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 محدود شدن فوب با افزایش باربری
 311-315، 2022در خاورمیانه سطح فوب در این هفته پس از افزایش شدید مشاهده شده در ابتدای سال 

-340چین به  CFRدر همین حال، . تن فوب در آخرین مناقصه اسپات، دوباره اندکی کاهش یافت/ دالر

در . رسید و همچنان بسیار پایین تر از سطح قابل اجرا در خاورمیانه باقی مانده است CFRتن / دالر 335

حال حاضر، تنها اندونزی و افریقای جنوبی انتظار می رود که نت بک های قابل اجرا در باالترین سطح 

محموله ها در این هفته به ثبات خود ادامه دادند و از آنجا که . قیمت گذاری فوب خاورمیانه را ارائه دهند
نداشتند، این روند تا حد زیادی فاکتوری برای محدود کردن فوب قابل  CFRخریداران تمایلی به افزایش 

با پوشش درصد باالیی از پیشنهادات ماه مارس، انتظار می رود . دستیابی در نقاط مختلف محسوب می شد
 .فقط تعداد اندکی از خریداران بایستی محموله ها را برای بارگیری ماه مارس با قیمت های باال رزرو کنند

 روزه 30-60چشم انداز پایدار 
تثبیت شود، در حالی که با افزایش هزینه های حمل و نقل و پوشش بیشتر  CFRانتظار می رود سطوح 

. تقاضای ماه مارس با نقدینگی پایین، رقم فوب احتماآل در هفته های آتی روند نزولی را در پی خواهد گرفت
تا حدودی محدود شده است، نمی توان انتظار افزایش محدودیت ها  FSUاز آنجا که عرضه از خاورمیانه و 

 .انتظار می رود تقاضا برای حفظ قیمت نسبتآ ثابت در ماه مارس و تا آوریل کافی باشد. را داشت

 بیان محدودیت های بازار دی اکسید تیتانیوم در تورونکس
در جهان در یک تماس ( Tio₂)تورونکس مستقر در ایاالت متحده، بزرگترین تولیدکننده دی اکسید تیتانیوم 

در سه ماهه چهارم که مدیر اجرایی این شرکت، ژان فرانسوا توروژن اعالم کرد به تشریح بازار فشرده 
تشدید شده اند زیرا کاهش تولید  19-و زیرکون از زمان شروع همه گیری کووید Tio₂بازارهای . پرداخت

و اختالالت حمل و نقل باعث کاهش عرضه شده است و در عین حال، تقاضا سریع تر از حد پیش بینی شده 

قیمت ها با باالترین سطح خود در یک دهه گذشته افزایش یافته است و قرار است امسال نیز . بازگشته است

انتظار می رود که بازارها در سال های آتی محدود باقی بمانند زیرا تولید جدید . به افزایش خود ادامه دهد

جان . کافی برای جایگزینی ظرفیت معادن قدیمی که در آن عیار سنگ در حال کاهش است، وجود ندارد
به دلیل تداوم تقاضای قوی همچنان  Tio₂تقاضای / رومانو یکی از مدیران اجرایی گفت که توازن عرضه

بسیار پایین تر از سطح نرمال فصلی باقی می ماند و زمان تحویل  Tio₂ضعیف است؛ در حالی که موجودی 

 Tio₂تورونکس انتظار دارد تقاضای . با تأخیر در حمل و نقل و اختالالت زنجیرۀ تأمین افزایش می یابد

مطابق با تولید ناخالص داخلی در سال جاری رشد کرده و تأمین کنندگان و مشتریان بایستی موجودی خود را 
تن در سال جاری افزایش دهد که  40.000خود را تا  Tio₂این شرکت انتظار دارد تولید . تکمیل کنند

در سه ماهه اول  Tio₂همچنین، پیش بینی می کند که حجم فروش . برخی از آنها در انبار ذخیره خواهند شد

درصدی سه ماهه در سه ماهه به کاهش تولید به دلیل فورس ماژور تأمین کننده  4این شرکت، پس از کاهش 

با افزایش قیمت ها، درآمد سه ماهه . و تأخیر در حمل و نقل، به صورت تک رقمی افزایش خواهد یافت
 .درصد افزایش یافت 15نسبت به سال قبل  Tio₂چهارم 

 (مترجم)شرکت معدن امریکایی 
 
 



 
 در بازارهای آسیا CFRافزایش گرانول فوب و 

بهمن  26)فوریه  15تن گوگرد را در  15.000مناقصه خرید ( BCIC)شرکت دولتی صنایع شیمیایی بنگالدش 

محدود همه گریدها با افزایش . صادر کرده است؛ قبآل هم یک مناقصه جدید در اوایل ژانویه صادر کرده بود( 1400
دالر افزایش  2محدوده گرانول با . ارزیابی می شود CFRتن / دالر 180-340تن در باالترین سطح در / دالر 2

قیمت . رسیده است CFRتن / دالر 340تن کانادایی در هفته گذشته به . است CFRتن / دالر 335-340تنها 

در جنوب چین گزارش شده است؛ اگرچه تأمین  CFRتن / دالر 335-338پیشنهادی خریدار در حال حاضر 

محدوده ارزیابی شده شامل پایین ترین قیمت قابل اجرای امروز . کنندگان همچنان انتظار داشتند پیشنهادات ثابت شود

دالری در هر تن به ریور است و همچنین در سطح معامله منعقد شده در هفته گذشته، قیمت  5و اختالف حمل بار 
برای تن های  CFRتن / دالر 355-360سطوح پیشنهادی به . گذاری داخلی نیز با پایان ارزیابی مطابقت دارد

 .اصلی گزارش شده است که در حال حاضر، سطوح فوب و حمل و نقل خاورمیانه به این رقم رسیده است

 نقش کمرنگ ایران در بازار گوگرد با ثبات فوب اسپات
محدوده اسپات خاورمیانه بدون احتساب ایران به دنبال پیشنهادات دریافتی تحت جدیدترین مناقصه اسپات قطر، بین 

تأمین کننده گان خاورمیانه مانند امارات متحده عربی، کویت و عمان در . تن فوب ارزیابی می شود/ دالر 315-311

با کاهش موارد ابتال هستند؛ این روند می تواند از تقاضای سوخت محلی و تولید  19-حال لغو محدودیت های کووید

تا به امروز، برخی محدودیت های عرضه از منابع اصلی عرضه همچنان ادامه دارد و تن های . گوگرد حمایت کند

 282-292محدوده فوب اسپات ایرانی بین . اضافی پیش بینی شده همچنان به اندازه کافی به بازار وارد نشده است
تولیدکننده و بازاریاب گوگرد، آخرین مناقصه فروش خود را  IGCC. تن فوب است که هر هفته ثابت می ماند/ دالر

تن گوگرد گرانول و  40.000برای ( 1400بهمن  20)فوریه  9تن فوب در هفته گذشته در / دالر 292به قیمت 

تن محصول کلوخه  5000تقریبآ . از عسلویه منعقد کرد( بهمن ماه)تن پولک سولفور برای حمل در فوریه  20.000

یکی دیگر از فروش های اخیر از مبدأ . خرد شده در کیسه های بزرگ از عراق به کاندال در هند فروخته شده است
 .عراق به مصر گزارش شده است

 اختالل در بازارهای اروپای غربی در پی بارندگی شدید
آب و هوای بد در شمال اروپا همراه با باد و بارندگی شدید در اواخر این هفته لجستیک را مختل کرده و آلمان، 

فوریه  16در آلمان، سطح آب در مسیر بارگیری راین در . فرانسه و بریتانیا همچنان شاهد شرایط طوفانی هستند

پیش بینی می شود که تا . سانتیمتر رسید 223سانتیمتر به  213بعد از ظهر از  7تا ساعت ( 1400بهمن  27)

بلژیک در سال . سانتیمتر برسد 280این سطح افزایش یافته و به باالتر از ( 1400اسفند  1)فوریه  20یکشنبه 

.  کاهش چشمگیری داشت 2020تن در سال  457.000تن وارد کرد که نسبت به  434.000در مجموع  2021

دومین منبع . درصد افزایش داشت 12تن نسبت به سال گذشته  276.000هلند بعنوان منبع کلیدی گوگرد بلژیک با 

واردات بلژیک از ایاالت متحده . تن ارسال کرد 83.000درصد کمتر در سال به  50بزرگ بلژیک، آلمان بود که 

تن حاصل رابطه وارداتی جدید با امارات متحده عربی  13.000تن رسید، در حالی که  41.000دو برابر شد و به 
 .بود

 



 

 افزایش تولید در سایه افزایش تقاضا در بازارهای افریقا
تن افزایش یابد که انتظار  180.000به  2022فعاالن بازار انتظار دارند که تولید جهانی معدن کبالت در سال 

می رود این افزایش عمدتآ از جمهوری دموکرات کنگو و اندونزی در پاسخ به تقاضای رو به رشد سریع 
 TFMانتظار می رود تولید در جمهوری دموکرات کنگو از معادن گلنکور، . صنایع پایین دستی افزایش یابد

فعاالن بازار که گوگرد . ، کامویا در وانبائو و سیکومین از گروه منابع راه آهن چین افزایش یابدCMOCدر 

را به خلیج ریچاردز وارد می کنند، همچنان به تخلیه محموله ها در کامیون ها امیدوار هستند؛ در حالی که 

واردکنندگان هم به دلیل سرقت کابل و کمبود تجهیزات، برای تأمین . تسمه نقاله تخلیه فله از کار افتاده است
 .تناژ ازطریق راه آهن با مشکل مواجه شده اند

 مدیترانه ای CFRکاهش 
تن در هفته ارزیابی شد زیرا فروش / دالر 315-325دالر کاهش بین  10-15مدیترانه ای با  CFRمحدوده 

یک کشتی . های جدید در محدوده پایین تری به پایان رسیدند و خریداران نیز تمایلی به پرداخت باالتر نداشتند
. مدیترانه معامله شده است CFRکوچک گرانول از دریای سیاه برای یک خریدار مدیترانه ای در محدوده 

در حال . تن کاهش داشته است/ دالر 5-6تن است که نسبت به هفته گذشته / دالر 270-275فوب مدیترانه 

حاضر، عرضه از تقاضا پیشی گرفته است؛ به طوری که اخیرآ برخی از تن ها با قیمت تحویل پایین تر وارد 

دسترسی به برخی تن های . منطقه شده اند که باعث کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت خریدار شده است

در مجموع  2021یونان در سال . خرد شده با قیمت پایین در کیسه های بزرگ تقاضا را محدودتر کرده است

اکثر شرکای صادراتی یونان . افزایش داشت 2020تن در سال  204.000تن صادر کرد که از  248.000

تن به مصر که  66.000تن به شمال افریقا و  100.000یونان تقریبآ . از همسایگان دریای مدیترانه هستند

تن به تونس صادر  37.000یونان همچنین . بزرگترین خریدار محصوالت یونانی بود در دسامبر صادر کرد

تن به ایتالیا صادر شد که نسبت به قبل  51.000در مجموع، . کرد اما هیچ تجارتی پس از سپتامبر انجام نشد
 .تن رسید 11.000تن افزایش داشت؛ در حالی که صادرات یونان به اسپانیا دو برابر شده و به  18.000

 



 


