
Petrotahli l . ir

تحلیـل  هفتگی  اوره
شماره    45.       هفته  منتهي  به8 ژوئن 2017



Petrotahli l . ir

تحلیـــل  هفتگی  اوره 
شماره  45 .    هفته  منتهـي  به 8 ژوئن 2017

2

Petrotahli l . ir

p e t r o t a h l i l . i r

    info@petrotahlil.ir

  +98 9373891966
 

 



Petrotahli l . ir

تحلیـــل  هفتگی  اوره 
شماره  45 .    هفته  منتهـي  به 8 ژوئن 2017

1

  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 8 ژوئن 2017
پس از برگزاري تندر هند در طي هفته گذشته، فعاليت در بازار اوره آرام شده است. در برزيل قيمت اوره گرانول افزايش داشته 
است، به طوري كه به دليل نياز به محموله ي اوره براي ماه ژوئن، يك خريدار اين محصول را با قيمت 215 دالر بر تن cfr پيش 

خريد كرده است. اين قيمت منعكس كننده حدود 198 دالر بر تن فوب خاورميانه پس از حمل و نقل مي باشد.
توليدكنندگان مصري براي نگه داشتن اوره مصر به بيش از 200 دالر بر تن فوب براي ماه جوالي هدف گذاري كرده اند. اين 
در حالي است كه خريداران تركيه قيمت كمتر از 195 دالر بر تن فوب را مد نظر دارند. بيشتر محموله هاي ماه ژوئن فروخته 
شده و از هفته ديگر تالش ها بر محموله هاي جوالي متمركز خواهد شد. قيمت پيشنهادي براي اوره گرانول خاورميانه براي 
ماه جوالي 210 دالر بر تن فوب گزارش شده است. در منطقه خاورميانه نيز همانند مصر، برنامه ريزي براي فروش محموله هاي 
جوالي در طي هفته هاي آتي انجام خواهد شد. از آنجايي كه ممكن است تندر ديگري تا ماه جوالي در هند برگزار نشود، همين 

امر مي تواند يك عامل بالقوه منفي تلقي گردد.
عامل منفي ديگر براي تامين كنندگان، صادرات مجدد اوره گرانول از اياالت متحده به آمريكاي مركزي مي باشد. با توجه به 
قيمت هاي خليج آمريكا كه منعكس كننده كمتر از 190 دالر بر تن فوب است، اين منبع ارزان ترين قيمت براي خريداران 

مكزيكي و ديگر خريداران مي باشد.
قيمت اوره پريل چين همچنان در مقادير باال ثابت و پابرجا مانده است، به طوري كه خريداران شرق دور براي پرداخت نزديك 
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به 240 دالر بر تن cfr ) بيش از 225 دالر بر تن فوب چين ( براي محموله هاي كوچك تحت فشار قرار دارند.
 تقاضاي داخلي چين، موجودي انبارها را كاهش داده است. در همين حال، تقويت RMB نيز به عنوان يك عامل بازدارنده 
براي صادرات اوره بوده است. تامين كنندگان روسي نيز قيمت ها را در غرب باال نگه داشته اند به طوري كه فروش هاي ماه 

ژوئن به آفريقا و آمريكاي التين با قيمت حدود 190 دالر بر تن فوب بوده است. 
با نزديك شدن ماه جوالي، خريداران و بازرگانان نسبت به خريدهاي پيش رو محتاط هستند. هر گونه تاخير در تقاضاي 
هند، براي برخي كشورها بويژه ايران نگران كننده خواهد بود. در اين صورت پيش بيني مي شود كه با آزاد شدن بالقوه اين 

محصول، آنچه باقي مي ماند بازاري نسبتاً شكننده، براي ورود به فصل آرام Q3 باشد. 
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محدوده قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 185 تا 190 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني و 
152 تا 210 دالر بر تن اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب مصر 198 تا 203 دالر بر تن بوده است.

قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 230 تا 240 دالر بر تن فوب رقم خورده است.        

  رقباي منطقه اي ايران:
اين گونه به نظر مي رسد كه توليدكنندگان منطقه خاورميانه همچنان به بهره مندي خود از موضع ثبات و پايداري قيمت 
گذاري چين در مقادير باال ادامه مي دهند. گزارش شده است كه تك محموله ي اوره توسط يك بازرگان براي بارگيري به 
مقصد هند فروخته شده است و يك توليدكننده نيز ادعا نموده كه يك محموله ي 10 هزار تني به جنوب شرق آسيا با قيمت 
215 دالر بر تن فوب فروخته است. اين طور به نظر مي رسد كه اين محموله مابقي تناژ ارسالي به تايلند باشد. البته اين معامله 

از سوي خريدار تاييد نشده است، از اين رو پرافرسي آن را در محدوده قيمت خود لحاظ ننموده است.
در آخرين فروش هاي اوره به برزيل )غير از محصول اوره كشورهاي حاشيه خليج فارس( قيمت 198 دالر بر تن معادل فوب 
گزارش شده  است. پس از آن پيشنهادهاي فروش به برزيل به حدود 200 دالر بر تن معادل فوب خاورميانه افزايش يافته است.

توليدكنندگان خاورميانه براي بارگيري ماه جوالي، قيمت 210 دالر بر تن فوب را هدفگذاري كرده اند، اما در حال حاضر شواهدي 
مبني بر پذيرش اين قيمت از سوي خريداران وجود ندارد. هر چند كه اين قيمت براي بارگيري در ماه ژوئن از سوي استراليا 
پرداخت شد، اما براي ماه جوالي، شرايط آب و هوايي در استراليا تعيين كننده حجم مورد نياز تك محموله هاي اوره مي باشد.
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طبق آخرين معامالت:
خبرها حاكي از آن است كه Ameropa يك محموله ي اوره گرانول عمان را براي بارگيري به مقصد هند فروخته است. 

همچنين Ameropa براي بارگيري48 هزار تن اوره گرانول عمان در 13-9 ژوئن به مقصد هند در حال رايزني است. 
از قطر گزارش شده است كه Fitco، 40 هزار تن اوره گرانول را در همين ماه به مقصد برزيل بارگيري خواهد نمود. همچنين 
Coromandel، 30 هزار تن اوره پريل را در 20-15 ژانويه به مقصد هند روانه خواهد نمود. انتظار نمي رود كه تنش هاي 
ديپلماتيك در منطقه خاورميانه بر نقل و انتقال كودهاي شيميايي از Qafco تاثير گذار باشد. چنانچه سخنگوي يارا، كه 
داراي سهم 25 درصدي از Qafco است، در گفتگو با رويترز عنوان داشته است كه مشكالت تداركاتي كه در جابجايي كود 
تاثير گذار باشد، وجود ندارد. در حال حاضر كليه محصوالت Qafco از طريق Messaied در جنوب دوحه بارگيري مي 

شود.
از كويت/ بحرين خبر رسيده است كه Ameropa به دنبال كشتي براي بارگيري 40 هزار تن اوره كويت در 15-13 ژوئن 

به مقصد تايلند مي باشد.
سابيك عربستان ادعا نموده كه يك محموله ي 15 هزار تني اوره گرانول به يك خريدار در آسياي جنوب شرق با قيمت 215 
دالر بر تن فوب فروخته است. همچنين هفته گذشته Filipina La اوره عربستان را از كشتي به مقصد تايلند پيش خريد 

كرده است.
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  منطقه درياي سياه / بالتيك :
هيچ گونه فروش صادراتي از منطقه درياي سياه گزارش نشده است. OPZ نيز تامين 40 هزار تن اوره را به بازار داخل متعهد شده است. 
توليدكنندگان منطقه بالتيك اين گونه عنوان نموده اند كه اوره پريل براي بارگيري در ماه ژوئن با قيمت 192 دالر بر تن فوب 
به آمريكاي التين و آفريقا فروخته شده است. همچنين گزارش ها حاكي از آن است كه دو محموله ي بزرگ ديگر با همين 

حدود قيمتي براي ژوئن در حال معامله است.
توليدكنندگان اوره گرانول با پيشنهادهاي خريد با قيمت كمتر از 190 دالر بر تن فوب براي محموله هاي كوچك به مقصد 
اروپا مواجه بوده اند. اين در حالي است كه آنها براي قيمت هاي باالتري در فروش به آمريكاي التين هدف گذاري كرده اند. 

قيمت برزيل حدود 190 دالر بر تن فوب را نشان مي دهد.

  بازار اوره چين:
در چين قيمت هاي اوره به واسطه رونق بازار داخلي و روانه شدن محصول از بنادر به داخل كشور بيشتر افزايش يافته است. 
آخرين پيشنهادهاي فروش اوره پريل براي صادرات 230 دالر بر تن فوب و باالتر بوده است. فروش به جنوب شرق آسيا و 

شرق دور از طريق بازرگانان با قيمت هاي پايين تر به نتيجه رسيده است.
هر چند كه تامين كنندگان چيني قيمت پيشنهادي فروش اوره گرانول را باال برده و قيمت نزديك به 220 دالر بر تن فوب را 

در اواخر هفته گذشته مطرح كرده اند، اما قيمت هاي اوره گرانول حدود 15 دالر بر تن پايين تر گزارش شده است. 
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هر چند كساني كه به دنبال حجم هاي كوچك اوره بوده اند، مجبور به پذيرش قيمت هاي باالتر فوب شده اند، اما با اين وجود 
تمايل كمي براي صادرات حجم هاي عمده اوره گرانول و پريل درچين وجود داشته است. قيمت هاي اوره چين در مقايسه 

با اوره گرانول كشورهاي حاشيه خليج فارس و اوره پريل اندونزي در استعالم هاي شرق غير رقابتي است.
تقاضاي داخلي اوره در چين، حجم هاي بزرگي از اين محصول را از بنادر به درون كشور روانه كرده است، به طوري كه طبق 
گزارش منابع هندي  فقط 600 هزار تن اوره در دسترس مي باشد كه 300 هزار تن آن اوره پريل مي باشد. با كاهش ذخاير، 
در حال حاضر اوره پريل در برخي از بنادر در دسترس نيست. از اين رو Linggu گزارش كرده است كه توليد خود را از گرانول 

به پريل تغيير داده است.
نرخ هاي بهره برداري چين به حدود 58%  رسيده است. اعتقاد بر اين است كه حتي اگر ظرفيت توليد در پتروشيمي هايي 
با هزينه توليد پايين افزايش يابد، باز هم نمي تواند براي كاهش قيمت اوره در اين منطقه كافي باشد. به گفته برخي منابع 

انتظار مي رود كه تقاضاي داخلي تا اوايل جوالي در مقادير باالي خود ثابت و پابرجا باشد.
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 اندونزي:
Kaltim گزارش كرده است كه فروش هاي اوره پريل خود را به دنبال افزايش اخير در قيمت هاي اوره پريل چين متوقف كرده 
است. فروش هاي قبلي اندونزي با قيمت 223 دالر بر تن فوب انجام شده بود. Pusri قيمت پيشنهادي براي فروش اوره پريل 

به منظور صادرات را 223 دالر بر تن فوب گزارش كرده است. 
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 هندوستان:
طبق تندر IPL، عمده اوره ) 365 هزار تن ( از طريق ايران تامين خواهد شد. Keytrade 42 هزار تن  و Tng 50 هزار تن از 

اوره عمان را در اين تندر عرضه خواهند نمود.
هيچ خبري در خصوص زمان تندر بعدي وجود ندارد. در واقع بر مبناي آخرين سياست هاي اعالم شده از سوي وزارت كود 
 Kharif( هند و نيز احتمال ماليات 12% بر كودهاي شيميايي، مي توان انتظار داشت كه مصرف اوره براي فصل كاشت

Season(، در اوايل تابستان، كاهش يابد. بر اين اساس پيش بيني مي شود كه تندر بعدي با تاخير همراه باشد.

 تايلند:
بازار اوره در تايلند رونق داشته و قيمت اوره گرانول در اين كشور 220-215 دالر بر تن cfr گزارش شده است. محموله هاي 
قراردادي، هفته آينده با قيمت 215  -210 دالر بر تن cfr وارد اين كشور مي شوند. اما پس از اين قيمت افزايش خواهد يافت. 

 كره جنوبي :
در تندر Pungnong براي خريد 6 هزار تن اوره پريل در ژوئن، قيمت برنده 239 دالر بر تن cfr منعكس كننده حدود 227 

دالر بر تن فوب چين، گزارش شده است.
تندر ديگري در 8 ژوئن براي ورود 6 هزار تن اوره گرانول تا 30 ژوئن برگزار شد.
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 آمريكاي التين و برزيل:
بازار اوره برزيل براي چند هفته آرام بوده است. خريداران برزيلي بر ساير تركيبات مغذي متمركز شده و تمايلي به خريد 
حجم هاي عمده اوره نشان نداده اند. بازرگانان براي قيمت هاي 215 دالر بر تن cfr و باالتر به منظور بارگيري در ژوئن هدف 
 cfr گذاري كرده بودند. هر چند كه تنها يك بازرگان اوره خاورميانه را در اوايل هفته گذشته با قيمت كمتر از 212 دالر بر تن

براي بارگيري در ماه ژوئن پيشنهاد كرد.
گزارش شده است كه يك خريدار عمده در اواسط هفته گذشته، پيشنهاد خريد يك محموله ي 20 هزار تني را با قيمت 215 
دالر بر تن cfr مطرح كرده است. خريداران كوچك تر به زودي با قيمت هاي باالتر از 230 دالر بر تن فوب مواجه خواهند شد.

اين گونه نقل شده است كه پيشنهادهاي فروش براي جوالي – سپتامبر حدود 210 دالر بر تن cfr باشد، اما واردكننده ها 
براي پذيرش اين سطح از قيمت ها آماده نمي باشند، به طوري كه فروش با قيمت كمتر از 210 دالر بر تن cfr براي بارگيري 

در نيمه اول جوالي توسط خريدار رد شده است.
خبرها حاكي از آن است كه 40-30 هزار تن گرانول salavat و 40 هزار تن اوره قطر به ترتيب در 18 و 19 ژوئن به برزيل وارد خواهد شد.

ارقام نشان مي دهد كه واردات ماه مي 271 هزار تن بوده در حاليكه در سال 2016 واردات 239 هزار تن گزارش شده است. 
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 آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
وضعيت منفي كه به واسطه قيمت هاي پايين فروش تامپا در ماه گذشته در بازار آمونياك ايجاد شده بود به گسترش جغرافيايي 
خود ادامه داده است. در منطقه آسيا، هند توانست محصول آمونياك را با قيمت 265 دالر بر تن cfr پيش خريد كند، در حاليكه 
فروش به اندونزي براي محموله ي كوچك آمونياك با قيمت 275 دالر بر تن cfr انجام شده است. در حال حاضر محصول 
آمونياك درياي سياه به آسيا عرضه نشده  است. اين امر به مراكش كمك مي كند تا با تالش هاي خود قيمت ها را به 250 دالر 

بر تن cfr ، 220-210 دالر بر تن فوب يوژني برساند.
در عين حال در اياالت متحده، قيمت تامپا براي ماه ژوئن در نهايت به 265 دالر بر تن cfr رسيده است،كه نزديك به 265 دالر 

بر تن براي تك محموله ي آمونياك در اواخر ماه مي مي باشد.
انتظار مي رود كه قيمت آمونياك با كاهش بيشتري مواجه شود،  با اين حال، پيش بيني مي شود كه سرعت كاهش قيمت 

آهسته باشد.
  Q3 نشانه هايي از ثبات قيمت در اروپا وجود دارد. در آمريكا پايين بودن قيمت در ،UAN پس از كاهش طوالني مدت قيمت
به عالقه برخي خريداران دامن زده است. قيمت هاي حدود 122 دالر بر تن cfr معادل كمتر از 100 دالر بر تن فوب بالتيك 

براي توليدكنندگان سودآور نيست.
گزارش ها حاكي از آن است كه آخرين فروش هاي نيترات آمونيوم روسيه به آمريكاي التين و آفريقاي شمالي با قيمت حدود 

163 دالر بر تن فوب انجام شده است.  
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ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/
و  نيترات  آمونياك،  گرانول، 
سولفات آمونيم و UAN به همراه 
ترم قيمتي و منطقه صادرات و 

واردات آن در روبرو آمده است:

تهيه كننده: زهرا نيك بخش - مركز پژوهش پتروشيمي شيراز


