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 قبل از تر قوی 2022 بازار

 از باالتر توجهی قابل بطور اول ماهه سه قراردادهای تعداد با همراه است؛ مانده ثابت دسامبر سطح در همچنان ژانویه قیمتهای
 میدل از .کند می ایجاد 2022 فوریه تا ژانویه از بازار برای را پایینی سطح که رشد به رو بازار یک در و چهارم ماهه سه

 را مدت موتاه تقاضاهای تاجران از برخی که شد شنیده است، شده تعیین اول ماهه سه در تن 500.000 حدود حجم که ایست

 این .دارد وجود نیز کنند می حمایت گذاری قیمت از که نهایی کاربران سوی از نیز ثابت تقاضای که حالی در دهند، می پوشش

 از تدارکات درمورد ها نگرانی روسیه، بنادر به کشور این از ریلینگ موقت توقف به آمیز خشونت اعتراضات پی در هفته

 برداشته حاضر حال در معمول طبق همچنان بندر در محصول و نیست مشخص هنوز اثربخشی میزان .یافت افزایش قزاقستان

 به مشخصی قیمت با توانند می بالقوه بطور محصوالت از برخی فوریه، تا ژانویه در روسیه عرضه کاهش با .شود می
 .شوند منتقل خاورمیانه از غربی بازارهای

 چین بازار در قیمتها دوبارۀ افزایش
CFR خریداران و است یافته افزایش دوباره قیمتها چین بازار در .داشت افزایش تن /دالر 326-150 بین گریدها همه در 

 به اسپات فروش .کنند خریداری قمری نو سال تعطیالت از قبل را وارداتی های محموله تا دارند فرصت هفته سه حدود اکنون
 گسترده بطور سطح این و شد گزارش نهایی کاربر یک توسط خاورمیانه از CFR تن /دالر 320 پایین قیمت با چین جنوب

 در کننده عرضه هر برای قیمتی چنین آیا که شود می مطرح همچنان سؤال این .بود قبول قابل غربی جنوب خریداران برای
 رودخانه تن /دالر 335 قیمت با نیز کمی حجم .است خریدار پیشنهاد سطح فقط سطح این اینکه یا است قبول قابل فعلی بازار

 خاورمیانه و هند از محموله دو حاضر حال در براین، عالوه .شد ارزیابی تن 10.000 آستانۀ از کمتر مقدار این اما شد معامله

 CFR تن /دالر 345-340 خاورمیانه پیشنهادی قیمت .شوند می عرضه سطح این از باالتر دو هر که شوند می عرضه نیز

 عرضه CFR تن /دالر 325-320 سطح در ایرانی محموله تنها حاضر حال در و است شده گزارش رودخانه و جنوب در

 تن /دالر 340 به نزدیک تحویلی قیمت به که است یافته افزایش فوب تن /دالر 300 تا نیز کانادا از پیشنهادات سطح .شود می

CFR و آسیا جنوب در رقیب بازارهای از تقاضا باشند، داشته مهمی وارداتی نیازهای چینی خریداران اگر .است شده تبدیل 

 در محدود ورود علیرغم و رسید تن میلیون 1.68 به دوشنبه روز در بندر موجودی .شود می تبدیل تر ثابت قیمتهای به افریقا

 .باشد ضعیف نسبتآ حاضر حال در ژانویه ترکیب که رود می انتظار همچنین .است مانده ثابت کامآل اخیر، های هفته
 اقیانوسیه در محموله تبادل
 از که شد تاونزویل بندر وارد گوگرد محموله با (1400 دی 14) ژانویه 4 تاریخ در dwt 34.370 افریقا هرون کشتی

 .بود کرده حرکت (1400 آذر 22) دسامبر 13 در کانادا ونکوور
 خاورمیانه فوب در ایران شدن کمرنگ
 /دالر 304-302 بین سطح، این در تاجران و کنندگان تأمین پیشنهاد با ایران احتساب بدون ایست میدل اسپات فوب محدودۀ

 به دسترسی میان در پیشنهادی سطوح بعنوان را فوب تن /دالر 310-307 باالی قیمتهای تاجران از برخی .است فوب تن

 شده منعقد فوب تن /دالر 285-275 قیمت با خاورمیانه از اول ماهه سه قرارداد عرضه .دادند ارائه ژانویه تناژ ترین پایین

 اسپات مناقصۀ جایزۀ آخرین پی در ایران اسپات فوب محدوده .بود طرفین از برخی سوی از نهایی تأیید انتظار در اگرچه است،
 مناقصه IGCC گوگرد بازاریاب و تولیدکننده .است فوب تن /دالر 280-269 برد، می باال را محدوده سطح باالترین که

 تیره زرد های فلک شامل که است داده ارائه عسلویه فوب تن /دالر 280-279 قیمت به تن 60.000 برای را خود فروش

  قیمت با (1400 آذر 30) نوامبر 24 در را فوب گرانول عمدتآ گوگرد تن 60.000 فروش مناقصه آخرین IGCC .بود

  در که رازی پتروشیمی گرانول تنی 30.000 محموله .کرد اعطا عسلویه در دسامبر اواخر در بارگیری برای تن /دالر 230

 خرد کلوخه گوگرد تن 30.000 مقدار .بود مرتبط تن /دالر 265 فوب جایزۀ سطح به شد اعطا (1400 دی 2) دسامبر 23

 در مواد این رود می انتظار .است شده فروخته تاجر چندین به تنی 5.000 کوچکتر قطعات در عراق در القصر ام از شده

  خرید برای را خود مناقصه JPMC کود کننده تولید .شوند فروخته نهایی کاربران به بندی بسته ظروف بعنوان بزرگ های کیسه

 .کرد تمدید اول ماهه سه نیازهای تأمین برای گوگرد تن 300.000
 



 

 افریقا CFRافزایش 
تن افزایش یافت و انتظار می رود تجارت اسپات بیشتر در سطوح / دالر 318-290افریقای شمالی به  CFRمحدودۀ قیمت اسپات 

باشد و هیچ محصولی در بازار اسپات در محدوده قرارداد گزارش شده در آینده در دسترس نیست زیرا عرضه همچنان  CFRباالتر 

لیبی  NOCشرکت دولتی . مصر گزارش نشده است CFRتن / دالر 350-330هیچ فروش اسپات جدیدی با پیشنهاد . محدود است

درصد گوگرد گرانول برای بارگیری در اوایل و اواخر ژانویه از ملیتا با قیمت  10/ تن 8.000مناقصه ای را برای فروش دو الت 

در هر تن نسبت به مناقصه قبلی است که برای محمولۀ / دالر 40این نشان دهندۀ افزایش قابل توجه . تن فوب اعطا کرد/ دالر 270

.  از ملیتا انجام شد( 1400دی  1آذر تا  29)دسامبر  22-20با بارگیری در ( 1400آذر  9)نوامبر  30تنی در  8.000

تن مراکش تا به امروز از چندین منبع تأمین من جمله / دالر 310-282در محدوده  2022قرارداد عرضه در سه ماهه اول 

.  تن در تونس منعقد شده است/ دالر 310-300این قرارداد در محدوده ای پایین تر از . و مدیا منعقد شده است FSUخاورمیانه، 

استعالم حمل و نقل برای محموله . گزارش شد، اگرچه این مورد تأیید نشده بود CFRتن / دالر 340پیشنهادات تناژ اسپات تا 

 .صادر شد( 1400دی  30-27)ژانویه  20-17تنی از دریای آدریاتیک شمالی به اسفاکس در تونس  7.000
 افزایش تقاضای گوگرد در افریقا

تولید کنندۀ . یا کمی باالتر از خاورمیانه گزارش شد اما همچنان تأیید نشده است CFRتن / دالر 345فروش به بندر بیرا به قیمت 

ICS تن وارد کرد 530.000، 2021کل کشور در یازده ماه اول سال . ایندوراما تقاضای گوگرد در سنگال را افزایش می دهد  .

واردات . دریافت کرد 2020تن در مدت مشابه در سال  35.000تن گوگرد قزاقستان را در مقایسه با  274.000سنگال 

منبع اصلی سنگال از . ثابت بود 42.000تن با احتساب واردات سنگال در  126.000محصوالت امارات متحده عربی تنها در 

پیشنهادات در خلیج ریچاردز . خریداری شد 2021درصد گوگرد کمتری در سال  66روسیه بود اما  2020ژانویه تا نوامبر 

 486.000است؛ با حداقل یک خریدار در بازار برای ورود ژانویه تا فوریه افریقای جنوبی وارد شده است؛  CFRتن / دالر 340

تأمین کنندگان اصلی افریقای جنوبی، خاورمیانه و آسیای . که کمی بیشتر از سال قبل است 2021تن گوگرد از ژانویه تا نوامبر 

درصد بیشتر  39عربستان سعودی . تن رسید 160.000بیش از دو برابر شد و به  2020واردات قطر در سال . مرکزی بودند

افریقای جنوبی کمی بیشتر گوگرد . تن عرضه کرد 90.000درصد کمتر در  53تن عرضه کرد و امارات  151.000به 

تن  29.000عمان در آگوست بعنوان یک منبع غیر سنتی با . تن تأمین کرد 53.000به میزان  2021قزاقستان را در سال 

استعالم حمل بار نیز برای محمولۀ . تن از عربستان سعودی بود 41.000سهم عمده واردات نوامبر افریقای جنوبی . ظهور کرد

 .صادر شد( 1400دی  30-25)ژانویه  20-15تنی از بندرعباس ایران به افریقای جنوبی در  45.000
 مدیترانه CFRافزایش 

ارزیابی شده است، پس از فروش در پایین ترین سطح به بازار  CFRتن / دالر 310-295مدیترانه ای بین  CFRمحدودۀ قیمت 

تن است که در / دالر 260-250محدودۀ قیمت فوب مدیترانه بین . مدیترانه برای تناژ بیشتر در بازار به باالترین سطح رسیده است

یک محموله اسپات در پایین ترین سطح منعقد شد، در حالی که بازار تعداد فوب . تن افزایش یافته است/ دالر 15-5آخرین ارزیابی 

نرخ های حمل و نقل ثابت باقی ماندند و همچنان هزینه های انتقال گوگرد به داخل و خارج . قابل معامله را در سطح باالتر نشان داد
تن / دالر 80-70تن و از ترکیه به اسرائیل / دالر 60-50انتقال یک محموله کوچک از یونان به ترکیه . از ترکیه باال است

دی  30)ژانویه  30-20تنی از الفسیس در یونان به اشدود در اسرادیل  7.000استعالم انتقال برای محموله . تخمین زده می شود

پاالیشگاه ترکیه ای توپراس فروش گوگرد از پاالیشگاه های ازمیت، ازمیر و کریک کاله را برای . صادر شد( 1400بهمن  10تا 

/  دالر 26-22قیمتها . تن در میلیون دالر اعطا کرد/ دالر 272-257در محدودۀ ( 1400دی  7)دسامبر  28افزایش قیمت در 

گوگرد بیشتری به داخل و  2021ترکیه در یازده ماهه اول سال . تن در دسامبر افزایش یافت/ دالر 246-235تن نسبت محدودۀ 

تن  232.000درصد نسبت به  39تن تا پایان نوامبر وارد شد که  322.000در مجموع، . خارج از کشور داد و ستد کرد

 67.000تن محصول روسیه،  85.000بازرگانان و کاربران نهایی ترکیه . وارداتی در مدت مشابه در سال جاری افزایش یافت

تن گوگرد قزاقستان را تأمین کردند؛ مابقی از بلغارستان، یونان، ایتالیا و  36.000محصول ازبکستان و  52.000تن ترکمنستان، 

 .لیبی تأمین شده است



 


