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 نوامبر۳بررسی بازار جهانی اوره وامونیوم در هفته منتهی به 
 

 مصرکاهش قیمت اوره در  
 

نوامبر قیمت اوره رو به کاهش رفت زیرا کاهش قیمت ها در مصرو  ۳در بسیاری از بازارها در هفته منتهی به 
در شروع هفته تولیدکنندگان مصری برای فروش ماه نوامبر  .کمتر شدن فروش باعث دور جدیدی از کاهش شد

دالر در هر تن تخفیف اعمال نمودند با این وجود هنوز بخش زیادی از ذخایر مصر به فروش نرفته و  ۵۵خود 
 .احتماال تا ماه دسامبر نیز به فروش نخواهد رفت

 هندوستانمناقصه زود هنگام 
 

دولت  .هندوستان یک مناقصه جدید خرید اوره اعالم نموده است که زمان آن زودتر از زمان پیش بینی شده بود 

هندوستان به این نتیجه رسیده است که با توجه به قیمت های پایین اوره اکنون بهترین زمان برای خرید اوره با 
اروپا کماکان نیاز به اوره دارد ولی خرید های آنی اوره در پایین ترین حد خود قرار دارد  .قیمت ارزان تر است

 .یورو در هر تن کاهش داده اند ۸۰زیرا تولیدکنندگان آمونیوم نیترات و کلسیم نیترات در اروپا قیمت خود را تا 
 اروپا•

برنامه هایی توسط کمیسیون اروپا برای دادن یارانه گاز به کارخانه های تولید کننده   افزایش تولید نیترات و

 هستنداوره مهمترین عوامل تاثیر گذار در بازاراوره اروپا 
. 
 هندوسنان•

با اعالم زودرس برگزاری مناقصه خرید برای اوره از سوی دولت هندوستان، رقابت برای فروش در نیمه دوم 
 .هفته بیشتر شد ولی اگر میزان مورد تقاضا کمتر از پیش بینی ها باشد باعث کاهش قیمت ها خواهد گردید

به   نوامبر قیمت اوره پریل و اوره گرانول به صورت فوب در تمامی مناطق عرضه اوره ۳۰در هفته منتهی به 
در هفته قبل نیز   قیمت اوره ایران که .کاهشی بودند  جز چین ، هندوستان، و مکزیک ،نسبت به هفته قبل

دالر در  ۵۲۰تا  ۵۱۰دالر در هر تن رسیده بود مجدداً کاهش یافته و به حدود  ۵۴۰تا  ۵۳۰کاهشی بوده و به 

دالری در قیمت اوره در بازار مصرنیز با نوسان کاهشی بیشتری  ۲۰رسید و این کاهش   هر تن در این هفته
 .دیده شد

 



 



 

 تولید کنندگان خاور میانه امیدوار به مناقصه هند

تولیدکنندگان اوره در خاورمیانه با توجه به اعالم زودهنگام برگزاری مناقصه هندوستان برای خرید محموله های 

دسامبر، در حال حاضر بازار خوبی دارند و توانسته اند محصوالت خود را به فروش برسانند و  ۲۲اوره تا تاریخ 
بسیاری از شرکت کنندگان در  .نسبت به سایر مناطق جهان وضعیت بهتری دارند و با کاهش کمتری مواجه شده اند

دالر در هر تن بر اساس ترم تحویل بر روی  ۵۷۰بازار در این هفته از بازار کنار کشیدند ولی یک معامله به قیمت 
نهایتاً در روزهای  .عرشه کشتی در این هفته ودر زمانی که قیمت ها کمتر بود در منطقه خاور میانه صورت گرفت

پایانی هفته قیمت ها ثبات بیشتری یافت و برای محموله هایی که به مقاصدی به غیر از آمریکا ارسال می شدند قیمت 
 .ها در ارزیابی های ا با افزایش توام بود

 اوره#
 عمان•

برای حمل در نیمه اول ماه دسامبر با   ازمعامله گران در این هفته به دنبال خرید یک محموله اوره SIUCIشرکت 

 .دالر در هر تن براساس ترم تحویل فوب بود۵۷۰قیمتی در حدود 
 ایران•

 ۵۳۵شرکت های پتروشیمی پردیس ،کرمانشاه، لردگان، و مسجدسلیمان، در این هفته اوره گرانول خود را با قیمت 

دالر در هر تن بر اساس ترم تحویل بر روی عرشه کشتی از بنادر ایران به بازار عرضه نمودند ولی تاکنون هیچ 
هزار تن اوره  ۲۵  نوامبر مزایده فروش ۵شرکت پتروشیمی خراسان نیزتا  .تاییدی مبنی بر خرید انجام نشده است

 .سال بعد به پایان می رساند پریل خود را برای حمل از بندر عباس در ماه دسامبر وژانویه
 نوسانات بازاردر چین

در شروع هفته و تا زمانی  .همانند بسیاری از بازارهای دیگر قیمت های صادراتی در چین در این هفته نوسان داشت

دالر کاهش یافت ولی بعد از  ۵۰که هنوز خبری از برگزاری مناقصه خرید اوره از سوی هندوستان نبود قیمتها تا 

دالر در هر تن بر اساس ترم تحویل  ۵۷۰مدتی و با انتشار خبر برگزاری مناقصه کشور هندوستان قیمت به حدود 
 .و مغولستان چین است Hebeiمنطقه   در حال حاضر صادرات اوره چین محدود به صادرات از .فوب رسید

 تابوان•
تن اوره پریل با قیمت ۶۰۰۰با انجام مناقصه ای در این هفته به دنبال خرید  Taiwan Fertilizerشرکت 

 .دسامبر می باشد ۱۵دالر در هر تن برای حمل تا ۵۷۰
 کره جنوبی•

تن اوره پریل با قیمتی در حدود ۵۰۰۰با برگزاری یک مناقصه در این هفته به دنبال خرید  Namhaeشرکت 

 .بوده است CFRنوامبر براساس ترم ۳۰در تاریخ   دالر در هر تن برای حمل از چین۵۹۰
 کاهش تقاضای سولفات آمونیوم در اروپا

 



 

 سولفات آمونیوم

دالردر هر تن براساس ترم تحویل فوب شمال ۴۷۳تا۴۱۴قیمت های آمونیوم سولفات در هفته منتهی به سوم نوامبر به سطح 
دو تولید کننده این .اروپا کاهش یافت که دلیل این کاهش تقاضای کمتر برای این محصول در ماه دسامبر بوده است  غرب

یورو براساس ترم فوب شمال غرب اروپا وبرای حمل در ماه ۴۸۵تا۴۷۰محصول ،چند محموله خود رااز طریق بارج به قیمت 
یورو براساس ترم فوب ۴۳۰تا  ۴۲۵تن آمونیوم سولفات خود را به قیمت ۶۰۰۰,یکی از معامله گران.نوامبر به فروش رساندند

 .شمال غرب اروپا برای ماه نوامبر به مقصد اسپانیا به فروش رساند
 کاهش واردات سولفات آمونیوم به اندونزی

 .تن رسید ۵۱۳۰۰درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۳۲واردات آمونیوم سولفات به اندونزی در ماه سپتامبر با 

درصد  ۳۱چین مهمترین تامین کننده سولفات آمونیوم برای اندونزی در ماه سپتامبر بوده است ولی میزان تحویل این محصول با 
تایوان دومین تامین کننده این محصول برای اندونزی بوده است و میزان تحویل این محصول  .تن رسیده است۵۰۴۰۰کاهش به 

 ۴۳ژانویه تا ماه سپتامبربا   کل واردات سولفات آمونیوم اندونزی از ماه .تن رسیده است ۶۱۲درصد کاهش به  ۶۹به اندونزی با 

درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می ۴۳تن رسید که ۴۵۵۸۰۰درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
 .درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد۹۷و ۴۰واردات از چین و تایوان به ترتیب .دهد

 
 فیلپین•

دسامبر به بندر ۱۰تن سولفات آمونیوم استاندارد برای حمل در تاریخ ۸۰۰۰در فیلپین،مناقصه ای برای خرید Atlasشرکت 

یک وارد کننده سولفات آمونیوم به دنبال خرید .نوامبر است۴آن   مهلت ارایه پیشنهادات مالی  صادر نموده است که  سانجی

 .تن برای حمل در ماه دسامبر است۲۴۰۰۰تنی جمعا به وزن ۶۰۰۰محموله ۴
 مالزی•

نوع .مالزی است CFR  هرتن براساس ترم  در دالر۲۲۰در مالزی در حدود MMAقیمت آمونیوم سولفات استاندارد نوع 

Capro   باشد دالر می۲۵۰نیز در حدود 
 



 


