
 
 (PVC) کلرید وینیل پلی

PVC ترکیه و اروپا 
 اروپا در تقاضا افزایش-
 ترکیه در تقاضا کاهش -
 ترکیه در فروشندگان کاری کم -
 باالدست اتیلن سابقه بی افزایش -

 در بودن محود خالف بر ،1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 به منتهی هفته در اروپا PVC بازار در تقاضا

 اروپا تقاضای .بودند اروپا بازار افت شاهد خودروسازی صنعت در استفاده مورد PVC گریدهای تنها .بود باال ترکیه

 قیمت که تن متریک در یورویی 230 افزایش .بود سالم باالدستی اتیلن قراردادی قیمت سابقه بی افزایش علیرغم

 تورم اقتصادی، ثبات عدم علیرغم که رساند تن متریک در یورو 1.665 به را آوریل در شده تسویه اتیلن قرارداد

 مبارک ماه آغاز .نداد قرار تأثیر تحت شد بازار در تقاضا شدن کمرنگ به منجر که انرژی قیمت نوسانات و باال

 .است تقاضا کاهش دوره دهندۀ نشان سنتی طور به ماه این زیرا کرد تشدید را فروشندگان نزولی انتظارات رمضان

 در آزاد مذاکرات شروع با اما خورد می چشم به پایدار تقاضای وجود با عرضه کاهش از ها نگرانی اروپا بازار در
 .شد معطوف انرژی قیمت نوسانات و اولیه مواد های هزینه به بازار تمرکز قرارداد، قیمت مورد در آوریل
PVC آسیایی 

 تجارت شدن محدود-
 می ماه پیشنهادات انتظار در بازار -
 چین در تقاضا بودن ضعیف -

 اکثر زیرا بود محدود 1401 فروردین 17 با مصادف آوریل 6 به منتهی هفته در اروپا PVC بازارهای در تجارت

 هنوز می ماه در بارگیری پیشنهادات و رسید پایان به اولیه های هفته در آوریل بارگیری های محموله برای مذاکرات

 از برخی .بود ضعیف تقاضا نرخ شانگهای، قرنطینه و کرونایی های محدویت وجود با چین در .بود نشده اعالم

 برای تقاضا آن در که هند ویژه به دوختند، چشم صادراتی بازارهای به کم داخلی فروش بحبوحۀ در تولیدکنندگان

 حال در مذاکرات برخی .است مطلوب ژوئن در موسمی های باران فصل از قبل معموآل می ماه در بارگیری مواد
 دالر 200 نقل و حمل نرخ با چین فوب تن متریک هر در دالر 1.320-1.350 قیمت با کاربیدی PVC برای انجام

 اگر بازار، منابع گفته به .بود چین فوب تن متریک در دالر 1.400 اتیلن PVC پیشنهادات .بود تن متریک در

 هند در خریداران یابد، افزایش تن متریک در دالر 80-100 از بیش به کاربیدی و اتیلن PVC بین قیمت اختالف

 در کاربیدی PVC تقاضای از حمایت به تواند می امر این .دارند کاربیدی PVC از باالتری مقادیر خرید به تمایل

 .دهد ادامه چینی تولیدکنندگان برای صادراتی های فرصت افزایش و هند
 



 
 (LDPE) کم چگالی با اتیلن پلی

LDPE اروپایی 
 مونومر قیمت افزایش با جدید پیشنهادات افزایش-
 شده تسویه اتیلن سابقه بی افزایش -
 خریداران احتیاط -

 پیشنهادات روی بر 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 به منتهی هفته در اروپا LDPE بازار در کنندگان شرکت

 تأیید بازار فعاالن .کردند می عمل محتاط تقاضا کاهش از ترس دلیل به خریداران زیرا شدند متمرکز آوریل جدید

  فروردین 11 با برابر مارس 31 در آوریل برای اروپا صنعت در شده تسویه اتیلن ماهانه قرارداد قیمت که کردند

 از بازار، منابع گفته به .یافت افزایش تن متریک در یورو 1.665 به تن متریک در یورو 230 از ،1401

 اولیه های هزینه افزایش با را انرژی های هزینه بر عالوه مونومر افزایش که رود می انتظار اتیلن پلی تولیدکنندگان

 های قیمت دلیل به تقاضا رفتن بین از با .کنند منتقل کنندگان مصرف به تن متریک در یورو 300-500 حدود در

 می لطمه خرید احساسات به همچنان کالن اقتصاد های نگرانی .است تقاضا کاهش احتمال نگران بازار همچنان باال،
 .هستند مواجه انرژی باالی های هزینه و تورمی فشارهای با دستی پایین کنندگان مصرف زیرا زند

LDPE آسیایی 
 خام نفت قیمت افزایش با تقاضا کاهش-
 آسیا جنوب در تقاضا ثبات -
 آسیا شرق جنوب و شرق شمال در دستی پایین تقاضای افت -

 باالی خام نفت های قیمت زیرا بود متفاوت 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 در آسیایی LDPE های قیمت

 برنت ICE خام نفت آتی معامالت .بود ضعیف همچنان نیز تقاضا طرفی، از و ماند باقی تن متریک در دالر 100

 آوریل 6 در سنگاپور وقت به ظهر از بعد 4:30 ساعت در و یافت کاهش بشکه هر در سنت 87 روز در ژوئن

 شرق شمال در نهایی عرضه ها، مبدل گفته به .رسید بشکه هر در دالر 107.5 به 1401 فروردین 17 با مصادف

 آسیای به را وارداتی و داخلی مواد چین در تاجران که است آن از حاکی ها شنیده .بود ضعیف آسیا شرق جنوب و

 باال موجودی و قرنطینه وجود با داخلی ضعیف تقاضای هم آن دلیل که کنند می صادر جنوبی آسیای و شرقی جنوب

 مجددآ تقاضا تردد های محدودیت کاهش از پس داشتند انتظار داشتند، باالیی پیشنهادات که فروشندگان از برحی .است
 LDPE های قیمت .است پایین بسیار چین در کنندگان تأمین سوی از عرضه تاجران، از برخی گفته به .یابد افزایش

 تن متریک هر در دالر 1.775 قیمت با آسیا جنوب در 1401 فروردین 17 با مصادف آوریل 6 به منتهی هفته در
 .ماند ثابت



 

HDPE آسیایی 
 خام نفت باالی تقاضای و HDPE پایین تقاضای ترکیب-
 خام نفت دالری 0.87 کاهش -

 و ضعیف تقاضای دلیل به 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 به منتهی هفته در آسیایی HDPE های قیمت

 وقت به ظهر از بعد 4:30 ساعت در ژوئن برنت ICE خام نفت آتی قیمت .بود متفاوت خام نفت باالی های هزینه

 به منتهی هفته در آسیا جنوب در HDPE قیمت .رسید بشکه هر در دالر 107.5 به کاهش دالر 0.87 با سنگاپور

 در هفته این اوایل جدید معامالت و پیشنهادات زیرا بود باالتر نسبتآ و ثابت 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6

 تاجران اکنون اند، شده پذیرفته قبل از خاورمیانه پیشنهادات اینکه به توجه با بازار، منابع گفته به .شد شنیده منطقه

 ماندن ثابت با روز چند طی در ها قیمت که رود می انتطار اما کنند می عرضه باالتر های قیمت با را ها محموله
 بسیار مدت کوتاه در منطقه این در HDPE بازار رود می انتظار براین، عالوه .شود تسویه مبادله قابل های ارزش

 اخبار براساس .گیرد می قرار تأثیر تحت احتماآل هند در تولیدکننده سه عرضه منابع، گفته به زیرا شود محدود
 با 2023 سال در را خود HDPE کارخانه جوالی ماه در 2023 سال در CP Chem رود می انتظار کارخانه،

 نیز HDPE 2 شماره کارخانه حال، این با .کند تعطیل ماه یک تا تعمیرات دلیل به سال در تن 200.000 ظرفیت

 در را کارخانه نگهداری و تعمیر یکبار سال چهار هر CP Chem .داد خواهد ادامه خود کار به مشابه ظرفیت با

 .دهد می قرار کار دستور
 آسیایی پروپیلن پلی

 تقاضا کاهش با ها قیمت کاهش-
 چین تعطیالت سایه در محدود قیمت اثرات -

 و داشت ادامه 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 به منتهی هفته در آسیایی پروپیلن پلی بازار در نزولی روند

 تن متریک در یوان 8.800 به و یافت کاهش تن متریک در یوان 150 هفته در چین شرق داخلی های محموله

 با قبل هفته دوم نیمه در نیز خام نفت قیمت که حالی در داد، ادامه ذخایر سطح افزایش به چین در تقاضا .رسید

 شش در را خود نفت استراتژیک ذخایر از بشکه میلیون 180 از بیش متحده ایاالت اینکه بر مبنی اخباری انتشار

 نفت آتی قرارداد سنگاپور، وقت به ظهر از بعد 4:30 ساعت در .داشت کاهشی روند کرد، خواهد آزاد آینده ماه
 در دالر 108.37 در آن قبلی شدن بسته به نسبت که رسید بشکه هر در دالر 107.50 به ژوئن برنت ICE خام

 از برداری بهره نرخ و دارد قرار چین در کرونا ویروس وضعیت تأثیر تحت همچنان تقاضا .یافت کاهش بشکه هر

 به حدی تا نیز انبارها موجودی تجاری، منابع گفته به .است پایین درصد 70 متوسط طور به کشور این کارخانۀ

 پروپیلن پلی قیمت کاهش حال، این با .ماند باقی باال همچنان 19-کووید گیری همه از ناشی لجستیکی اختالالت دلیل

 مینگ چینگ تعطیالت توسط محدودی میزان به داخلی خرید زیرا نکرد دنبال را باالدست در زیان کامل طور به

 محصوالت پایین مالی گردش با تولیدکنندگان زیرا بود مواجه خرید کاهش با ویتنام بازار .شد تحریک هفته اوایل در
 برداری بهره نرخ کاهش ،S&P گلوبال کامودیتی اینسایتس گزارشات به توجه با .کردند می نرم پنجه و دست نهایی

 برخی ویتنام، در مستقر منابع از یکی گفته به .است اسپات خرید بودن محدود معنا این به باال موجودی و کارخانه
 .بیاورند دوام ماه سه تا توانند می و دارند ذخایر کافی اندازه به نهایی کاربران از

 کشورها دیگر در چینی ساکنان و تایوان ویتنام، چین، در ها مقبره کردن جارو روز بعنوان مینگ چینگ فستیوال
 (مترجم) .(است ها ایرانی ما سال آخر شنبۀ پنج همان معادل) شود می شناخته

 



 

 آسیایی استایرن پلی
 دالری 20 کاهش-
 تقاضا تضعیف -
 چین واردات اشتهای کاهش -

 در 1401 فروردین 17 با برابر آوریل 6 به منتهی هفته در انبساطی استایرن پلی و آسیایی استایرن پلی بازارهای

 بدون هفته در آسیا معمولی استایرن پلی .بودند ثبات بی باالدستی بازارهای مبهم دورنمای و ضعیف تقاضای بحبوحۀ
 پلی و شرقی، جنوب آسیای CFR تن متریک در دالر 1.660 و چین CFR تن متریک در دالر 1.510 به تغییر

 CFR تن متریک در دالر 1.750 و چین CFR تن متریک در دالر 1.550 در تغییر بدون ضربه به مقاوم استایرن

  به و داشت کاهش مشابه مدت به نسبت دالر 20 انبساطی استایرن پلی قیمت .شد ارزیابی شرقی جنوب آسیای

 .رسید اشتعال ضد گرید برای تن متریک در دالر 1.775 و آسیا شرق شمال فوب تن متریک در دالر 1.625
-10.550 در تر پایین نسبتآ داخلی های قیمت زیرا بود ناچیز هفته در HIPS و GPPS برای چین واردات تقاضای

 براساس تن متریک هر در دالر 1.365-1.385 با برابر GPPS فوری تحویل برای تن متریک در یوان 10.400

 .بود تن متریک در یوان 120 و واردات برابری
 آسیایی بوتادین

 چین در ها قیمت ثبات-
 19-کووید از ها نگرانی سایۀ در بازار احتیاط -
 دست پایین تقاضای بر 19-کووید تأثیر -

 وارداتی های قیمت تعطیالت، از پس چین بازار محتاطانۀ احساسات افزایش با همزمان تجاری فعالیت کاهش با

 دلیل به باالدست انرژی مجموعه در موجود نوسانات به توجه با بازار فعاالن .شد محاسبه ثابت روز در اسپات

 چین در تقاضا رود می انتظار منابع، از برخی گفته به .نبودند مطمئن بوتادین دورنمای از ،19-کووید های محدودیت

 داخلی نهایی کاربران برای باالیی اهمیت از چین جنوب بازار .شود تضعیف 19-کووید اقدامات تشدید دنبال به نیز

 تأمین زنجیرۀ های چالش بازار فعاالن از برخی ،19-کووید تر سخت های محدودیت با و است برخوردار چین
 .کردند بینی پیش صادرات بخش در ویژه به لجستیک، حوزه در را بیشتری

 آسیایی پارازایلن
 دالری 1.67 افزایش-
 دست پایین و باالدست متضاد گیری جهت -
 PTA معامالت جهش -
  فروردین 17 با مصادف آوریل 6 در آسیایی پارازایلن ،S&P گلوبال کامودیتی اینسایتس گزارشات به توجه با

 و چین /تایوان CFR تن متریک در دالر 1193.67 به و یافت افزایش تن متریک در دالر 1.67 ،1401

 به بشکه هر در کاهش سنت 87 با ژوئن برنت ICE خام نفت .رسید کره فوب تن متریک در دالر 1173.67

 و یافت کاهش مشابه مدت در تن متریک در دالر 4.25 ژاپن نفتای که حالی در رسید، بشکه هر در دالر 107.50
  ژنگژو کاالس بورس در شده فهرست می ماه PTA معامالت دست، پایین در .رسید تن متریک در دالر 911.50 به

 آوریل 5 در تن متریک در یوان 6.168 به خود حساب تسویه آخرین از تن متریک در یوان 208 یا درصد 3.49
 ،شد شنیده صبح اول جلسه در ثابت مبنای بر پیشنهادات و مناقصات .کرد جهش 1401 فروردین 16 با برابر

 شدن بسته از قبل تا داشت آن بر را بازار کنندگان شرکت از برخی دست پایین و باالدست مختلط قیمت که حالی در 
 MOC طول در ژوئن و می های ورودی برای مناقصات اما بود کم فروش سود اینکه با .بمانند حاشیه در بازار

 .یافتند بهبود
 



 


