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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 3 آگوست 2017
قيمت هاي اوره در طي هفته گذشته در منطقه خاورميانه افزايش داشت كه نشان مي دهد توليد كنندگان اين محصول مي توانند 
در كوتاه مدت آسوده خاطر باشند. ديگر آنكه رقابت در سطح قيمت هاي فعلي، حدود 200 دالر بر تن، با توجه به عرضه محدود 
چين و اندونزي شديد نيست. توليدكنندگان مصري نيز حجم قابل توجهي را براي ماه سپتامبر با قيمت 214 دالر بر تن فروخته اند.

  ،cfr تاثيراين افزايش قيمت در برزيل هم ديده شد. به طوري كه در اواسط هفته گذشته، پيشنهادهاي خريد به 212 دالر بر تن
منعكس كننده 195 دالر بر تن فوب خاورميانه بعد از حمل و نقل، افزايش يافت. در منطقه خاورميانه نيز از سه فروش با قيمت 

200 دالر بر تن فوب و باالتر، خبر رسيده است. 
قيمت هاي اياالت متحده در طي هفته گذشته به بيش از 190 دالر بر شورت تن فوب افزايش يافت. تعميرات اساسي در پلنت هاي 

داخلي و كم شدن اخير واردات، از عوامل پشتيباني كننده بازار اين منطقه بوده اند.
در اروپا، كمي شگفت آور است كه قدرت يورو در برابر دالر، تحرك و رغبت بيشتري را در منطقه ايجاد نكرده است. اين امر مي تواند 

تا حدي ناشي از تاثيرات فصل تعطيالت، همچنين اعتقاد بر عدم افزايش قابل توجه قيمت ها از سطح فعلي باشد.
در منطقه آسيا، افزايش قيمت هاي خاورميانه اين تاثير را بر اوره گرانول چين داشته است كه يك محموله به مقصد مكزيك با 
حدود قيمتي 227-225 دالر بر تن cfr پيش خريد شود.  اين سطح قيمت با توجه به پيشنهادهاي فعلي، از منطقه خاورميانه 

قابل دستيابي نيست.
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در صورتي كه قيمت هاي خاورميانه حفظ شود، اوره گرانول اندونزي نيز مي تواند به زودي براي عرضه به سواحل غربي اياالت 
متحده يا آمريكاي التين به بازار برگردد.

اما در تايلند، قيمت ها در حدود 203 دالر بر تن cfr قرار داشته و خريداران براي متعهد شدن نسبت به خريد تك محموله بيشتر، 
براي فصل دوم بي ميل مي باشند.

 اوره پريل روسيه براي بارگيري در اواخر آگوست/ اوايل سپتامبر با قيمت حدود 190 دالر بر تن فوب معامله شده است. هر چند 
كه آخرين تندر براي 10 هزار تن اوره با قيمت نزديك به 195 دالر بر تن پشتيباني شد.

نبوده  زياد  محصول  اين  ذخاير  اما  كند،  ايفاد  را  مهمي  نقش  است  ممكن  چين  گرانول  اوره  چند  هر 
و موجودي بنادر محدود است و توليدكنندگان معموالً تحت فشار هزينه ها قرار مي گيرند. با پايان فصل داخلي 
چين، نرخ بهره برداري كاهش مي يابد. بنابراين وجود صادرات محدود در بازار اين كشور، بويژه براي اوره 
پريل، مي تواند عامل حمايتي اصلي براي قيمت ها در ماه هاي آتي باشد. همچنين مي تواند مانعي براي بازگشت 
قيمت ها به مقادير پايين كه در ماه هاي اخير شاهد آن بوديم ) براي مثال 180 دالر بر تن فوب خاورميانه ( باشد.        
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محدوده  قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 187 تا 190 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني و 
196 تا 203 دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا 199-217 

دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين 207 تا 209 دالر بر تن بوده است.
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قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 187 تا 192 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنين قيمت آمونياك 
شمال آفريقا 210-190 دالر بر تن cfr بوده است.        

 رقباي منطقه اي ايران:
از خاورميانه گزارش شده است كه سه محموله در طي هفته گذشته با قيمت 203-201 دالر بر تن فوب فروخته شده است. 

توليدكنندگان منطقه براي ماه آگوست آسوده خاطر هستند.
از عمان خبر رسيده است كه SIUCI يك محموله ي  اوره گرانول را با قيمت حدود 203-202 دالر بر تن فوب معامله كرده است.

PIC كويت نيز در حال نهايي كردن قراردادي با قيمت حدود 202 دالر بر تن فوب به منظور بارگيري در ماه سپتامبر به مقصد 
شرق آفريقا مي باشد. خبر ها حاكي از آن است كه اين شركت يك الي دو محموله را به برزيل و يك محموله را به سواحل غربي 

اياالت متحده در ماه آگوست روانه خواهد نمود.
Montajat قطر، گزارش هاي مبني بر فروش تك محموله ي اوره گرانول به آمريكاي التين براي ماه آگوست را رد كرده است. با 
اين حال گزارش ها حاكي از آن است كه يك محموله ي 40 هزار تني به يك بازرگان با قيمت 201 دالر بر تن فوب فروخته است.

خبر رسيده است كه Fertil امارات در اواخر جوالي، اوره گرانول را با قيمت 196 دالر بر تن فوب براي بارگيري در اواخر آگوست/ 
اوايل سپتامبر با Ameropa معامله كرده است.
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توليدكنندگان  ايراني به دنبال تندر هند، براي ماه آگوست، تعهدات گسترده اي را به عهده دارند. پتروشيمي پرديس براي تعمير 
و نگهداري يكي از خطوط اوره به مدت دو هفته از 20 آگوست برنامه ريزي كرده است. پتروشيمي شيراز نيز محموله اي حاوي 

اوره پريل و گرانول با قيمت حدود 195 دالر بر تن فوب به مقصد مالزي فروخته است.

  منطقه درياي سياه/ بالتيك :
گزارش ها حاكي از آن است كه عليرغم وجود خريدار،  هيچ گونه فروش صادراتي از OPZ نقل نشده است. از منطقه بالتيك 
خبر رسيده است كه توليدكنندگان اوره پريل پيشنهاد قيمتي خود را براي ماه سپتامبر به 190 دالر بر تن فوب و باالتر افزايش 
داده اند. به طوري كه در آخرين تندر بزرگ فروش به قيمت 194 دالر بر تن فوب دست يافتند. براي توليدكنندگان اين منطقه 
تقاضاهاي خريد براي ماه آگوست و سپتامبر وجود دارد. به دنبال فروش اوره گرانول در هفته گذشته با قيمت حدود 192-198 

دالر بر تن فوب، توليدكنندگان اين محصول براي قيمت هاي بيش از 195 دالر بر تن فوب هدفگذاري كرده اند.

   بازار اوره چين:
خريداران كشاورز به طور گسترده اي از بازار داخلي چين خارج شده اند، اين در حالي است كه تقاضاي صنعتي نيز با توجه به دور 
جديد ارزيابي هاي زيست محيطي متوقف شده است. قيمت هاي اوره پريل در Shandong ، نسبت به هفته گذشته پايين تر 

آمده و به حدود 227 دالر بر تن رسيده است. 
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پيشنهاد فروش اوره پريل در محدوده هاي 224 دالر بر تن فوب نگه داشته شده است و براي اوره گرانول قيمت در محدوده ي 
210-207 دالر بر تن فوب نقل شده است. يك محموله ي كوچك اوره گرانول چين به مقصد آمريكاي التين مركزي پيش 
خريد شده است. اين در حالي است كه برنامه ريزي براي حمل و نقل 15-10 هزار تن اوره گرانول در اواخر آگوست به مقصد 
اروگوئه در حال انجام است. Fudao گزارش كرده است كه پيشنهاد فروش اوره با كيفيت خود را با قيمت 210 دالر بر تن فوب 
براي بارگيري آگوست/ سپتامبر مطرح كرده است. با توجه به عدم رونق بازار داخلي و خالص برگشتي پايين بازار بين المللي، نرخ 
هاي بهره برداري چين در حال حاضر كاهش يافته و طبق اظهارات برخي منابع به 59% رسيده است. موجودي انبارهاي بنادر 

نسبتاً كم و در محدوده 600-550 هزار تن گزارش شده است.

  اندونزي:
خبر رسيده است كه Kaltim پيشنهاد فروش اوره پريل و گرانول را با قيمت معمولي 210 دالر بر تن فوب مطرح كرده است.

Valency نيز برنامه حمل 10 هزار تن اوره گرانول به ويتنام را در برنامه دارد.
گزارش شده است كه Kaltim تعميرات اساسي خط 5 آمونياك/ اوره گرانول را براي ماه آگوست در برنامه خود دارد.

مالزي:
خبرها حاكي از آن است كه 30 هزار تن اوره گرانول در ماه آگوست به مقصد تايلند بارگيري خواهد شد.
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  هندوستان:
خبرهايي در خصوص زمان احتمالي تقاضاي عمده بعدي هند وجود ندارد. هر چند كه گمانه زني هاي بازار بر نيمه دوم آگوست با 

حجم مشابه تندر اخير )حدود 500 هزار تن ( متمركز شده است.

  تايلند:
آخرين فروش هاي مربوط به محموله هاي كوچك اوره گرانول در اين كشور با حدود قيمتي 203 دالر بر تن cfr انجام شده است. 
واردات تايلند در سال جاري از سال هاي اخير پيشي گرفته است و از 2011 در باالترين سطح خود قرار دارد. به طوري كه كل در 
نيمه نخست سال 1/43 ميليون تن بوده است. واردات اين كشور در ماه ژوئن 2017، 275 هزارتن بوده كه افزايش 38 درصدي 

نسبت به ژوئن 2016 نشان مي دهد.
كليه تامين كنندگان تايلند در سال جاري حجم عرضه خود را افزايش داده اند. به طوري كه عربستان سعودي و قطر به ترتيب 

549 و 363 هزار تن اوره به اين كشور روانه كرده اند. اين دو كشور به ترتيب 100 و 130 هزارتن عرضه خود را افزايش داده اند.  

  آمريكاي التين و برزيل:
بازرگانان پيشنهاد هاي فروش را در محدوده 216-215 دالر بر تن cfr و باالتر براي بارگيري ماه آگوست و سپتامبر نگه داشته اند. 

خريداران نيز پيشنهاد خريد خود را در محدوده 214-212 دالر بر تن cfr مطرح كرده اند.   



Petrotahli l . ir

تحلیـــل  هفتگی  اوره 
شماره  49 .    هفته  منتهـي  به  3 آگوست 2017

8

سطح اخير قيمت ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس منجر شد كه تعدادي بازرگان از پيشنهادهاي فروش مربوط به بارگيري 
از خاورميانه عقب نشيني كنند.

هزينه حمل و نقل محموله ي 40 هزار تني از خاورميانه به مقصد برزيل در حال حاضر حدود 17 دالر بر تن و باالتر مي باشد.

  آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
قيمت هاي آمونياك در غرب  به وضوح پايين آمده است و خريداران براي تامين تك محموله ي آمونياك مشتاق تر هستند. در 
مبادي عمده صادراتي دسترسي به محموله هاي آزاد )Uncommited( براي صادرات محدود است. قيمت پيشنهادي فروش 
خاورميانه  باالست، اما تا كنون حدود 30-20 دالر براي جذب محصول از غرب به شرق پايين تر بوده است. با اين حال، حتي 

بدون كشيدن محصول به شرق، قيمت آمونياك مي بايست براي تامين كنندگان در غرب بهبود يابد.
در منطقه درياي سياه/ بالتيك طي هفته گذشته، قيمت هاي نيترات آمونيوم حفظ گرديد. با كاهش فشار بازار، توليدكنندگان 
قيمت هاي خريد كمتر از 170 دالر بر تن فوب درياي سياه/ بالتيك را پذيرفته اند. توليدكنندگان از قيمت هاي باالتر بازار داخلي 

كه منعكس كننده 185-180 دالر بر تن فوب است، بهره مند مي شوند.  
در طي هفته گذشته،كود مايع UAN فوب بالتيك با قيمت 132 دالر بر تن و نيترات آمونيوم كمتر از 170 دالر بر تن معامله 

شده است.
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ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول، آمونياك، 
نيترات و 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


