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 آسیایی پتروشیمی های فرآورده
 بنزن

 در کره فوب تن متریک هر ازای به دالر 1149.76 قبلی رقم به نسبت تن هر در دالر 12.67 آسیایی بنزین

 اینسایتس توسط پالتس بازار نزدیک ارزیابی فرایند در .شد ارزیابی 1401 فروردین 25 با برابر آوریل 14
 وجود شفافی مناقصه یا پیشنهاد هیچ ،1401 فروردین 25 با برابر آوریل 14 در S&P گلوبال کامودیتی

 پیشنهادی قیمت آخرین از باالتر که شد ارزیابی تن متریک هر ازای به دالر 1.153 می دوم نیمه الک .نداشت

 و شد محاسبه تن متریک در دالر 1.143 با برابر ژوئن الک .بود تن متریک در دالر 1.152 در شده شنیده

 تن متریک در دالر 10 به ژوئن /می دوم نیمه اسپرد افزایش به منجر که شد شنیده هم معامالت سطح همان در
  در روز در تن متریک در دالری 10 افزایش با چین cfr شاخص .شد تن متریک در دالر 6 مثبت از

 که شد ارزیابی چین cfr تن متریک بر دالر 1.165 در می الک .شد محاسبه تن متریک بر دالر 1167.00

 کاهش دالر 5 با ژوئن تا می فیزیکی اسپرد که حالی در داشت؛ افزایش روزانه های ارزش به نسبت دالر 10

 شرقی چین داخلی بازار در سابق تانک براساس می دوم نیمه در ها قیمت بحث .گرفت پیش در را نزولی روند
 .شد شنیده تن متریک در یوان 8.350-8.380 بین بار آخرین
 تولوئن
 دالر 1.045 قیمت با روز در افزایش دالر 10 با 1401 فروردین 25 با مصادف آوریل 14 در آسیایی تولوئن

 15 چهارم و سوم های الک شامل متوسط طور به ها شاخص .شد ارزیابی چین cfr و کره فوب تن متریک در

 اینسایتس توسط پالتس بازار نزدیک ارزیابی فرایند در .شوند می می ماه دوم نیمه تا می اول نیمه از روزه؛
 .نشد شنیده شفافی مناقصه یا پیشنهاد هیچ ،1401 فروردین 25 با برابر آوریل 14 در S&P گلوبال کامودیتی

 و نفتا، و خام نفت قیمت افزایش گرفتن نظر در با یک هر می ماه دوم و اول های نیمه در کره فوب های الک
 cfr های الک .شدند ارزیابی تن متریک در دالر 1.045 در مجاور دستی پایین های قیمت افزایش همچنین

 های بحث میان در را کره فوب بازار که شدند محاسبه تن متریک در دالر 1.045 قیمت با یک هر چین

 بازار در سابق تانک سریع قیمت .داشتند می نگه ثابت را کره-چین فوب موقعیت و کردند می دنبال کمرنگ

 معادل واردات برابری براساس که شد ارزیابی ثابت تن متریک در یوان 7.250 با روز در شرقی چین داخلی
 متریک هر در دالر 137 افزایش، دالر 2 با هند cfr تولوئن نقدی اختالف .بود تن متریک در دالر 985.31

 تن متریک در دالر 1.182 به افزایش دالر 12 با کره فوب شاخص براساس واقعی قیمت .شد محاسبه تن
 .داشت افزایش تن متریک هر ازای به دالر 135-143 کره فوب از هند cfr خرید شاخص همچنین، .رسید

 به کره فوب با مطابق و معامله قابل سطوح با افزایش، دالر 10 با هفته در شرقی جنوب آسیای cfr شاخص

 .رسید تن متریک در دالر 1.125
 



 
 پارازایلن

 دالر 1200.50 به روز در افزایش دالر 16.50 با ،1401 فروردین 25 با برابر آوریل 14 در آسیایی پارازایلن
 ها شاخص این .داشت افزایش کره فوب تن متریک در دالر 1180.50 و چین/تایوالن CFR تن متریک هر ازای به

 با می دوم نیمه های الک .شوند می ژوئن دوم نیمه و ژوئن اول نیمه می، دوم نیمه های الک شامل متوسط طور به
 دلیل به که شد ارزیابی تن متریک در دالر GS 1.198 کلتکس پیشنهاد بین در تن؛ متریک در دالر 1.198.50

 اول نیمه های الک .رسید سنگاپور BP دالری 1.199 پیشنهاد و تن متریک در دالر 1.198 به مبدأ های محدودیت

 مجزا هم از مناقصات و پیشنهادات که حالی در شدند، ارزیابی تن متریک ازای به دالر 1201.50 در ژوئن دوم و
 بازار ارزیابی فرایند در 1401 فروردین 25 با برابر 2022 آوریل 14 در MOC از بازاری دادۀ هیچ .بودند

 .نشد مستثنی
 استایرن

 در دالر 1.135 به روز در افزایش دالر 10 با 1401 فروردین 25 با برابر آوریل 14 در آسیایی استایرن مونومر
 هیچ بازار نزدیک ارزیابی فرایند طی در .رسید کره فوب در تن متریک در دالر 1.365 و چین cfr تن متریک

 در باالتر داخلی های قیمت به توجه با یک هر می ماه دوم و اول نیمه های الک .نشد شنیده شفافی پیشنهاد یا مناقصه
 شرق بازار در .شدند ارزیابی چین cfr تن متریک هر ازای به دالر 1.335 به روز در افزایش دالر 5 با چین،

 در دالر 1334.72 معادل سابق تانک تن متریک در یوان 9.775 قیمت با افزایش یوان 70 با سریع شاخص چین،

 و شد ارزیابی دالر 1.365 با تن متریک هر هم کره فوب شاخص .شد ارزیابی واردات برابری براساس تن متریک
 45 پرمیوم و شد ارزیابی دالر 1.380 نیز تایوان cfr شاخص .کرد حفظ چین cfr به نسبت را دالری 30 پرمیوم

 .کرد حفظ چین cfr به نسبت را دالری
 متانول

 وجود با و متانول داخلی های قیمت افزایش دنبال به ،1401 فروردین 25 با مصادف آوریل 14 در آسیایی متانول

 در دالر 387 به هفته در کاهش دالر 3 و روز در کاهش دالر 2 با محدود، ثابت قیمت با مناقصات و پیشنهادات
 تانک تن متریک در یوان 2.907 به روز در افزایش یوان 32 با شرقی چین داخلی متانول .رسید cfr تن متریک

 رسید؛ تن متریک در دالر 465 به تاریخ همین در و یافت کاهش دالر 2 هفته در هم کره cfr متانول .رسید سابق

 مدت در دالری 3 کاهش با نیز تایوان cfr متانول .بود کره cfr تن متریک در دالر 470 قبآل آن قیمت که حالی در

 قیمت براین، عالوه .کرد دنبال چین متانول بازار در را مشابهی کاهش که رسید تن متریک در دالر 462 به مشابه
 تجاری های فعالیت با مطابق که شد ارزیابی ثابت هند cfr تن متریک بر دالر 400 در تاریخ همین در هند متانول

 14 ارزیابی از بازاری دادۀ هیچ .بود ثابت کیلوگرم بر روپیه 32.75 حدود در سابق تانک قیمت اما بود ضعیف
 .نشد مستثنی 1401 فروردین 25 با برابر 2022 آوریل



 

 اتیلن
دالر در متریک تن ثابت ارزیابی شد  1.310، با 1401فروردین  25آوریل برابر با  14شمال شرق آسیا در  cfrارزیابی اتیلن 

آسیای جنوب  cfrارزیابی . دالر در هفته کندتر بود 60این ارزیابی . زیرا بحث ها به دلیل افزایش قیمت نفتا همچنان ضعیف بود

از طرفی، ارزیابی فوب کره . دالر در هفته کاهش داشت 40دالر به ازای هر متریک تن ثابت ماند و این ارزیابی  1.360شرقی در 
شمال شرق آسیا، بحث های  cfrدالر در متریک تن رسید که مطابق با جریان های هفتگی در بازار  1.280دالر کاهش به  60هم با 

 (.باشد PCA302و  PCA550ارزیابی روزانه و هفتگی به ترتیب می تواند . )محدودی داشت
 پروپیلن

دالر در متریک تن ثابت محاسبه شد و هیچ نشانه جدیدی  1.150با  1401فروردین  25آوریل مصادف با  14چین در  cfrپروپیلن 

دالر در متریک تن  1.190چین با  cfrفوب کره در روز مطابق با حرکت قیمت . به وقت سنگاپور شنیده نشد 12:30قبل از ساعت 

دالر بدون تغییر در هر متریک تن ارزیابی شد و هیچ  8.350همچنین قیمت شاندونگ چین نیز در روز با قیمت . ثابت ارزیابی شد
 cfrیوان در متریک تن  7.800یوان کاهش در روز به  200قیمت داخلی چین شرقی هم با . پیشنهاد جدیدی برای آن مطرح نشد

آسیای جنوب  cfr. چین بود cfrدالر در متریک تن رسید که منعکس کنندۀ زیان هفتگی  1.170دالر کاهش در هفته به  5تایوان و 

.  بود cfrدالر در متریک تن رسید که مطابق با جهت گیری سایر قیمت های بازار  1.285دالر کاهش داشت و به  5شرقی در هفته 

را دنبال  cfrدالر در متریک تن رسید و زیان هفتگی در بازارهای  1.150دالر کاهش در هفته به  5عالوه براین، فوب ژاپن با 

 .کرد؛ بدون اینکه بحث قطعی براساس فوب شنیده شود
 بوتادین

Cfr  دالر در روز کاهش داشت که  20، 1401فروردین  25آوریل برابر با  14چین با توجه به ضعیف شدن بازار داخلی چین، در

چین نسبت به  cfrپرمیوم محموله های . دالر در متریک تن بود 1.285براساس برابری واردات محموله های داخلی چین معادل 

 40شمال شرق آسیا با  cfr. محموله های داخلی چین به دلیل افزایش هزینه های لجستیکی ناشی از تأخیر در بنادر چین افزایش یافت

بعد از ظهر به وقت سنگاپور،  12:30قبل از بسته شدن بازار در ساعت . دالر در متریک تن رسید 1.440دالر کاهش در روز به 

دالر در متریک تن رسید و شکاف قیمتی خود را به  1.420دالر کاهش در روز به  30فوب کره با . هیچ معامله ثابتی شنیده نشد
cfr  چین کاهش داد زیرا با در نظر گرفتن زیان ها درcfr  چین وcfr  شمال شرق آسیا، دسترسی به اسپات براساس فوب کره

تایوان هم با  cfr. یوان در متریک تن ارزیابی شد 9.400یوان در روز کاهش داشت و در  100قیمت های داخلی چین . محدود بود

هیچ معامله ای . شمال شرق آسیا است cfrدالر در متریک تن رسید که منعکس کنندۀ زیان در  1.430دالری در هفته به  30کاهش 

دالر در متریک تن ارزیابی شد و همچنان  1.390دالر کاهش در هفته با قیمت  30آسیای جنوب شرقی با  cfr. در بازار شنیده نشد

 .شمال شرق آسیا حفظ کرد؛ بدون اینکه تغییر چشمگیری در حمل و نقل داشته باشد cfrمسیر خود را در 
PVC 
PVC  با فعالیت اسپات قبل از پیشنهادات ماه می، ثابت ارزیابی  1401فروردین  24آوریل برابر با  13آسیایی در هفته منتهی به

پیشنهادات آوریل از سوی تأمین . به گفته منابع، ممکن است پیشنهادات ماه می به دلیل نگرانی از نرخ تقاضا در چین لغو شود. شد
داخلی چین در این هفته سقوط کرد که نشان دهندۀ کاهش تقاضا  PVCبازار . دالر در ماه افزایش یافته بود 80-100کنندگان کلیدی 

یوان در متریک تن رسید، در  9.100یوان کاهش به  100بر پایه اتیلن در هفته با  PVC. است 19-در پی اعمال قرنطینه کووید

با کاهش تقاضای داخلی، . یوان در متریک تن رسید 9.500یوان کاهش در مدت مشابه به  100کاربید با  PVCحالی که 

دالر بر متریک تن  1.300کاربید هم  PVC. به صادرات این محصول به هند و آسیای جنوب شرقی ادامه دادند PVCتولیدکنندگان 

تقاضا در . دالر در روز کاهش داشتند 10دالر در متریک تن فوب چین ارزیابی شدند که هر دو  1.370اتیلن  PVCفوب چین و 

CFR به گفته یکی از منابع، اسپرد بین مونومر و . چین پایین بود و فعالیت بازار به دلیل پایین بودن قیمت های داخلی کاهش یافت

در هند، . را تحت فشار قرار داده است PVCدالر در متریک تن کاهش یافته و حاشیه های تولیدکنندگان رزین  100به  PVCقیمت 

پیشنهادات . فعالیت بازار قبل از پیشنهادات ماه می محدود بود اما حجم پیشنهادات کاربید چینی در بازار این احساسات را فروکش کرد
PVC  دالر بر متریک تن  1480-1500کاربید بینCFR  200هند شنیده شد، در حالی که حمل و نقل از چین به هند به کمتر از 

 .دالر در هر متریک تن کاهش یافت
 



 


