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  بررسی بازار كود اوره و محصوالت نیتروژنه در هفته منتهی به21 سپتامبر 2017
 TFI تندر جديد هند، تقاضاي برزيل و كاهش عرضه، همگي در اميدواركننده و مثبت بودن نشست هفته گذشته كنفرانس
واشنگتن براي اوره/آمونياك مؤثر بودند. در طي هفته گذشته شاهد افزايش عمده ي قيمت در بازارهاي كليدي بوديم، به 

طوريكه :
اوره گرانول مصر و الجزاير با قيمت 302-300 دالر بر تن فوب فروخته شد.

اوره گرانول خاورميانه تا قيمت 290 دالر بر تن فوب نيز معامله شده است. اين در حالي است كه محصول ايران پيش از تندر هند 
براي قيمت 270 دالر بر تن فوب به نتيجه رسيده بود.

در برزيل قيمت هاي  اوره گرانول به 290 دالر بر تن cfr و باالتر افزايش داشته است كه حدود 100 دالر بر تن باالتر از قيمت 
هاي پايين اواسط سال بوده است.

در اياالت متحده محموله هاي اوره براي ماه هاي اكتبرو نوامبر با قيمت 260-258 دالر بر  شورت تن فوب نوال معامله شده اند. 
اين امر عمدتاً ناشي از واكنش بازرگانان به تغيير قيمت هاي جهاني است تا درگير شدن در بازار و مصرف كنندگان نهايي.

اوره پريل FSU نيز با قيمت بيش از 250 دالر بر تن فوب درياي سياه فروخته شده است.
همان گونه كه انتظار مي رفت، كشور چين عليرغم افزايش قيمت ها، نرخ بهره بر برداري خود را افزايش نداده است. در اين شرايط 
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افزايش قيمت اوره پريل به 280-275 دالر بر تن فوب و اوره گرانول به 290-280 دالر بر تن فوب نقل شده است.
پيشروي قيمت اوره تا كنون جالب و چشمگير بوده است. اين افزايش تا حد زيادي به دليل پايين بودن عرضه از حد مورد انتظار، 
در مقايسه با تقاضاي جهاني مي باشد. همان گونه كه در باال اشاره شد، عرضه چين كاهش يافته و اين در حالي است كه الجزاير، 
ايران، اندونزي و ونزوئال همگي مسائل و مشكالتي را با واحد هاي توليدي موجود و جديد داشته اند. از طرفي تنها تغيير قابل 
توجه تقاضا در مقايسه با فصل چهارم 2016، اين است كه هند به حدود 1/5 -1 ميليون تن اوره نياز دارد. در حاليكه خريد اوره 
اين كشور در سال 2016 به دليل ذخاير باال، كمتر بوده است. با توجه به اين امر به نظر مي رسد كه جبران وضعيت خريداران به 

دنبال افزايش فعلي قيمت، به برطرف شدن مشكالت عرضه و تكميل برنامه خريد هند بستگي دارد.
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 محدوده  قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 240 تا 251 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني 
و 255 تا 290 دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا 

302-294 دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين 260 تا 285 دالر بر تن بوده است.
قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 210 تا 215 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنين قيمت آمونياك 

شمال آفريقا 240-230 دالر بر تن cfr و آمونياك خاورميانه 260 -250 دالر برتن فوب بوده است.
 

   رقباي منطقه اي ايران:
از منطقه خاورميانه گزارش ها حاكي از آن است كه قيمت هاي فروش اين منطقه براي بارگيري سه تك محموله درماه اكتبر، 
45 دالر بر تن فوب در طي هفته گذشته افزايش داشته است. خبرها حاكي از آن است كه آخرين فروش،كه احتماال متعلق به 

سودان است، با باالترين قيمت ) از آگوست 2015 ( انجام شده است.
خالص برگشتي حاصل از بازارهاي عمده نيز افزايش داشته است، به طوري كه آخرين فروش ها به برزيل، قيمت حدود 273 
دالر بر تن فوب را نشان مي دهد. طي هفته گذشته، محموله ي ارسالي به اياالت متحده با قيمت بيش از 250 دالر بر تن فوب 

معامله شده بود. تامين كنندگان ايراني موجودي اوره براي ارسال به هند را تنها 200-150 هزار تن گزارش كرده اند.
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از كويت خبر رسيده است كه PIC در اواخر هفته گذشته، محموله ي اوره گرانول را به منظور بارگيري در ماه اكتبر با قيمت 
256-255 دالر بر تن فوب فروخته است. بسته شدن دائمي مجتمع Shuaiba PIC كه قبال نيز اعالم شده بود در اواخر 2017 

اتفاق خواهد افتاد.
Fertil امارات، محموله ي 40 هزار تني اوره گرانول را براي بارگيري در ماه اكتبر به مقصد شرق آفريقا با قيمت 290 دالر بر 

تن فوب فروخته است. احتمال مي رود كه مقصد اصلي سودان مي باشد.
از عمان گزارش شده است كه SIUCI فروش محموله ي اوره گرانول را اوايل هفته گذشته با قيمت 270 دالر بر تن فوب براي 
حمل در ماه اكتبر انجام داده است. همچنين KOCH براي حمل يك محموله ي 45 هزار تني در اوايل اكتبر به مقصد برزيل 
در حال رايزني است. همچنين خبرها حاكي از آن است كه يك محموله ي 30 هزارتني اوره گرانول براي حمل فوري به برزيل 

با قيمت كمتر از 245 دالر بر تن معادل فوب به يك بازرگان فروخته شده است.
از عربستان سعودي خبر رسيده است كه توليد پلنت آمونياك/ اوره 4 سابيك در اواخر سپتامبر براي مدت 90 روز به منظور 
تعميرات اساسي متوقف خواهد شد. Ameropa نيز براي بارگيري30 هزار تن اوره از جبيل به استراليا در 14-10 اكتبر در 

حال برنامه ريزي است.
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از ايران گزارش شده است كه عمليات تعمير و نگهداري در يكي از خطوط توليد پرديس همچنان ادامه دارد. اين در حالي است 
كه انتظار نمي رود كه پرديس 3 تا نيمه دوم Q4 به توليد كامل برسد.

 در اواخر هفته گذشته، توليد كنندگان ايراني براي قيمت 245 دالر بر تن فوب براي بارگيري هاي اكتبر هدفگذاري كرده بودند، 
اما بالفاصله پس از اعالم تندر IPL هند، بر قيمت هاي پيشنهادي خود تجديد نظر كردند. پتروشيمي شيراز يك محموله ي 
40 هزار تني اوره را براي تحويل در نيمه اول نوامبر با قيمت حدود 267 دالر بر تن فوب فروخته است. توليد كنندگان قيمت 

270 دالر بر تن فوب را براي بارگيري هاي اواخر اكتبر هدف قرار داده اند.
خبرها حاكي از ان است كه يك محموله ي 10 هزار تني اوره پريل شيراز با قيمت 247 دالر بر تن فوب براي بارگيري به هند 

فروخته شده است.
    منطقه درياي سياه / بالتيك :

از منطقه درياي سياه گزارش شده است كه اوره پريل اكراين هفته گذشته با قيمت بيش از 250 دالر بر تن فوب، 15 دالر بر تن 
باالتر از فروش هاي قبل، معامله شده است. يك بازرگان 20-15 هزار تن اوره را از Azot Dnipro  با قيمت 245-240 دالر 
بر تن فوب پيش خريد كرده است. همچنين 20 هزار تن محصول OPZ با قيمت 250 دالر بر تن فوب معامله شده است. در 

حال حاضر توليدكنندگان براي قيمت هاي 260 دالر بر تن فوب هدف گذاري كرده ا ند.
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از منطقه بالتيك خبر رسيده است كه تامين كنندگان اوره پريل روسيه به دنبال افزايش قيمت ها به 250 دالر بر تن فوب يا 
باالتر هستند. توليدكنندگان اوره گرانول از زمان افزايش قيمت هاي اوره گرانول شمال آفريقا، براي قيمت هاي باالتر از 280 
دالر بر تن فوب هدفگذاري كرده اند. پيشنهاد هاي خريد اخيراً تا 270 دالر بر  تن فوب گزارش شده است كه با خالص برگشتي 

حاصل از بارگيري به برزيل در يك سطح است.

   بازار اوره چين:
قيمت هاي اوره چين در طي هفته گذشته به سرعت افزايش يافته است. پيشنهادهاي فروش اوره گرانول براي ماه اكتبر بيش 
از 280 دالر بر تن فوب بوده كه 15دالر بر تن باالتر از قيمت هاي نقل شده در اواخر هفته گذشته مي باشد. با توجه به پيشنهاد 
خريد اوره گرانول با كيفيت براي ماه اكتبر با قيمت 285 دالر بر تن فوب، Fudao گزارش كرده است كه قيمت 290 دالر بر 

تن فوب را ارائه كرده است.  
تامين كنندگان اوره پريل هفته گذشته، پيش از اينكه پيشنهادهاي فروش به 280 دالر بر تن فوب افزايش يابد، قيمت باالتر از 
260 دالر بر تن فوب را مطرح كرده بودند. تامين كنندگان چيني به ادامه دار بودن قيمت هاي باالي پيشنهادي در بازار داخلي، 

محدود بودن موجودي بنادر و پايين بودن نرخ بهره برداري اوره مطمئن هستند.
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در بازار داخلي، قيمت ها در اواخر هفته گذشته افزايش يافت. به طوريكه قيمت اوره پريل در shangdong درب كارخانه، حدود 
 ،shanxi 270 دالر بر تن معادل فوب صادرات نقل شده است. پيشنهادهاي فروش اوره گرانول نيز صعودي بوده به طوري كه در
shangdong و Hebei به حدود 280 دالر بر تن معادل فوب صادرات رسيد. تا همين اواخر تفاوت زيادي بين پيشنهادهاي 

فروش داخلي و صادراتي وجود داشت. هنوز توليدكنندگان نسبت به صادرات بي عالقه هستند.
خبرها حاكي از آن است كه نرخ بهره برداري چين در محدوده ي60-59 درصد قرار دارد. موجودي بنادر تغييري نداشته و كمتر 

از 600 هزار تن گزارش شده است. حدود 250 هزار تن اوره پريل نيز در بنادر موجود است.
با اين حال، حتي اگر قيمت ها باال باشد، با توجه به پراكندگي اوره در بنادر مختلف جمع آوري آنها و ارائه يك محموله ي 50 

هزارتني براي بازرگانان مشكل است.
بازرسي هاي زيست محيطي همچنان براي توليدكنندگان چيني مشكالتي را ايجاد مي كند. در صورتي كه استانداردهاي الزم 

رعايت نشوند، تامين كنندگان تحت بازرسي، به تعطيلي واحدها تهديد مي شوند.
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   اندونزي:
Kaltim براي بارگيري هاي اوره پريل و گرانول در ماه هاي سپتامبر و اكتبر شرايط اضطراري اعالم كرده است. بر اين اساس 

توليدكنندگان به تامين نيازهاي داخلي متعهد هستند. 
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   هندوستان:
IPL در 16سپتامبر، تندر خريد اوره را براي بارگيري تا 8 نوامبر اعالم كرد. اين تندر 25 سپتامبر بسته خواهد شد. در حالي كه 

پيشنهادهاي فروش تا 28 سپتامبر معتبر خواهند بود.
گزارش شده است كه يك محموله ي 10 هزار تني اوره پريل شيراز با قيمت 247 دالر بر تن فوب به هند فروخته شده است.

  آمريكاي التين و برزيل:
با افزايش سريع قيمت هاي فوب خاورميانه، پيشنهادهاي فروش اوره گرانول براي بارگيري هاي اواخر سپتامبر، و ماه هاي اكتبر 
و نوامبر در اوايل هفته گذشته به 280 دالر بر تن cfr افزايش يافت، البته قبل از اينكه بازرگانان مجددا  قيمت هاي پيشنهادي 
را به 295 دالر بر تن cfr باال ببرند. KOCH، 15 هزار تن اوره گرانول عمان را با قيمت 290 دالر بر تن cfr براي حمل به جنوب 
برزيل در ماه اكتبر فروخت. تعدادي از بازرگانان محموله هاي خاورميانه را با قيمت 290 دالر بر تن cfr ارائه كرده اند، اما برخي 

از آنها نيز سطوح باالتري عنوان نموده اند.
با توجه به اينكه قيمت هاي داخلي حدود 250-240 دالر بر تن cfr بوده و از طرفي كشاورزان نيز تعجيلي براي خريد ندارند، 
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واردكنندگان در موقعيت دشواري قرار گرفته اند. از اين رو بسياري تصميم گرفته اند كه منتظر بمانند. برخي از واردكنندگان 
نيز تصميم دارند كه خريدهاي نوامبر و دسامبر را به تعويق اندازند.    

  آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
پيش بيني مي شود كه در ماه اكتبر نيز با وجود تقاضاي اضافي از سوي اروپا و محدود بودن صادرات الجزاير، قيمت آمونياك 
به عنوان يكي از باالترين قيمت ها باقي بماند. قيمت آمونياك در هفته گذشته، 260 دالر بر تن فوب خاورميانه و 215 دالر بر 

تنcfr تامپا بوده است.
توليدكنندگان UAN درمصر براي باال بردن قيمت ها در تالش هستند. در اياالت متحده، افزايش قيمت اوره پشتوانه باالرفتن 
قيمت UANدر بسياري از مبادي شده است به طوري كه پيشنهاد فروشterminal River به محدوده ي 167-163 دالر 

بر شورت تن فوب نوال افزايش يافته است.
با توجه به افزايش قيمت اوره، توليدكنندگان نيترات نيز با اطمينان كامل براي افزايش بيشتر قيمت هاي نيترات در اروپا و 

FSU در تالش هستند.
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قيمت نيترات آمونيوم و كود 
در  ترتيب  به   UAN مايع 
محدوده هاي 237 دالر بر تن 
و 152 دالر بر تن فوب بالتيك 

بوده است.
اوره  قيمت  تفصيلي  ليست 
پريل/گرانول، آمونياك، نيترات 
و سولفات آمونيم و UAN به 
منطقه  و  قيمتي  ترم  همراه 
صادرات و واردات آن در روبرو 

آمده است:

تهيه كننده: زهرا نيك بخش – مركز پژوهش پتروشيمی شيراز


