


 کنیم دخیل خود کلیدی تصمیمات در را درجه ۳۶۰ نگاه 
  بینش این دارند خود پیرامون محیط تغییرات به متوازن نگاهی امروز موفق های سازمان

  ، صنعت واردهای تازه ، رقبا ، مشتری زاویه از را ما استراتژیک تصمیمات  ، تفکر و
 دنیا سراسر در.می دهد قرار بررسی و نقد مورد خوبی به نامشتریان و کنندگان تامین

  مصرف ذائقه هستند متنوع و جدید خدمات و محصول ارائه حال در تولیدکنندگان
 سازمان موفقیت ضامن وسیع مقیاس در تولید استراتژی است تغییر حال در دائم کننده

  زمانی است پویایی و چابکی امروز دنیای در سازمان بقای راز نیست امروز های شرکت و
  به تهدیدها و ها فرصت  و شوند درک خوبی به سازمان از بیرون و درون در تغییرات که

 یک مبنای بر نه سازمان کلیدی تصمیمات نگاهی چنین در.شوند می شناسایی خوبی
 بهترین ارائه در را مختلف عوامل که نگرشی  است گانه چند اصولی اساس بر بلکه عامل

 .میداند گذار تاثیر راهکار
 
 
 
 
 

 دکتر مهدی اسفندیاری
 

mehdi.esfandiyarinia@gmail.com 
 



 

PVC آسیایی 
میلیون / دالر 1260، (1400بهمن  6)ژانویه  26در مقایسه با ( 1400بهمن  11)ژانویه  31چین در  PVCقیمت 

 PVCبا پیگیری این روند، قیمت . تن به دلیل بحث های کند در بحبوحۀ تعطیالت سال نو قمری ثابت ارزیابی شد
CFR  میلیون تن در همان دوره ثابت ارزیابی شد/ دالر 1.290جنوب شرقی آسیا با .PVC CFR  31هند نیز در 

میلیون تن، به دلیل / دالر 1.520با قیمت ( 1400بهمن  6)ژانویه  26در مقایسه به ( 1400بهمن  11)ژانویه 
به دلیل تعطیالت رسمی  S&Pگلوبال پالتس . تعطیالت سال نو قمری و کمرنگ شدن تجارت بدون تغییر ارزیابی شد

موکول ( 1400بهمن  11)ژانویه  31آسیا را به  PVC، تجارت (1400بهمن  12-13)فوریه  1-2در سنگاپور در 

بعد از ظهر به وقت  12:30براساس قیمت هایی بود که تا ساعت ( 1400بهمن  11)ژانویه  31ارزیابی های . کرد
 .سنگاپور در بازار شنیده شد

 (LDPE)پلی اتیلن چگالی کم 
LDPE آسیایی 

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

آسیای جنوب  CFRشاخص . شرق آسیا پایدار ماند CFRمیلیون تن / دالر 1.510در ( 1400بهمن  11)ژانویه  31

داخلی  LDPEبا بسته شدن بازار، . میلیون تن در میان معامالت نسبی ثابت ارزیابی شد/ دالر 1560شرقی در هفته با 

ژانویه  31جنوب آسیا نسبت به قبل در  LDPE. میلیون تن کارخانه سابق نیز ثابت ارزیابی شد/ یوان 12300چین در 

 LDPE. ارزیابی هفته به هفته هم ثابت بود. جنوب آسیا ارزیابی شد CFRمیلیون تن / دالر 1580( 1400بهمن  11)

میلیون تن فوب آسیای جنوب شرقی / دالر 1.140میلیون تن نسبت به قبل با قیمت / دالر 20بازیافتی آسیایی با افزایش 

ارزش روزانه بدون مناقشات بود و به گفته . با وجود عرضه محدود ارزیابی شد( 1400بهمن  11)ژانویه  31در 
 .فعاالن بازار، قیمتها بایستی افزایش یابد زیرا شکاف بین مواد بازیافتی و مواد اولیه زیاد بود

 (LLDPE)پلی اتیلن با چگالی کم خطی 
LLDPE آسیایی 

 ".این تحلیل تا زمان انتشار تحلیل دقیق تر در بازار معتبر است"
LLDPE  میلیون تن / دالر 10میلیون تن در هفته و / دالر 30با افزایش  1-2گرید بوتن آسیایی با شاخص جریان مذاب

در بحث و گفتگوها ( 1400بهمن  11)ژانویه  31خاور دور در  CFRمیلیون تن / دالر 1.190در روز با قیمت 

میلیون تن ثابت ارزیابی شد؛ / دالر 1.250آسیای جنوب شرقی با قیمت  CFRدر همان سطح، شاخص . ارزیابی شد

/  دالر 1.260میلیون تن در هفته با قیمت / دالر 20آسیای جنوبی نیز با افزایش  CFRدر بحث های همان سطح، 

.  ارزیابی شد CFRمیلیون تن / دالر 1.270آسیای جنوبی با ارزش روزانه کمتر از شاخص فروش  CFRمیلیون تن 

mLLDPE  گریدDutiable C6  میلیون تن / دالر 1.330با قیمتCFR  دالر 150خاور دور با اختالف قیمت  /

 CFRمیلیون تن / دالر 1.400جنوب شرقی آسیا نیز با قیمت  mLLDPE. ثابت ارزیابی شد C4 LLDPEمیلیون تن 

گرید متالوسن در هفته با  LLDPE. افزایش یافت C4 LLDPEمیلیون تن / دالر 150ارزیابی شد که با اختالف قیمت 

محموله . جنوب آسیا با ارزش روزانه، در میان معامالت نسبی بدون تغییر ارزیابی شد CFRمیلیون تن / دالر 1.460

 .میلیون تن ارزیابی شد/ یوان 8.900داخلی چین با بسته شدن بازارها در شرق چین  LLDPEهای 
(مترجم. )یک اصطالح جغرافیایی جایگزین برای اشاره به آسیای شرقی، شرق دور روسیه و آسیای جنوب شرقی است  

(مترجم)پلی اتیلن با چگالی کم خطی سبک   
 



 
 (HDPE) باال چگالی با اتیلن پلی

HDPE آسیایی 
 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"

HDPE جهتۀ تک گرید در Dutiable 31 در تن میلیون /دالر 20 افزایش با هفته در ،0.07-0.18 مذاب جریان شاخص با 

 که روزانه ارزش و مناسب عرضه براساس دور، خاور CFR تن میلیون /دالر 1.190 در (1400 بهمن 11) ژانویه

  تن میلیون /دالر 1.250 به و یافت افزایش تن میلیون /دالر 20 ای هفته شرقی جنوب آسیای CFR .شد ارزیابی بود بالمناقشه

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

 از کمتر روزانه ارزش با تن میلیون /دالر 1.290 قیمت با تن، میلیون /دالر 10 افزایش با هفته در CFR گرید جنوبی آسیای

 با هفته در تن میلیون /دالر 20 افزایش با یارن گرید HDPE .شد ارزیابی آسیا CFR تن میلیون /دالر 1.310 فروش شاخص

 .شد ارزیابی بود، مناقشه بدون که روزانه ارزش با و مناسب عرضه براساس دور خاور CFR تن میلیون /دالر 1.180 قیمت

  نقل و حمل تفاضل در شرقی جنوب آسیای CFR میلیون /دالر 1.240 قیمت به تن، میلیون هر افزایشدر دالر 10 با یارن گرید

  قیمت با هفته در تزریقی گرید HDPE .شد ارزیابی روزانه ارزش در شرقی جنوب آسیای و چین بین تن میلیون /دالر 70-60

 جنوب CFR تن میلیون /دالر 1.130 مناقشه بدون ارزش با کم، عرضه میان در دور خاور CFR تن میلیون /دالر 1.060

 بحبوحۀ در آسیا جنوب CFR تن میلیون /دالر 1.220 روزانه ارزش با هفته در تزریقی گرید این .شد ارزیابی ثابت آسیا شرق

  روزانه ارزش با هفته در تن میلیون هر در دالری 10 افزایش با دمشی گرید HDPE .شد ارزیابی تغییر بدون نسبی تجارت

 .بود CFR تن میلیون /دالر 1.280 فروش شاخص از کمتر که یافت افزایش جنوبی آسیای CFR تن میلیون /دالر 1.260
 (PP) پروپیلن پلی
PP آسیایی 

 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"
PP ثابت قمری نو سال تعطیالت دلیل به بحثی هیچ بدون تن، میلیون /دالر 1.140 قیمت با هفته و روز در آسیا رافیا گرید 

 رافیا .شد ارزیابی تن میلیون /دالر 1.140 قیمت با رافیا، گرید دنبال به نیز آسیا CFR FE تزریقی گرید PP .شد ارزیابی

 این .نشد انجام قمری نو سال تعطیالت دلیل به ای معامله هیچ .بود ثابت تن میلیون /یوان 8.450 در روز در چین داخلی
 ارزیابی ثابت تن میلیون /دالر 1.155 در هفته در IP File CFR FE گرید .است کمتر تن میلیون /یوان 50 هفته در نشانگر

 هفته رافیا گرید با مطابق تن، میلیون /دالر 1.155 قیمت با آسیا BOPP CFR FE گرید .کرد حفظ را رافیا گرید اسپرد و شد

 در رافیا گرید با مطابق تن، میلیون /دالر 1.180 قیمت با نیز آسیا Block Copol CFR FE گرید .شد ارزیابی ثابت هفته به

 شد؛ ارزیابی تغییر بدون تن میلیون /دالر 1.235 قیمت با هفته به هفته آسیا CFR FE رافیای .شد ارزیابی ثابت هفته به هفته

 گرید با مطابق هفته در آسیا CFR SE تزریقی گرید PP .نشد شنیده بحثی هیچ قمری نو سال تعطیالت دلیل به که حالی در

 تن میلیون /دالر 5 با نیز آسیا CFR S گرید رافیا همچنین، .شد ارزیابی تغییر بدون تن میلیون /دالر 1.235 قیمت با رافیا،

 /دالر 1.380-1.390 مبادله قابل سطوح کنندۀ منعکس که شد ارزیابی تن میلیون /دالر 1.380 در هفته، به هفته افزایش
 .است هند و پاکستان CFR برای تن میلیون /دالر 1.390-1.400 از کمتر پیشنهادات و تن میلیون

 



 

 (PET) ترفتاالت اتیلن پلی
PET آسیایی 

 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"
PET فعالیت عدم بحبوحۀ در (1400 بهمن 11) ژانویه 31 در تن میلیون /دالر 1.110 در آسیا شرق شمال فوب 

 داشت، وجود شرقی جنوب آسیای فوب PET مورد در محدودی های بحث که آنجا از .شد ارزیابی تغییر بدون تجاری،

  قیمت با هفته در چین POY150D/48F فوری داخلی قیمت .شد ارزیابی ثابت تن میلیون /دالر 1.175 قیمت با پس

 تعطیل قمری نو سال تعطیالت دلیل به چین داخلی بازارهای زیرا شد ارزیابی سابق کارخانه از تن میلیون /یوان 7600
 در چین داخلی DTY150D قیمت بودند، تعطیل قمری نو سال تعطیالت دلیل به چین داخلی بازارهای که آنجا از .بودند

 چین داخلی بازارهای تعطیلی دلیل به همچنین .شد ارزیابی ثابت قبل، به نسبت تن میلیون /یوان 9230 قیمت با هفته
 سابق کارخانه تن میلیون /یوان 7960 در نیز چین داخلی FDY150D/96F قیمت قمری، نو سال تعطیالت برای

 قمری، نو سال تعطیالت برای چین داخلی بازارهای تعطیلی دلیل به هم چین داخلی فوری PSF .شد ارزیابی تغییر بدون

 .شد ارزیابی تن میلیون /یوان 7480 قبلی قیمت با
 اتیلن
 آسیایی اتیلن

 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"
 نو سال تعطیالت از ناشی کند تجارت دلیل به (1400 بهمن 11) ژانویه 31 در آسیا شرق شمال CFR اتیلن ارزیابی

 در تن، میلیون /دالر 1015 در نیز شرقی جنوب آسیای CFR ارزیابی .بود ثابت تن میلیون /دالر 1000 در قمری

 .شد ارزیابی ثابت قطعی های بحث عدم بحبوحۀ
 پروپیلن
 آسیایی پروپیلن

 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"
 فعاالن زیرا شد ارزیابی تغییر بدون تن میلیون /دالر 1070 در (1400 بهمن 11) ژانویه 31 در چین CFR ارزیابی

 /دالر 1040 در قطعی، های بحث عدم وجود با کره فوب پروپیلن ارزیابی .بودند رفته قمری نو سال تعطیالت به بازار

 تغییر بدون تن میلیون /یوان 7725 در شاندونگ نقدی های قیمت داخلی، بازارهای در .شد ارزیابی ثابت تن میلیون

 قمری نو سال تعطیالت برای بازارها زیرا بود ثابت تن میلیون /یوان 7750 در چین شرق داخلی قیمت و شد ارزیابی
 .بودند بسته

 بوتادین
 آسیایی بوتادین

 ."است معتبر بازار در تر دقیق تحلیل انتشار زمان تا تحلیل این"

 تغییر بدون (1400 بهمن 9) ژانویه 28 یعنی قبل روز دو به نسبت (1400 بهمن 11) ژانویه 31 در اسپات های قیمت

  بهمن 11) ژانویه 31 در .بود قمری نو سال تعطیالت شروع دلیل به معامالت کاهش هم آن دلیل که شدند ارزیابی
 شرق شمال CFR تن میلیون /دالر 920 و چین CFR تن میلیون /دالر 900 کره فوب بوتادین قیمت معیار ،(1400

 گلوبال .بودند تغییر بدون قمری، نو سال تعطیالت در (1400 بهمن 9) ژانویه 28 به نسبت همگی که شد ارزیابی آسیا

 (1400 بهمن 11) ژانویه 31 در را خود بازار ارزیابی فرایند فوریه، 1-2 در سنگاپور رسمی تعطیالت دلیل به پالتس

  فوریه 3 در است قرار پالتس .برد جلو به ظهر از بعد 4:30 ساعت از سنگاپور، وقت به ظهر از بعد 12:30 ساعت تا
 .بگیرد سر از آسیا در را خود های ارزیابی انتشار (1400 بهمن 14)
 



 
 استایرن

 استایرن آسیایی
 ".این تحلیل تا زمان انتشار تحلیل دقیق تر در بازار معتبر است"

SM  میلیون تن / دالر 1227.5آسیایی درCFR  ژانویه  31میلیون تن فوب کره در / دالر 1.207.5چین و

این شاخص میانگین الک های نیمه دوم فوریه و نیمه اول مارس . بدون تغییر ارزیابی شد( 1400بهمن  11)
 CFRدر نیمه دوم فوریه، . هیچ پیشنهاد شفافی در طول فرایند ارزیابی بازار پالتس وجود داشت. را می گیرد

دالری در هر میلیون تن را تا  5میلیون تن با ارزش روزانه ارزیابی شد و تخفیف / دالر 1.225چین با قیمت 
چین در نیمه اول مارس با  CFRبا اینکه بحث های قطعی در بازار وجود نداشت، . نیمه اول مارس حفظ کرد

در بازار چین شرقی، شاخص سریع بدون تغییر . میلیون تن به ارزش روزانه ارزیابی شد/ دالر 1230قیمت 

میلیون تن براساس برابری واردات ارزیابی / دالر 1230.37میلیون تن تانک سابق معادل / یوان 9040در 

میلیون تن تخفیف نسبت به / دالر 20میلیون تن ارزیابی شد و / دالر 1207.50شاخص فوب کره با . شد
CFR  چین را حفظ کرد؛ در حالی که شاخصCFR  تایوان براساس تخفیف پایدار بهCFR  10چین با افزایش 

 .میلیون تن ارزیابی شد/ دالر 1217.5میلیون تن، / دالر
 



 


