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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 31 آگوست 2017
قيمت هاي اوره گرانول علي رغم هوشياري و احتياط خريداران در بسياري از بازارهاي عمده، در مقادير باال ثابت و پابرجا باقي 

مانده است. بازرگانان حجم هاي زيادي را با قيمت هاي باال در شمال آفريقا و چين پيش خريد كرده اند.
طبق آخرين معامالت:

در چين30 هزار تن اوره گرانول با قيمت 229-228 دالر بر تن فوب توسط يك بازرگان خريداري شد. با وجود اين، تضعيف 
RMB خالص برگشتي را براي صادركنندگان چيني كاهش مي دهد.

در مصر، MOPCO، 35 هزار تن اوره گرانول براي نيمه اول اكتبر با قيمت 230-225 دالر بر تن فوب فروخته است. در الجزاير 
SORFERT، پيشنهاد فروش 20 هزار تن اوره گرانول را براي نيمه دوم سپتامبر مطرح كرده است، گزارش ها حاكي از آن 

است كه اين فروش از طريق يك بازرگان و با قيمت 240 دالر بر تن فوب در حال انجام است.
قيمت هاي پيشنهاد فروش به برزيل از مبادي مختلف افزايش يافته و نقل قول ها حكايت از مقادير 235 دالر بر تن cfr و باالتر 
دارد. اين قيمت منعكس كننده حدود 220 دالر بر تن فوب خاورميانه مي باشد. در آمريكاي مركزي يك محموله ي چيني با 
قيمت 238 دالر بر تن cfr سواحل غربي مكزيك فروخته شده است كه معادل 220 دالر بر تن فوب بعد از حمل و نقل است.

با توجه به بحران و خرابي هاي حاصل از طوفان هاروي )Harvey( در اياالت متحده آمريكا، از نقطه نظر توليد اوره به نظر 
نمي رسد كه پلنت هاي مجاور لوئيزيانا تحت تاثير قرار گرفته باشند. با اين وجود قيمت اوره گرانول اياالت متحده در محدوده 
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200-197 دالر بر شورت تن فوب نوال پايدار باقي مانده است. 
در منطقه آسيا، هنوز از تندر هند خبري وجود ندارد. پيش بيني مي شود كه تا پيش از هفته آتي نيز خبر در اين خصوص اعالم نگردد.

اگر چه بازار اوره ترقي سريعي نداشته است، اما كاهش صادرات چين پايه ي محكمي براي ديگر تامين كنندگان فراهم كرده 
است. بنابراين، اگر چه انتظار نمي رود كه قيمت ها در ماه هاي آينده به طور پيوسته افزايش يابد، اما بديهي مي نمايدكه 

قيمت هاي پايين اواسط سال، تكرار نخواهد شد.       
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محدوده  قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 203 تا 208 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني 
و 215 تا 225 دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا 

240-220 دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين 225 تا 229 دالر بر تن بوده است.
قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 205 تا 210 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنين قيمت 

آمونياك شمال آفريقا 230-220 دالر بر تن cfr و آمونياك خاورميانه260 -230 دالر برتن فوب بوده است.        

  رقباي منطقه اي ايران:
توليد كنندگان اين منطقه به واسطه فروش هاي انجام شده براي ماه سپتامبر آسوده خاطر هستند. يك توليدكننده پيشنهاد 
فروش محموله ي سپتامبر را با قيمت حدود 225 دالر برتن فوب مطرح كرده است. خالص برگشتي فروش به برزيل بهبود يافته 

و بر اساس هزينه حمل و نقل 14 دالر بر تن، پيشنهادهاي فروش هفته گذشته بيانگر 220 دالر بر تن فوب و باالتر مي باشد.
انتظار مي رود كه يك سري محموله هاي قراردادي در طي ماه آينده به اياالت متحده بارگيري شود. اين در حالي است كه 

قيمت هاي فعلي نوال كمتر از 200 دالر بر تن فوب را نشان مي دهد.
از قطر خبر رسيده است كه KOCH براي بارگيري 40 هزار تن اوره در 15-9 سپتامبر از Mesaieed به سانفرانسيسكو 

در حال رايزني است.
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گزارش ها حاكي از آن است كه امارات اواسط هفته گذشته پيشنهاد فروش يك محموله براي ماه سپتامبر رابا قيمت حدود 
223 دالر بر تن فوب را مطرح كرده است. همچنين Trammo، 40 هزار تن اوره را در 15-10 سپتامبر به برزيل بارگيري 
خواهد كرد. Nitron نيز محموله اي را براي بارگيري سپتامبر در برنامه دارد. گزارش ها حاكي از آن است كه II Fertil براي 

ماه اكتبر تعميرات اساسي خواهد داشت. 
از كويت خبر رسيده است كه Lien فروش محموله اي را براي ماه سپتامبر به مقصد آمريكاي التين در برنامه دارد. 

گزارش شده است كه SIUCl عمان براي ماه اكتبر بر قيمت هاي بيش از 230 دالر بر تن فوب هدفگذاري كرده است. 
عربستان سعودي نيز برنامه تعميرات اساسي يك خط اوره را در ماه سپتامبر طرح ريزي كرده است. 

از ايران خبر رسيده است كه پتروشيمي پرديس به دنبال فروش هاي خود به تركيه براي بارگيري در نيمه اول سپتامبر آسوده 
خاطر است. همچنين اين شركت تعميرات اساسي پرديس II را در برنامه دارد. پيشنهاد فروش اوره شيراز به آمريكاي التين 
با قيمت حدود 205 دالر بر تن فوب مطرح شده است. همچنين گزارش شده است كه Helm براي بارگيري فوري 30-60 

هزار تن اوره به مقصد چين در حال رايزني است.
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  منطقه درياي سياه و بالتيك :
از منطقه درياي سياه گزارش شده است كه OPZ با تامين كنندگان گاز بر سر مقدمات تنظيم هزينه ها در حال كار و بررسي 

مي باشد. از آنجايي كه اين فرايند زمان بر است، OPZ تا پايان ماه سپتامبر برنامه اي براي راه اندازي مجدد نخواهد داشت.
از منطقه بالتيك خبر رسيده است كه توليدكنندگان براي قيمت 205 دالر بر تن فوب و باالتر هدفگذاري كرده اند و اوره پريل 
هنوز براي ماه سپتامبر موجود مي باشد. رسيدن به اين سطح قيمت براي محموله هاي كوچك در بازارهاي نزديك امكان 
پذير بوده است. با توجه به تعهدات بسياري از توليدكنندگان تا اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر، بازار اوره گرانول محكم و پابرجا 

باقي مانده است. مقاصد صادراتي برزيل و آرژانتين گزارش شده است.

   بازار اوره چين:
اوره گرانول چين هفته گذشته با قيمت نزديك به 230 دالر بر تن فوب به مقصد مكزيك فروخته شد. خبرها حاكي از آن 
است كه كار تعمير و نگهداري در چندين كارخانه ادامه دارد و بسياري از توليدكنندگان همچنان از هزينه ماده اوليه زغال 
سنگ شكايت دارند. با توجه به اينكه در حال حاضر 1 دالر معادل كمتر از  Rmb6/6 است، محدوديت بيشتري براي صادرات 

اوره مي باشد. 
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پيشنهاد فروش اوره پريل از انبارهاي بنادر در محدوده 225 دالر بر تن فوب باقي مانده است. بسياري از تامين كنندگان از 
ماه اكتبر تقاضاي داخلي اوره پريل را مثبت پيش بيني كرده اند، از اين رو، تمايل كمي در بازار صادرات براي محصول تازه 

اوره وجود دارد. قيمت هاي فعلي در Shandong حدود 240 دالر بر تن فوب معادل صادرات گزارش شده است. 
نرخ هاي بهره برداري اوره پريل افزايش يافته است و بدين ترتيب نرخ بهره برداري صنعت اوره به 63-62درصد رسيده است 

كه نسبت به هفته هاي اخير افزايش داشته است.
موجودي بنادر حدود 600-500 هزار تن گزارش شده است هر چند كه برخي منابع مقادير پايين تري را عنوان مي كنند. 

خبرها حاكي از آن است كه ذخاير اوره در كليه بنادر چين پخش شده است.
طبق آخرين اخبار:

يك بازرگان محلي 30-25 هزار تن اوره گرانول را براي بارگيري در نيمه اول سپتامبر به مقصد مكزيك با قيمت 229 دالر 
بر تن فوب فروخته است.

انتظار مي رودكه Gavilon محموله ي اوره گرانول را به مقصد مكزيك روانه كند.
برنامه تعميرات اساسي پلنت اوره فاز Fudao 2، از 23 آگوست به مدت سي روز ادامه دارد. اين توليد كننده به طور فعال 

براي ماه سپتامبر پيشنهاد فروش نخواهد داشت.
آخرين آمار صادرات چين نشان مي دهد كه صادرات جوالي 334 هزار تن  بوده كه 54% نسبت به صادرات جوالي 2016 ) 
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728 هزار تن ( كاهش داشته است. داده هاي گمركي نشان مي دهد كه 102 هزار تن به هند صادر شده است.
طبق آمار، صادرات ماه هاي ژانويه تا جوالي 3/09 ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 2016     )5/78 ميليون تن(، 
46% كاهش نشان مي دهد. طبق نمودار زير، صادرات 12 ماهه از آگوست 2016 تا جوالي 2017 معادل 6/18 ميليون تن بوده 

است. نرخ هاي بهره برداري پايين به همراه خالص برگشتي بهتر   در بازار داخلي، صادرات را سست كرده است. 
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   اندونزي:
گزارش ها حاكي از آن است كه يك محموله ي بزرگ 50 هزار تني براي بارگيري سپتامبر به بازرگانان به قيمت 210 دالر 
بر تن فوب فروخته شده است. اين قيمت بيانگر حدود 232 دالر بر تن cfr و يتنام است. تعدادي تقاضاي حمل و نقل براي 

بارگيري سپتامبر از اين كشور در حال انجام است.
پلنت اوره پريل Kaltim3 در حال حاضر كامال در سرويس است. توليد اين پلنت به داليل مشكل فني پلنت آمونياك متوقف 

شده بود. پلنت اوره گرانول Kaltim 5  به داليل مسائل فني پلنت آمونياك  Kaltim 1A متوقف است.      

  هندوستان:
وزارت كود شيميايي هند، هنوز نماينده خريد خود را براي تندر بعدي تعيين نكرده است. پس از انجام تصميم گيري در 
انتخاب نماينده، انتظار مي رود كه تندر اعالم شود. هر چند كه پيش بيني مي شود زودتر از هفته آتي نباشد. خبر ها حاكي 

از آن است كه در تندر قبلي، يك تقاضاي 60 هزار تني انجام نشده است.
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 آمريكاي التين و برزيل:
پيشنهادهاي فروش برزيل طي هفته گذشته افزايش نشان داد. بطوريكه پيشنهاد هاي فروش محصول خاورميانه 225 دالر 
 cfr بر تن فوب و محصول روسيه 3 دالر بر تن باالتر گزارش شده است. پيشنهادهاي فروش كه پيش از اين به 230 دالر بر تن

رسيد، به حدود 235 دالر بر تن cfr و باالتر افزايش يافت.
آمار واردات برزيل اين گونه پيش بيني كرده است كه در ماه سپتامبر بارگيري هاي قراردادي حدود 200 هزار تن و تك 

محموله اي حدود 440 هزار تن باشد.
Ni� ،Keytrade ،Indagro ،Trammo ، Ameropa قانتظار مي رود كه در ماه سپتامبر  بارگيري محموله ها از طري

tron و Koch انجام شود. گزارش ها حاكي از ان است كه  پيشنهاد فروش يك محموله ي ونزوئاليي براي بارگيري در اواخر 
سپتامبر مطرح شده است.

KOCH محموله ي 30 هزار تني اوره مصر را در ماه سپتامبر به برزيل روانه خواهد كرد. Dreymoor  نيز پيشنهاد فروش 
اوره گرانول روسيه را ارائه نموده است. Trammo براي حمل و نقل 40 هزار تن اوره امارات به بنادر برزيل در 10-8 سپتامبر 

در حال رايزني است.  
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 آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
قيمت هاي آمونياك در طي هفته گذشته تغييرات مثبتي داشت. افزايش عمده قيمت اين محصول در شرق مشاهده شد. به 
طوري كه محصول خاورميانه با قيمت حدود 260 دالر بر تن فوب، 30 دالر باالتر از هفته گذشته، پيش خريد شد. در غرب، 
قيمت تامپا در ماه سپتامبر، 25 دالر بر تن فوب افزايش داشت. به طوري كه تك محموله ي آن براي نيمه ي دوم سپتامبر 

در يوژني با قيمت 210 دالر بر تن فوب فروخته شد.
افزايش قيمت هاي آسيا نشان مي دهد كه محصول از درياي سياه مي تواند در ماه هاي سپتامبر/ اكتبر به سوي شرق روانه 

شود.
بعد از شرايط حادي كه توليدكنندگان در ماه هاي اخير با آن مواجه بودند، آمونياك در وضعيت پايدارتري قرار دارد. پيش 

بيني مي شود كه خريداران با قيمت هاي باالتري در هفته هاي پيش رو مواجه خواهند شد. 
بازار UAN با دو خريد عمده كه در آرژانتين و با قيمت حدود 15-10 دالر بر تن باالتر از قبل انجام شد، در مقادير باال استوار و 
پابرجا باقي است. خبرها نشان مي دهد كه اين محصول از اياالت متحده تامين خواهد شد. فقدان محصول در دسترس مصر 

و قيمت هاي باالتر فرانسه، از روند صعودي قيمت پشتيباني مي كند.
قيمت نيترات آمونيوم و كود مايع UAN به ترتيب در محدوده هاي 190 دالر بر تن و 142 دالر بر تن فوب بالتيك بوده 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


