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 .است یافته افزایش کاغذ بازار در معامالت :آسیایی بنزن
 تن میلیون /دالر 960 با دوم ماهه سه در بنزن پیشنهادی قیمت باالترین-
 (1400 دی 6) ژانویه 6 در تایوان 4 شماره بخار کرکر سوزی آتش -

 زیرا بود (1400 دی 17) ژانویه 7 در آسیایی بنزن بازار در مشتقات جبهه امتداد در بیشتر اما یافت افزایش معامالت

 کاغذ روی بنزن پیشنهادی قیمت .کردند تجدیدنظر بنیادی بنزن برابر در نفت صعودی روند ادامه درمورد کنندگان شرکت
 به و داد کاهش را ژوئن تا آوریل بین زمانی فاصله که شد مشاهده روز اواسط در تن میلیون /دالر 960 دوم ماهه سه در

 /دالر 248 برابر در تن میلیون /دالر 238 دوم ماهه سه در نفتا بنزن کاغذ اسپرد .شد نزدیک اول ماهه سه میانگین

  دی 17) ژانویه 7 در و یافت افزایش تن هر در دالر 11 روز در کره فوب بنزن شاخص .شد پیشنهاد تن میلیون

 30 با مقایسه در چین CFR فوریه های محموله برای شناور پیشنهادات .رسید تن میلیون /دالر 987.33 به (1400

 چین داخلی بازار حال، این با .بود تن میلیون /دالر 33-32 از باالتر شد، مشاهده قبلی جلسه در که تن میلیون /دالر

 /دالر 7450 مقابل در تن میلیون /یوان 7430 فوریه، دوم نیمه برای پیشنهادی فاصله کمترین با روز طول در شرقی

  حدود با یا تن میلیون /یوان 7427 به تن میلیون /یوان 195 با چین شرقی بنزن داخلی شاخص .شد مشاهده تن میلیون

 خام نفت آتی قرارداد .یافت افزایش واردات برابری براساس تن میلیون /دالر 1010.86 به تن میلیون /دالر 26.33

 بشکه هر در دالر 80 باالی به صعود برای نفت بازار قوی موقعیت بر بشکه /دالر 82.27 به ژانویه 7 تا ICE برنت

 کرد اشاره موضوع این به کنندگان شرکت از یکی اگرچه شود، می شنیده کمتری اخبار آسیا شرق جنوب در .کند می تأکید

 تقاضا کاهش بحبوحه در است ممکن کره فوب های محموله برابر در آسیا شرق جنوب فوب بنزن های محموله تخفیف که
 سوزی آتش دلیل به لینیوان در را خود 4 شماره بخار کرکر مجدد اندازی راه تایوان CPC حال، همین در .شود تر عمیق

 .اندازد می تأخیر به را (1400 دی 16) ژانویه 6 در

 خام نفت قیمتهای افزایش :آسیایی تولوئن
 .است پیچیده همچنان چین CFR و خام نفت شاخص-
 حامل کشتیهای به دسترسی عدم -

 .یافت افزایش انرژی مجموعه کل و خام نفت قیمت افزایش با مطابق (1400 دی 17) ژانویه 7 در آسیایی تولوئن قیمت

 فوب قیمتهای بین اسپرد .بودند مناقصه حال در خریداران که شدند وارد بازار به حال در فروشندگان صنعتی، منابع گفته به
 افزایش با نیز چین CFR قیمتهای و رسید تن میلیون /دالر 49 به و یافت افزایش تن میلیون /دالر 3 به چین CFR کره

 روزانه معامالت که حالی در شد؛ ارزیابی تن میلیون /دالر 767 یک هر چین CFR الکهای .یافت افزایش خرید قدرت

 نظر در را مجاور و باالدست دستی، پایین های شاخص افزایش و تن میلیون /دالر 765 در را فوریه پیشنهادی قیمت که

 765 قیمت با فوری تحویل برای جنوبی کره مبدأ با تنی میلیون 2.000 محمولۀ چینی خریداران از یکی .گرفت می

 در .بود داده پیشنهاد روزه 90 اسنادی اعتبار شرایط با (1400 دی 17) ژانویه 7 در چین شرق CFR تن میلیون /دالر

 شد ارزیابی تن میلیون /یوان 5860 به روز در تن میلیون /یوان 130 چین شرق سابق تانک سریع قیمت داخلی، بازار

 گفته به .یافت افزایش روز در تن میلیون /دالر 17.86 واردات برابری براساس تن میلیون /دالر 791.24 معادل که

 5870 معامالت فوریه دوم نیمه در منابع، گفته به .نشد معامله اما گرفت قرار بحث مورد بیشتر سریع عرضه منابع،

 در تولوئن موجودی ،(1400 دی 17) ژانویه 7 برآوردهای طبق که گفتند همچنین .گرفت صورت تن میلیون /یوان

 میلیون 36.000 گذشته هفته که حالی در رسید، تن میلیون 33.000 به و یافت کاهش تن میلیون 3.000 چین شرق

  به و یافت افزایش تن میلیون 1.000 هفته این جنوب در انبارها موجودی تجاری، منابع گفته به .بود سابق مخازن در تن

   تن میلیون 1.000 تهیۀ به ویتنام در مستقر خریدار یک که گفتند همچنین .رسید تن میلیون 7.000
  کنند می عرضه فوب براساس فقط فروشندگان حال، این با .داد ادامه حالل با مخلوط های زایلن و تولوئن محموله

 .است ساز دردسر همچنان آسیا سراسر در حامل کشتیهای به دسترسی عدم و
 



 
 پارازایلن

 افزایش پایین دست در سایۀ افزایش باالدست: پارازایلن آسیایی
 افزایش نگرانی های عرضه-
 درصد در روز 3.91به  PTAرکورد  -

/ تایوان CFR. به دلیل افزایش سود باالدستی و عالقه خرید شرکتها افزایش یافت( 1400دی  17)ژانویه  7پارازایلن آسیایی در 

افزایش . میلیون تن رسید/ دالر 942.67میلیون تن در هفته جهش کرد و به / دالر 44.34میلیون تن در روز و / دالر 22چین 

میلیون تن در روز / دالر 4.5میلیون تن با تأخیر مواجه شد؛ که / دالر 199.05نفتا با پارازایلن با اختالف بین پارازایلن و نفتا به 

این اسپرد به دلیل چشم انداز بهتر در ماه مارس ناشی از عرضه محدود از نرخهای عملیاتی پایین به دلیل سود . افزایش داشت
به گفته یکی از منابع، آنها انتظار دارند شاهد بهبود بیشتری در گسترش . میلیون تن در هفته افزایش یافت/ دالر 48.72ضعیف، 

یک پیشنهاد قیمت با مبدأ آسیایی با تحویل در . پارازایلن نفتا باشند که توسط ترکیبی از محرکهای عرضه و تقاضا پشتیبانی می شود
/  دالر 2با قیمت منفی ( DMOPT)چین / پالتس تایوان CFRماه مارس بصورت شناور آخرین بار در برابر میانگین روزانه مارس 

میلیون تن تا / دالر 0.75میلیون تن شنیده شد؛ در حالی که یک پیشنهاد آسیایی با مبدأ تحویل آوریل آخرین پیشنهاد قیمت بیشتر از 

/  دالر 745میلیون تن در هفته به / دالر 45قیمت اسید ترفتالیک خالص آسیایی در پایین دست با افزایش . بود DMOPTآوریل 

به گفته منابع، . رسید که مطابق با روند صعودی قیمتهای داخلی چین بود( 1400دی  17)ژانویه  7چین در  CFRمیلیون تن 

 17)ژانویه  7درصد افزایش یافت و در  3.91میلیون تن یا / یوان 200مه فهرست شده در بورس کاالی ژنگژو  PTAقرارداد 

 .میلیون تن رسید/ یوان 5314به ( 1400دی 
 متانول

 سایۀ تجارت کمرنگ بر روی قیمتها: متانول آسیایی
 .، تولید ایران کاهش یافته و احساسات چین افزایش می یابدMTOبا راه اندازی مجدد -
 متعادل شدن موجودی بنادر در سواحل غرب هند -
 .خریداران هندی به دلیل ترس از اُمیکرون احتیاط می کنند -

میلیون تن / دالر 1چین با  CFRمتانول . قیمت متانول آسیایی در اولین هفته معامالتی سال در بحبوحه معامالت جزئی متفاوت بود

آسیای جندب شرقی در  CFRهند و  CFRمیلیون تن رسید؛ در حالی که / دالر 333به ( 1400دی  17)ژانویه  7افزایش در 

در چین، بحثها برای محموله های متانول وارداتی به دلیل اینکه قیمتهای داخلی در شرق . میلیون تن کاهش یافتند/ دالر 1مدت مشابه 

زمانی ( 1400دی  16)ژانویه  6قیمتهای داخلی متانول در . چین در محدوده باریکی در نیمه اول هفته معامله می شد، ضعیف بود

سال خود را در همان روز پس از دو ماه و نیم تعطیلی / تن 600.000که نانجینگ چنگجی کارخانه تولید متانول به الفین با ظرفیت 

در اواخر هفته با انتشار اخباری مبنی بر توقف فعالیت تعدادی از تولید کنندگان متانول ایرانی یا . مجددآ راه اندازی کرد، افزایش یافت

تولیدکنندگان متانول ایران معموآل در فصل زمستان با کمبود مواد اولیه . با نرخهای پایین، احساسات بازار داخلی متانول افزایش یافت

در هند، بازار متانول در آن روز اندکی کاهش یافت زیرا . مواجه هستند زیرا عرضه گاز طبیعی به گرمایش خانگی منحرف می شود
 CFRمیلیون تن / دالر 400-390شاخص های قابل مبادله از . روند صعودی اولیه ناشی از کاهش سطح موجودی کاال کاهش یافت

به گفته منابع بازار، . میلیون تن از یک تولید کننده شنیده شد/ دالر 400-395هند شنیده شد، در حالی که شاخص فروش بین 

باوجود کاهش نسبت به ماه گذشته، ذخایر متانول در بنادر سواحل غربی هند متعادل باقی می ماند و حتی ممکن است مدتی طول 
 .بکشد تا خرید در بازار نقدی افزایش یابد

 



 

 اتیلن
 .یابد می کاهش ضعیف تقاضای دلیل به قیمتها :آسیایی اتیلن

 .شد ارزیابی درصد 95-80 آسیا سراسر در که دادند کاهش را عملیاتی نرخهای کرکر چندین-
 .دهد کاهش را تقاضا نرخ آتی تعطیالت رود می انتظار -

 که ضعیفی جو میان در (1400 دی 17) ژانویه 7 به منتهی معامالتی هفته در آسیایی اتیلن بازارهای در قیمتها

 در کرکرها در برداری بهره نرخ بار چندین کاهش علیرغم .یافت کاهش شد قبل هفته از کمتر معامالت به منجر

 به .ماند باقی کافی مقدار به منطقه این در عرضه ضعیف، تقاضای دلیل به آسیا شرق جنوب و شرق شمال سراسر
 برآورد درصد 90-80 حدود (1400 دی 17) ژانویه 7 تا کرکرها این در عملیاتی نرخ بازار، منابع گفته

 مانند دستی پایین کلیدی محصوالت برای حاشیه کاهش و مشتقات تقاضای نگران همچنان خریداران .است شده
 عملیاتی نرخهای کاهش با .بودند (HDPE) باال چگالی اتیلن پلی و (EG) گلیکول اتیلن ،(SM) استایرن مونومر

 انتظار .دارند مازاد های موجودی میان در اضافی حجم خرید برای کمی انگیزۀ که گفتند خریداران دستی، پایین

 خط چندین زیرا دهند کاهش را تقاضا پکن زمستانی المپیک بازیهای همچنین و قمری نو سال تعطیالت رود می

 به استناد با نقل و حمل درمورد همچنین کنندگان شرکت .شد خواهند بسته نهایی کاالهای تأسیسات بویژه تولید

 عمل ضعیف نقل و حمل طوالنی زمان و کشتی فضای کمبود انسانی، نیروی کمبود از ناشی لجستیکی مسائل
  به افزایش تن میلیون /دالر 17.500 ظرفیت با C+F ژاپن نفتای محموله باالدستی، بازارهای در .کردند

 4 شماره بخار کرکر کارخانه، اخبار در .شد بسته (1400 دی 17) ژانویه 7 در تن میلیون /دالر 743.625
CPC در سوزی آتش دلیل به پروپیلن سال /تن 200.000 و اتیلن سال /تن 380.000 تولید ظرفیت با تایوان  

  2021 نوامبر 8 در کرکر .افتاد تأخیر به روز 15-10 آن مجدد اندازی راه ،(1400 دی 16) ژانویه 6

 اندازی راه مجددآ (1400 دی 19) ژانویه 9 در شد قرار و شد بسته قبلی ریزی برنامه با (1400 آبان 17)

 .شود

 پروپیلن
 .یافت کاهش هفته در تن میلیون /دالر 35-30 تولید، قطع با :آسیایی پروپیلن

 آسیا شرق شمال در اسپات عرضه-
 تایوان CPC کرکر مجدد اندازی راه در تأخیر -

 شدۀ ریزی برنامه تعطیلی میان در (1400 دی 17) ژانویه 7 به منتهی هفته در آسیا در پروپیلن واردات بازار

 پروپیلن بازار از خام نفت .شد تقویت بزرگ کرکر یک غیرمنتظرۀ تعطیلی و PDH کارخانجات بیشتر بازار،

 افزایش آسیایی قبلی بسته به نسبت بشکه هر در دالر 1.78 مارس ICE برنت خام نفت آتی قرارداد .کرد حمایت

  پروپیلن فروش شاخصهای .رسید سنگاپور وقت به ازظهر بعد 4:30 ساعت در بشکه /دالر 82.27 به و یافت

 قیمت های شاخص که حالی در داشت، افزایش تن میلیون /دالر 10 که بود چین CFR تن میلیون /دالر 1050

 درمورد ای کره پروپیلن تولیدکنندگان از یکی .بود چین CFR تن میلیون /دالر 1040-980 حدود خریداران

 شده منطقه در پروپیلن قیمت افزایش باعث آسیا شرق شمال در کرکر دو نشدۀ ریزی برنامه تعطیلی چگونه اینکه
 بنیادی عوامل به باتوجه داشتند انتظار همه ،CPC و شیمیایی میتسوی دیروز حادثۀ دو وجود با" :گفت است،

 و است عرضه در اختالل دلیل به عمدتآ قیمت افزایش .باشد داشته ادامه همچنان قیمت افزایش دستی، پایین ضعیف
  ژانویه 7 در تایوان CPC منابع، از یکی گفته به .شدند تعطیل چین و جنوبی کره در PDH کارخانجات اکثر

 .انداخت تأخیر به را خود نفتا 4 شماره بخار کرکر مجدد اندازی راه (1400 دی 17)
  



 بوتادین 
 تر قوی احساسات میان در افزایش تن میلیون /دالر 20 تا ثبات :آسیایی بوتادین

 متحده ایاالت با فیکسچر آخرین از پس کره فوب-
 تن میلیون /دالر 80 از کمتر در چین CFR -کره فوب اسپرد -

 جو زیرا شد ارزیابی ثبات با روز در تن میلیون /دالر 20 تا (1400 دی 17) ژانویه 7 در آسیایی بوتادین

 افزایش تن میلیون /دالر 450120 بین قبل هفته به نسبت آسیایی بوتادین قیمت .بود ثابت همچنان بازار

 16 سطح ترین پایین از و کرد آغاز ثبات با را خود معامالت 2022 سال در آسیایی بوتادین بازار .یافت

 ،(1400 دی 12) ژانویه 2 در .بازگشت شد، مشاهده 2021 سال معامالتی روز آخرین در که خود ماهه

 ژانویه دوم نیمه برای کره CFR تن میلیون /دالر 650 قیمت به چین و تایوان از محموله دو که شد شنیده

 .اند بوده امریکا به صادرات تعمیر مشغول گذشته ماه اواخر از جنوبی کره کنندگان تأمین .اند شده معامله
 به جنوبی کره از تن میلیون 21.500 مجموع به محموله چهار فوریه، تا ژانویه بارگیری برای تاکنون

 دوم نیمه در بارگیری برای که شود می شنیده تنی 5.000 محموله آخرین .است شده ثابت متحده ایاالت

 ضعیف همچنان چین در اسپات تقاضای .است شده معامله تن میلیون /دالر 700 قیمت با کره فوب فوریه

 به تا یافت افزایش روز در تن میلیون /یوان 100 چین محلی بازار ،(1400 دی 17) ژانویه 7 در .است

 منابع گفته به .شود ارزیابی واردات برابری براساس تن میلیون /دالر 598 یا تن میلیون /یوان 4.400

 پالتس گلوبال .ماند خواهد باقی ضعیف بوتادین تولید افزایش بحبوحه در احتماآل چین در بوتادین بازار بازار،
 جدید کارخانۀ دارد قصد ZRCC یا ژنهای سینوپک شیمی و پاالیش چینی شرکت که بود داده گزارش پیشتر

   .کند اندازی راه نینگبو در 2022 ژانویه اوایل در را خود سال /تن میلیون 165.000 ظرفیت با بوتادین
  



 


