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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 18 فوريه 2016

خريدهاي آمريكا، قيمت اوره گرانول را در بازار جهاني افزايش داده است.
بهار زودرس در اياالت متحده )تقريبا يك ماه زودتر از نرمال( به همراه واردات كم اوره در ماه هاي ابتدايي ســال 2106، ســبب گرديد تا 
خريدهاي تك محموله اين كشور براي ماه مارچ بطور مقطعي افزايش شديد پيدا كرده و قيمت اوره گرانول در بازار جهاني جهش به سمت 

باال را تجربه كند.
قيمت هاي اوره آمريكا در هفته گذشته به مرز 260 دالر بر شورت تن فوب آمريكا جهش نمود كه 85-80 دالر بر شورت تن نسبت به حد 

پايين ژانويه افزايش نشان ميدهد. اين قيمت معادل 280 دالر بر تن با ترم CFR آمريكا مي باشد.
با توجه به پايين بودن هزينه حمل در شرايط فعلي، قيمت باال منعكس كننده خالص برگشتي 270 دالر بر تن فوب الجزاير و خاورميانه براي 

تحويل كاال در ماه مارچ است.
توليدكنندگان چيني بعد از پايان تعطيالت سال نو چيني، از اتمسفر افزايش قيمت اوره گرانول آمريكا استفاده نمودند و تاكنون محموله 

هايي را به قيمت 210-205 دالر بر تن فوب چين فروخته اند و شيب افزايشي قيمت ها همچنان ادامه دارد.
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با روانه شدن بيشتر اوره گرانول توليدي به سمت اياالت متحده، خريداران اروپايي در حال پرداخت قيمت هاي باالتري نسبت به قبل هستند 
بطوريكه خريد اوره گرانول شمال آفريقا در فوب مبدا، باالي 250 دالر بر تن بوده است. همچنين در اين شرايط رقابتي كه براي اوره گرانول 
ايجاد شده است، فروشندگان اوره پريل خليج يوژني نيز در حال بهره برداري هستند و در حاليكه قيمت فروش هاي قبلي ايشان 2015 دالر بر 
تن فوب يوژني بوده است، براي فروش و تحويل ما مارچ، قيمت درخواستي خريداران د محدود 215 دالر بر تن مورد پذيرش قرار نگرفته است.

در حاليكه آمريكا نيرو محركه افزايش قيمت ها شده است، بازار اوره در حال ارزيابي اين موضوع است كه اين افزايش قيمت تا چه زماني ادامه 
خواهد يافت. به نظر ميرسد كه آمريكا در حال خريدهاي ماه آپريل خود نيز مي باشد و با توجه به عدم وجود تقاضاي بالقوه اوره گرانول براي 

فصل دوم، پس از تكميل خريدهاي آمريكا، چشم انداز كاهش قيمت از نيمه دوم آپريل به بعد و ماه مي مشاهده ميشود.
بدين ترتيب توليكنندگان اوره داخلي نظير پتروشيمي شيراز كه واحد اوره گرانول جديد آن ظرف چند روز آينده در مدار بهره برداري قرار 

ميگيرد، فرصت مغتنمي براي فروش اين محصول جديد خود به قيمت هاي افزايش يافته فعلي در ماه جاري خواهند داشت.
واردكنندگان اوره در آمريكاي جنوبي با به تعويق انداختن خريدهاي خود در اين ماه، سعي دارند از طوفان قيمتي ناشي از خريدهاي آمريكاي 
شمالي دور مانده و خريدهاي خود را در ماه بعد انجام دهند. مصرف اوره برزيل در سال 2015، حدود 9% كمتر از سال 2014 بوده است. البته 
واردات اين محصول در ماه ژانويه 2016، 74% باالتر از ژانويه ســال قبل بوده است. عمده واردات برزيل از قطر بوده است و كشورهاي عمان، 

امارات و عربستان در مقام هاي بعدي صادرات اوره به اين كشور بوده اند.
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منحني روبرو ، وضعيت 
قوي بــازار اوره گرانول 
را كــه ظــرف دو هفته 
گذشته بروز كرده است 

نشان ميدهد:
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از عسلويه اخبار رسيده حاكي از صادرات يك محموله اوره گرانول به مقصد تركيه با قيمت 225 دالر بر تن ترم CFR )بدون پرداخت عوارض( 
بوده است. همچنين يك محموله 25 هزار تني اوره گرانول براي ارسال در پايان فوريه در نظر گرفته شده است.

در چين قريب به 1 ميليون تن اوره با ســهم 50/50 از پريل و گرانول انبار شده است و چشم انداز قيمتي اوره گرانول چين بستگي به ميزان 
تمايل بازرگانان براي حمل اين محموله از چين به آمريكا در اواخر آپريل و ماه مي دارد.

تجارت آمونياك در هفته گذشته شرايط آرامي را پشت سر گذاشت و صرفا تك محموله اي از درياي سياه به مقصد هندوستان فروخته شده 
است كه قيمت آن بر اساس فرمول بوده و احتماال حود 340 دالر بر تن با ترم CFR بوده است.

تجارت كود مايع UAN در اين هفته نيز همچنان رونق داشت و رشد قيمتي در آمريكا در محدوده 175-170 دالر بر تن CFR مشهود است. 
قيمت فوب درياي سياه اين محصول ثابت بوده و در محدوده 140 تا 145 دالر بر تن مي باشد.

قيمت نيترات آمونيم نيز در اين هفته ثابت بوده و آخرين قيمت هاي اعالمي فوب بالتيك در محدوده 180 تا 185 دالر بر تن بوده است.
شركت نفتي كويت )KPC( اعالم نموده كه به منظور كاهش هزينه ها، كليه پلنت هاي اوره و آمونياك خود را كه شامل دو ترين آمونياك/ اوره 
گرانول هر كدام به ظرفيت 578 هزار تن مي باشد را از اواخر سال 2017 تعطيل خواهد كرد مگر اينكه شرايط بازار جهاني اوره يا نرخ خوراك 

گاز دچار تغييرات مطلوبي به نفع توليد شود. اين دو پلنت ساالنه حدود 800 هزار تن اوره گرانول توليد ميكنند.
نرخ بهره برداري از توليد واحدهاي اوره در چين نيز كاهش يافته است كه البته بخشي از آن بواسطه تعطيالت طوالني سال نو چيني بوده است 
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و برخي نيز با استفاده از فرصت پر بودن انبارها در گمرك بنادر، 
اقدام به بستن واحد و انجام تعميرات فني نموده اند. همانطور كه در 
گزارشات قبلي نيز اشاره شد، در حال حاضر غلبه عرضه آنچنان بر 
تقاضا غالب شده است كه افزايش مقطعي تقاضا قادر نيست سطح 
قيمتي مناسبي براي اوره را در بازار حفظ نمايد و تنها دليلي كه 
قيمت اوره بتواند بازگشتي به سطح 300 دالر بر تن داشته باشد، 

خروج برخي از توليدكنندگان از بازار به داليل مختلف مي باشد.
ليســت تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول، آمونيــاك، نيترات و 
سولفات آمونيم و UAN به همراه ترم قيمتي و منطقه صادرات و 

واردات آن در روبرو آمده است:

 تهيه كننده: محمدمهدي جعفرپور


