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PVC ترکیه و اروپا 
 .ثابت است 2022قیمتهای اسپات در آغاز سال -
 .تولید کنندگان به دنبال افزایش سه رقمی قیمت قرارداد ژانویه هستند-

اسپات اروپایی سال را در منطقه ای با ثبات آغاز کردند، در حالی که تعدادی از فعاالن بازار هنوز در  PVCقیمت های 

اگرچه در بازار قرارداد جابجایی هایی شنیده می شود، به گفته یکی از تولید کنندگان این نشان دهندۀ . تعطیالت به سر می برند

به گفته یکی از تولید کنندگان، . افزایش سه رقمی ناشی از هزینه های باالدستی شرکت و همچنین هزینه های لجستیکی باال است

در برخی از مناطق، بازار همچنان به دلیل تعطیالت سال نو . بازار همچنان ساکت است و تقاضا در حال شروع شدن است"
اما در نظر داریم که سال را . نگاه کنیم، می بینیم که در ماه جاری هیچ معامله ای نداشته ایم PVCاگر به قینت های . بسته است

با افزایش سه رقمی آغاز کنیم که عمدتآ ناشی از وضعیت واقعی هزینه های انرژی است اما از هزینه های لجستیک و حمل و 
تن افزایش در نظر / یورو 200همان منبع تأمین کننده گفت که برای هزینه های تخصصی ". نقل باالتر نیز ناشی می شود

به عالوه، افزایش هزینه های . منابع به عرضه کمتر اشاره کردند و نرخ تقاضای ثابت همچنان کاهش نیافته است. گرفته است

انرژی با منابعی که برای مشاهده افزایش قیمت قرارداد در سه ماهه اول در محدودۀ دلتای سه رقمی آماده بودند، کامآل احساس 
با این حال، . دسی متر هدف گذاری کرده است/ یورو 200یکی از تولید کنندگان گفت که افزایش سه ماهه قیمت را تا . می شد

در اخبار خوراک، قرارداد اتیلن تسویه شده در صنعت اروپا برای ماه ژانویه با قیمت . این را نمیتوان بطور کامل تأیید کرد
تسویه ماهانه برای دومین ماه متوالی به تعویق . شمال غرب اروپا منعقد شد FD( تن/ دالر 1436)تن / یورو 1272.50

با این حال، خریداران به دنبال . افتاد و تولید کنندگان به دنبال تغییر جهت افزایش، به دلیل عرضه محدودتر در بازار بودند
 CIFمیلیون تن / دالر 699.67میانگین قیمت نفتا در دسامبر . کاهش در راستای کاهش هزینه های انرژی در دسامبر بودند

 .تن نسبت به سطح نوامبر کاهش داشت/ دالر 33.39شمال غرب اروپا بود که 
PVC آسیایی 

 ثبات بازار در بحبوحۀ معامالت جزئی در آغاز سال-
 .تن کاهش می یابد/ دالر 100-80پیشنهادات فوریه احتماآل -
 .ماه گذشته رسید 11بازار محلی چین به پایین ترین حد خود در  -

PVC  معامالت در هفته . در میان معامالت اندک در آغاز سال، باثبات ارزیابی شد( 1400دی  15)آسیایی در پنجم ژانویه

بشین و "دوم ژانویه کسل کننده بود زیرا اکثر فعاالن بازار پیش از اعالم پیشنهادات جدید برای فوریه در هفته بعد، در حالت 
میلیون تن کاهش یابد / دالر 100-80فعاالن بازار انتظار دارند که پیشنهادات جدید برای فوریه از ژانویه حدود . بودند" ببین

طبق . میلیون تن کاهش یافت/ دالر 190-120پیشنهادات ژانویه نسبت به ماه قبل . که نشان دهندۀ احساسات نزولی فعلی است

میلیون تن / یوان 100با پایه کاربید  PVCپالتس، بازار محلی چین در هفته دوم ژانویه نامتعادل بود و قیمت  S&Pگزارشات 

ماه گذشته  11میلیون تن در / یوان 8.400به کمترین میزان ( 1400دی  15)ژانویه  5نسبت به هفته قبل کاهش یافت و در 

 15)ژانویه  5میلیون تن در / یوان 8800بر پایه اتیلن در هفته،  PVCپالتس نشان داد که قیمت  S&Pداده های . ارزیابی شد

چین در هفته دوم ژانویه مورد حمایت قرار گرفت زیرا بازار  PVCبه گفته منابع بازار، بازار . ثابت ارزیابی شد( 1400دی 

به گفته برخی منابع بازار، بازارهای . پیشنهادات فوب چین نیز در هفته دوم ژانویه قطع شد. مواد اولیه کاربید ثابت مانده بود
قیمت . چین احتماآل تا پایان فوریه به دلیل تعطیالت سال نو قمری در نیمه اول فوریه کسل کننده خواهد بود PVCصادراتی 

PVC  کیلوگرم در موندرا افزایش یافت زیرا تولیدکنندگان داخلی قیمتها را برای ژانویه افزایش / روپیه 138-136در هند به

به گفته یکی از تولیدکنندگان داخلی، تقاضا از بخش لوله های کشاورزی . دادند و تخفیف های ارائه شده در دسامبر را پس گرفتند

تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند که عرضه . افزایش یافته است و انتظار می رود پس از اواسط ژانویه افزایش بیشتری پیدا کند
 .در ژانویه کمی محدودتر شود زیرا واردات کمتری نسبت به دسامبر دارد



 

 (LDPE)پلی اتیلن چگالی کم 
LDPE آسیایی 

 .قیمتهای واردات در بحبوحه تجارت ضعیف ثابت مانده است-
 .تقاضا به دلیل شرایط بد اقتصاد کالن ضعیف است -
- HMEL  راه اندازی می کند 2022هند واحدهای پلی اتیلن جدید را در سه ماهه اول. 

به . با نزدیک شدن به سال نوی چینی ثابت و ضعیف بود( 1400دی  15)ژانویه  5آسیایی در هفته منتهی به  LDPEقیمت های 

را به همراه داشت و کارمندان دولت چین با کاهش دستمزد در  LDPEگفته منابع، در چین شرایط بد اقتصادی کاهش تجارت 

طبق اخبار مربوط به کارخانه، . استانهای مختلف و ادارات مختلف دولتی، حتی برخی کارخانجات در شمال چین تعطیل شدند
HMEL  هند قصد دارد کارخانه تولید پلی اتیلن چگالی باال(HDPE /)LDPE  میلیون تن در سال،  400.000خطی با ظرفیت

میلیون تن در سال را در سه ماهه اول  500.000سال و واحد پروپیلن با ظرفیت / میلیون تن 850.000با ظرفیت  HDPEواحد 

به گفته منابع، این اقدام برای هند میتواند مفید . تاریخ دقیق از شروع این عملیات مشخص نشده است. راه اندازی کند 2022سال 

 .باشد چرا که این کشور با کمبود پلیمر مواجه بود
LDPE بازیافتی آسیایی 

 ثبات بازار علیرغم تجارت ضعیف-
 عرضه ناکافی در پاسخ به تقاضا -

به گفته منابع، زیرساخت های داخلی . باوجود تجارت ضعیف ثابت بود( 1400دی  15)ژانویه  5بازیافتی آسیایی در  LDPEقیمت 

برخی از مبدل های نهایی به دلیل ناتوانی در تهیه و . برای بازیافت کافی به منظور تأمین تقاضای جهانی بویژه در غرب وجود ندارد

به گفته منابع، عدم . ترکیب مواد بازیافتی از خود می پرسیدند که آیا بایستی از دستورالعمل ها پیروی کنند یا هزینه ها را پرداخت کنند

شفافیت قیمت در بازارهای بازیافتی با شنیده شدن طیف وسیعی از قیمتها، مانع از انجام معامالت شد و افزودند که کمبود اطالعات 
پلتهای  Daily Rationaleبازیافتی آسیایی  LDPE. برای پیشبرد توسعه بویژه در آسیا، از سرمایه گذاری نیز جلوگیری می کند

ژانویه  5میلیون تن فوب جنوب شرق آسیا در / دالر 980بازیافتی آسیایی بدون تغییر نسبت به جلسۀ قبل با قیمت  LDPEفیلم شفاف 

 .باوجود تجارت ضعیف ارزیابی شدند( 1400دی  15)
 آسیایی( LLDPE)پلی اتیلن چگالی کم خطی 

 کاهش نسبی در تقاضای ضعیف-
 .نگرانی های اُمیکرون به معامالت رسید -
 2025راه اندازی واحدهای پلی اتیلن جدید بروج در سال  -

به دلیل تقاضای ضعیف با نزدیک شدن به تعطیالت سال نو ( 1400دی  15)ژانویه  5آسیایی در هفته منتهی به  LLDPEقیمتهای 

پایین تر بود ( 1400دی  13)ژانویه  3در هفته آغاز شده از  LLDPEدر جنوب آسیا، قیمتها در بازار . چینی اندکی کاهش یافت

از آنجایی که چشم انداز حاشیۀ . زیرا عرضه های داخلی در هند و نگرانی های اُمیکرون در منطقه منجر به کاهش تقاضای اسپات شد

بهتر محموله های میدل ایست را به سمت شمال شرق و جنوب شرق آسیا می کشاند؛ تجار در هند برای عرضه به بازار داخلی خود 

به گفته یکی از منابع، چون موجودی بازارهای محلی پایین است، حجم خریدها زیادی . روی آوردند که باعث کاهش قیمت واردات شد

براساس گزارشات رسانه ای، تاجران در حال نظارت بر تحوالت مربوط به سویۀ جدید . شده و همه بر بازار محلی متمرکز شده اند
به گفته یکی از تاجران، در حال حاضر به دلیل اُمیکرون . برابری موارد شده است 6، اُمیکرون هستند که باعث افزایش 19-کووید

میلیون دالری  6.2شرکت ملی نفت ابوظبی و بروج تصمیم نهایی خود را برای سرمایه گذاری . نمیتوان روند بازار را پیش بینی کرد

میلیون تن در سال پلی اتیلن اعالم  1.4امارات برای تولید  Ruwaisبا هدف توسعۀ کارخانه پتروشیمی بروج در شهر صنعتی 

میلیون تنی و دو  1.5عملیاتی شود؛ پروژه بروج شامل ساخت یک کرکر اتان  2025انتظار می رود این طرح در سال . کردند

گفتند که توسعۀ بروج آنها را قادر می سازد تا تقاضای رو به رشد مشتریان در  Borealisو  ADNOC. کارخانه پلی اتیلن می شود

 .تأمین کنند" به راهکارهای متفاوت پلی الفین در انرژی، زیرساخت ها و پکیجینگ پیشرفته"خاورمیانه، افریقا و آسیا را 
 (مترجم)شرکت پتروشیمی اماراتی 

 



 

 (HDPE)پلی اتیلن چگالی باال 
HDPE اروپایی 

 .قیمتهای اسپات باوجود تأخیر در واردات امریکا، افزایش می یابد-
 .ورود حجم واردات امریکا تا فوریه به تعویق افتاد -
 .قیمتهای اسپات در همه گریدها باالتر بود -

افزایش یافت زیرا انتظار می رفت که حجم عمده ( 1400دی  15)ژانویه  5اروپایی در هفته منتهی به  HDPEقیمتهای اسپات 

به گفته یکی از منابع، واردات از ایاالت متحده همچنان ادامه دارد و تا رسیدن . واردات ایاالت متحده در فوریه با تأخیر وارد شود
افزایش یافت و مواد گرید تزریقی با  HDPEبا شروع ژانویه، شاخص های اسپات برای هر سه گرید . فوریه به تعویق افتاده است

انتظار می رود که در هفته های آتی با بازگشت . میلیون تن برای قالبهای دمنده و فیلم ها در نظر گرفته شد/ یورو 20-10تخفیف 

به گفته . قرار داشت" بشین و ببین"تدریجی فعاالن به بازار، فعالیت بازار افزایش یابد؛ با این پیشنهاد که بازار در این هفته در حالت 

قرارداد ژانویه اتیلن از دسامبر با . یکی از منابع، ممکن است بازار آنطور که انتظار می رود نباشد اما تقاضا همچنان نامشخص است
به گفته منابع، این روند به احساس صعودی در بازار پلی اتیلن برای آغاز ژانویه . میلیون تن به پایان رسید/ یورو 1272.50قیمت 

 .کمک می کند
HDPE آسیایی 

 ترکیب تقاضای ضعیف و عرضۀ کم-
- PTT تایلند واحدهای پلی اتیلن را برای تعمیرات و نگهداری در آگوست تعطیل می کند. 
 تقاضای بهبود یافته یا باالتر در جنوب آسیا -

HDPE  گلوبال پالتس . در میان رکود فصلی در ابتدای سال و عرضه کم ترکیب شد( 1400دی  15)ژانویه  5آسیایی درS&P 

با ظرفیت  LDPEتایلند قصد دارد کارخانۀ  PTT Global Chemicalپیش تر از این به نقل از یک منبع گزارش داد که 

خود با ظرفیت  LLDPEهمچنین خط تولید . روز در ماه آگوست تعطیل کند 24سال خود را مپ تا فوت به مدت / تن 300.000

روز تعطیل خواهد  20را برای  2سال در سالن شماره / تن 400.000روز و  7به مدت  1سال در سالن شماره / تن 400.000

سال در مپ تا فوت است که به فعالیت / تن 500.000با ظرفیت  HDPEبه گفته منابع، این شرکت دارای یک واحد تولید . کرد

ژانویه به دلیل بهبود تقاضا پس از یک دسامبر  3در جنوب آسیا در هفته آغاز شده از  HDPEبازار . عادی خود ادامه خواهد داد

به گفته یکی از منابع، بازار از روند نزولی خارج شده و ثابت مانده است؛ قیمتهای . کسل کننده، ثابت و باالتر بود( 1400آذر  10)

اقتصاد بهتر . ازطرفی، بهبود تقاضا با محدودیت عرضه مواجه شد. داخلی با افزایش تقاضا برای کاالهای نهایی بهبود یافته است

زمینه را برای انتقال محموله های خاورمیانه به دیگر مناطق همچون شمال شرق و جنوب شرق آسیا فراهم می کند، در حالی که 

با کمبود عرضۀ . برخی از منابع تجاری انتظار صعود بیشتری دارند زیرا تولید داخلی احتماآل برای ادامه این روند تالش خواهد کرد
در هند را تأمین  HDPEمیدل ایست، هند باید به محصوالت داخلی تکیه کند، اما عرضه داخلی تنها می تواند نیمی از تقاضای ماهانۀ 

 .کند
HDPE بازیافتی آسیایی 

 کاهش تقاضای ضعیف-
 بازیافتی HDPEتقسیم قیمت بین استفادۀ اجباری و اختیاری  -
 بازیافت اجباری در حال بررسی پرداخت هزینه برای استفاده از ویرجین به دلیل عدم وجود رزین بازیافتی -

به دلیل تقاضای ضعیف برای تحویل در آستانه ( 1400دی  15)ژانویه  5بازیافتی آسیایی در هفته منتهی به  HDPEقیمت فیلم 

در گرید بطری های بازیافتی، بین برنامه های کاربردی اجباری و کاربرانی که فقط . میلیون تن کاهش یافت/ دالر 10سال نو قمری 

برخی از بطری سازانی که به دلیل . در صورت شرایط اقتصادی مقرون به صرفه ترکیب می شوند، اختالف قیمت وجود داشت

ضرورت کاهش مقدار رزین پس از مصرف، بازیافت می کردند مایل بودند قیمتهای باالتری برای منبع بپردازند؛ در حالی که 

 .کاربران نهایی که فقط در صورت ارزان بودن مواد بازیافتی بازیافت انجام می دادند، تمایلی به پرداخت هزینه باالتر نداشتند

با این حال، بطری سازانی که بازیافت را با هدف صادرات محصول نهایی انجام می دهند، تولیدکنندگانی که از رسیدن به اهداف  
PCR کوتاهی می کردند به دلیل قوانین اجباری در پرداخت هزینه های اضافی، حاضر به پذیرش این روند شدند. Map Ta Phut 

 :شهری در استان ریونگ در تایلند 
 



 

 (PP) پروپیلن
PP آسیایی 
 5 در PP قیمتهای اما داد افزایش 2022 سال معامالتی روز اولین در را چین PP بازار آتی قیمتهای خام نفت قیمت افزایش چین در

 داد نشان S&P پالتس گلوبال های داده .شد اصالح حدی تا نامشخص دورنمای و متفاوت احساسات دلیل به (1400 دی 15) ژانویه

 و یافت افزایش هفته در درصد 1.2 حدود یا بشکه هر در دالر 0.96 مارس ماه در برنت ICE خام نفت آتی قراردادهای قیمت که

 منابع، از یکی گفته به .رسید سنگاپور وقت به ازظهر بعد 4:30 ساعت در (1400 دی 15) ژانویه 5 در بشکه /دالر 79.86 به

 .است مانده پایین (1400 دی 15) ژانویه 5 در تن 630.000 حدود در چینی بزرگ تولیدکنندگان PE و PP ذخایر کل

 تحویل برای داخلی نقل و حمل های محدودیت دلیل به تولیدکنندگان و هستند ژجیانگ استان در نینگبو نزدیکی در بسیاری کارخانجات
-1060 حدود در محدود های بحث با واردات بحث منابع، گفته به .کردند می نرم پنجه و دست زیادی مشکالت با ها محموله
 حمل قیمتهای افزایش دلیل به چین PP صادرات مسیر که حالی در بود، کم هومو PP گرید برای چین CFR تن میلیون /دالر 1080

 تولیدکنندگان اکثر .نبودند فعال هنوز بازار احساسات و تعطیالت وجود با اسپات معامالت شرقی، جنوب آسیای در .شد بسته نقل و

 کل، در .دارند نگه ثابت را خود پیشنهادات سطح دادند ترجیح خریداران از بسیاری که کردند مطرح حالی در را خود پیشنهادات
 مواد و نفت قیمت افزایش و است رسیده خود حد ترین پایین به قبآل شرقی جنوب آسیای PP قیمتهای که بودند باور این بر تولیدکنندگان

 نیز نقل و حمل هزینه افزایش و کانتینر مداوم محدودیت حال، همین در .برد خواهد باالتر ژانویه در را PP قیمتهای باالدست، اولیه

 در دستی پایین های مبدل تمام تقریبآ ،PP خریداران از یکی گفته به .است شده CFR مبنای بر PP های قیمت از جزئی حمایت باعث

 در تکمیلی تقاضای موجود، ذخایر مصرف از پس که افزود همچنین و اند گرفته سر از را خود فعالیت نو سال تعطیالت از پس تایلند
 .شود می ارائه ژانویه اواسط

 (PS) استایرن پلی
PS آسیایی 

 متفاوت احساسات میان در بازار ثبات-
 .کرد متوقف را چین (GPSS) معمولی استایرن پلی صادرات لجستیکی های محدودیت -

 ثابت چین CFR تن میلیون /دالر 1350 قیمت با هفته در آسیایی GPSS اسپات قیمت که داد نشان S&P پالتس گلوبال های داده

 ثابت (1400 دی 15) ژانویه 5 در شرقی جنوب آسیای CFR تن میلیون /دالر 1.500 در مشابه مدت برای و شد ارزیابی

 و است نگرانی بزرگترین همچنان کشتیها نامشخص های برنامه و کانتینری نقل و حمل باالی های هزینه منابع، گفته به .شد ارزیابی

 حال، این با .شدند مواجه ای جاده تحویل و داخلی تدارکات با تقاضاها اکثر .شود می المللی بین بازار در نقدینگی کاهش باعث
 CFR مبنای بر معامله انعقاد برای را اضافی پریمیوم احتماآل جنوبی آسیای و شرقی جنوب آسیای واردکنندۀ کشورهای در خریداران

 تأخیر دلیل به اکتبر تا سپتامبر ماههای در شده منعقد تجاری معامالت که گفتند تاجران شرقی، جنوب آسیای در .کرد هواهند پرداخت

 های ورودی برای خرید عالقۀ کاهش به منجر نتیجه، در که است یافته افزایش محلی موجودی و اند شده وارد اخیرآ نقل و حمل در

 یافته کاهش تر پایین نسبتآ داخلی های قیمت و لجستیکی های محدودیت دلیل به واردات تقاضای چین در .شود می فوریه تا ژانویه
  به هفته در افزایش تن میلیون /یوان 200-100 با چین داخلی GPSS قیمتهای باالدستی، استایرن قیمتهای تشدید دلیل به .است

 منابع گفته به .یافت افزایش واردات برابری براساس تن میلیون /دالر 1238-1277 یا تن میلیون /یوان 9.500-9.800

 قیمت را ها محموله توانند نمی تاجران و است شده متوقف کانتینری نقل و حمل بازار توسط زیادی حد تا چین فوب معامالت تجاری،
 سال تعطیالت و 19-کووید دلیل به ژانویه در اسپات بحثهای دارند انتظار که گفتند منابع این همچنین .کنند تضمین نامشخص زمان و

 استایرن پلی بازار در .بود تن میلیون /دالر 1460-1430 حدود چین CFR مبنای بر GPSS پیشنهادات .یابد کاهش آتی قمری نو

 ژانویه در دستی پایین عملیات دارند انتظار منابع و بود ضعیف همچنان خانگی لوازم بخش در بویژه تقاضا (HIPS) ضربه به مقاوم

 باشد کمتر قمری نو سال تعطیالت از قبل



 


