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بررسی بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهی به  5اكتبر 2017
در طي هفته گذشته قيمت هاي اوره گرانول در برزيل با  10-15دالر بر تن كاهش همراه بود .به طوري كه از قيمت پيك 290
دالر بر تن  cfrبراي حجم هاي محدود ،به قيمت  275- 280دالر بر تن  cfrبراي چندين محصول در مسير برزيل رسيد .اين
قيمت همچنان باال بوده و منعكس كننده قيمت  255-260دالر بر تن فوب خاورميانه بعد از حمل و نقل مي باشد ،اما از خالص
برگشتي حاصل از فروش هند در هفته گذشته ( ،بيش از  270دالر بر تن فوب) ،پايين تر است.
در منطقه خاورميانه محموله هاي نوامبر با قيمت  275دالر بر تن فوب پيشنهاد شده است ،اين قيمت براي جذب خريدار باال
به نظر مي رسد.
در شمال آفريقا ،محصول اوره مصر با توجه به عدم آمادگي بازار به پرداخت بيش از  290دالر بر تن فوب براي ماه هاي اكتبر/
نوامبر ،كنار زده شد .قيمت هاي فرانسه  280دالر بر تن فوب را نشان مي دهد ،اين در حالي است كه بازار تركيه طي هفته
گذشته آرام بوده است.
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تحوالت قيمتي در اياالت متحده آمريكا منفي بوده بطوريكه قيمت هاي اوره گرانول از حدود  257دالر بر شورت تن فوب در
نيمه دوم سپتامبر ،به كمتر از  225دالر بر شورت تن فوب كاهش داشت.
بازار آسيا نيز در طي هفته گذشته آرام بود .بازار چين نيز به دليل تعطيالت هفته طاليي رونقي نداشت .خريداران پيشنهاد
فروش اوره گرانول با قيمت  290دالر بر تن  cfrرا رد كردند ،اين در حالي است كه بازرگانان نيز پيشنهادهاي فروش اوره پريل
اندونزي را براي ماه نوامبر با قيمت  270دالر بر تن فوب نپذيرفتند .هر چند كه به نظر مي رسد اصالح بازار در حال انجام است،
اما مناطق عمده توليد از جمله خاورميانه و شمال آفريقا براي ماه اكتبر آسوده خاطر هستند .بنابراين ،هر چند ممكن است
خالص برگشتي براي محموله هاي قراردادي به برزيل كاهش يابد ،بعيد است كه توليدكنندگان در بيم و هراس باشند .هند در
اواخر اكتبر به بازار بازگشته و نقش حمايتي خود بر قيمت ها را خواهد داشت .همان طور كه قبال اشاره شد ،در شرايطي كه هند
به خريد اوره ادامه دهد و بازار برزيل نيز فعال باشد ،نزول قيمت كه در حال حاضر شاهد آن هستيم ،مي بايست محدود شود.
به نظر مي رسد تست واقعي وضعيت بازار ،در فصل  2018 Q1مشخص شود.
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محدوده قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب  250تا  253دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني
و  265تا  275دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد .قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا
 275-298دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين  274تا  276دالر بر تن بوده است.

3

Petrotahlil.ir

ل هفتگی اوره
تحلیـــ 
شماره  . 54هفته منتهـي به  5اكتبر2017

قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته  215تا  220دالر بر تن فوب رقم خورده است .همچنين قيمت
آمونياك شمال آفريقا  230-245دالر بر تن  cfrو آمونياك خاورميانه  260- 272دالر برتن فوب بوده است.
رقبای منطقه ای ايران:
پيش بيني فوري قيمت هاي اوره گرانول در حال حاضر تا حدودي در دست بازرگاناني است كه محموله هاي قراردادي را به
برزيل مي فروشند.
قيمت هاي برزيل در حال حاضر در بهترين حالت مقادير حدود  263دالر بر تن فوب را نشان مي دهد .با اين حال ،به نظر مي
رسد كه توليد كنندگان حاضر نيستند چنين قيمت هايي را براي ماه نوامبر در نظر بگيرند .به طوري كه خبرها حاكي از آن
است كه يك توليد كننده پيشنهاد خريد  270دالر بر تن فوب را رد كرده است.
از كويت خبر رسيده است كه  Fertradeدر حال بارگيري  42هزار تن اوره گرانول به مقصد هند طبق تعهدات تندر IPL
مي باشد .يك بازرگان نيز  30هزار تن اوره را در ماه اكتبر بارگيري مي نمايد ،احتمال مي رود كه مقصد تايلند باشد.
از امارات گزارش شده است كه پلنت بزرگ فرتيل به دليل تعميرات اساسي در ماه نوامبر توليد نخواهد داشت.
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 SIUCIگزارش كرده است كه اوره گرانول عمان براي بارگيري در ماه نوامبر با قيمت حدود  275دالر بر تن فوب و باالتر
پيشنهاد خواهد شد .هر دو شركت  Kochو  Ameropaمحموله هاي اوره گرانول را به منظور تامين تعهدات آخرين تندر
 IPLبارگيري خواهند نمود.
خبرها حاكي از آن است كه  Indagroبراي بارگيري  40هزار تن اوره گرانول عربستان به مقصد برزيل در  15-20اكتبر در
حال برنامه ريزي است Gavilon .نيز  25هزار تن اوره را به مقصد آفريقاي جنوبي در نيمه دوم اكتبر بارگيري خواهد نمود.
از قطر خبر رسيده است كه پلنت اوره گرانول  Qafco4به مدت  30-40روز در ماه نوامبر از مدار توليد خارج خواهد شد .با اين
حال ،بارگيري هاي ماه اكتبر به برزيل به منظور پوشش زيان هاي ماه نوامبر ،تقليل مي يابد .حداقل سه محموله ي قراردادي
براي بارگيري به برزيل در در ماه اكتبر در برنامه صادرات اين كشور بوده است .انتظار مي رود كه مجموع بارگيريهاي ماه
اكتبر  250هزار تن و به مقصد اياالت متحده ،تايلند و آفريقاي جنوبي باشد.
منطقه دريای سياه  /بالتيك :
از منطقه درياي سياه خبر رسيده است كه مقاصد در نظر گرفته شده براي اوره پريل در ماه اكتبر عمدتاً هند و مكزيك
ميباشد .قيمت ماه نوامبر حدود  250دالر بر تن فوب نقل شده است .توليد در  OPZنيز ،به دليل مشكالت گاز همچنان
پايين باقي مانده است.
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در منطقه بالتيك خبرها حاكي از آن است كه قيمت اوره پريل حدود  250دالر بر تن فوب براي ماه نوامبر نقل شده است.
قيمت هاي  cfrبرزيل كمتر از  260دالر بر تن فوب را نشان ميدهد كه كمتر از خالص برگشتي بازار اروپا است.
بازار اوره چين:
تعطيالت هفته طاليي در كشور چين توقف در فعاليت بازار اين كشور را به همراه داشت .پيش از اين ،گزارش شده بود كه 30
هزار تن اوره گرانول به آمريكاي التين با قيمت  275دالر بر تن فوب فروخته شده است .فروش  3هزار تن اوره به كره جنوبي
نيز با قيمت  274دالر بر تن فوب انجام شده بود.
اندونزی:
 Pusriقيمت پيشنهادي اوره پريل را براي ماه نوامبر  270دالر بر تن فوب ارائه كرده است كه با خالص برگشتي حاصل از
فروش چين به هند ،برابري مي كند .با اين حال ويتنام حاضر به پرداخت قيمت هاي بيشتر از  270دالر بر تن  cfrنيست.
بازرگانان نيز به قيمت هاي هدفگذاري شده توسط  pusriتمايلي نشان نداده اند.
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هندوستان:
در تندر اخير  IPLكه در  25سپتامبر برگزار شد 16 ،شركت قيمت پيشنهادي خود را براي فروش بيش از يك ميليون تن اوره
ارائه كردند .كمترين قيمت براي سواحل شرقي  284/66دالر برتن  cfrو براي سواحل غربي  285دالر بر تن  cfrپيشنهاد شد.
IPLدر اين تندر توانست  600هزار تن اوره را تامين نمايد .انتظار مي رود كه حدود  235هزارتن از سوي چين 175 ،هزار تن
از سوي خاورميانه 90 ،هزارتن درياي سياه و  50هزارتن از سوي ايران عرضه شود.
به اين ترتيب حجم كل اوره پيش خريد شده از طريق تندر از اول آوريل به  2/85ميليون تن مي رسد .اين در حالي است كه
حجم خريداري شده از آوريل  2016الي مارس  ،2017حدود  3/4ميليون تن بوده است.
پيش بيني مي شود كه تندر ديگري در اواسط اكتبر براي بارگيري تا اواخر دسامبر برگزار شود.
در يك حركت شگفت انگيز ،دولت هند از طريق اداره كل تجارت و صادرات خارجي مجوز واردات اوره را تا سه ماه آينده به
شركتهاي كود شيميايي داده است .پيش از اين تمامي واردات از طريق شركت هاي تجاري دولتي  STC ،IPLو MMTC
هدايت مي شد .خبرها حاكي از آن است كه شركت هاي  NFLو RCFمجوز برگزاري تندر را در طي سه ماه آينده دريافت
نمودهاند NFL .اعالم نموده است كه قصد دارد به زودي تندر خريد اوره را اعالم نمايد.
به نظر مي رسدكه پنج محموله ي اوره خليج فارس طبق تندر  IPLبه هند بارگيري خواهد شد Fertrade .در حال بارگيري
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 42هزار تن اوره كويت مي باشد .اين در حالي است كه  50 ، Ameropaهزارتن اوره عمان و  40هزارتن اوره عربستان را
عرضه خواهد كرد Koch .نيز  42هزار تن اوره عمان و  40 ، CHSهزار تن اوره از كويت بارگيري خواهد نمود.
منابع دهلي پيش بيني مي كنند كه بيش از يك ميليون تن اوره تا پايان سال خريداري خواهد شد .چرا كه طبق آمار گزارش
شده در آوريل – آگوست ،حدود  1/1ميليون تن كمبود اوره نسبت به  2016ديده مي شود.
تايلند:
خبرها حاكي از آن است كه يك محموله ي  4-5هزار تني اوره پريل اندونزي با قيمت حدود  265دالر بر تن  cfrبه يك خريدار
فروخته شده است .اوره گرانول قراردادي در حال حاضر در محدوده هاي  265-270دالر بر تن  cfrقرار دارد و خريداران را
از پيش خريد تك محموله با قيمت هاي بسيار باالتر منصرف نموده است.
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آمريكای التين و برزيل:
طبق آخرين فروش هاي انجام شده با قيمت  275-280دالر بر تن  ،cfrقيمت اوره از سطح پيك  290دالر بر تن  ،cfrحدود
 10- 15دالر بر تن كاهش نشان مي دهد .با در نظر گرفتن كاهش بارگيري اوره از قطر در ماه اكتبر ،تخمين زده مي شود كه
ماكزيمم  350-400هزار تن اوره گرانول در ماه اكتبر از خاورميانه ،الجزاير ،نيجريه و روسيه به برزيل بارگيري خواهد شد .به
نظر نمي رسد كه اين حجم واردات براي برزيل قابل توجه و مطلوب باشد ،لذا اين دوره واردات براي بازار برزيل مهم مي باشد.
در طي هفته گذشته Trammo ،و  ،Ameropaمحصول خاورميانه را با قيمت كمتر از  280دالر بر تن  cfrبراي بارگيري
در ماه سپتامبر پيشنهاد كرده اند CHS .گزارش كرده است كه  20هزار تن اوره گرانول خاورميانه را با قيمت  275-277دالر
بر تن  cfrبه برزيل فروخته است.
 Nitronدر حال پيشنهاد محموله ي نيجريه براي بارگيري در ماه اكتبر مي باشد.
آمونياك UAN /و نيترات آمونيم:
قيمت هاي آمونياك در طي هفته گذشته در مقادير باال پابرجا بوده است .يك محموله ي جديد اياالت متحده براي صادرات
در ماه دسامبر با قيمت  235دالر بر تن فوب پيش خريد شده است .مقصد اين محموله شرق دور بوده است .اين در حالي است
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كه هفته گذشته براي حجم كوچكي از آمونياك در خاورميانه  270دالر بر تن فوب پرداخت شد .قيمت هاي هندوستان
 300-310دالر بر تن  cfrبوده است .خريداران در حال حاضر بدنبال تامين محصول بيشتري از درياي سياه مي باشند.
براي ماه اكتبر افزايش بيشتر قيمت آمونياك پيش بيني مي شود ،چرا كه عرضه محدود و ثابت باقي مانده است.
در اياالت متحده ،تغيير قيمت اوره تاثير قابل توجهي بر قيمت  UANنداشته است .به طوري كه قيمت نيترات آمونيوم و كود
مايع  UANبه ترتيب در محدوده هاي  240دالر بر تن فوب و  160دالر بر تن فوب بالتيك بوده است.
به دنبال تقاضاهاي شمال آفريقا براي نيترات آمونيوم ،توليدكنندگان روسي براي اواخر اكتبر /نوامبر قيمت  240دالر بر
تن فوب را براي اين محصول نقل كرده اند .از اين رو خريداران در برابر اين قيمت مقاومت نشان داده اند .خريداران برزيلي
نيز با سطوح باالي قيمت مواجه بوده اند به طوري كه قيمت هاي حدود  260-270دالر بر تن  cfrبراي محموله هاي عمده
نيترات مطرح شده است.
ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول ،آمونياك ،نيترات و سولفات آمونيم و  UANبه همراه ترم قيمتي و منطقه صادرات
و واردات آن در صفحه بعد آمده است:
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تهیه كننده :زهرا نیك بخش – مركز پژوهش پتروشیمی شیراز
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