طول

 چین CFR به نسبت تن میلیون /دالر 200 از بیش آسیا شرقی جنوب فوب که حالی در شد؛ شنیده تن میلیون هر در

 .داشت تخفیف
  
  
 



 


