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 بررسی بازار گوگرد در هفته اول نوامبر
 خاورمیانه گوگرد قیمت شدن محدود
 نشان که شد اعالم تکویت و قطر fob تن هر در دالر 149-155 بین نوامبر در خاورمیانه گوگرد های قیمت

 دالر 190-205 اخیر فروش با خاورمیانه نت بک های از برخی .است بازار در ها قیمت محسوس افزایش دهنده
 رفت می انتظار چهارم ماهه سه در که همانطور .هستند افزایش به رو افریقا و اندونزی برزیل، cfr تن هر در

 تاخیر از خریداران شود، محدود ها محموله به دسترسی ،FSU عرضه بر عرضه کمبود منفی اثرات با همزمان

 شمال و هند چین، همچون دیگر بازارهای به تحویلی های قیمت .کردند نگرانی ابراز ها محموله تحویل در
 .هستند مواجه cfr بهای کاهش با افریقا
 گوگرد های محموله چالش پر مسیر

 را ها محموله این تحویل قیمت در نسبی افزایش آنها تحویل در تاخیر و گوگرد های محموله به محدود دسترسی

 با .برد می باال بیشتر را ها قیمت آینده هفته چند در احتماال که ماند می باال حدودی تا تقاضا .است داشته دنبال به

 و ترکمنستان کشورهای از باالتر داخلی نقل و حمل گذاری قیمت حمایت تحت روند این ادامه حال، این

 عرضه و قزاقستان تولید سازی عادی همچنین و بازار، به ورود حتی و ایران و سیاه دریای طریق از ازبکستان

 را شده ذخیره تناژ احتماال امر این .است پذیر امکان هستند آن پذیرش به قادر که بازارهایی به روسیه محصول

 سوق مازاد سمت به سال پایان از سرعت به را عرضه-تقاضا وضعیت بالقوه طور به و کند می عرضه بازار به
 .دهد می

 چین cfr گوگرد پیشنهادی قیمت افزایش
 و ترین پایین که شد گزارش تن هر در دالر 70-182 بین چین بازار در cfr گوگرد گریدهای تمام قیمت

 پیشنهادی های قیمت اکثر حاضر، حال در .بود گرانول گوگرد و مذاب گوگرد برای ترتیب به قیمت باالترین

 تن هر در دالر 180 به ایران بنادر از حمل برای ترکمنستان پیشنهادی قیمت که طوری به اند؛ یافته افزایش
cfr دالر 70 تا تن هر در دالری 10 رشد با مذاب وارداتی گوگرد قیمت .است رسیده cfr از پس که شد ثبت 

 فصل یافتن پایان با اکنون چین بازار .کرد تجربه را قیمت افزایش این اخیر های هفته در ها قیمت ثبات
 فروش در بهبودی هیچ و ماند پایین چین DAP تولید کلی نرخ .است شده متمرکز داخلی مصرف بر صادرات،

 تقاضای و چینی لیچینگ های پروژه از فلزات تقاضای حد چه تا اینکه .نشد مشاهده صادراتی و داخلی بازارهای
 .دید باید کند، می حمایت ژانویه و دسامبر وارداتی فروش از داخلی کود بازار

 



 

 کالس بندی هند، اروپا و برزیل در بازار فسفات

هند بار دیگر با افزایش نسبی قیمت ها، به منبع اصلی فعالیت ها در بازار فسفات تبدیل شده و باالتر از اروپا و 
با تحویل  cfr دالر در هر تن 750از چین را با قیمت  DAP هند و پاکستان هر دو پیشنهادات. برزیل قرار گرفت

، نیز مناقصه ای را برای فروش NCICتولیدکننده مصری، . فوری دریافت کردند اما هیچ معامله ای منعقد نشد

نوال در  MAPدر غرب سوئز، قیمت . نوامبر ارائه داد اما هیچ فروشی در پی نداشت 2چندگانه محصوالت در 

فعاالن . بخشی از ضررها را نسبت به هفته گذشته جبران کرد DAPاولین هفته نوامبر کاهش یافت، در حالی که 

در بازار اروپا تغییر . گزارش کردند fobدالر در هر تن  780را زیر  DAPهزار تنی  20بازار پیشنهادات الت 

قیمت نیز محسوس بود زیرا تولیدکنندگان به منظور جذب تقاضای بیشتر امتیازاتی به خریداران می دادند اما موفقیت 
 .چندانی نداشت

 همه گیری همچنان به کاهش تقاضا ادامه می دهد

علیرغم نیاز به افزایش قیمت های پیشنهادی در پی افزایش تقاضا از سایر بازارها و در نتیجه عرضه محدود از 

خاورمیانه، انتظار می رود با ادامه سیاست کووید صفر و ادامه قرنطینه ها در چین، انتظار می رود تولید صنعتی و 

گوانگژو بعنوان کالن شهر در جنوب شرقی چین، . تقاضای گوگرد از سوی برخی خریداران تحت تاثیر قرار گیرد

بازار داخلی چین در طی اولین . ناقل بدون عالمت را گزارش داده است ۲۹۵مورد ابتالی جدید تایید شده و  ۲۳۲

یوان با تحویل درب کارخانه رسید و برخی از محموله ها با  1560-1590هفته نوامبر تقویت شد و تا پنج شنبه با 

قیمت باالتر از این سطح فروخته شدند در حالی که سایر فروشندگان نتوانستند با این رنج قیمت داد و ستدی داشته 
 .باشند

 سینوپک قیمت ها را افزایش داد

مناقصه . یوان در هر تن رساند ۱۴۷۰یوان افزایش به  ۹۰سینوپک قیمت های خود را در اولین  هفته نوامبر با 

یوان در هر تن با تحویل درب کارخانه از بندر دالیان در  ۱۴۰۴فروش نقدی محلی از پاالیشگاهی در شمال با قیمت 

آخرین مناقصه تامین . میلیون تن ثابت بود ۱.۵۳موجودی این بندر در اوایل هفته در . پنج شنبه گذشته ارائه شد

دو مناقصه . یوان در تن تحویل درب کارخانه از بندر دالیان در پنج شنبه گذشته منعقد شد 1334کنندگان با قیمت 

یوان در هر تن تحویل درب کارخانه در بندر  104و  1430بعدی هم روز پنج شنبه و سه شنبه به ترتیب به قیمت 

قیمت گوگرد مذاب در شمال چین به دنبال کمبود فضای ذخیره سازی در بندر النگکو ناشی از . دالیان منعقد شدند
 .یوان در تن تحویل درب کارخانه گزارش شد 1100-1200کاهش مصرف و تاخیر لجستیکی، بسیار پایین تر از 

 



 

 ایران نقد گوگرد رفتن پیش ثابت
 60 فروش مناقصه NIGC .شد ارزیابی ثابت fob تن در دالر 100-130 با نوامبر از هفته اولین در ایران گوگرد نقدی قیمت

 بندر از نوامبر 20-24 در بارگیری برای را فلیک گوگرد تن هزار 15 و گرانول گوگرد تن هزار 45 شامل گوگرد تنی هزار

 در دالر 180 قیمت با ترکمنستان محصول حاضر، حال در .شود عملی نوامبر 5 تا شود می بینی پیش و کرد صادر عسلویه
 ای بشکه هزار 375 دولتی پاالیشگاه .شود می عرضه ایران بنادر از نوامبر در بارگیری برای باالتر و چین cfr تن هر

 تولید از درصد 25 ایران بزرگ پاالیشگاه دومین .است کرده آغاز اکتبر 30 از را شده ریزی برنامه جزئی تعمیرات اصفهان

 نگهداری و تعمیر تحت بار یک یکسال چهار هر معمول، طور به و دهد می اختصاص خود به را کشور نفتی های فرآورده
 .گیرد می قرار

 نزدیک آینده در روسیه صادرات مجوز صدور احتمال

 می انتظار اکنون گوگرد، کنندگان تامین مکرر های درخواست دنبال به اما است صادراتی بست بن در همچنان روسیه گوگرد

 در صادرات کمبود دلیل به کوچکتر کنندگان تامین از برخی .شود صادر آینده هفته چند در صادراتی مجوزهای اولین که رود

 فصلی صورت به گوگرد قیمت سرما، فصل شروع با زودی به .اند شده مواجه سازی ذخیره های محدودیت با اخیر های هفته

 فله های محموله رزرو برای حامل های کشتی به دسترسی است، نیاز شکن یخ های حامل به که آنجا از و یابد می افزایش
  بین جاری هفته در سیاه دریای fob گوگرد .شد خواهد نیز نقل و حمل های هزینه رفتن باال باعث امر این .شود می محدود

 بر فله های کشتی به دسترسی عدم دلیل به سیاه دریای های محموله به دسترسی .شد گزارش ثابت تن هر در دالر 95-55
 .است محدود
 (مترجم) پرک و ای ورقه

 



 


