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PVC اروپا و ترکیه 
 میلیون تن قیمت های ترکیه/ دالر 20ثابت ماندن اسپات اروپا با افزایش -
 .تولیدکنندگان اروپایی در بحبوحۀ تعادل مجدد عرضه، شاهد فرسایش حاشیه ها هستند -
 .قیمت های اسپات ترکیه همچنان رو به افزایش است -

با این حال، علیرغم افزایش قیمت . اروپا در میان تعادل مجدد عرضه ها ثابت ماند PVCقیمت های نقدی 

میلیون تن در هزینه های مونومر، با افزایش / یورو 67های قرارداد، تولیدکنندگان احتماآل به دنبال افزایش 

یکی از تولید کنندگان گفت که واردات رقابتی در محدود کردن آنها برای مقابله با . هزینه مخالف باشند
اروپا در دسامبر در پی حل و فصل  PVCصادرات خالص . افزایش هزینه مونومر بسیار اثرگذار بوده است

میلیون  544.970، تقریبآ به نصف کاهش یافت و از 2021مسائل مربوط به تولیدکنندگان اروپایی در سال 
 PVC، قیمت های اسپات S&Pباتوجه به گزارشات گلوبال پالتس . میلیون تن رسید 288.555تن به 

به دلیل ( 1400دی  16)ژانویه  6میلیون تن افزایش یافته و در / یورو 850، 2021اروپایی از ابتدای سال 

به  2022قیمت های اسپات از ابتدای سال . میلیون تن ارزیابی شد/ یورو 1800کاهش عرضه با قیمت 

میلیون تن / یورو 1690در ( 1400بهمن  27)فوریه  16یورو کاهش یافته و در  110ازای هر میلیون تن 

حل و فصل فورس ماژور طوالنی مدت توسط کم وان، ویونا و وینولیت بیشتر تولید اروپا را . ارزیابی شد

فوریه  2کم وان در . احیا کرده و منجر به کاهش قراردادهای اسپات و قرارداد از باالترین سطح شده است
و سدیم هیدروکسید فرانسوی خود اعالم فورس  PVCپس از اعتصاب، در کارخانه های ( 1400بهمن  13)

، شرکت از آن زمان با پایان (1400بهمن  25)فوریه  14به گفته یکی از منابع شرکت در . ماژور کرد
 .دادن به اعتصاب، تولید را از سر گرفته است

PVC آسیایی 
 ثبات قبل از اعالم پیشنهاد ماه مارس-
 میلیون تن/ دالر 50-100احتمال افزایش پیشنهادات مارس بین  -
 ریزش بازار محلی چین -

PVC  در هفته قبل از اعالم رسمی پیشنهادات جدید برای ماه ( 1400بهمن  27)فوریه  16آسیایی در

 1)فوریه  20قبل از اعالم پیشنهادات جدید در ( 1400بهمن  24)فوریه  13در . مارس، پایدار ارزیابی شد
 PVC، بازار (1400بهمن  24)فوریه  13همچنین در . ، بحث های قیمت اسپات محدود شد(1400اسفند 

 100-300( 1400بهمن  27)فوریه  16محلی چین در  PVCآسیا به ویژه در چین ضعف نشان داد؛ قیمت 

فوریه  16کاربیدی در  PVC، قیمت S&Pباتوجه به داده های گلوبال پالتس . میلیون تن کاهش یافت/ یوان

/ دالر 1227میلیون تن یا / یوان 8800میلیون تن کاهش یافت و با نرخ / یوان 300( 1400بهمن  27)

در راستای کاهش بازار داخلی، قیمت ها براساس فوب چین . میلیون تن براساس برابری واردات ارزیابی شد
/ دالر 1260-1280کاربیدی در حدود  PVC، قیمت (1400بهمن  27)فوریه  16در . نیز کاهش یافتند

میلیون تن کاهش داشت؛ در حالی که قیمت / دالر 40میلیون تن فوب چین بود که در مقایسه با هفته قبل حدود 
PVC  به گفته منابع بازار، پیشنهادات جدید . میلیون تن فوب چین ثابت بود/ دالر 1330-1350اتیلنی بین

. میلیون تن افزایش خواهد یافت/ دالر 50-100ماه مارس احتماآل به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، از فوریه 
 .میلیون تن نسبت به ماه قبل تسویه شد/ دالر 100برای فوریه نیز، پیشنهادات جدید با کاهش قیمت 

 



 

 (LDPE)پلی اتیلن با چگالی کم 
LDPE آسیایی 

 .با عرضه کم، افزایش می یابد-
 پیش بینی عرضه محدود در شمال شرق و جنوب شرق آسیا -
 اصول متعادل عرضه و تقاضا در هند -

در بحبوحه عرضه کم و هزینه های باالی ( 1400بهمن  27)فوریه  16آسیایی در هفته منتهی به  LDPEقیمت 

در حال حاضر، قیمت ها به باالترین سطح یک ساله خود رسیده است اما به گفته تاجران، هیچ . تولید، افزایش یافت

نرخ عرضه رو به کاهش بود و انتظار می رفت که با کاهش . معامله ای باالتر از لیست پیشنهادات انجام نشده است

با توجه به نرخ تقاضا، کارخانه ها فعالیت . سفارشات مبدل های نهایی، حجم محموله های ماه آینده نیز کاهش یابد

خود را از سر گرفته و صنعت کشاورزی نیز شروع به کار کرده است؛ علیرغم اینکه دیگر کارخانجات پایین دستی 
در جنوب آسیا در طی  LDPEقیمت . که از پلی اتیلن استفاده می کنند، همچنان در از سرگیری فعالیت ها کند بودند

برای " پیشنهادات فراوانی"به گفته منابع بازار، . هفته اندکی باالتر بود اما در روز، با وجود معامالت ناچیز ثابت بود
LDPE  در بازار وجود دارد که برخالف وضعیت فعلی گریدهایLDPE  وHDPE به گفته منابع، تقاضا . است

از منطقه نیز در مقایسه با سایر گریدها کمتر بوده است؛ در همین حال، دولت هند محدودیت های  LDPEبرای 

تمدید کرده ( 1401فروردین  11)مارس  31را تا  LDPEزمانی تکمیل تحقیقات ضد دامپینگ در مورد واردات 

، وزارت بازرگانی هند پس از ارائه دادخواست از طرف یک انجمن پتروشیمی منطقه ای 2020در اکتبر . است
 LDPE، تحقیقات ضد دامپینگ را در مورد واردات "نامطلوب"مبنی بر عملکرد صنعت داخلی تحت تأثیر واردات 

به گفته تاجران، عدم اطمینان از . از امارات، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و امارات متحده آغاز کرده بود
آسیا به مقررات دولتی و بازیافتی بستگی دارد؛ چرا که پلی اتیلن برخالف دیگر پلیمرها مانند  PEتقاضا و سودآوری 

PETافزایش ظرفیت کوتاه مدت احتماآل نرخ های عملیاتی را در . ، پس از مصرف به راحتی بازیافت نمی شود

کوتاه مدت کاهش می دهد اما تقاضای بلند مدت چین نرخ های عملیاتی داخلی آن را افزایش داد و از ظرفیت های 
 .جدید منطقه ای در کشورهایی مانند کره جنوبی پیشی می گیرد

 (HDPE)پلی اتیلن با چگالی باال 
HDPE آسیایی 

 .با افزایش هزینه های انرژی افزایش می یابد-
 دالری نفت خام در هر بشکه در طی هفته 3.58افزایش  -
 تردید خریداران با افزایش قیمت نفت خام -

HDPE  به دلیل نشانه  2018به سطوحی رسید که آخرین بار در نوامبر ( 1400بهمن  27)فوریه  16سیایی در

بشکه افزایش / دالر 3.58برنت مارس  ICEقیمت های آتی نفت . های باالتر و قیمت های ثابت نفت خام مشاهده شد

. میلیون تن افزایش یافت/ دالر 50-100به گفته تاجران، پیشنهادات . دالر در هر بشکه رسید 94.55یافت و به 

قیمت ها در جنوب شرقی آسیا به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل و حجم کم محموله ها باالتر از چین بود اما به 

به گفته تاجران، با توجه به پایان سال مالی در مارس ممکن . گفته منابع، قیمت ها در ماه آوریل کاهش خواهد یافت

قیمت بازار در آسیای جنوب شرقی به تعادل بین محموله های مشمول مالیات و . است روند قیمت ها کند باشد
 ؛کاالهای غیرمشمول رسیده است



 

 پلی پروپیلن
 پلی پروپیلن آسیایی

 .میلیون تن با پیشنهادات قوی و عرضه داخلی محدودتر افزایش می یابد/ دالر 30جنوب آسیا  CFRتقاضای -

روند مالیم تقاضا در آسیای جنوب شرقی؛ باتوجه به مقاومت خریداران در برابر افزایش قیمت، نرخ سود را  -
 .محدود می کند

در بحبوحه جهش اخیر در ( 1400بهمن  27)فوریه  16قیمت واردات پلی پروپیلن آسیایی در هفته منتهی به 

افزایش . ارزش نفت خام افزایش یافت اما افزایش تقاضا به دلیل کند شدن تقاضا باتوجه به منطقه محدود شد

قیمت ها در بازارهای آسیای جنوبی قابل توجه بود و شرکت کنندگان به کاهش عرضه داخلی در طول چرخش 

به گفته فعاالن بازار، پیشنهادات خاورمیانه به هند با افزایش . های برنامه ریزی شده در هند اشاره کردند
هند  CFRافزایش قیمت های . میلیون تن افزایش یافت/ دالر 1480-1500احساسات فروشدگان حدود 

همچنین به گسترش قیمت ها بین هند و سایر بازارهای واردکننده منجر شد؛ به طوری که پیشنهادات به آسیای 
ویتنام و قیمت های داخلی چین در زیر  CFRمیلیون تن / دالر 1300جنوب شرقی در سطوح پایین تا اواسط 

به گفته منابع بازار، این روند منجر به . میلیون تن براساس برابری واردات معامله می شد/ دالر 1200سطح 
هند به  CFRبا افزایش قیمت . افزایش عالقه فروش از چین و آسیای جنوب شرقی برای واردات به هند شد

میلیون تن، بازار هند / دالر 1200میلیون تن در هند و قیمت فوب چین به کمتر از / دالر 1400باالی 

همچنان گزینه مطلوبی برای فروشندگان چینی است؛ به ویژه اینکه با بسته شدن پنجره آربیتراژ چین به آسیای 

در چین، به نظر می رسد تقاضای داخلی . جنوب شرقی، ممکن است تعداد پیشنهادات چین به هند افزایش یابد

با این حال، اینها به سود تبدیل نشده اند زیرا هم معامالت آتی چین . در بحبوحه ذخیرۀ مجدد افزایش یافته است

خریداران چینی عمدتآ تمایلی به خرید بسیار . و هم بازارهای فیزیکی نوسانات قیمتی محدودی را نشان دادند

باالتر از بازار داخلی نداشتند و فروشندگان نیز ترجیح می دهند به مناطق دیگر با نت بک بسیار بهتر پیشنهاد 
 .دهند
 اتیلن

 اتیلن آسیایی
 افزایش احساسات در نوسانات باالدستی-
 شناور بودن برخی مباحث -
 سر به سر بودن حاشیه های تولید اتیلن -

نوسانات در بازار نفتا در باالدست همچنان به ایجاد احساسات در بازارهای اتیلن آسیایی ادامه داد و احساسات 

پیشنهادات اندکی در بازارهای نقدی در دسترس بود؛ به گفته فعاالن . فروش نیز همچنان صعودی باقی ماند

بازار، ترجیح می دهند باتوجه به نوسان قیمت نفتا و هزینه های باالی فعلی اتیلن، برای کاهش ریسک محموله 

بحث در مورد محموله ها به بنادر رودخانه ای در چین به دلیل چالش . ها را به صورت شناور مذاکره کنند

براساس داده های گلوبال پالتس . های لجستیکی مداوم که قیمت ها را افزایش داده است، همچنان ادامه دارد
S&Pاتیلن آخرین  -، حاشیه تولید اتیلن پس از تعطیالت سال نو قمری بهبود یافته است؛ به طوری که اسپرد نفتا

این در محدوده سر به سر . میلیون تن محاسبه شد/ دالر 343.75( 1400بهمن  26)فوریه  15بار در 

در بازارهای باالدستی، شاخص . میلیون تن برای تولیدکنندگان غیر یکپارچه بود/ دالر 300-350معمولی 
فوریه  16میلیون تن در روز در / دالر 849.625میلیون تن به / دالر 16.625ژاپن با کاهش  C+Fنفتای 

 .نزدیک شد( 1400بهمن  27)
 



 

 پروپیلن
 پروپیلن آسیایی

 جهش فوب کره با درگیری خریداران برای محموله های اسپات-
 .چین رسید CFRفوب کره باالتر از  -
 احتیاط خریداران جینی در خرید -

محکم تر حمایت شد زیرا خریداران اسپات در ( 1400بهمن  27)فوریه  16قیمت های پروپیلن فوب کره در 

 24)فوریه  13کره جنوبی پس از اعالم فورس ماژور یک تولیدکنندۀ بزرگ در کره جنوبی در اوایل هفته از 
برنت  ICEمعامالت آتی نفت خام . ، همچنان به تالش خود برای خرید محموله ها ادامه می دهند(1400بهمن 

گلوبال . بشکه، نسبت به قبل کاهش داشت/ سنت 3.4بعد از ظهر به وقت سنگاپور  4:30در آوریل تا ساعت 
 14پیشتر گزارش داد که مرکز کرکینگ نفتا یئوچون کره جنوبی در نامه ای به مشتریان خود در  S&Pپالتس 

بهمن  22)فوریه  11نفتا در یئوسو در پی انفجاری در  3در کرکر بخار شماره ( 1400بهمن  25)فوریه 

میلیون تن  470.000به گفته یک منبع آگاه، این کرکر قادر به تولید . اعالم فورس ماژور کرده است( 1400

یکی دیگر از تولیدکنندگان پروپیلن در کره جنوبی . میلیون تن پروپیلن در سال است 270.000اتیلن و 

علت اصلی این : درمورد اینکه چرا خریداران در یئوسو مشتاق خرید محموله ها با قیمت باالتر هستند، گفت
 27و  25)فوریه  16و  14دو محموله ورودی . است YNCCتعطیلی غیرمنتظره و واکنش های زنجیره ای 

میلیون تن فوب کره شنیده شد اما به طور کامل در ارزیابی پالتس / دالر 1170به قیمت ( 1400بهمن 

اختالف قیمت بین فروشندگان و خریداران در . روزۀ پالتس خارج می شد 20-40منعکس نشد زیرا از منحنی 

/  دالر 1180-1200شنیده شد که فروشندگان محموله های خود را با قیمت . کره جنوبی همچنان پا برجاست

میلیون تن فوب کره / دالر 1140-1150میلیون تن فوب کره عرضه می کردند اما خریداران حاضر بودند 
 .بپردازند
 بوتادین

 بوتادین آسیایی
 ثبات پیشنهادات در حال ظهور در آسیای جنوب شرقی-
 ارائه چندین مناقصه فروش در آسیای جنوب شرقی -
 احتمال منتقل شدن محموله های آسیای جنوب شرقی به شمال شرق آسیا -

ثابت بود زیرا عرضه نقدی در آسیا آنطور که قبآل انتظار می ( 1400بهمن  27)فوریه  16بوتادین آسیایی در 

چندین محموله فوب اسپات آسیای . رفت، کم نبود و چندین مناقصه فروش در آسیای جنوب شرقی شنیده شد

میلیون تنی اسپات فوب  2000تایتان مالزی مناقصه ای را برای فروش یک محموله . جنوبشرقی نیز ارائه شد

صادر کرد که این مناقصه قرار است در ( 1400اسفند  24-28)مارس  15-19مالزی برای بارگیری در 

 6000به گفته برخی منابع تجاری، سه محموله اسپات به حجم . بسته شود( 1400بهمن  29)فوریه  18

این محموله ها احتماآل از جنوب شرق آسیا به شمال شرق آسیا منتقل . میلیون تن نیز از فیلیپین ارائه شده است

به . برخی از الزامات اسپات در شمال شرق آسیا در میان عملیات کارخانه بوتادین کمتر وجود داشت. می شوند

، مرکز کرکینگ نفتا یئوچون کره جنوبی فعالیت (1400بهمن  27)فوریه  16گفته یکی از منابع آگاه در 

درصد  15در پی انفجار  3کارخانه بوتادین خود در یئوسو را به دلیل تعطیلی اضطراری کرکر بخار شماره 
 . کاهش داده است



 


