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 ثبات قیمت فوب
این هفته قیمت فوب همچنان ثابت بوده است که تا حدی به دلیل کاهش نرخ هزینۀ حمل و نقل، عالوه بر شرایط 

به دلیل  CFRدر همین حال با تقویت قیمت فوب در خاورمیانه، پیامدهای جدید . سخت عرضه ایجاد شده است

دسترسی کمتر به محموله های فوری، تأخیر در تصمیم گیری های خرید در نتیجۀ سطوح باالی قیمت ها و 
 CFRدر چین، قیمت های . همچنین در برخی موارد کمبود سایر مواد اولیه مانند آمونیاک مشاهده شده است

اندکی مالیم تر روی دو محموله که قبآل از خاورمیانه حرکت کرده بودند، منعقد شد؛ در حالی که شرایط خرید 

تناژ قرارداد . برای چین قبل از تعطیالت ملی سال نو قمری کمرنگ شده و بطور موقت تجارت را متوقف کرد

برای سه ماهه اول سال در حال حاضر تا حد زیادی نهایی شده است، در حالی که بازار نقدی اکنون از سطوح 
 .مذاکرات در بازار گوگرد مذاب اروپا همچنان ادامه دارد. قرارداد باالتر رفته است

 افزایش تقاضا و قیمت در بازارهای آسیایی
تن است که با افزایش سریع تقاضای گوگرد مذاب در / دالر 338-180بین  CFRقیمت نقدی تمام گریدهای 

قیمت فروش در هفته گذشته به . تن افزایش یافته است/ دالر 20آستانه تعطیالت سال نو قمری، در قیمت پایین 

/  تن کاهش یافت زیرا دو محموله اسپات خاورمیانه در این هفته به جنوب چین با قیمت پایین/ دالر 7میزان 

تن / دالر 338-333به دنبال فروش جدید در این محدوده، فقط گرانول . تن فروخته شد/ دالر 330متوسط 

CFR قیمت گوگرد مذاب افزایش یافت زیرا خریداران صنایع شیمیایی به دنبال تأمین نیازهای . ارزیابی می شود

-180محدوده قیمت گذاری اسپات بین . قبل از تعطیالت سال نو قمری بودند که منجر به افزایش قیمت ها شد
تقاضای چین اکنون در آستانۀ تعطیالت سال نو قمری محدود خواهد . تن در چین گزارش شده است/ دالر 230

قیمت . شد که انتظار می رود قبل از بازگشت تقاضا، منجر به کاهش دو هفته ای فروش نقدی در بازار شود
RMB  تن از کارخانه سابق در رودخانه است؛ البته پس از فروش های / یوان 2.465-2.470رودخانه

تن معامله امروز و  6.000متعدد در این محدوده در دو روز گذشته برای الت های کوچکتر با مقدار کلی 

در این روند افزایشی، یک پاالیشگاه شمالی مناقصه فروش محلی معمول خود را با قیمت . مقدار مشابه دیروز
مناقصه . تن کارخانه سابق از بندر دالیان در روز سه شنبه در مقایسه با پنج شنبه گذشته انجام داد/ یوان 2328

همچنین سینوپک قیمت را با . تن پیش فروش شد/ یوان 2320فروش پنج شنبه از دالیان کمی مالیم تر بود و 

 2070تن افزایش در داژو به / یوان 20تن و با / یوان  2090تن افزایش در تولید وانگژو به / یوان 30

 .تن کارخانه سابق رسید/ یوان
 



 
 افزایش فوب خاورمیانه به استثنای ایران

تن فوب است که در باالترین سطح خود نسبت به ارزیابی / دالر 326-318( به استثنای ایران)فوب خاورمیانه 

. تن افزایش یافته است/ دالر 24هفته گذشته به دنبال پیشنهادات دریافتی تحت مناقصه جدید فروش نقدی از قطر، 

تن فوب خاورمیانه بود که با افزایش / دالر 285-280کمتر از  2022محدوده قراردادی برای سه ماهه اول 

دالری نسبت به قراردادهای سه ماهه سال قبل به دنبال تقویت قابل توجه در بازار نقدی در طول دوره  110-115

محدوده فوب ایران بین . بعنوان تقاضا از عرضه پیشی گرفت 2022و ژانویه  2021سه ماهه چهارم سال 

مناقصه فروش جدید این هفته . تن فوب است که در طی هفته در غیاب فروش جدید ثابت است/ دالر 269-280

از جزیره ( 1400بهمن  22-12)فوریه  10-1تن برای بارگیری  20.000توسط پتروشیمی خارگ به مبلغ 

تن گرانول گوگرد برای  35.000همچنین منتجات مناقصه فروش مستقیم خود را برای . خارگ بارگیری شده است

تن فوب / دالر 320پیشنهادات رد شده تا اواسط . بسته است( 1400دی  27)ژانویه  17بارگیری در فوریه، 

تن در مناقصه قبلی که در اواسط دسامبر / دالر 40گزارش شده است که نشان دهندۀ افزایش قابل توجهی در حدود 

 .تن است/ دالر 280بسته شده بود با افزایش قیمت ژانویه در فوب قطر باالی 

 افزایش معامالت اسپات در افریقا
تن / دالر 330است؛ با دو فروش اسپات این هفته با  CFRتن / دالر 332-300افریقای شمالی  CFRاسپات 

CFR  تن اسپات فروخته شد و مقدار کمتری از / دالر 327تنی به مراکش به قیمت  40.000و محموله اسپات

محدوده قیمت قرارداد شمال افریقا برای سه ماهه اول . به تونس مرتبط است CFRتن / دالر 332محصول با قیمت 

تن محصول دریای سیاه  90.000نهایی شده است که قیمت پایین آن به  CFRتن / دالر 319-285در محدوده 

سایر منابع تأمین شامل محصوالت بالتیک به استثنای روسیه است که در این سه ماهه بصورت اسپات . اشاره دارد
 89-85نتایج سه ماهه اول به عنوان افزایش . معامله می شوند، مدیترانه و خاورمیانه در باالترین سطح قرار دارند

در مصر، خریداران با قیمت . تن در سه ماهه چهرام تعبیر می شود/ دالر 234-196تریلیون دالری در محدوده 

واردات خرد شده از دریای سیاه تقاضا . برای مقدار زیادی محصول خرد شده قیمت داده اند CFRتن / دالر 300

تن محموله خرد شده  2.500طالل  ABFکشتی . برای محموله های گرانول با قیمت باالتر را به تأخیر انداخته است

دی  28)ژانویه  18این دکشتیر . به ابوقیر در مصر تحویل خواهد داد( 1400بهمن  5)ژانویه  25را در 

محدوده قرارداد برای مراکش برای عرضه در سه ماهه اول . از چورنومورسک اوکراین حرکت کرد( 1400

این  CFRتن / دالر 327تنی با قیمت  40.000یک محموله اسپات . تأیید شده است CFRتن / دالر 285-310

تن گوگرد از ازمیت ترکیه به اسفاکس در  15.000-10.000استعالم حمل و نقل برای محموله . هفته معامله شد

 .صادر شد( 1400بهمن  8-4)ژانویه  28-24تونس یا دامیتا در مصر در 
 



 

 افزایش فوب مدیترانه با فروش جدید
-20تن رسیده است که نسبت به هفته گذشته / دالر 290-280فوب مدیترانه با فروش جدید در باالترین سطح به 

 10تن است که در باالترین سطح / دالر 335-330مدیترانه بین  CFR. افزایش یافته است CFRتن / دالر 15

نرخ پاالیش و تقاضای  19-با اینکه کووید. شنیده شد CFRتن / دالر 340پیشنهادات تا . تن افزایش می یابد/ دالر

سوخت را در مدیترانه کاهش داده است، پاالیشگاه های یونانی عملکرد نسبتآ خوبی داشتند و مناقصه گوگرد یونانی 

صادرات به . مناقصه یونانی در حال حاضر متوقف شده است و آخرین مناقصه در اواخر نوامبر انجام شد. ثابت بود
مقادیر . رشد داشته است 2020نسبت به مدت مشابه سال  2021شمال افریقا بطور کلی از ژانویه تا نوامبر 

تن ثابت بوده باشد، اما  54.000تن محموله های نوامبر در حدود  13.000صادراتی مصر ممکن است علیرغم 

درصد بیشتر محصول یونانی را  300ایتالیا . تن گوگرد یونانی بود 37.000خرید  تونس دو برابر سال قبل یعنی 

 27.000درصد بیشتر محصول یونانی به ارزش  400تن خریداری کرد، در حالی که ترکیه  48.000به قیمت 

 6.000صادرات ساالنه به اسرائیل باوجود تحویل . تن به اسپانیا صادر کرد 11.000یونان همچنین . تن خرید

تن  19.000تن رسید، در حالی که محموله های مقصد لبنان از  35.000درصد کاهش به  51تنی در نوامبر با 

تن در هفته اول ژانویه انجام شد و پس از / دالر 250فروش گوگرد یونانی به قیمت . تن کاهش یافت 7.000به 

عدم دسترسی به . تقویت بازار در هفته های پس از آن، انتظار می رود نتایج جدیدی در سطوح باالتر به دست آید
استعالم حمل و نقل برای . را باال می برد CFRکشتی های کوچک در منطقه همچنان یک گلوگاه است که سطح 

صادر ( 1400بهمن  17-15)فوریه  6-4تنی از الفسیس در یونان به اشدود در اسرائیل در  6.000محموله 

 .شد

 بازارهای اروپایی همچنان در حال مذاکرۀ گوگرد مذاب
با اینکه مذاکرات برای عرضه قرارداد سه ماهه اول در بازار گوگرد مذاب اروپا ادامه دارد، شکافی بین ایده های 

تن در سطوح چهارم افزایش / دالر 98-78ایده های قیمت در عرضه به . قیمتی در عرضه و تقاضا وجود دارد

تن در سه / دالری 70می یابد،در حالی که تعدادی از خریداران اعالم کردند که برخی از توافق ها را با افزایش 

تن را نسبت به سه ماهه قبل / دالر 65-60برخی از خریداران همچنین قیمت بالقوۀ . ماهه چهارم تضمین کرده اند

تن رسید که در مقایسه با  193.000به  2021ماهه اول سال  11مجموع صادرات در . افزایش دادند

واردات نیز کاهش یافت؛ واردات در . درصد کاهش داشت 25تن صادرات در مدت مشابه سال قبل  256.000

تن واردات در مدت  60.000تن رسید که در مقایسه با  49.000، در مجموع به 2021ماهه اول سال  11

 .درصد کاهش داشت 18مشابه سال قبل 
 



 


