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 فوب مناقصات افزایش

 ثبات دهندۀ نشا دو هر تایوان در فورموسا و قطر در مونتاجات از اسپات فوب بر مبتنی مناقصه دو هفته این

 پیشنهادها برخی می، ماه در تن 35.000 بارگیری برای قطر اسپات فروش مناقصات .بودند بازار در بیشتر

 فوب مناقصه .بود فوب تن در دالر 454-464 بین آنها اکثر که کرد جذب را فوب تن در دالر 440-470 بین

 محدودیت وجود با بار تخلیه های هزینه زیرا است شده گزارش مالزی در تن بر دالر 460 متوسط با فورموسا

 ثابت کننده دریافت بعنوان ویتنام، به قبلی فروش با اکنون شرقی جنوب آسیای .بود باال چین در 19کووید های
 30.000 محموله یک شد؛ منعقد هند به اسپات فروش دو cfr براساس .شود می ظاهر بازار در محموله این

 نقل و حمل هزینه با تنی 10.000 کوچک محموله دیگری و کروماندل برای cfr تن در دالر 490 قیمت با تنی

 .هالدیا برای تن بر دالر 520 قیمت با باالتر
 روزه 30-60 انداز چشم

 .است سالم همچنان نیز ها حاشیه و بوده قوی همچنان فلزات و کود بخش در خریداران سوی از می ماه تقاضای

 با نیستند، دست پایین به یافته افزایش های هزینه انتقال به قادر که صنعتی گوگرد کنندگان مصرف از برخی

 مدت بلند اعتباری خطوط نهایت، در و یافته کاهش نقدینگی که رود می انتظار و هستند مواجه متعددی مشکالت

 در فوب سطحی دو گذاری قیمت بازار یک توسعه .شوند مواجه شکست با مالی تأمین به شدید افزایش پی در

 وسیع دامنه به منجر همچنین امر این که رود می انتظار و شود می آشکار روسی غیر و روسی های محموله
 .شود بازارها برخی در cfr های قیمت از تری
 چین داخلی بازار خیز و جست

 از ورک ایکس تن در یوان 3.440-3.460 بین چین داخلی بازار در گوگرد از کمی تناژ امروز و دیروز

 از باالتر محلی های قیمت با مقایسه در محلی های قیمت ثابت روند دهندۀ نشان که شد فروخته رودخانه انبارهای

 یوان 3.266 قیمت با نیز معمول محلی فروش مناقصه .است گذشته هفته در ورک ایکس تن در یوان 3.400

 به نسبت بندر قیمت سطح .شد صادر هفته اوایل در فروش مناقصه بدون دالیان، بندر از ورک ایکس تن در

 تن در یوان 3.390-3.400 بین دوشنبه روز در انبار های موجودی پیشنهادات اختالف .شد تقویت هفته اوایل

 ایکس تن در یوان 3.390 قیمت با تن 3.000 از کمتر حجم با ای محموله شنبه، سه روز در .بود ورک ایکس

 بر یوان 3.440 قیمت با کمتری تناژ چهارشنبه روز اما .شد معامله رودخانه نهایی کننده مصرف برای ورک

 ورک ایکس تن بر یوان 3.420-3.450 بین پیشنهادات اختالف و شد فروخته رودخانه سهام از ورک ایکس تن

 باز فضای در که ای فله گوگرد ذخایر محیطی، زیست های نگرانی دلیل به نانجینگ و ژنجیانگ بنادر .بود

 حالی در بود، تن 310.000 حدود دوشنبه در ژنجیانگ بندر موجودی .کردند پاکسازی را شوند می نگهداری

 طرفی، از .کند نمی دریافت نیز جدیدی محموله و ندارد گوگردی ذخیرۀ هیچ حاضر حال در نانجینگ بندر که

 حدود هفته اوایل در بندر این موجودی و شد خواهند منتقل دافنگ بندر به عمدتآ می و آوریل کوگرد های محموله

 به ترتیب به و داد افزایش تن در یوان 30 را داژو و آنژو های قیمت هفته این سینوپک .بود تن 110.000

 1.28 حدود دوشنبه روز تا چین بندر موجودی کل .رسید داژو ورک ایکس تن در یوان 3.320 و 3.360
 .بود تن میلیون

 



 
 فسفات بازار جو  
 به جدید فروش بحبوحۀ در چین DAP قیمت زیرا داشت کاهش اندکی غرب و شرق قیمت شکاف هفته، این در

 با فیلیین در چینی DAP فروش .یافت کاهش اندکی برزیل در MAP قیمت که حالی در شد؛ تقویت آسیا شرق جنوب

 تن هر در دالر 1.085-1.095 فوب محدوده در بک نت کنندۀ منعکس که شد انجام cfr تن در دالر 1.150 قیمت

 دسترس در تن هر در دالر 1.100 به نزدیک قیمت با پاکستان در نیز چینی محموله .است نقل و حمل به بسته

 همین در .داشت افزایش مقداری گذشته هفته دالری 1.050-1.080 فوب به نسبت قیمت این .گرفت قرار خریداران
 دالر 1.280-1.300 به هفته چندین برای cfr تن بر دالر 1.300 در ماندن ثابت از پس برزیل در ها قیمت حال،

 محصوالت، قیمت افزایش وجود با و بود یافته افزایش فوریه اواخر از MAP های قیمت .یافت کاهش cfr تن بر

 .داد قرار فشار تحت را کود بودن صرفه به مقرون
 خاورمیانه اسپات فوب محدوده

 454-464 به خاورمیانه اسپات قیمت محدوده اسپات، فروش مناقصه آخرین با دریافتی پیشنهادات افزایش پی در

 .است فوب سطح باالترین در گذشته هفته به نسبت دالری 9-19 افزایش این .است یافته افزایش فوب تن بر دالر

 برای خاورمیانه فوب تن بر دالر 380-405 بین دوم ماهه سه در تحویل برای خاورمیانه قرارداهای قیمت محدوده

 .است اول ماهه سه قرارداد در دالری 105-120 افزایش دهندۀ نشان که است شده منعقد تاجران و نهایی کاربران

 از خارج دسترسی در محدودیت دلیل به اول ماهه سه در که است جهانی بازار سریع افزایش با همگام افزایش این
 .شد مشاهده اوکراین و روسیه بین درگیری آن دنبال به و خاورمیانه

 ایران فوب ثبات

 در ایران خارک پتروشیمی .بود ثابت فوب تن در دالر 390-400 بین جدیدی، فروش هیچ بدون ایران فوب قیمت

 در بارگیری با گرانول گوگرد تن 25.000 فروش برای ای مناقصه 1401 فروردین 21 با برابر آوریل 11 دوشنبه
 .کرد منتشر خارگ جزیره از ماه اردیبهشت در یعنی می ماه اول نیمه
 افریقا شمال بازار
Cfr تن بر دالر 420-485 با شمالی افریقای اسپات cfr سه در تحویل برای قرارداد محدوده .بود ثابت هفته در 

 تناژ قزاقستان، پوتی، طریق از ترکمنستان تناژ شامل استکه شمالی افریقای در تن در دالر 395-448 بین دوم ماهه

 دالر 110-129 افزایش دهندۀ نشان محدوده این .شود می مدیترانه دریای گوگرد و امریکا خلیج عرضه خاورمیانه،
 .است شده مشاهده اول ماهه سه در جهانی بازار سریع رشد با مطابق که است اول ماهه سه در تن بر

 مدیترانه اسپات فوب

 فوب تن بر دالر 440-455 بین بازار رشد دهندۀ نشان که داشت افزایش تن در دالر 5 مدیترانه اسپات فوب قیمت
 cfr تن بر دالر 500 سطوح در بیشتر پیشنهادات و است cfr تن بر دالر 480-500 بین مدیترانه cfr قیمت .است

 .شد گزارش
 گذشته سال 26 طی در اروپایی گوگرد رقم باالترین

  اول ماهه سه در دالری 128 افزایش با دوم ماهه سه در اروپا مذاب گوگرد شدۀ تحویل قراردادهای
 و cfr تن در دالر 400-416 به را بنلوکس تحویل محدوده که است شده منعقد 2022 سال

 اروپایی گوگرد قیمت امر، این .رساند می cpt تن بر دالر 442-459 به را اروپا کامیونی محموله 
 .است رسانده 1996 سال در آرگوس رکوردهای شروع زمان از سطح باالترین به را
 
 



 

 غربی اروپای فوب

 قزاقستان محصول رود می انتظار که حالی در است، یافته افزایش تن در دالر 300-350 بالتیک فوب قیمت رنج

 بازارهای وجود دلیل به تر پایین سطوح در احتماآل روسی محصول و باشد اجرا قابل قیمت سطح باالترین در
 لوله خط قطعی دلیل به کاشاگان و TCO تولید کمبود علیرغم قزاقستان محصول .شود گذاری قیمت کمتر کاربردی

 برای مالی تأمین و محل در پریمیوم کشتی، رزرو مورد در گفتگوها آوریل اواخر در .است دسترسی قابل نفتی،

 دالر 320-400 بین سیاه دریای فوب .است انجام حال در همچنان بالتیک از روسی محصول تن 60.000 بارگیری

 از و مختلف بنادر از نقل و حمل برای متفاوت اقتصادی شرایط دلیل به گذشته هفته در که است فوب تن هر در

 قیمت بزرگتر های محموله در ترکمن منشأ با گرانول محصول .دارد قرار تری وسیع محدوده در مختلف مبدأهای

 محموله .دارند تری پایین قیمت شده خرد محصول با همراه روسیه بنادر از نقل و حمل که حالی در دارد، باالتری

 از تونس و مراکش برای بالتیک و سیاه دریای فوب تن در دالر 342-350 بین ماهه دو تحویل برای قراردادی های
 .اند شده منعقد قزاقستان و ترکمنستان مبدأ
 ریسک پریمیوم بودن پرداخت قابل
 ورودی از دریا مایلی 90 در ترکیه کفکن آبهای در را مین یک کشتی گر بیمه شرکتهای از یکی ،P&I گفته به

 منطقه در شده مشاهده مین سومین این باشگاه، این خبرنگاران از یکی گفته به .است کرده مشاهده بسفر تنگۀ شمالی

 انتقال برای تجاری های کشتی و اند شده بسته تجاری فعالیت روی به فوریه اواخر از اوکراین بنادر ازطرفی، .بود
 .هستند بسفر تنگه از تردد حال در رومانی و بلغارستان روسیه، در سیاه دریای بنادر از خارج و داخل های محموله
 (مترجم) انگلستان شمال غرامت و حفاظت باشگاه
 (مترجم) ترکیه قوجاایلی استان در شهری

 



 


