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 بازار قیر جهانی در پایان سپتامبر
 بازار پر تنش قیر اروپا

اختالالت ناشی از اعتصابات و آتش سوزی ها تولید پاالیشگاه های فرانسه در این هفته شدیدا تحت تاثیر قرار 

در سایر نقاط اروپا، تقاضای ضعیف بازار را تحت فشار قرار داده و قیمت ها نیز در برخی بازارها من . داد

انتظار می رود قیمت های جدید اکتبر در هفته آینده در . جمله رومانی، مجارستان و لهستان سیر نزولی دارند
دالر در هر تن در  89حدود )در سپتامبر، در مقایسه با آگوست  HSFOچندین بازار با توجه به کاهش قیمت 

نسبت به هفته گذشته کمی تغییر کرد و  HSFOاما این هفته . افت بیشتری داشته باشند( شمال غرب اروپا

در منطقه افزایش  HSFOقیمت محموله ها ثابت باقی ماند، در حالی که قیمت قیر مدیترانه با افزایش قیمت 

کند شدن تقاضای . دالر در هر تن شد 30بین شمال و جنوب اروپا حدود  HSFOیافته و باعث کاهش اسپرد 

قیر در چند منطقه به دلیل کمبود بودجه های راهسازی قیمت ها را پایین کشیده و باعث تضعیف تقاضا در 
 .این زمان از سال که تقاضای فصلی به اوج می رسد، شد

 اسپردهای مختلف قیر مدیترانه
قیمت محموله های  با کاهش تقاضا در منطقه همچنان ضعبف بود اما HSFOعلیرغم اینکه اختالف قیمت 

به اعتقاد فعاالن بازار، محموله های ایتالیایی زیر . در این هفته افزایش یافت HSFOمدیترانه در پی افزایش 

دالر به ازای هر تن  5کمتر از  HSFOقیمت بازار بودند در حالی که اختالف قیمت محموله های یونانی با 

با کاهش . این اختالف در محموله های اسپانیایی با تاثیر پذیری از آربیتراژ ایاالت متحده، کمتر بود. بود
در شمال و مدیترانه در این هفته، فروش قیر مدیترانه در بازارهای محدود اروپا  HSFOچشمگیر اسپرد 

تقاضا در سراسر جنوب اروپا و شمال افریقا به کندی پیش رفت تا جایی که توانست . جذابیت کمتری داشت
 .تن ثابت نگه دارد 5000قیمت ها را با وجود کمبود دسترسی به کشتی هایی با تناژ 

 تضعیف تقاضای قیر افریقا
مدیترانه در این هفته افزایش یافت در حالی  HSFOقیمت محموله های غرب افریقا هم به لطف افزایش بهای 

بهای قیر در جنوب افریقا نیز با کاهش قیمت محموله . که قیمت قیر درام در شرق افریقا عقب نشینی کرد
 .های وارداتی که قیمت ها را پایین کشیده و تقاضا در منطقه تضعیف کرد، افت قابل مالحظه ای داشت

 کاهش احتمالی عرضه سنگاپور در اکتبر

دالر در تن افزایش داشت و در محدوده باالتری نسبت به  7.50قیمت قیر سنگاپور در انبوهی از معامالت 

عرضه در سنگاپور برای اکتبر با ادامه یافتن کاهش تولید در پاالیشگاه های کلیدی . هفته گذشته قرار گرفت

برخی از تاجران معتقدند که تولیدکنندگان حجم محموله های اکتبر را به حداقل . این کشور متعادل است

.  رسانده اند، در حالی که با ادامه تاخیر کشتی ها در تحویل محموله، عرضه سریع در سنگاپور را افزایش داد
سنگاپور گزارش شد که اسپرد  fobدالر به ازای هر تن  363در مقایسه با هفته قبل حدود  HSFOبهای 

انتظار می رود تولید قیر همچنان رشد خوبی داشته . دالر در هر تن حفظ کرد 193قیر را در این هفته تا 

اما با ادامه یافتن تاخیر کشتی ها در تحویل . باشد و مارجین فرآورده های تصفیه شده از آن حمایت کند

محموله ها از دیگر مناطق به سنگاپور، عالوه بر دسترسی محدود به کشتی ها، دسترسی به محموله های 

 5000دو معامله برای الت های . فوری در برخی از پاالیشگاه های این منطقه جزیره ای افزایش می یابد
سنگاپور برای ارسال  fobدالر به ازای هر تن  565تنی با بارگیری در اکتبر در اواسط همین هفته با قیمت 

دالر در هر  545تنی دیگر با بارگیری در اکتبر با نرخ  5000به دنبال آن، یک محموله . به چین بسته شد
 .سنگاپور به یک خریدار مستقر در اندونزی داد و ستد شد fobتن 



 
 ایران قیر قیمت نوسان

 برخی و اینترنتی مشکالت دلیل به معامالتی های فعالیت سپتامبر پایانی هفته در ایران قیر قیمت
 در دالر 11.50 از کمتر هفته این در کم VB با درام قیمت .بود نوسان پر بسیار عمومی تعطیالت

 تا هفته همین اواسط در شده حمایت قیر قیمت از IME در VB برای تقاضا حال، این با .بود تن هر

 من مشکالتی اما شد ارزیابی مثبت هم فله های محموله برای تقاضای .داشت مطلوبی روند آن پایان

 295-315 با فله محموله بهای .بود محسوس کامال نیز آنها تحویل در تاخیر و محموله کمبود جمله
  بین هفته این در بندرعباس از پیشنهادات .شد محاسبه تغییر بدون بندرعباس fob تن هر در دالر

 جاری، هفته در .شد گزارش محدود، دسترسی اما افزایشی پتانسیل با fob تن در دالر 315-290

 از یکی .نکردند عرضه قشم و (خمینی امام بندر) BIK بنادر از ای تازه محموله تولیدکنندگان

 در دالر 380 قیمت با را درام 70/60 تنی 1.000 محموله یک جاری سال اوایل در تولیدکنندگان
 .بود fob تن هر در دالر 400-405 هفته پایان در نهایی قیمت که حالی در فروخت fob تن هر

 هفته همین اوایل در و ماند باقی قوی آسیا شرقی جنوب و چین از جامبوبگ برای تقاضا هفته این در
 .رسید فروش به تن هر ازای به دالر 370-380 نرخ با تنی 5000 محموله یک

 



 


