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 اسپات بازار بهبود
 .است شده گزارش خاورمیانه CFR تن در دالر 500 از باالتر مداوم طور به پیشنهادی سطوح گذشته، هفته از

 .است افزایش به رو نیز مناقصات تمدید و کرده مقاومت ها قیمت افزایش دور آخرین برابر در خریداران

 تغییر با سوئز بازار در ها قیمت .بکاهند ها قیمت افزایش از جزیی خرید با کنند می سعی همچنین خریداران

 چین به هفته این در روسی های محموله پیشنهاد .اند یافته کاهش غرب با مقایسه در گذشته، سال روند به نسبت

 خروجی که شود تبدیل جدیدی مسیر به تواند می داد، انجام را مالی تأمین و تدارکات بتوان اگر و است شده ارائه

 حداقل رود می انتظار .کند می فراهم را چینی واردکنندگان برای تر ارزان جایگزینی و بالتیک های محموله

 گرانول محصوالت برای آنچه مشابه شود؛ اعمال خاورمیانه های محموله برای تن در دالری 10-15 تخفیف

 دیگر از عرضه و روسیه تحویل مورد در سطحی دو گذاری قیمت ساختار یک توسعه .شود می مشاهده ایران
 .است پذیرتر امکان تولید دست در محصوالت با مبدآها

 روزه 30-60 دورنمای

 اگر .کند حمایت بازار ثبات از می ماه تا آوریل برای تقاضا رود می انتظار و هستند ثابت همچنان پیشنهادات

 ساختار است ممکن شود، ایجاد جدید فروش در رکود دنبال به شرقی جایگزین بازارهای به روسی های محموله
 .شد نخواهد محقق ماهه سه اواخر تا احتماآل و شود ایجاد سطحی دو گذاری قیمت
 چین گوگرد داخلی بازار

 از ورک ایکس تو در یوان 3.390-3.400 داخلی های قیمت هفته، اوایل در چین در ملی تعطیالت دنبال به

 شد، ظاهر پایین قیمت با چهارشنبه از تنی 10.000 فروش .بود سطح این در شده معامله تناژ با رودخانه سهام

 فروش مناقصه شمالی محلی پاالیشگاه یک .شدند گذاری قیمت کامل محدود در امروز کمتر تناژ که حالی در

 با هفته در سینوپک .کرد اعالم چهارشنبه روز در دالیان بندر از تن در یوان 3.220 قیمت با را خود عادی

 بازار در .شدند ارزیابی ثابت ورک ایکس تن در یوان 3.190 قیمت با داژو و تن در یوان 3.330 وانژو قیمت
 S .داشت کاهش تن در یوان 47 و رسید تن در یوان 3.395 به چهارشنبه روز در S 2205 یا می کاغذ،

 .رسید پایان به تن در یوان 3.388 قیمت با امروز 2205
 فسفات بازار تحوالت
 هفته این در فسفات جهانی قیمت .کند می سقوط چین در نوال که کند می خریداری را DAP حالی در پاکستان

 در DAP جدید تجاری روند اما یافت کاهش عمده بازار چندین در نقدینگی .شد ارزیابی تغییر بدون تقریبآ

 با پاکستان DAP قیمت .شدند فروخته بزریل به ارسال برای MAP و DAP که حالی در شد، ظاهر پاکستان

 قیمت گذشته، هفته در .یافت افزایش CFR تن در دالر 1.025 قیمت به سعودی عربستان از محموله دو خرید

 است قبل فروش به نسبت دالری 80 افزایش دهندۀ نشان همچنان اما بود CFR تن در دالر 1.150 تا تر پایین

 جدید یارانه اعالم منتظر همچنان واردکنندگان زیرا بود ثابت DAP قیمت هند، در .شد گزارش گذشته ماه در که

 فوب تن هر در دالر 1.050-1.080 به که آورد فشار چین صادراتی های قیمت به تقاضا کمبود .بودند کود
 ها قیمت و شوند می معامله برزیل برای نیز سعودی عربستان از MAP و DAP سوئز، غرب در .یافت کاهش

 و یابد کاهش متحده ایاالت در DAP قیمت که شد باعث تقاضا نبود   .است ثابت CFR تن در دالر 1.300 در

 .یابد کاهش نوال فوب تن در دالر 940-970 به آوریل 6 تا بارج سطح
 
 
 



 
 19-کووید دوبارۀ های محدودیت

 همه آن موجب به که است هایی محدودیت اعمال بررسی حال در چین شمال در هبی استان در هواندائو چینگ بندر

 نشده نهایی هنوز مقررات این .شوند قرنطینه خود خارجی بندر آخرین از حرکت از پس روز 28 بایستی ها کشتی

 مشخص هفته اواخر تا آن جزئیات رود می انتظار و است آن بررسی حال در محلی دولت حاضر، حال در و است

 16 با برابر آوریل 5 در بازگشایی برای ها ریزی برنامه وجود با چین شهر ترین پرجمعیت بعنوان شانگهای .شود

 گفته به .کند می تالش 19-کووید به مبتالیان شمار کاهش برای زیرا ماند می باقی قرنطینه در ،1401 فروردین

 گزارش 19-کووید به مبتال مورد 16.528 ،1401 فروردین 15 با مصادف آوریل 4 در چین شانگهای، مقامات

 آن شدن بسته و است بنزین برای عمده بازار یک انگهای .داشت بیشتری سرعت مبتالیان تعداد شانگهای در و کرد
 .دهد می قرار تأثیر تحت را داخلی سوخت قیمت شدت به

 خاورمیانه فوب

 قرارداد عرضه .است یافته افزایش ایران فوب تن در دالر 435-440 به ایران استثنای به خاورمیانه فوب قیمت

 که رود می انتظار .است شده منعقد خاورمیانه فوب تن در دالر 308-405 قیمت با دوم ماهه سه در تحویل برای
 .کند محدود افریقا شمال و خاورمیانه در را اسپات تجارت آوریل ماه در رمضان تعطیالت

 سلیمانی سردار گوگرد مجتمع افتتاح و ایران فوب

 بازار در جدید پیشنهادی سطوح دهندۀ نشان که است یافته افزایش تن در دالر 390-400 به ایران فوب محدوده
 محصول تن 10.000 مناقصۀ اراک پاالیشگاه شود می بینی پیش .است چین در اخیر CFR باالتر ارقام با مطابق

 نژاد هاشمی شهید گاز پاالیشگاه رئیس فیضی یحیی .کند برگزار 1401 فروردین 21 با برابر آوریل 10 را گرانول

 خبر سلیمانی سردار گوگرد مجتمع در کارخانه دو افتتاح به اشاره با ایران دولت به وابسته خبرگزاری یک از نقل به

 شرکت این .کند می تولید گوگرد تن 2.000 روزانه که است داده گزارش نژاد هاشمی شهید گاز پاالیش شرکت .داد

 و هند مانند بازارهایی به بندرعباس طریق از را خود محصول و کرده ذخیره گوگرد تن میلیون 2.5 این، از پیش

 بخش در کارخانه چهار به مذاب گوگرد تولید اکنون خصوصی، بخش گذاری سرمایه از پس .بود کرده صادر چین

 برابر 3 با گوگرد بنتونیت کود تن، در دالر 15 افزوده ارزش با گرانول گوگرد به و شده داده تحویل خصوصی
 .شود می تبدیل افزوده ارزش برابر 8 با میکرونیزه گوگرد همچنین و افزوده ارزش

 
 



 

 بالتیک های محموله چالش

 محموله بارگیری حاضر، حال در .است فوب تن هر در دالر 299-301 جدید فروش عدم با بالتیک فوب محدوده

 ریسک پریمیوم کشتی، رزرو گفتگوهای هفته این در .است مذاکره دست در بالتیک منطقه از روسیه تنی 60.000

 برای فوب قیمت و تخفیف سطح ها، هزینه با که داشت ادامه هندی یا چینی های بانک ازطریق بالقوه مالی تأمین و

 انتظار که است شده ارائه چین به روسیه از نقل و حمل برای پیشنهادی .است نشده تعریف هنوز تجارت بعدی دور
 این با .باشد ایران تناژ دالر 10-15 با مشابه خاورمیانه اصلی محصوالت تخفیف کنندۀ منعکس CFR قیمت رود می

 در دالر 330-390 به و یافت افزایش تن در دالر 100 با توجهی قابل میزان به هفته این در سیاه دریای فوب حال،

 به بهتر دسترسی و کندتر لجستیک علیرغم اکنون پوتی بندر از ترکمنستان های محموله که حالی در رسید؛ فوب تن

 به احتماآل سیاه دریای در روسیه بنادر از پریمیوم همچنین، .هستند همراه نقل و حمل های هزینه کاهش با ها، کشتی

 قراردادی تجارت که رسد می نظر به .بود خواهد سیاه دریای از روسیه صادرات برای فوب قیمت کاهش معنای
 می گذاری قیمت ترکمنستان محموله برای سیاه دریای CFR تن در دالر 395-430 محدوده در افریقا شمال برای

 برای سیاه دریای فوب تن در دالر 340 از سیاه دریای قراردادی فوب سطح .است نشده تأیید کامآل اگرچه شود؛
 .شد شنیده فوب تن در دالر 400 تا پیشنهادات برخی با ترکمن گرانول
 روسیه صادرات های سهمیه حفظ

  مارس، ماه در .شد معامله روسیه داخل در تن 298.000 میزان به عمدتآ جاری سال مارس ماه در گازپروم گوگرد

 ارسال لوگا اویت به اول ماهه سه در که را گازپروم محصول مقدار که شد ارسال لوگا اوست بندر به تن 21.000

 زمانی است؛ تن 856.000 حدود 2021 سال اول ماهه سه به نسبت کاهش این رقم .رساند تن 136.000 به را شد

 به کاهشی روند این رود می انتظار .شد منتقل لوگا اوست به گازپروم تولید از تن 992.000 مجموع در که

 سهمیه تواند می روسیه دولت کشاورزی، وزارت پیشنهاد از پس .کند کمک آوریل ماه در لوگا اوست در بارگیری

 6 مدت به ها سهمیه این بود قرار ابتدا .کند حفظ سال پایان تا فسفات و نیتروژن کودهای برای را خود صادراتی های
 .داد خبر صادرات سهمیه تمدید از تلگرامی کانال طریق از جاری هفته اوایل دولت اما شود اجرا می ماه پایان تا ماه
 



 


