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 فرآورده های پتروشیمی آسیایی

 بنزین
توجه ویژه به مشتقات و افزایش معامالت: بنزین آسیایی  

بررسی محموله های مارس فوب کره-  
فعال ترین قراردادهای سه ماهه کاغذی -  

معامالت مشتقه بود، در حالی که معامالت فیزیکی ( 1400بهمن  15)فوریه  4فعالیت اصلی بازار بنزن آسیایی در 

میلیون تن بود که منجر به افزایش / دالر 1014محموله بنزن مارس فوب کره با باالترین قیمت . همچنان راکد بود

/  دالر 1020تنها پیشنهاد الک مارس . میلیون تن شد/ دالر 1015.67میلیون تن به / دالر 5فیزیکی بنزن فوب کره با 

قرارداد سه ماهه دوم با . در مورد اوراق مشتقه، چندین قرارداد به افزایش فعالیت تجاری کمک کرد. میلیون تن بود

مه / در آوریل. میلیون تن در بعد از ظهر ارائه شد/ دالر 1006میلیون تن در مقابل پیشنهاد قیمت / دالر 1015قیمت 

.  میلیون تن عرضه شد که تفاوت را در سه ماه کاهش داد/ دالر 5آوریل با / میلیون تن و مارس/ دالر 6کاغذی با 

میلیون تن / دالر 1023میلیون تن پیشنهاد شد، در حالی که اوراق فوریه آخرین بار با قیمت / دالر 1019اوراق مارس 
 ICEقیمت آتی نفت خام . دالر در هر میلیون تن کاهش داد 2.5عرضه شد که عمآل تفاوت قیمت فوریه و مارس را به 

به وقت گرینویچ  8:30در ساعت ( 1400بهمن  15)فوریه  4دالر در هر بشکه رسید، اما در  90در آوریل به باالی 
 .بشکه رسید/ دالر 91.75به 

 تولوئن
 عالقه خریداران به محموله های مارس: تولوئن آسیایی

 احتمال ارسال محموله های اندونزی به هند-
 تنگنای بازار داخلی کره جنوبی -

میلیون تن فوب کره، به / دالر 805دالر در هر تن افزایش یافت و  12( 1400بهمن  15)فوریه  4تولوئن آسیایی در 
بشکه رسیده بود، / دالر  91.97بشکه به / دالر 2.36برنت در آوریل که با افزایش  ICEدنبال افزایش قیمت نفت خام 

پیش تر گزارش داد که به دلیل فصل سرما در ایاالت متحده و ادامه تنش های  S&Pگلوبال پالتس . افزایش یافت

بازار تولوئن چین آرام بود زیرا . ژئوپلیتیکی بین ایاالت متحده و روسیه بر سر اوکراین، قیمت نفت افزایش یافت

شرکت کنندگان همچنان در تعطیالت سال نو قمری به سر می برند که باعث شد اکثر بازارهای آسیایی در طی هفته 

به گفته تاجران، بازار تولوئن کامآل فشرده بود و حتی بازار داخلی کره جنوبی که شنیده می شد محموله . آرام باشند

به گفته منابع، در بازار گسترده تر آسیا، محموله . های کافی برای مصرف داخلی دارد، اکنون عرضۀ محدودی دارد

های موجود در مناطق مختلف من جمله اندونزی، چین جنوبی و تایوان قیمت های باالتری داشتند اما به گفته یکی از 

همچنین به گفته یکی از منابع ممکن است به دلیل . خریداران، دسترسی به محموله ها با تحویل مارس بسیار سخت است

در اندونزی، پیش بینی های تقاضای تولوئن یا حالل اشتباه شود و در عوض، ممکن است  19-افزایش شیوع کووید

به طور کلی، فروشندگان تولوئن در آسیا کند عمل می کنند و عرضه نیز بسیار . محموله ها به بازار هند ارسال شوند
 .کند است



 
 پارازایلن

 میلیون تن در هفته با وجود شرکت های باالدستی/ دالر 51.50افزایش قیمت : پارازایلن آسیایی
 تقویت خرید برای ورود مارس و آوریل-
 .اسپرد نفتا و پارازایلن همچنان رو به گسترش است -

را با روندی صعودی به پایان رساند که ناشی از افزایش قیمت نفت ( 1400بهمن  16)فوریه  5پارازایلن آسیایی هفته منتهی به 

میلیون تن در ابتدای / دالر 30.66پس از جهش قابل توجه . خام بود؛ اگرچه بازار چین در تعطیالت سال نو قمری بسته بود

هفته، پارازایلن آسیایی به سمت شمال حرکت کرد و در بحبوحۀ تداوم قدرت در مجموعه انرژی و عرضه محدود پارازایلن به 
/  دالر 1068.17به ( 1400بهمن  15)فوریه  4چین در / تایوان CFRشاخص پارازایلن . میلیون تن رسید/ دالر 1068باالی 

 CFRاختالف هفته به هفتۀ بین پارازایلن . درصد در هفته افزایش یافت 5.07میلیون تن یا / دالر 51.50میلیون تن رسید که 

دالر  29.625میلیون تن افزایش یافت و / دالر 230.545به ( 1400بهمن  15)فوریه  4ژاپن در  C+Fچین و نفتای / تایوان

خرید شرکتی برای ورود هر دو ماه مارس و آوریل از بحث های قبل حمایت کرده است، در . در هر میلیون تن افزایش یافت

در طی فرایند ارزیابی نزدیک بازار پالتس، بهترین . حالی که پیشنهادات در طول هفته در بازار کمرنگ باقی مانده است
میلیون تن بود؛ در / دالر 1078سنگاپور و اکسون موبیل با قیمت  SKGCپیشنهادات برای تحویل ماه مارس با مبدأ آسیایی 

میلیون تن با / دالر 1065حالی که پتروچاینا هنگ کنگ یک محموله با مبدأ آسیایی تحویل آوریل را به توتال سنگاپور به قیمت 

روند بهبود بازار شناور بود، به طوری که با مناقصه های آسیایی . میلیون تن مارس تا آوریل فروخت/ دالر 14افزایش رکورد 
پالتس تایوان شاخص چین  CFRمیلیون تن در مقایسه با میانگین روزانه / دالر 7برای ورودی های ماه می، ژوئن و ژوئیه به 

 .دالر در هر میلیون تن رشد داشت 2افزایش یافت که در هفته 
 استایرن

 ثابت بودن قیمتها در بین بحث های کمرنگ: استایرن آسیایی
 بازگشایی بازار چین در هفته آینده-
 عرضه تقاضای سالم از هند -

چین بدون تغییر ارزیابی شد؛ در حالی که قیمت  CFRمیلیون تن / دالر 1230مونومر استایرن اسپات آسیایی در روز با قیمت 

به . میلیون تن براساس برابری واردات ارزیابی شد/ دالر 1233.1میلیون تن از مخزن قبلی، معادل / یوان 9060داخلی چین 

(  1400بهمن  18)فوریه  7دلیل تعطیلی بازار چین، بحث ها در آن روز راکد بود و منابع انتظار داشتند فعالیت های بازار در 

در خارج از چین، تقاضا از هند در سطح مناسبی شنیده شد و تولیدکنندگان گفتند که تاجران فعاالنه به دنبال . از سر گرفته شود

با این حال، با بازگشایی بازار چین در هفته آینده، منابع با احتیاط واکنش باالدستی . محموله هایی برای حمل در فوریه هستند
نشان داد که حاشیه تولید مونومر استایرن برای تولیدکنندگان  S&Pداده های گلوبال پالتس . نفت را زیر نظر خواهند داشت

داده های پالتس نشان داد که اتیلن . میلیون تن محاسبه شد/ دالر 33.97منفی ( 1400بهمن  15)فوریه  4غیریکپارچه در 
شمال شرق آسیا ثابت ارزیابی شد، در حالی که شاخص بنزن فوب کره  CFRتن / دالر 1000اسپات باالدست در روز با قیمت 

 .میلیون تن ارزیابی شد/ دالر 1015.67میلیون تن در / دالری 5با افزایش 
 



 

  متانول
 .علیرغم ثبات موجودی، قیمت های هند در هفته کاهش می یابد: متانول آسیایی

 افزایش فعالیت معامالتی در هند-

را با هجوم معامالت تجاری با چین برای تعطیالت سال نو ( 1400بهمن  15)فوریه  4بازار متانول هند هفته منتهی به 

/  دالر 400تنی با قیمت  5000یک محموله . قمری بسته بود و معامالت در آسیای جنوب شرقی و کره جنوبی راکد بود
تن  20000این محموله بخشی از یک محموله بزرگتر . معامله شد( 1400بهمن  15)فوریه  4هند در  CFRمیلیون تن 

میلیون تن متانول  4000هند و  CFRمیلیون تن / دالر 400متانول بود که در همین تاریخ به سه خریدار دیگر به قیمت 

درصد  5یک هفته قبل پس از اینکه کشور تعرفه گمرکی متانول را از . فروخته شد( 1400بهمن  14)فوریه  3نیز در 

تولیدکنندگان خاورمیانه این کاهش تعرفه را بعنوان سیگنالی . درصد کاهش داد 2.5به ( 1400بهمن  12)فوریه  1در 

در نظر گرفتند که واردکنندگان هندی می توانند قیمت های باالتری برای محموله های متانول بپردازند و شاخص های 

با این حال، خریداران هنوز به . میلیون تن شنیده شد/ دالر 410-415( 1400بهمن  14-15)فوریه  3-4فروش نیز در 

.  میلیون تن را بعنوان شاخص خرید حفظ کرد/ دالر 390قیمت ( 1400بهمن  14)فوریه  3این ایده نرسیده بودند و در 

میلیون تن بود که  35.000-40.000میلیون تن و بمبئی  40.000-50.000در همین حال، موجودی متانول در کاندال 
 .در هفته نسبتآ پایدار بود

 اتیلن
 کاهش معامالت در بحبوحه تعطیالت سال نو قمری: اتیلن آسیایی

 ادامه نگرانی ها از حاشیه در بازارهای صعودی باالدستی-
 ادامه بحث ها بعد از تعطیالت؛ با وجود سطوح پایین موجودی -

 4از آنجا که چندین شرکت کننده اصلی در تعطیالت سال نو قمری به سر می بردند، فعالیت بازارهای اتیلن آسیایی در 

تولیدکنندگان در میان حاشیه های کاهش یافته، نگران بازارهای صعودی نفت خام . محدود بود( 1400بهمن  15)فوریه 

برخی از منابع انتظار داشتند که نرخ بهره برداری در کرکرهای بخار تا ماه فوریه کاهش یابد زیرا تولید . و نفتا بودند

با توجه به کاهش سطح موجودی، احتماآل بحث ها در هفته آینده آغاز شود زیرا تعداد کمی . اتیلن همچنان سودآوری ندارد

نیمه دوم اسفند )و نیمه اول مارس ( 1400نیمه اول اسفند )از تاجران به تقاضا برای محموله های نیمه دوم فوریه 

 18.375با افزایش ( 1400بهمن  15)فوریه  4در در بازارهای باالدستی، شاخص نفتای ژاپن . اشاره کردند( 1400
 .میلیون تن ارزیابی شد/ دالر 837.625میلیون تن به / دالر



 

 پروپیلن
 رکود بازارها در تعطیالت سال نو قمری: پروپیلن آسیایی

 کاهش نرخ عرضه با کاهش نرخ کرکر بخار-
 احتمال محدود شدن عرضه با چرخش های آتی -

کمرنگ بود زیرا چندین منطقه به دلیل تعطیالت ( 1400بهمن  15)فوریه  4بحث ها در بازارهای پروپیلن آسیایی در 

این . عرضه پروپیلن در آسیا به دلیل نرخ های عملیاتی کرکر بخار پایین بود. سال نو قمری همچنان از بازار دور بودند

امر همچنان از شاخص های فروش حمایت می کند و به گفته برخی منابع، به احتمال زیاد به دلیل چرخش های آتی که 

با بازگشت شرکت کنندگان کلیدی بازار . در اواخر سه ماهه اول شروع می شود، نرخ عرضه در آسیا بیشتر کاهش یابد
 .به بازار، در هفته آینده می توان چندین پیشنهاد جدید را انتظار داشت

 بوتادین
 پایدار بودن معامالت با ادامه تعطیالت: بوتادین آسیایی

 .تأمین کنندگان کره ای به بازار ایاالت متحده چشم دوخته اند-
 متفاوت بودن چشم انداز پایین دستی -

برخی از فعاالن . ثابت ارزیابی شد و از یک هفته قبل، همچنان پایدار بود( 1400بهمن  15)فوریه  4بوتادین آسیایی در 

بازار کره جنوبی در اواخر هفته با بازار بازگشتند اما با توجه به عدم جهت گیری، همچنان تمایلی به انجام معامالت جدید 

تأمین کنندگان کره جنوبی با باز بودن پنجره آربیتراژ، همچنان به فرصت هایی برای انتقال محموله ها با ایاالت . نداشتند

به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل ( 1400بهمن  10)ژانویه  30اما هیچ معامله ای در هفته منتهی به . متحده بودند

به گفته منابع بازار، بوتادین آسیایی احتماآل پس از تعطیالت سال نو قمری مطابق با بازار صعودی . صورت نگرفت
بشکه در / دالر 2.36برنت در آوریل  ICEبراساس داده های پالتس، قیمت آتی نفت خام . باالدستی ثابت خواهد ماند

دالر در  91.79به ( 1400بهمن  15)فوریه  4بعد از ظهر به وقت سنگاپور در  4:30روز افزایش یافت تا در ساعت 
/  دالر 18.375ژاپن  CFRداده ها نشان می دهد که با پیگیری این روند، معیار قیمت نفتای . هر بشکه ارزیابی شود

با توجه . دالر در هر میلیون تن رسید 837.625به ( 1400بهمن  15)فوریه  4میلیون تن در روز افزایش یافت و در 

میلیون تن تن محاسبه شد / دالر 82.375( 1400بهمن  15)فوریه  4به داده های پالتس، اسپرد قیمت بوتادین و نفتا در 

از طرفی، چشم انداز کوتاه مدت بازار پایین دستی . میلیون تن است/ دالر 300-350که بسیار کمتر از اسپرد معمولی 

به گفته منابع بازار، تقاضای بوتادین برای الستیک مصنوعی احتماآل در بحبوحۀ فعالیت کارخانه های کمتر . متفاوت بود
 .در چین در فوریه، به دلیل بازی های المپیک زمستانی محدود خواهد شد

 (PVC)پلی وینیل کلرید 
PVC این تحلیل تا زمان انتشار تحلیل دقیق تر در بازار معتبر است: "آسیایی." 
به دلیل بحث های ( 1400بهمن  6)ژانویه  26در مقایسه با ( 1400بهمن  11)ژانویه  31چین در  PVC CFRقیمت 

با پیگیری این روند، قیمت . میلیون تن ثابت ارزیابی شد/ دالر 1260کمرنگ در بحبوحه تعطیالت سال نو قمری در 
PVC CFR  میلیون تن در همان دوره ثابت ارزیابی شد/ دالر 1290جنوب شرقی آسیا در .PVC CFR  هند نیز در

با توجه به گزارشات گلوبال پالتس . میلیون تن بدون تغییر ارزیابی شد/ دالر 1520در ( 1400بهمن  11)ژانویه  31
S&P فروش ( 1400بهمن  12-13)فوریه  1-2، به دلیل تعطیالت رسمی در سنگاپور ازPVC  ژانویه  31آسیا را به

بعد از ظهر به وقت  12:30ارزیابی در این تاریخ براساس قیمت هایی بود که تا ساعت . منتقل کرد( 1400بهمن  11)
 .سنگاپور در بازار شنیده شد

 



 (LDPE)پلی اتیلن با چگالی کم  
LDPE این تحلیل تا زمان انتشار تحلیل دقیق تر در بازار معتبر است: "آسیایی." 
LDPE  میلیون تن افزایش یافت و در / دالر 20، در هفته 1-2اما معموآل بین  0.3-4آسیایی با شاخص جریان مذاب

در میان کاهش معامالت ( 1400بهمن  11)ژانویه  31خاور دور در  CFRمیلیون تن / دالر 1510روز با قیمت 

میلیون تن در بحبوحۀ معامالت نسبی، / دالر 1560آسیای جنوب شرقی در هفته با قیمت  CFRشاخص . ارزیابی شد

میلیون تن از کارخانه های تولیدی ثابت / یوان 12300داخلی چین در  LDPEبا بسته شدن بازارها، . ثابت ارزیابی شد

با قیمت ( 1400بهمن  11)ژانویه  31پلی اتیلن معمولی با چگالی پایین آسیای جنوبی، نسبت به قبل در . ارزیابی شد
 .جنوب آسیا بدون تغییر ارزیابی شد CFRمیلیون تن / دالر 1580

 (HDPE)پلی اتیلن با چگالی باال 
HDPE این تحلیل تا زمان انتشار تحلیل دقیق تر در بازار معتبر است: "آسیایی." 
HDPE  میلیون تن / دالر 1190( 1400بهمن  11)ژانویه  31در  0.07-0.018با شاخص جریان مذابCFR  خاور

 20آسیای جنوب شرقی نیز با  CFR. دور، براساس عرضه مناسب و ارزش روزانه، ارزیابی شد که بدون مناقشه بود

آسیای جنوب شرقی و همچنین براساس  CFRمیلیون تن / دالر 1250میلیون تن افزایش هفته به هفته، تا قیمت / دالر

آسیای جنوبی در  CFRگرید  HDPE. میلیون تن بین چین و آسیای شرقی ارزیابی شد/ دالر 50-60تفاضل حمل و نقل 

 1310میلیون تن در ارزش روزانه کمتر از شاخص فروش / دالر 1290میلیون تن، در / دالری 10هفته با افزایش 
/  دالر 1180میلیون تن در هفته با / دالری 20گرید یارن با افزایش  HDPE. آسیا ارزیابی شد CFRمیلیون تن / دالر

میلیون / دالر 10گرید یارن با . میلیون تن خاور دور براساس عرضه مناسب و ارزش روزانه بدون مناقشه ارزیابی شد
میلیون تن / دالر 60-70آسیای جنوب شرقی، در تفاضل حمل و نقا  CFRمیلیون تن / دالر 1240تن افزایش به قیمت 

میلیون تن / دالر 1060گرید تزریقی در هفته با  HDPE. بین چین و آسیای جنوب شرقی در ارزش روزانه ارزیابی شد

CFR  میلیون تن / دالر 1130خاور دور، در بحبوحۀ عرضۀ کم در ارزش بدون مناقشه در روز وCFR  جنوب شرقی

 1260میلیون تن در هفته به ارزش روزانه / دالر 10گرید دمشی با افزایش  HDPE. آسیا در هفته ثابت ارزیابی شد

 .بود CFRمیلیون تن / دالر 1280آسیای جنوبی رشد داشت که کمتر از شاخص فروش  CFRمیلیون تن / دالر
 (مترجم)آسیای شرقی 

 



 


