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 بنزین
.شرکت کنندگان در رالی صعودی باالدست محتاط هستند: بنزین آسیایی  

-ENEOS  میلیون تن فوب / دالر 1035قیمت بنزن فوریه را بهCP کاهش می دهد. 
 فروش محموله های مارس و فوریه در جنوب شرق آسیا -

متوقف کرده بود ( 1400بهمن  8)ژانویه  28افزایش صعودی بازار نفت جّو معامالتی را در بازار بنزن آسیا در 

برنت مارس برای مدت کوتاهی به  ICEقیمت آتی نفت خام . زیرا شرکت کنندگان برای شاخصها بیشتر محتاط بودند

در ساعت ( 1400بهمن  8)ژانویه  28دالر در هر بشکه در ساعات آسیایی رسید، اما در نهایت تا  90باالی 

در ( 1400بهمن  8)ژانویه  28ژاپن در  CFRنفتای . بشکه رسید/ دالر 89.95به وقت گرینویچ به  08:30

میلیون تن افزایش / دالر 1.010.33میلیون تن ثابت ماند، در حالی که شاخص بنزن فوب کره تا / دالر 807.75

الک های آوریل همچنان بیشترین عالقه تجاری را در میان شرکت کنندگان به خود اختصاص دادند زیرا قیمت . یافت

یک محمولۀ فوب کره در ماه آوریل نیز در . های مختلف براساس قیمت شناور فوب کره در طول روز مشاهده شد
بهمن  8)ژانویه  28براساس گزارشات گلوبال پالتس در . میلیون تن پیشنهاد شد/ دالر 1.017طول روز تا 

1400) ،ENEOS  میلیون تن / دالر 1.035بزرگترین تولیدکننده بنزن ژاپن، قیمت قرارداد فوریه خود در آسیا را

به گفته یکی از منابع آگاه، در . میلیون تن در ژانویه افزایش یافته است/ دالر 955تعیین کرده است که از  CFRبنزن 

میلیون تن افزایش نسبت به قیمت / دالر 25دیگر نقاط شمال شرق آسیا یک محموله بنزن برای ورود در ماه مارس با 

از آسیای جنوب شرقی، . این محموله برای تحویل به تایوان در نظر گرفته شده است. بنزن مارس هفتگی پیشنهاد شد

برخی از محموله های فوریه و مارس ازطریق مناقصه های پیشنهادی اخیر از اندونزی در دو هفته گذشته خریداری 
 .میلیون تن بنزن استخراج شده است 12.000به گفته یکی از منابع، در مجموع بیش از . شد

 تولوئن
 افزایش نفت خام در بحبوحۀ صعود بازار: تولوئن آسیایی

 افزایش قیمت های داخلی هند-
 کاهش اسپرد تولوئن نفتا -

قیمت آتی نفت . در بحبوحۀ افزایش بازار نفت خام باالتر بود( 1400بهمن  8)ژانویه  28قیمت تولوئن آسیایی در 

 28دالر در هر بشکه افزایش یافت اما در  90برنت مارس در ساعات آسیایی برای مدت کوتاهی به باالی  ICEخام 

 CFRشاخص . دالر در هر بشکه رسید 89.95به وقت گرینویچ، به  08:30در ساعت ( 1400بهمن  8)ژانویه 

میلیون تن / دالر 5میلیون تن رسید، در حالی که شاخص فوب کره با / دالر 825میلیون تن افزایش به / دالر 7چین با 

قیمتهای پیشنهادی برای عرضه تانک سابق در شرق . رسید(1400بهمن  8)ژانویه  28میلیون تن در / دالر 790به 

با این حال، هیچ معامله . میلیون تن شنیده شد/ دالر 835.15میلیون تن در طول روز یا حدود / یوان 6.180چین تا 

قیمت های . میلیون تن بود/ دالر 805.75( 1400بهمن  8)ژانویه  28ژاپن در  CFRنفتای . ای صورت نگرفت

کیلوگرم به / روپیه 69و  68داخلی تانک سابق در هند در طول هفته افزایش یافت و بحث های مربوط به قیمت روی 

میلیون / دالر 898.24کیلوگرم، براساس برابری واردات حدود / روپیه 69در . ترتیب در بمبئی و کاندال شنیده شد

.  میلیون تن/ دالر 100میلیون تن افزایش یافت؛ با اختالف نقدی / دالر 890هند بطور کامل به  CFRتولوئن . تن بود

دالر افزایش در هر میلیون تن  80به گفته برخی از منابع، بازار در آسیای جنوب شرقی از شاخص فوب کره با 

 .حمایت می کند
 



 
 پارازایلن

 .میلیون تن در هفته افزایش یافت/ دالر 50در میان افزایش قیمت نفت خام و نرخ خرید، : پارازایلن آسیایی
 .میلیون تن افزایش یافت/ دالر 21.42اسپرد نفتا پارازایلن در هفته -
 .درصد کاهش یافت 24.5صادرات پارازایلن تایلند در دسامبر  -

ماهه در  33پس از رسیدن به باالترین رقم ( 1400بهمن  8)ژانویه  28مسیر صعودی بازار پارازایلن آسیایی در 

پارازایلن آسیایی در . ، علیرغم ثبات قیمت نفت خام متوقف شد(1400بهمن  7)ژانویه  27میلیون تن در / دالر 1.022.17

میلیون تن / دالر 996.67چین و / تایوان CFRمیلیون تن / دالر 1.016.67دالر کاهش در هر میلیون تن به  5.50روز 

میلیون تن افزایش یافته و از / دالر 50چین در هفته / تایوان CFRشاخص . رسید( 1400بهمن  8)ژانویه  28فوب کره در 

بهمن  8)ژانویه  28میلیون تن در / دالر 210.92ژاپن و افزایش قیمت پارازایلن نفتا به  C+Fافزایش محموله های نفتای 

فعالیت تجاری در بازار پارازایلن در اوایل هفته بر روی خرید متمرکز بود زیرا سخت تر شدن اصول . پیشی گرفت( 1400

اولیه برای بسته های ورودی ماه مارس منجر به افزایش تقاضا در بازار نقدی شده است؛ در حالی که کاهش بالقوۀ عرضۀ کوتاه 
سنگاپور  OQپیشنهاد مارس . مدت به دلیل اختالالت و تعمیرات کارخانه در سه ماهه اول و دوم این احساسات را تقویت کردند

به . میلیون تن افزایش یافت/ دالر 1.020ظاهر شد و با ( 1400بهمن  8)ژانویه  28در طی فرایند ارزیابی بازار پالتس در 

بهمن  7)ژانویه  27گفته منابع صنعتی، مذاکرات قیمت قرارداد فوریه برای پارازایلن آسیایی بدون تواقف عمده ای در 

 CFRمیلیون تن / دالر 1.000آسیا تا  CFRمیلیون تن / دالر 1.020پیشنهادات برای فوریه از . به پایان رسید( 1400

آسیا بود و اختالف بین باالترین و کمترین  CFRمیلیون تن / دالر 900-850آسیا بود؛ در حالی که پیشنهادات در محدوده 

 .میلیون تن باقی می ماند/ دالر 120پیشنهاد در 

 متانول
 .قیمتها در معامالت ضعیف نسبت به شرکت ثابت است: متانول آسیایی

 .انتظار می رود قیمت متانول چین پس از سال نو قمری ثابت بماند-
 افزایش فعالیت های تجاری در هند -

 CFRمتانول . بسته است( 1400بهمن  8)ژانویه  28بازار متانول آسیایی هفته را با ثبات نسبی در میان معامالت پراکنده در 

مذاکرات . میلیون تن افزایش یافت/ دالر 6میلیون تن ثابت ارزیابی شد اما / دالر 366( 1400بهمن  8)ژانویه  28چین در 

چین و پیشنهادی  CFRمیلیون تن / دالر 360هفتگی برای واردات محموله های متانول اسپات در اواسط هفته با شاخص خرید 

چین وجود داشت  CFRمیلیون تن / دالر 370شاخص فروش . چین آغاز شد ICIS SOدرصد نسبت به قیمت  2.8با قیمت 

 ICISدرصد پریمیوم نسبت به قیمت  2.5تنی هر دو با  10.000-5.000تا پایان هفته، دو محموله . اما به فروش نرسید
SO میلیون تن / دالر 365شاخص خرید . چین معامله شدندCFR  هیچ ( 1400بهمن  8-7)ژانویه  28-27چین از

به دلیل افزایش در بازار نفت خام افزایش یافت، ( 1400بهمن  8)ژانویه  28معامالت آتی متانول چین در . فروشی نداشت

با این حال، اطالعیه کمیسیون توسعه و . در حالی که تولیدکنندگان اوپک برای افزایش تولید به سطوح مناسب در تالش بودند
 8)ژانویه  28در بازارهای نقدی و آتی چین در بعد از ظهر " افزایش غیرقانونی قیمت"اصالحات ملی چین برای مقابله با 

قرارداد آتی فعال در ماه مه در بورس . شاهد معکوس شدن قیمت های آتی متانول و کاهش روند نزولی بود( 1400بهمن 

بسته ( 1400بهمن  8)ژانویه  28میلیون تن در / یوان 2823میلیون تن افزایش نسبت به قبل در / یوان 2کاالی ژانگژو با 

منابع تجاری افزایش قیمت متانول چینی پس از تعطیالت سال نو قمری را پیش بینی می کنند و اینکه در نتیجه، افزایش . شد
 .قیمت نفت و تقاضا از کارخانجات متانول به الفین که تا اواخر ژانویه مجددآ شروع به کار می کنند، را در پی داشته باشد

 



 

 اتیلن
 .قیمتها در هفته در میان افزایش قیمت مواد اولیه و نفت خام، افزایش یافت: اتیلن آسیایی

 افزایش اختالف نرخ خرید و فروش، و قطعیت نسبی پیشنهادات-
 ثبات احتمالی نرخ های عملیاتی در کوتاه مدت -

اکثر شرکت کنندگان در معامالت در . بازار اتیلن آسیایی در هفته به دلیل افزایش قیمت نفتا و نفت خام افزایش یافت

حاشیه باقی ماندند و تعداد کمی از پیشنهادات فعال شنیده شد زیرا شرکت کنندگان درمورد چشم انداز بازار در میان 

اختالف بین نشانه های خرید و فروش همچنان . نوسانات باالدستی و حاشیه های ضعیف پایین دستی نامطمئن بودند
شمال شرق آسیا و نشانه های فروش  CFRمیلیون تن / دالر 1.000-900گسترده بود، بطوری که نشاه های خرید 

براساس فوب، شاخص های فروش بین . شمال شرق آسیا شنیده شد CFRمیلیون تن / دالر 1.100-1.050بین 

به گفته یک خریدار مستقر در تایوان، خبرهای زیادی از . میلیون تن فوب شمال شرق آسیا بود/ دالر 1.000-1.150

همچنان تحت فشار بوده و  SMافزایش قیمتها شنیده می شود اما هیچ پیشنهادی تا به حال ارائه نشده است، چرا که تولید 

عالقه خرید برای ورودی های نیمه دوم فوریه و نیمه اول مارس نسبت به هفته قبل بهبود یافته . حاشیه ها منفی هستند
پیشتر  S&Pگلوبال پالتس . است، بطوری که چندین تولیدکننده و تاجر به افزایش درخواست ها در هفته اشاره کردند

 17بسته شد و قرار است در ( 1400بهمن  4)ژانویه  24اتیلن مستقر در چیبا ژاپن در  Keiyoگزارش داد که کرکر 

 400.000تن اتیلن،  700.000این کرکر دارای ظرفیت تولید . مجددآ راه اندازی شود( 1400اسفند  26)مارس 

تولیدکنندگان اتیلن احتماآل نرخ های عملیاتی خود را در کوتاه مدت . تن بوتادین در سال است 90.000تن پروپیلن و 

ثابت نگه می دارند زیرا با توجه به قیمت های پایین اتیلن، قیمت باالی نفتا همچنان تولیدکنندگان را از افزایش نرخ های 
 .تولید باز می دارد

 پروپیلن
 .قیمتها با وجود تجارت ضعیف و عدم حضور خریداران همچنان ثابت است: پروپیلن آسیایی

 .آسیای جنوب شرقی کاهش یافت-چین CFRاسپرد قیمت -
 (1400بهمن  9)ژانویه  29پتروشیمی ژجیانگ چین تا  ACNتعویق راه اندازی مجدد کارخانۀ  -

نسبت به قبل، در معامالت اندکی ثابت ماند زیرا بسیاری از ( 1400بهمن  8)ژانویه  28بازار پروپیلن در چین در 

افزایش قیمت نفت خام نتوانست قیمت پروپیلن را باال ببرد، بطوری که . خریداران به تعطیالت سال نو قمری رفته بودند
بشکه در ساعت / دالر 89.95سنت در هر بشکه نسبت به بسته قبلی آسیایی به  1برنت مارس  ICEقیمت آتی نفت خام 

عرضه پروپیلن در جنوب شرق آسیا به . رسید( 1400بهمن  8)ژانویه  28بعد از ظهر به وقت سنگاپور در  4:30

به گفته یکی از . دلیل تعطیلی برنامه ریزی شده توسط برخی از تولیدکنندگان در این منطقه، این هفته سخت تر بود
و لوته تایتان در فوریه به سمت ترن اور می روند اما بازار آسیای جنوب  PTTتولیدکنندگان در کره جنوبی، بازار 

میلیون تن رسید که نسبت به / دالر 75آسیای جنوب شرقی به  CFRچین و  CFRاسپرد قیمت بین . شرقی قوی تر است

به گفته یکی از منابع، باتوجه به اخبار کارخانه، پتروشیمی ژجیانگ کارخانه . میلیون تن کاهش داشت/ دالر 15هفته قبل 

سال خود در ژوشان در استان ژجیانگ در شرق چین پس از تعطیلی موقت به / تن 260.000اکریلونیتریل  1شماره 

به ( 1400بهمن  9)ژانویه  29آغاز شده بود را تا ( 1400آذر  26)دسامبر  17منظور اجرای تعمیرات که از 

پروپیلن یک مادۀ . خود را فقط به مشتریان موقت در چین می فروشد ACNپتروشیمی ژجیانگ . تعویق انداخته است

 .است ACNاولیه برای تولید 
 



 بوتادین 
 .میلیون تن افزایش یافت/ دالر 30با کاهش عملکرد کرکر بخار : بوتادین آسیایی

-CFR چین به باالترین حد خود در سه ماهه گذشته رسید. 
 بوتادین اسپات معقول تر از نفتا -

 CFRمیلیون تن افزایش یافت و شاخص / دالر 30( 1400بهمن  8)ژانویه  28بوتادین آسیایی در 

میلیون / دالر 80-50از یک هفته قبل، بوتادین آسیا . چین  به باالترین حد خود در سه ماهه اخیر رسید

در نتیجه، تقاضای اسپات در شمال شرق آسیا ظاهر شد تا کمبود تولید را در بحبوحۀ . تن باالتر بود

در چین، کاهش اخیر توسط کرکرهای بخار و همچنین مشکالت . کاهش عملیات کرکر پوشش دهد

باتوجه به داده های گلوبال پالتس . کارخانه باعث افزایش تقاضای اسپات برای محموله های وارداتی شد
S&P بهمن  8)ژانویه  28میلیون تن افزایش یافت تا در / یوان 200، بازار محلی چین نیز در هفته

. میلیون تن براساس ارزش واردات ارزیابی شد/ دالر 966میلیون تن یا / یوان 7.000به ( 1400

است که ( 1400آبان  11) 2021نوامبر  2داده های پالتس نشان داد که این قیمت باالترین قیمت از 

عرضه کننده سینوپک قیمت فهرست محلی خود را با . میلیون تن ارزیابی شد/ یوان 7.700در آن 

میلیون تن / دالر 888میلیون تن یا حدود / یوان 6.500میلیون تن از هفته گذشته به / یوان 500

چین در مقایسه با قیمت محلی چین معقول  CFRمبنای قیمت فعلی . براساس برابری واردات افزایش داد

عالوه براین، در مقایسه با قیمت نفتا، . است که همچنین باعث افزایش تقاضا برای مواد وارداتی نیز شد
ژاپن  CFR، قیمت نفتای S&Pباتوجه به داده های گلوبال پالتس . بوتادین فعلی نیز قیمت مناسبی داشت

 .میلیون تن ارزیابی شد/ دالر 805.75( 1400بهمن  8)ژانویه  28در 
 



 


