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PVC 
PVC ترکیه و اروپا 

 Vinnolit FM اظهارنامه علیرغم اسپات های قیمت ثبات-
 سالم تقاضای پی در سطح باالترین در ها قیمت ثبات -
 ماژور فورس اعالم با عرضه کاهش احتمال -
 را بازار است ممکن که PVC جمله من کلر زنجیره در ماژورها فورس برخی علیرغم و بازار های فعالیت کاهش وجود با

 هزینه توانند می همچنان بازار فعاالن .گذاشتند سر پشت را ثباتی با هفته ثبات اروپا اسپات PVC های قیمت کند؛ محدود بیشتر

 مسائل اما رود می پیش خوب تقاضا روند اینکه با تولیدکنندگان، از یکی گفته به .دهند انتقال تأمین زنجیره در را باالدستی های

 تقاضا اگرچه .باشد داشته ادامه دوم ماهه سه تا وضعیت این داریم انتظار ما است؛ کرده تر وخیم را بازار وضعیت تولید اخیر

 همراه بیشتری تورم با انتظارات آینده در است، نگرفته قرار ها قیمت سابقۀ بی افزایش تأثیر تحت و بوده سالم حاضر حال در

 تقاضا نرخ در بهبودی هیچ است ممکن منابع، گفته به .است شده تضعیف رمضان ماه دلیل به تقاضا نرخ ترکیه، در .بود خواهد

 بود، یافته افزایش مارس ماه در خوراک های هزینه اگرچه براین، عالوه .نشود حاصل هم رمضان ماه از پس معمول طور به

 هزینه کاهش تواند می که داشت کاهش مارس ماه میانگین به نسبت تن متریک در دالر 84 تاکنون آوریل در نفتا میانگین اما
  های سایت در PVC تولید برای آلمان Vinnolit FM آگاه، منبع یک گفته به .باشد داشته پی در را مه ماه در مونومر های

Knapsack و Cologne اقدام این .است کرده ماژور فورس اعالم اتیلن پلی اولیه مواد عرضه های محدودیت دلیل به آلمان 

 .شد تمدید با 1401 فروردین 30 برابر آوریل 19 در سوزآور سود تولید ماژور فورس اعالم دنبال به
PVC آسیایی 

 جدید پیشنهاد اعالم از پس هفته در دالری 40-60 ریزش-
 آوریل با مقایسه در مه ماه پیشنهادات دالری 50-80 کاهش -
 هند به چین PVC صادرات افزایش -

PVC متریک در دالر 40-60 مه، ماه برای ماهانه پیشنهاد اعالم از پس 1401 فروردین 31 با برابر آوریل 20 در آسیایی 

 فروردین 31 با مصادف آوریل 20 در و داشت کاهش دالر 50 هفته در چین cfr ترم با PVC قیمت .داشت کاهش هفته در تن

 دالر 60 با هند PVC قیمت که حالی در شد؛ ارزیابی تن متریک در دالر 1.340 یعنی خود ماهۀ یک حد ترین پایین به 1401

 اینسایتس های داده به توجه با .رسید cfr تن متریک هر ازای به دالر 1.560 در خود ماهه دو سطح ترین پایین به کاهش

 از تن متریک در دالر 50-80 آوریل، دالری 80-100 ماهانه افزایش از پس مه ماه جدید پیشنهادات ،S&P گلوبال کامودیتی

  و چین cfr تن متریک در  دالر 1.340 به قبل ماه به نسبت کاهش دالر 50 با مه ماه برای جدید پیشنهادات .یافت کاهش آوریل

 به قبل ماه به نسبت دالری 80 کاهش با هند cfr پیشنهاد که حالی در یافت؛ کاهش تایوان فوب تن متریک در دالر 1.300

 کاهش به منجر که است انتظار از بیش مه ماه اولیه حجم بازار، منابع گفته به .رسید ماه در تن متریک هر در دالر 1.560
 می ادامه خود صادرات به فعاالنه همچنان چین کاربید PVC تولیدکنندگان که معتقدند بازرگانی منابع .شد مه ماه پیشنهاد شدید

 افزایش هند به چین از PVC رزین واردات دامپینگ ضد تعرفه لغو از پس مارس ماه از چین کاربید های محموله انتقال .دهند

 .است یافته
 (مترجم) هیدروکسید سدیم

 



 

  
LDPE اروپایی 

 پاک عید تعطیالت شروع با بازار کردن فروکش-
 ها قیمت سطوح از عبور در ها مبدل های چالش -

 های قیمت و پاک عید تعطیالت زیرا بود ضعیف 1401 فروردین 31 با برابر آوریل 20 به منتهی هفته در LDPE اسپات فعالیت

 از بازار اما است باال تولیدکنندگان پیشنهادی های قیمت تاجران، از یکی گفته به .شد اروپا سراسر در خریداران احتیاط به منجر باال

 به کرد؛ کمک محدود فعالیت این به فوریه و مارس های خرید پیش .رود می پیش آرام همچنان تقاضا و کند نمی پیروی ها قیمت این

 که است آن از حاکی ها شنیده .کنند می استفاده ذخایرشان از ماه، پایان از قبل جدید مواد خرید جای به ها مبدل شد شنیده که طوری
 بازار منابع .کنند می عرضه اروپا به فعلی سطوح در رقمی سه های تخفیف با را LDPE زیادی مقادیر چینی کنندگان تأمین از برخی

 .بودند مه ماه انتظار چشم عمدتآ هستند، مواجه چالش با دستی پایین کنندگان مصرف به ها هزینه انتقال برای که هایی مبدل کنار در

 به قادر باال بسیار های قیمت دلیل به مبدل هر چون کرد؛ منتقل نهایی مشتری به را افزایش این توان نمی ها، مبدل از یکی گفته به
 .نیست سازی ذخیره

LDPE آسیا 
 ژوئن برنت ICE دالر 4.56 کاهش-
 رمضان ماه در آسیا بازار شدن کند -
 بازار از تاجران ناامیدی -

دالر در هر بشکه  100با هم متفاوت بود زیرا نفت خام باالی  1401فروردین  31آوریل برابر با  20آسیایی در  LDPEقیمت های 

دالر در هر  4.56برنت ژوئن در روز  ICEبه گفته مبدل ها،قیمت های آتی نفت . باقی ماند؛ در حالی که تقاضا همچنان ضعیف بود

با کند شدن روند . دالر به ازای هر بشکه رسید 108.12بعد از ظهر به وقت سنگاپور به  16:30بشکه کاهش داشت و در ساعت 

به گفته . تجارت در جنوب شرقی آسیا در طی ماه رمضان، چین با کمبود راننده به دلیل محدودیت های تردد دست و پنجه نرم می کند

تاجران، هدف از افزایش قیمت جهانی مواد خام، حتی با وجود ظرفیت های جدید در ایاالت متحده که بازارهای آسیایی را نیز هدف 

به گفته منابع، انتظار می رود جنگ روسیه و اوکراین در چند ماه آینده به شدت بازارهای پلی اتیلن . قرار داده اند افزایش قیمت ها بود

به گفته منابع، افزایش هزینه نفت مارجین های پلی اتیلن را در سطح جهانی کنار زده و ممکن است استارت . را تحت تأثیر قرار دهد

برخی تاجران معتقدند که با افزایش نرخ بهره و قیمت نفت خام نمی توان دورنمای مثبتی را از بازار . آپ های جدید را نیز درگیر کند

حتی این احتمال وجود دارد که به علت ثبات اقتصادی کمتر در . انتظار داشت، در حالی که می توان با تورم مصرف را مهار کرد
 .برخی از کشورهای فقیرتر جنوب شرقی نسبت به کشورهای توسعه یافته، هزینه های مالی افزایش یابند

HDPE اروپا 
 .کشید پایین را بازار پاک عید تعطیالت-
 .کشیدند خرید از دست متحده، ایاالت تأخیرهای با خریداران -

 خرید از زیادی حد تا خریداران زیرا داشت ریزش 1401 فروردین 31 با مصادف آوریل 20 به منتهی هفته در اروپا HDPE بازار

 چالش ها مبدل که چرا است شده تبدیل بازار در عمده نگرانی یک به تقاضا ریزش .کردند خودداری پاک عید تعطیالت در اولیه مواد

 از یکی گفته به .کنند می اعمال نهایی کاربران به لجستیک و نقل و حمل مازاد های هزینه قیمت، افزایش انتقال در را موجود های

 از بسیاری و زد دامن تقاضا کاهش به پاک عید تعطیالت .شد محصوالت دیگر افزایش از مانع توان نمی ها قیمت افزایش با تاجران،

 به یا و داده کاهش را بهره نرخ کنندگان مصرف از برخی اینکه علیرغم نداشتند، حضور بازار در آوریل اواسط در هم بازار فعاالن

 استفاده خود سهام از مه ماه در ها قیمت کاهش امید به خریداران از بسیاری که آنجا از .نداشتند فعالیت تعطیالت ایام در کلی طور

 ایاالت حال، این با .کند می فروکش را بازار روند ها قیمت افزایش از پیش محموله خرید پیش زنند، می خرید به دست یا و کرده
 .است افزوده کنندگان مصرف روی پیش مشکالت بر که دارد تأخیر ها محموله ورود در همچنان متحده

 



 

HDPE آسیا 
 کمبود ظرفیت شرکت های کشتی رانی -
 19-گسستن زنجیرۀ تأمین چین به علت قرنطینه کووید -
 دالری نفت خام 4.56افت  -

در چین با وجود تقاضای ضعیف و قیمت نفت خام کاهش  1401فروردین  31آوریل برابر با  20آسیا در هفته منتهی به  HDPEقیمت 

دالر در هر بشکه  108.12دالر کاهش به  4.56به وقت سنگاپور با  16:30برنت ژوئن در این مدت در ساعت  ICEقیمت آتی . یافت

و قرنطینه ازدحام بنادر و افت زنجیرۀ تأمین پلی  19-تعطیلی طوالنی مدت کارخانجات در چین به دنبال اعمال محدودیت های کووید. رسید

به گفته منابع، حمل و نقل داخلی همچنان یک چالش در چین است و در گزارشات نیز به تأخیر در ارسال محموله های . اتیلن را تشدید کرد

به گفته فعاالن بازار، بازار کانتینرهای اسپات به اندازه ای محدود بوده است که حتی در چارچوب قرارداد هم . پلی اتیلن اشاره شده است

با کاهش سرعت تجارت جهانی در بحبوحۀ درگیری های نظامی در . نمی توان کشتی رزرو کرد؛ تنها در صورت پرداخت نرخ های باالتر

اوکراین و همچنین تعطیلی چین، شرکت های کشتیرانی همچنان از کمبود ظرفیت ناوگان خود بعنوان بهانه ای برای توجیه نرخ باالی حمل 

با این حال اعمال قرنطینه جدید، افزایش قیمت نفت خام و به دنبال آن افزایش هزینه های سوخت نشان دهندۀ افزایش . و نقل استفاده می کنند

اکثر منابع فروش انتظار دارند که تقاضا و نرخ حمل و نقل ناشی از آن در ماه مه با باز شدن منطقه . نرخ حمل و نقل در کوتاه مدت است
 . .بازگردد

 پلی پروپیلن
 پلی پروپیلن آسیایی

 روند صعودی قیمت های چین-
 کاهش معامالت در آسیای جنوبی -
 تقویت قیمت های داخلی چین با از سرگیری تولید -

تا حد زیادی نزولی باقی ماند؛ اگرچه  1401فروردین  31آوریل مصادف با  20احساسات در بازار پلی پروپیلن آسیا در هفته منتهی به 

یوان در هر متریک تن  8.850یوان افزایش در مدت مشابه به  200قیمت محموله های چین شرقی باعث شد تا محموله های داخلی با 

کووید در این کشور، هفته را با " تحمل صفر"بازار چین به دلیل اخبار مبنی بر از سرگیری تولید در شانگهای به تبع استراتژی . رسید

به گفته منابع، صادرات همچنان به دلیل تأخیر در حمل و نقل متوقف می شود زیرا برخی از . خوش بینی محتاطانه ای آغاز کرده بود

تاجران معتقدند اگرچه تولید از سر . خریداران بین المللی باوجود هزینه های باالتر، سهام داخلی یا کاالهای دیگر نقاط را انتخاب می کنند

عالوه براین، قیمت های باالتر باالدستی به این معنی است که صادرات چین . گرفته شده است، اما بسیاری از انبارها هنوز پلمپ هستند
 .اکنون با فشارهای هزینه ای ناشی از کاالهای ارزان قیمت داخلی در برخی مناطق مواجه است

 پلی استایرن
 پلی استایرن آسیایی

 افزایش تدریجی نرخ عملیات پس از تخلیه انبارها-
 ثبات پلی استایرن ضربه ای -
 برنت ژوئن ICEافزایش  -

 cfrدالر در متریک تن  1.500، در هفته با 1401فروردین  31آوریل برابر با  20در ( GPPS)قیمت اسپات پلی استایرن معمولی آسیا 

آسیای جنوب شرقی ثابت ارزیابی شد؛ در حالی که  cfrدالر در متریک تن  1.650چین بدون تغییر ارزیابی شد که در مدت مشابه با قیمت 

 cfrدالر در هر متریک تن  1.740چین و  cfrدالر در متریک تن  1.540نیز در هفته با ( HIPS)قیمت پلی استایرن مقاوم به ضربه 

در ( EPS)نشان داد که قیمت پلی استایرن انبساطی  S&Pبا توجه به داده های اینسایتس کامودیتی گلوبال . آسیای جنوب شرقی ثابت بود

با در نظر گرفتن قیمت های نسبتآ پایین تر پلی استایرن . دالر در متریک تن فوب شمال شرق آسیا بدون تغییر ارزیابی شد 1.625هفته با 

در . داخلی در چین، بحث های پلی استایرن و پلی استایرن انبساطی آسیا فروکش کرد؛ در حالی که تقاضای واردات همچنان ضعیف بود

دالر در  1.338-1.391یوان در متریک تن معادل  10.200-10.600بازار داخلی چین، بحث اسپات برای پلی استایرن معمولی بین 
در شرق چین توانستند با انجام سفارشات صادراتی موجودی خود را  EPSصادرکنندگان . متریک تن براساس برابری واردات شنیده شد

برنت ژوئن در  ICEقیمت قراردادهای آتی . انتظار می رود نرخ عملیات پایین دستی براساس سرعت تخلیه انبارها بهبود یابد. کاهش دهند

 .دالر در هر بشکه محاسبه شد 108.12، 1401فروردین  31آوریل برابر با  20دالر افزایش در  3.04هفته گذشته با 
 



 

PET آسیایی 
 باالدستی نوسانات دلیل به ها قیمت افزایش-
 چین در تقاضا تدریجی بازگشت احتمال -

 .یافت افزایش باالدستی نوسانات وجود با 1401 فروردین 31 با مصادف آوریل 20 به منتهی هفته در آسیا PET بازار در ها قیمت

 چالش با را نهایی کاالهای و اولیه مواد مداوم، لجستیکی های محدودیت و ماند نزولی نسبتآ چین داخلی بازار در بازار احساسات

 بر همچنین .دارد وجود 19-کووید قرنطینه آیندۀ دورنمای مورد در روزافزونی بینی خوش که معتقدند تاجران از بسیاری .کرد مواجه

 گفته به .کرد حمایت تقاضا تدریجی بازگشت و استر پلی تأمین زنجیرۀ از توان می شانگهای در ها محدودیت کاهش با که باورند این
 دارد وجود ای مناقصه /پیشنهادی PET بین قیمت شکاف اروپا، و متحده ایاالت سوی از تقاضا کاهش به توجه با تاجران، از یکی

 .است لجستیکی های هزینه افزایش هم آن دلیل
 بوتادین
 آسیایی بوتادین

 چین وارداتی های محموله برای تقاضا افت-
 تایلند در بوتادین فروش مناقصه صدور -
 ژوئن برنت ICE دالری 4.26 کاهش -

 را آسیا بوتادین بازار فعاالن باالدست بازار نوسانات .شد ارزیابی ثابت 1401 فروردین 31 با برابر آوریل 20 در آسیایی بوتادین
 4.26 با ژوئن برنت ICE آتی معامالت ،S&P گلوبال کامودیتی اینسایتس های داده براساس .داشت نگه "دید و انتظار" موضع در

 قیمت خام، نفت بازار شدن تر ضعیف راستای در دهد می نشان ها داده .رسید بشکه هر در دالر 108.12 به روز در کاهش دالر

 تن متریک هر در دالر 911.375 به 1401 فروردین 31 با برابر آوریل 20 در و داشت کاهش روز در دالر 31 آسیایی نفتای
 داده براساس .بود محدود چین cfr با مقایسه در داخلی قیمت کاهش دلیل به وارداتی های محموله برای چین در اسپات تقاضای .رسید

 با .نداشت تغییری گذشته روز به نسبت که شد محاسبه تن متریک در یوان 9.700 چین محلی بوتادین قیمت ،S&P گلوبال های

 برای بوتادین تنی متریک 2.000 محموله برای 1401 اردیبهشت اول با برابر آوریل 21 در تایلند PTT فروش مناقصه آخرین

 شد؛ ارزیابی تن متریک در دالر 498 نیز نفتا و بوتادین بین قیمت اسپرد .رفتند حاشیه به بازار فعاالن مه، ماه اواخر در بارگیری
 .تن متریک در دالر 300-350 معمولی اسپرد از باالتر

 



 


