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 آسیا پتروشیمی های فرآورده 
 
 

 بنزن
  کره fob تن متریک هر ازای به دالر 1160.33 در افزایش دالر 9 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیا بنزن

 دوم و اول های نیمه مه، ماه دوم نیمه پنجم؛ و چهارم سوم، های ماه ماهۀ نیم های الک میانگین شاخص این .شد ارزیابی

 قیمت .نداشت وجود اردیبهشت 9 با مصادف آوریل 29 روز در بازار در شفافی پیشنهاد هیچ .شود می شامل را ژوئن
 و مه ماه دوم نیمه بین زمانی فاصله و شده ارزیابی کره fob تن متریک هر در دالر 1.167 در مه ماه دوم نیمه الک

 از کمتر که شدند ارزیابی کره fob تن هر ازای به دالر 1.157 قیمت با کدام هر ژوئن های الک .کرد حفظ را ژوئن

 روز در دالری 7 افزایش با چین cfr شاخص .بود بازار شدن بسته از قبل تن متریک در دالر 1.158 در پیشنهاد آخرین

 هر ژوئن الکهای .گرفت نظر در نیز را کره fob مجاور بازار حرکت که شد ارزیابی تن متریک در دالر 1183.5 به

 اسپرد و دالر 7 در ژوئن تا مه ماه دوم نیمه فیزیکی اسپرد با ،cfr تن متریک در دالر 1.180 در کاهش دالر 3 با یک

 با روز در افزایش یوان 100 با چین شرق داخلی شاخص .شدند محاسبه تن متریک هر در دالر 5 ژوئیه تا ژوئن فیزیکی
 .شدند ارزیابی واردات برابری براساس تن متریک هر ازای به دالر 1154.15 معادل تن متریک در یوان 8.830 قیمت

 تولوئن
 fob تن متریک در دالر 1.035 قیمت با روز در افزایش دالر 15 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیایی تولوئن

 شاخص .شد ارزیابی چین cfr تن متریک هر ازای به دالر 1.020 قیمت با روز در افزایش دالر 10 با همچنین و کره

 به باتوجه .هستند ژوئن اول نیمه و مه ماه دوم نیمه بر عالوه چهارم، و سوم های ماه ماهۀ نیم های الک میانگین ها
 با کره fob ژوئن   اول نیمه و مه ماه دوم نیمه های الک .نشد شنیده بازار در واضحی پیشنهاد هیچ پالتس، های ارزیابی

 الک .شدند ارزیابی تن متریک در دالر 1.035 در دست، پایین های قیمت و خام نفت باالی های قیمت گرفتن نظر در
 را تر قوی داخلی بازار و کره fob بازار حدی تا که شدند محاسبه تن متریک هر ازای به دالر 1.020 چین cfr های

  از کمتر به کره fob و چین cfr موقعیت اسپرد کند، می مواجه مشکل با را واردات که قرنطینه ادامه با .کند می دنبال

 افزایش یوان 110 با چین شرق داخلی (ex-tank) مبدأ مخزن درب تحویل قیمت .یافت افزایش تن متریک در دالر 15

 تن متریک هر ازای به دالر 969.86 با برابر واردات برابری براساس که رسید تن متریک در یوان 7.430 به روز در
 و افزایش دالر 125-130 با کره fob در معامالتی شاخص گرفتن نظر در با هند cfr تولوئن نقدی اختالف .شد برآورد

 .شد ارزیابی تن متریک هر در دالر 129 خریدار، توسط دالری 130 سطوح در شده گزارش فروش شاخص از کمتر
 آسیا شرقی جنوب cfr شاخص .شد ارزیابی تن متریک هر ازای به دالر 1.164 کره fob شاخص براساس اصلی قیمت

 .رسید تن متریک در دالر 1.090 به هفته در کاهش دالر 50 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در نیز

 پارازایلن
 cfr تن متریک در دالر 1186.83 به روز، در افزایش دالر 18 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیایی پارازایلن

 به دالر 1189.50 ژوئن دوم و اول های نیمه در ها قیمت .رسید کره fob تن متریک در دالر 1166.83 و چین /تایوان

 دلیل به که کلتکس GS و سنگاپور مرکوریای بین دالری 1.190 که معامالتی سطح در شد؛ ارزیابی تن متریک هر ازای

 Total دالری 1.175 پیشنهاد از باالتر قیمت این .رسید پایان به تن متریک در دالر 1189.50 با مبدأ های محدودیت

 از کمتر همچنین، و شد اعالم تن متریک در دالر 1.174.50 قیمت با مبدأ های محدودیت دلیل به که بود سنگاپور
   .شد اعالم تن متریک در دالر 1.204.50 با مبدأ های محدودیت دلیل به که دالری 1.205 پیشنهادات

 (مترجم) بارگیری دوره
 



 
 استایرن
 متریک در دالر 1312.5 به روز در افزایش دالر 15 با اردیبهشت، 9 با مصادف آوریل 29 در آسیایی استایرن

 و مه ماه دوم نیمه های الک میانگین شامل شاخص این .رسید کره fob تن متریک در دالر 1342 و چین cfr تن

 های قیمت گرفتن نظر در با مه ماه دوم نیمه الک .نشد شنیده بازار در شفافی پیشنهاد هیچ .شود می ژوئن اول نیمه
 اول نیمه  در چین cfr الک .شد ارزیابی روزانه بهای حفظ با چین cfr تن متریک در دالر 1.315 با چین، داخلی

  قیمت با افزایش یوان 195 با شاخص این چین، شرق بازار در .شد ارزیابی تن متریک در دالر 1.295 ژوئن
 .شد ارزیابی تن متریک هر ازای به دالر 1292.67 معادل (ex-tank) تنک اکس تن متریک در یوان 9.860

 چین cfr به نسبت را دالری 30 پرمیوم و شد محاسبه تن متریک در دالر 1342.5 کره fob شاخص همچنین،

 چین cfr دالری 45 پرمیوم که شد ارزیابی تن متریک در دالر 1357.5 تایوان cfr شاخص طرفی، از .کرد حفظ

 .کرد حفظ را

 متانول
 340 به هفته در کاهش دالر 40 با اما شد ارزیابی ثابت روز در اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیایی متانول
 و دالری 362-365 پیشنهادات از کمتر دالری، 325 خرید شاخص از باالتر و رسید چین cfr تن متریک در دالر

 یوان 10 چین شرق در داخلی متانول .شد ارزیابی چین cfr تن متریک در دالری 325-345 های بحث میان در

 یوان 165 با هفته در تنک، اکس تن متریک در یوان 2.685-2.695 های بحث میان در اما داشت افزایش روز در

 اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیا شرقی جنوب متانول .رسید تنک اکس تن متریک در یوان 2.690 به کاهش
 430 به هفته در کاهش دالر 30 با چین cfr متانول همچنین .شد ارزیابی تغییر بدون تن متریک در دالر 420 با

  افت راستای در هم تایوان cfr متانول .است مجاور بازارهای در کاهش دهندۀ نشان که رسید تن متریک در دالر

 یک .شد ارزیابی تن متریک هر ازای به دالر 420 با کاهش دالر 35 با هفته، در چین مجاور بازار دالری 40
 دوره از خارج زیرا گرفت قرار توجه مورد بازار در ژوئن اواسط برای تایوان cfr دالر 410 قیمت به پیشنهاد

 را بازار شدن پذیر انعطاف پیشنهاد این .بود (خرداد 18) ژوئن 8 تا (اردیبهشت 29) مه 19 از پالتس ارزیابی
 .داد نشان

 اتیلن
 متریک هر ازای به دالر 1.210 به تن متریک هر در کاهش دالر 30 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در اتیلن
 گران معامله سوی از هفته در معامالتی های شاخص دالری 90 کاهش دهندۀ نشان که رسید آسیا شرق شمال cfr تن

 نبود، دست در آن از بیشتری جزئیات چون اما شد شنیده تن متریک در دالری 1.175-1.185 پیشنهاد یک .بود
 های بحث میان در آسیا شرق شمال cfr بازار با مطابق آسیا شرقی جنوب cfr قیمت .نگرفت قرار ارزیابی مورد

 .داشت کاهش دالر 90 نیز هفته در و رسید تن متریک هر در دالر 1.260 به روز در کاهش دالر 30 با محدود
 کاهش وجود با و رسید تن متریک هر ازای به دالر 1.180 به هفته در کاهش دالر 90 با هم کره fob قیمت

 .شد شنیده بازار در 1.300-1.320 بین پیشنهادات برخی .داد ادامه آسیا شرق شمال cfr ارزیابی به معامالت،
 



 

 پروپیلن
  خرید شاخص و چین cfr دالری 1.200 فروش شاخص بین اردیبهشت 9 با مصادف آوریل 29 در پروپیلن

 با هم کره fob قیمت .شد ارزیابی تغییر بدون چین cfr تن متریک در دالر 1.135 با چین، cfr دالری 1.100

 در دالر 1.200 فروش شاخص و کره fob دالری 1.100 خرید شاخص بین تن، متریک در دالر 1.165 قیمت

 یوان 8.400 به روز در افزایش یوان 75 با چین شاندونگ قیمت .شد محاسبه تغییر بدون کره، fob تن متریک هر

 قیمت .بود انبار درب تحویل تن متریک در یوان 8.450-8.500 معامالتی سطح بازتاب که رسید تن متریک در

 قیمت این با هم ای معامله هیچ و بود تغییر بدون تن متریک در یوان 7.950 با مشابه مدت در چین شرق داخلی
 .رسید تن متریک در دالر 1.140 به هفته در کاهش دالر 20 با تایوان cfr قیمت هفتگی، بازار در .نشد منعقد

 با مطابق که شد ارزیابی تن متریک در دالر 1.130 در هفته، در کاهش دالر 30 با ژاپت fob قیمت همچنین

 شرقی جنوب آسیای cfr قیمت .است خریدار یک سوی از ژاپن fob تن متریک در دالر 1.120 معامالتی شاخص

 در دالر 1.200-1.250 بین معامالتی شاخص با مطابق که رسید تن متریک در دالر 1.240 به کاهش دالر 30 با
 .شد شنیده آسیا شرقی جنوب cfr تن متریک
 بوتادین
 ارزیابی تغییر بدون تن متریک هر در دالر 1.375 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در چین cfr بوتادین قیمت

 1.450 قیمت با دیگری پیشنهاد که حالی در شد، شنیده تن متریک در دالر 1.350 چین fob معامالتی سطح .شد

 به دالر 1.430 با تاریخ همین در کره fob بوتادین قیمت .شد شنیده ژاپن بازار در چین fob تن متریک در دالر

 قیمت با آسیا شرق شمال cfr بوتادین حال، همین در .شد ارزیابی ثابت محدود عرضه دلیل به تن، متریک هر ازای

 .کرد حمایت ژاپن مثبت تقاضای تقاضای از هم آسیا شرق شمال cfr بازار .بود ثابت تن متریک در دالر 1.420

 تن متریک در دالر 1.350 به هفته در کاهش دالر 10 با تایوان cfr بوتادین قیمت شده، ارزیابی هفتگی بازار در

 تایوان cfr تن متریک در دالر 1.300-1.330 بین (نقدی) اسپات محموله یک که است آن از حاکی ها شنیده .رسید

 نشده تأیید کامل طور به زیرا است گنجانده خود ارزیابی فرایند در را معامله این از بخشی پالتس که است شده معامله
 متریک در دالر 1.320 به هفته در کاهش دالر 10 با هم آسیا شرقی جنوب cfr بوتادین قیمت براین، عالوه .است

 .رسید تن
 



 

PVC 
 خود ماهۀ دو سطح ترین پایین به هفته در کاهش دالر 30 با اردیبهشت 9 با برابر آوریل 29 در آسیایی PVC قیمت

 هند cfr تن متریک در دالر 1.530 در خود ماهۀ سه سطح کمترین و چین، cfr تن متریک در دالر 1.310 در

 در .کردند تسریع قرنطینه دلیل به داخلی تقاضای کاهش بحبوحۀ در را صادرات چین در کنندگان تأمین زیرا رسید
  قیمت .یافت کاهش نزولی تقاضای با چین داخلی PVC قیمت ،19-کووید شیوع افزایش از جلوگیری با مناطق برخی

PVC 1.268 معادل تن متریک در یوان 9.400 با واردات، برابری براساس هفته در کاهش یوان 300 با اتیلن 

 معادل یوان 8.800 به کاهش یوان 300 با کاربید PVC قیمت که حالی در شد؛ ارزیابی تن متریک هر در دالر

 های موجودی پاکسازی هدف با را خود صادراتی پیشنهادات چینی کنندگان تأمین .رسید تن متریک در دالر 1.227
  و چین fob تن متریک در دالر 1.285 به هفته در دالری 85 کاهش با اتیلن PVC .دادند کاهش نشده فروخته

PVC پیشنهادات کاهش علیرغم .رسیدند تن متریک در دالر 1.230 به هفته در کاهش دالر 65 با هم کاربید fob 

 در تردد های محدودیت پی در محموله تحویل زمان از نگرانی دلیل به شرقی جنوب آسیای و هند در خریداران چین،
 دالر 2.79 با گذشته هفته در ژوئن برنت ICE آتی معامالت بهای .ندارند چینی های محموله خرید به تمایلی چین،

 نزولی بازارهای و رسید بشکه هر در دالر 105.33 به گرینویچ، وقت به 08:30 ساعت در هفته در کاهش
 PVC-VCM بین اسپرد ،PVC قیمت کاهش با .دادند قرار تأثیر تحت را آسیا PVC بازار احساسات نیز پاالدست

 تن متریک در دالر 150 سر به سر حد از تر پایین که رسید تن متریک در دالر 60 به هفته در کاهش دالر 30 با
 .بود
 پروپیلن پلی

 آسیا سراسر در تقاضا کاهش دلیل به اردیبهشت 7 با برابر آوریل 27 به منتهی هفته در آسیایی پروپیلن پلی قیمت
 دالر 20 هفته در دور خاور cfr که حالی در داشت، کاهش یوان 250 هفته در چین داخلی های قیمت .یافت کاهش

 متریک در دالر 20 و 10 ترتیب به هم جنوبی آسیای و شرقی جنوب آسیای های قیمت .داشت کاهش تن متریک در

 مستقر منبع یک گفته به .دهند می ارائه تر پایین قیمت محلی های مبدل فقط چین، در .داشتند کاهش دوره همین در تن

 و شانگهای در 19-کووید قرنطینۀ تأثیر تحت هم تقاضا .گردانند نمی باز دست پایین از را قیمت ها مبدل چین، در

 تعطیلی .داد افزایش را جدید های محدودیت اعمال از نگرانی و گرفت قرار ویروس این به مبتالیان شمار افزایش

 منابع، گفته به .بود گرفته خود تأثیر تحت هم را تقاضا که بود شده تأمین زنجیره در اختالل به منجر قبآل شانگهای

 خاورمیانه کنندگان تأمین از یکی استثنای به نداشت؛ وجود پروپیلن پلی برای چین از خارج در ای عمده پیشنهاد هیچ

 اوایل در را خریدها بیشتر تعطیالت شروع از قبل خریداران آسیا، شرقی جنوب در .نشد پذیرش بازار در هم آن که

 هفته این در کارگر روز و فطر عید تعطیالت دلیل به مدتی برای خریداران احتماآل منابع، گفته به .دادند انجام هفته

 هند در .نشد انجام ای معامله هیچ اما بود ویتانم از بیشتر اندونزی به کشور از خارج پیشنهادات .بمانند دور بازار از

 ارائه بازار به فروش افزایش برای را هایی تخفیف و ها طرح بازار، از خریداران ماندن دور با تولیدکنندگان هم
 .دادند
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