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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 5 ژانويه 2017
بازار اوره با شروع سال جديد 2017، ثابت و پايدار بوده است. توليدكنندگان اوره در مناطق غرب و شرق، عليرغم مواجه با تعطيالت سال جديد، قيمت هاي باال 
را در تقاضاهاي مربوط به اروپا و آمريكا حفظ كردند. موقعيت توليدكنندگان اوره در سراسر جهان براي ماه ژانويه خوب پيش بيني مي شود و تقاضاهاي عمده 

فصلي، افزايش بيشتر قيمت اوره را در فصل اول 2017 پشتيباني مي كنند. طبق آخرين معامالت:
محموله ي اوره گرانول خليج فارس با قيمت 265 دالر بر تن فوب براي بارگيري در اواخر ژانويه/ اوايل فوريه خريداري شده است. خالص برگشتي براي فروش اوره 
به برزيل بسيار مطلوب بوده است. بطوريكه برزيل در طي هفته گذشته براي خريد 5 هزار تن اوره، 275 دالر بر تن cfr را پرداخت كرده است. آخرين پيشنهاد  

فروش 280 دالر بر تن cfr بوده است.
اوره گرانول چين پيش از شب سال نو، با قيمت 260 دالر بر تن فوب فروخته شد. نرخ هاي بهره برداري در چين همچنان پايين بوده و بازار داخلي اوره دراين كشور 

ثابت و پايدار است. از اين رو، آخرين پيشنهادات فروش اوره گرانول، باالتر از 270 دالر بر تن فوب بوده است.
محموله ي اوره گرانول ايران با قيمت 250-240 دالر بر تن cfr به چين فروخته شده است. خبرها حاكي از آن است كه اين محموله مجددا صادرخواهد شد. 

فروش ساير محموله ها به اين كشور در حال بحث و بررسي است. ايران فروش هاي مربوط به ماه ژانويه را انجام داده است.
30 هزار تن اوره گرانول مصر، با قيمت 265-264 دالر بر تن فوب براي بارگيري در ماه ژانويه، احتماال به مقصد اروپا، فروخته شده است كه حدود 14-3 دالر بر 

تن نسبت به قبل افزايش داشته است.
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با توجه به تعطيلي اخيركارخانه OPZ و عدم وجود اوره پريل براي عرضه در ماه ژانويه، قيمت هاي پيشنهادي براي فروش اين محصول 230 دالر بر تن فوب 
درياي سياه و يا باالتر بوده است.

اياالت متحده تا حد زيادي نسبت به آخرين تحوالت بازار اوره، به عنوان يك ناظر منفعل عمل كرده است. به دليل فصل تعطيالت، فعاليت هاي تجاري در اين 
منطقه كند و آرام است، لذا براي اين منطقه معامله بر سر تقاضاهاي عمده هنوز خيلي زود است. با اين حال، افزايش قيمت در برزيل، تاخير در راه اندازي ظرفيت 

هاي جديد داخلي و كاهش صادرات تا ماه فوريه، موجب شده اند كه چشم انداز قيمت اوره در فصل اول 2017 افزايش يابد.
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محدوده قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 227 تا 232 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني و 234 تا 265 دالر بر تن اوره گرانول 
فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب مصر 264 تا 265 دالر بر تن بوده است.

قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 270 تا 280 دالر بر تن فوب رقم خورده است.        

  رقباي منطقه اي ايران:
در منطقه خاورميانه قيمت هاي اوره گرانول در طي هفته گذشته افزايش داشته است. بطوريكه تك محموله ي آن با قيمت 265 دالر بر تن فوب فروخته شد. 
خالص برگشتي كسب شده در فروش به برزيل، حدود 255 دالر بر تن بعد از حمل و نقل بوده اســت. اين در حالي است كه در اياالت متحده در حال حاضر، 

قيمت ها حدود 240 دالر بر تن فوب بوده و براي ماه مارس حدود 253 دالر برتن فوب پيش بيني مي شود.
خبرها حاكي از آن است كه 40 هزار تن اوره گرانول عمان، با قيمت 265 دالر بر تن فوب براي حمل در اواخر ژانويه / اوايل فوريه فروخته شده است.

از كويت/ بحرين خبر رسيده است كه به زودي، 40 هزار تن اوره گرانول به مقصد خليج آمريكا بارگيري خواهد شد. همچنينDreymoor محموله ي ژانويه 
خود را به مقصد سواحل غربي اياالت متحده فروخته است.

 cfr با قيمت 240 دالر بر تن TNG در ايران معامله هاي جديدي براي ماه ژانويه انجام شده است. طبق گزارش هاي ارسالي، 50 هزار تن اوره گرانول از طريق
چين فروخته شده است. Helm نيز 30 هزار تن از محصول گرانول پرديس را به مقصد تركيه بارگيري كرده است. اين در حالي است كه از طريق يك بازرگان 
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40 هزار تن اوره پريل به Gubretas در تركيه فروخته شده است. 
گزارش شده است كه بررسي هاي الزم براي حمل سريع 30 هزار تن اوره گرانول به مقصد مكزيك در حال انجام است. همچنين خبر ها حاكي از آن است كه 

آفريقاي جنوبي، محموله اي از اوره گرانول پرديس را پيش خريد كرده است.    

  منطقه درياي سياه / بالتيك: 
توليد آمونياك و اوره در كارخانه OPZ از 31 دسامبر 2016 به دليل افزايش قيمت گاز متوقف شده است. مدير اين شركت به منظور اطمينان از باز پرداخت 
بدهي به نفت و گاز اكراين، اقدامات الزم را براي اجاره اين مجتمع انجام داده است. دوره تقريبي اجاره حدود سه ماه خواهد بود. با اين اقدام بدهي OPZ به نفت 

و گاز اكراين، به منظور تامين گاز طبيعي، مهيا خواهد شد.
در منطقه بالتيك آخرين پيشنهادهاي فروش اوره پريل بيش از 220 دالر بر تن فوب براي ماه ژانويه بوده است.   

   بازار اوره چين:
بازار داخلي چين در هفته پاياني سال 2016 با قيمت هاي به شدت افزايشي مواجه شد. به طوري كه قيمت اوره پريل درب كارخانه بيش از 239 دالر بر تن و 

قيمت اوره گرانول 253 دالر بر تن بود. قيمت اوره گرانول درب كارخانه بيانگر بيش از 275 دالر بر تن cfr معادل صادرات است.
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نرخ هاي پايين بهره برداري در چين، پيش بيني ميزان تقاضاي اوره تا پيش از فصل بهار و كنترل آلودگي از طريق كنترل ميزان توليد كودهاي نيتروژنه، از 
عوامل پشتيباني كننده افزايش قيمت اوره در اين كشور مي باشند. در چين قيمت اوره پريل صادراتي 248 دالر بر تن فوب و قيمت اوره گرانول صادراتي 258 

دالر بر تن فوب ) براي كيفيت پايين ( و 270- 265 دالر بر تن )براي كيفيت مرغوب( گزارش شده است.
50-45 هزار تن اوره گرانول ايراني براي بارگيري به چين با قيمت هاي حدود 250-240 دالر بر تن cfr پيش خريد شده است. خبرها حاكي از آن است كه اين 

محموله مجددا صادر خواهد شد.

در آخرين معامالت:
Linggu، 8 هزار تن اوره را با قيمت 260 دالر بر تن فوب به Gavilon فروخته است. اين احتمال وجود دارد اين محموله به همراه 50 هزار تن اوره گرانول كه 

از قبل پيش خريد شده، به مقصد خليج آمريكا بارگيري شود. طبق گزارش هاي ارائه شده كشتي بارگيري به مقصد آمريكا با قيمت حدود 17 دالر بر تن رزرو 
شده است.

Fudao قيمت پيشنهادي براي فروش اوره گرانول را در محدوده 270-265 دالر بر تن فوب براي بارگيري در اواخر ژانويه / اوايل فوريه باال برده است.

به دنبال خبر منتشره در23 دسامبر، درچين ماليات صادرات براي محصوالت اوره، سولفات آمونيوم، MAP، DAP، و TSP در سال 2017 صفر مي باشد. اين 
در حالي است كه ماليات صادرات اوره در سال 2016، حدود 12 دالر بوده است.
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  مالزي:
پلنت هاي گرانول پتروناس با ظرفيت حدود 60% در حال توليد هستند. پلنت جديد Samur هنوز شروع به توليد ننموده است.  

  هندوستان:
طبق گزارشات اوليه فروش اوره در ماه دسامبر 3 ميليون تن بوده كه با فروش دسامبر 2015 مشابه است. در حاليكه با تجديد نظر صورت گرفته اين رقم به 3/4 
ميليون تن افزايش يافته است. موجودي اوره در انبارهاي هند 1/3 – 1/2 ميليون تن گزارش شده است. وزارت كود هند، طي هفته هاي آتي وضعيت را بررسي 
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خواهد نمود. برخي منابع برگزاري تندري را براي ماه فوريه پيش بيني نموده اند.
بر اساس ارقام ارائه شده در ماه دسامبر، تخمين زده شده كه فروش هند در ماه هاي آوريل تا دسامبر   2016، حدود 1/95 ميليون تن نسبت به مدت مشابه 2015 
كاهش داشته است. با توجه به لغو آخرين تندر، واردات هند در ماه دسامبر پايين بوده است. واردات هند از آوريل تا نوامبر 2016، 810 هزار تن نسبت به سال 
2015 كاهش داشته است. اين كاهش در ماه دسامبر قابل توجه بوده است. بطوريكه واردات در اين ماه نسبت به سال 2015، 1/2 ميليون تن كاهش داشته است.

  تايلند:
تا اين زمان تقاضايي براي خريد تك محموله ي اوره گزارش نشده است. اما اين گونه پيش بيني مي شود كه با توجه به نياز برنجكاران، تقاضا در طي ماه هاي 

فوريه/ مارس افزايش يافته و به دنبال آن نياز به واردات بيشتر خواهد شد.

  تايوان:
TFC، 10 هزار تن اوره پريل اندونزي را با قيمت 252 دالر بر تن cfr خريداري كرده است. اين محموله 20 ژانويه تحويل داده خواهد شد.

قيمت فروش معادل 235 دالر بر تن فوب اندونزي بوده كه هزينه حمل و نقل 16-15 دالر بر تن در نظر گرفته شده است.
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  كره جنوبي:
گزارش هاي ارسالي نشان مي دهند كه پيشنهادهاي فروش اوره پريل و گرانول چين به ترتيب با قيمت هاي حدود 238 دالر بر تن فوب و 248 دالر بر تن فوب 

ارائه شده است.

  آمريكاي التين و برزيل:
قيمت اوره در برزيل در طي هفته گذشته بيشتر افزايش يافته اســت بطوريكه محموله ي 5 هزار تني اوره گرانول براي تحويل در محدوده 20-15 ژانويه با 
قيمت حدود 275 دالر بر تن cfr فروخته شده است. اين قيمت معادل 258-257 دالر بر تن فوب خاورميانه بعد از حمل و نقل مي باشد. پيشنهادهاي فروش 

محموله هاي جديد براي بارگيري در ماه ژانويه در محدوده قيمتي 280-275 دالر بر تن cfr قرار دارند.
KOCH در حال ارائه پيشنهاد فروش براي اوره گرانول الجزاير و قطر در ماه ژانويه بوده است. Ameropa نيز پيشنهادهاي فروش اوره عربستان را در برنامه 

خود داشته است. 
از Helm اين گونه گزارش شده است كه يك محموله اوره گرانول ايران در ژانويه به مقصد مكزيك بارگيري خواهد شد. Tepeyac نيز خريد مستقيم از توليد 

كننده ايراني را براي بارگيري در ژانويه در برنامه خود قرار داده است.
از كلمبيا گزارش شده است كه CIAMSA، 8 هزار تن اوره گرانول ايران را از Tepeyac و از كشتي كه به مقصد مكزيك رزرو شده، خريداري نموده است.  
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  آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
عرضه محدود آمونياك در منطقه درياي سياه، بازار آمونياك را در غرب ثابت و پايدار نگه داشته است. محصول الجزاير براي بارگيري فوري با قيمت 295 دالر 
بر تن فوب ) 5 دالر بر تن باالتر از فروش قبلي ( فروخته شده است. در منطقه خاورميانه، در حال حاضر عربستان سعودي براي قيمت باالتر از 240 دالر بر تن 

فوب در فروش هاي تك محموله اي بعدي خود هدف گذاري كرده است.
حتي اگر عرضه آمونياك بتواند در طي فصل اول 2017 بيشتر شود، به نظر مي رسد كه بازار آمونياك تا ماه مارس پايدار باقي بماند.

توليد كنندگان نيترات آمونيوم در FSU قيمت 195-190 دالر بر تن فوب را براي اين محصول گزارش كرده اند.
قيمت UAN در آمريكا در حال تثبيت است و به نظر مي رسد كه اين روند در طي فصل اول 2017 ادامه داشته باشد. گزارش شده است كه ابوخير مصر تندري 

را براي فروش 25 هزار تن UAN در 10 ژانويه برگزار خواهد كرد. 
ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول، آمونياك، نيترات و سولفات آمونيم و UAN به همراه ترم قيمتي و منطقه صادرات و واردات آن در زير آمده است:
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تهيه كننده: زهرا نيك بخش - مركز پژوهش پتروشيمي شيراز


