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  بررسی بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهی به 19 اكتبر 2017

همان گونه كه انتظار مي رفت، هند در آخرين تندر خود با قيمت هاي باالتر، بيش از 290 دالر بر تن cfr، مواجه شد. با اين حال 
قيمت ها آنقدر باال نبود و به غير از محصول چين وايران، محصول ديگري جذب نشد. بنابراين حجم فروخته شده به حدود 
426 هزار تن اوره محدود شد، كه شامل 246-186 هزار تن محصول چين و 120 هزار تن محصول ايران بود. بازرگانان/ تأمين 
كنندگان خاورميانه حاضر به فروش اوره با قيمت كمتر از 290-285 دالر بر تن فوب نشدند، لذا از فروش در تندر هند صرفه 

نظر كردند. نتيجه آنكه هند براي بازگشت به بازار به تندر ديگري نياز خواهد داشت.
ضمن به جريان افتادن تندر، قيمت ها در ديگر نواحي نيز افزايش يافت، بطوري كه :

در منطقه خاورميانه 290 دالر بر تن فوب براي محموله ي عماني به منظور بارگيري در ماه نوامبر پرداخت شد. اين در حالي 
است كه ايران فروش خود را با قيمت 275 دالر بر تن فوب براي مقصدي غير از هند انجام داد.   

اوره گرانول در برزيل با قيمت 300 دالر بر تن cfr فروخته شد و قيمت هاي باالتري براي محموله هاي جديد مطرح شده است.



Petrotahli l . ir

تحلیـــل  هفتگی  اوره 
شماره  55 .    هفته  منتهـي  به  19 اكتبر2017

2

اوره گرانول مصر نيز با قيمت باالي 303 دالر بر تن فوب براي ماه نوامبر فروخته شده است.
محموله ي صادراتي اياالت متحده اواخر هفته گذشته حدود 280 دالر بر تن فوب فروخته شد. قيمت هاي بازار نوال در محدوده  

250-241 دالر بر شورت تن فوب نگه داشته شده است.
در ماه هاي مي/ ژوئن سال جاري، صادرات/ صادرات مجدد محموله هاي وارداتي) export-re( غيرمنتظره در اياالت متحده به 
عنوان يك عامل كاهش قيمت بود. در حال حاضر كه بازار جهاني در دوره افزايش تقاضا قرار دارد، صادرات جزئي اياالت متحده 
تأثير ناچيزي دارد.  به لحاظ جهانی، كاهش صادرات چين و مشكالت مربوط به توليد، تاخير در راه اندازي مجدد و تعميرات 
اساسي، كاهش عرضه در فصل Q4 در سراسر جهان را به دنبال داشته است.  به نظر مي رسد كه وضعيت بازار اوره همچنان 

رقابتي و و فعال باقي مانده و بديهي مي نمايدكه تندر بعدي هند با قيمت باالتري روبرو گردد.
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محدوده  قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 270 تا 273 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني 
و 285 تا 290 دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا 

305-283 دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين 275 تا 280 دالر بر تن بوده است.
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قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 230 تا 250 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنين قيمت 
آمونياك شمال آفريقا 260-240 دالر بر تن cfr و آمونياك خاورميانه 272 -260 دالر برتن فوب بوده است.

   رقباي منطقه اي ايران:
از اواخر هفته گذشته قيمت هاي اوره گرانول خاورميانه در محدوده ي قيمتي 290 دالر تن فوب نگه داشته شده و خبرها 

حاكي از آن است كه آخرين فروش تك محموله با اين قيمت انجام شده است.
بازرگانان/ تأمين كنندگان منطقه به اميد خالص برگشتي بهتر در ديگر بازارها از معامالت تندر هند صرفه نظر كردند. البته 

در حال حاضر بازار برزيل در برابر قيمت 278 دالر بر تن فوب رقم حدود 280 دالر بر تن فوب را نشان داده است.
ايران با توجه به فروش هاي اخير به هند و ديگر بازارها، در حال حاضر براي ماه نوامبر تعهدات سنگيني را بر عهده دارد. مجدداً، 

فروش هاي هند به واسطه ي رقابت ديگر بازارها از جمله آفريقاني جنوبي محدود شده است.
سابيك عربستان ادعا مي كند كه 25 هزار تن اوره گرانول براي بارگيري در ماه نوامبر با قيمت 300 دالر بر تن فوب به مقصد 

آسياي جنوب شرق فروخته است.
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از كويت خبر رسيده است كه PIC واحد هاي اوره/ آمونياك خود را تا فصل اول 2018 راه اندازي خواهد نمود .
گزارش شده است فرتيل امارات پيشنهاد فروش را در تندر RCF هند ارائه كرده است. همچنين Nitron قرارداد حمل يك 

محموله به آمريكاي التين در ماه نوامبر در برنامه خود دارد. 
يك محموله ي اوره گرانول عمان براي بارگيري در نيمه دوم نوامبرف با قيمت 290 دالر بر تن فوب به يك بازرگان فروخته 

شده است.
خبرها حاكي از آن است كه comzest، 120هزار تن اوره ايران را در تندر RCF عرضه خواهد كرد. انتظار مي رود كه حدود 
100 هزار تن از سوي پرديس و مابقي از پتروشيمي كرمانشاه تأمين شود. قيمت فروش حدود 275-273 گزارش شده است. 
خبرها حاكي از آن است كه پتروشيمي شيراز طبق تندر فروش 17 اكتبر، معامالت خود را در محدوده ي 280-275 دالر 
بر تن فوب انجام داده است. از 90 هزار تن اوره فروخته شده، 20 هزار تن با قيمت 280 دالر بر تن فوب به هند متعهد شده 
است. همچنين اين پتروشيمي تأمين 30 هزار تن اوره گرانول از طريق يك بازرگان با قيمت 275 دالر بر تن فوب به آفريقاي 

جنوبي متعهد شده است. 
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   منطقه درياي سياه / بالتيك :
در منطقه بالتيك خبرها حاكي از آن است كه فروش هاي اخير به برزيل قيمت 250 دالر بر تن فوب را نشان مي دهد. 
پيشنهادهاي جديد فروش در اين بازار 260 دالر بر تن فوب گزارش شده است. در حال حاضر هزينه حمل و نقل بالتيك به 

پنج بندر پرو حدود 47-45 دالر بر تن نقل شده است.

   بازار اوره چين:
 RCF محدوديت توليد، قيمت هاي باالي داخلي و پايين بودن موجودي بنادر، حجم در دسترس براي بازرگانان را در تندر
محدود نمود. در اين تندر انتظار مي رود كه 246-186 هزار تن اوره از سوي چين عرضه شود. بالفاصله پس از تندر، تعدادي 

از تأمين كنندگان قيمت فروش 275 دالر بر تن فوب را ارائه كردند.
نرخ بهره برداري چين از سوي منابع رسمي حدود 59% گزارش شده است. با اين حال از توليد كنندگان در shanxi و 
jincheng خواسته شده كه به مدت 10 روز در زمان كنگره ملي توليد را كاهش دهند. هرچند كه اين حركت موقتي است، 
برخي گزارش ها نشان مي دهد كه اين اتفاق نرخ بهره برداري را به زير 50% مي كشاند و در كوتاه مدت منجر به رقابتي شده 

بازار داخلي در اين مناطق مي شود.
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قيمت هاي داخلي چين باالتر از آن مقداري است كه در بازار صادرات قابل دستيابي است. قيمت هاي اوره پريل درب كارخانه 
در Shandong بيش از 290 دالر بر تن فوب گزارش شده است. قيمت اوره گرانول نيز درب كارخانه بيش از 280 دالر بر تن 

فوب نقل شده است.
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موجودي بنادر پيش از تندر كمتر از 400 هزار تن بوده كه 60% آن اوره گرانول و مابقي اوره پريل مي باشد.
كافي نبودن حجم اوره در دسترس در بنادر چين، مواانعي در معامالت با هند ايجاد كرده است.

گزارش ها حاكي از آن است كه قيمت پيشنهادي محموله هاي اوره گرانول در هفته گذشته به مقصد آمريكاي التين كمتر 
از 280 دالر بر تن فوب بوده است.

در آخرين معامالت :
Aries ارسال دو محموله )جمعاً 126 هزار تن( به مقصد سواحل شرقي هند را متعهد شده است.

Fertrade يك محموله 60 هزار تني كه قباًل با قيمت حدود 273 دالر بر تن فوب پيش خريد شده به سواحل غربي هند 
روانه خواهد نمود.

Quantum براي حمل و نقل 50 هزار تن اوره به هند در اواخر اكتبر در حال رايزني است.
Gavilon بارگيري محموله ي 30 هزار تني به سواحل غربي مكزيك را در برنامه خود دارد.
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   اندونزي:
گزارش شده است كه Pusri محموله هاي كوچك اوره گرانول را براي بارگيري در ماه نوامبر با قيمت 270 دالر بر تن فروخته 

است و در حال حاضر به دنبال قيمت هاي 272 دالر بر تن فوب مي باشد.
توليد اوره گرانول درkaltim 5 از 18 اكتبر مجدداً آغاز شده است. اين پلنت بدليل مسائل فني پلنت آمونياك از ماه آگوست 

از مدار توليد خارج شد. اين پلنت مي تواند 2500 تن اوره گرانول در روز توليد نمايد.
پايين بودن سطح توليد و نيازهاي داخلي، صادرات اندونزي را از ماه سپتامبر محدود كرده است.

با راه اندازي مجدد  kaltim5 برخي از شركت ها براي صادرات اوره گرانول در اواخر نوامبر اميدوار هستند.

   هندوستان:
RCF در پي تندر خريد 14 اكتبر توانست 426 هزار تن اوره را پيش خريد نمايد. قيمت هاي برنده براي سواحل شرقي 
290/66 دالر بر تن cfr و براي سواحل غربي 291/72 دالر بر تن cfr بوده است. همه محصوالت تا 30 نوامبر بارگيري خواهند 

شد. در مجموع به اين تندر 17 پيشنهاد فروش ارائه شد كه حجم 946 هزار تن را شامل مي شود. 
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پايين ترين قيمت پيشنهادي تندر را شركت هاي Aries و Fertrade، هر دو از سوي چين، مطرح كردند. انتظار مي رود 
كه در مجموع 246-186 هزار تن از سوي چين در اين تندر عرضه شود. 120 هزار تن نيز از طريق ايران تأمين مي گردد. 
محصول خاورميانه در اين تندر عرضه نخواهد شد. پايين ترين قيمت پيشنهاد فروش خاورميانه نزديك به 300 دالر بر تن 

cfr ارائه شده كه 9-8 دالر بر تن باالتر از قيمت برنده RCF بوده است.
برندگان تندر به شرح زير مي باشند :

cfr سواحل شرقي - 186 هزار تن با قيمت كانتر 290/66 دالر بر تن
• Aries – 63 هزار تن Gangavaram )چين(	
• Aries – 63 هزار تن Kakinada )چين(	
• Dreymoor – 60 هزار تن Kirishnapatnam )چين(	

cfr سواحل غربي - 240 هزار تن با قيمت كانتر 291/72 دالر بر تن
• Comzest- 120هزار تن  Pipavav/Rozy )ايران(	
• Fertrade- 60 هزار تن Mundra )چين(	
• 	Coast West 60 هزار تن- Dreymoor
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با توجه به حجم هايي كه انتظار مي رود در اين تندر تأمين شود، به نظر مي رسد كه الزم است تندر ديگري به زودي اعالم 
شود. برخي منابع عنوان مي كنند كه زمان اين اعالم اواخر اكتبر و اوايل نوامبر باشد.

حجم كل اوره پيش خريد شده از طريق تندر از آوريل تا آخرين تندر بيش از 3/2 ميليون تن گزارش شده است. اين مقدار 
به رقم 3/35 ميليون تن مربوط به خريد آوريل 2016 تا مارس 2017 نزديك است. اما نسبت به ارقام دو سال پيش )6/25 

ميليون تن( بسيار پايين تر است. انتظار مي رود كه حداقل 700-500 هزار تن اوره تا قبل از پايان سال الزم باشد.

   تايلند:
خبرها حاكي از آن است كه قيمت هاي اوره گرانول در محدوده ي 300-295 دالر بر تن cfr قرار دارد. درخواست حمل و 

نقل 12 هزار تن اوره گرانول از Fudao چين به مقصد تايلند در حال انجام است.

   آمريكاي التين و برزيل:
فروش به برزيل در هفته گذشته با قيمت حدود 300 دالر بر تن cfr انجام شد. خريداران در حال حاضر با پيشنهادهاي فروش 

305 دالر بر تن cfr و باالتر مواجه هستند.
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پايين ترين پيشنهادهاي فروش براي بارگيري اكتبر در اوايل هفته گذشته از سوي يك توليد كننده حدود 297 دالر بر 
تن cfr بوده است.  Trammoگزارش كرده است كه اوره گرانول خاورميانه را كمتر از 300 دالر بر تن cfr فروخته است. 
محصول نيجريه نيز با قيمت 300 دالر بر تن cfr معامله شده است. با توجه به رونق بازار در طي هفته گذشته، به نظر مي 

رسد كه خريداران برزيلي مجبور به پذيرش آخرين قيمت هاي پيشنهادي فروش، 305 دالر بر تن cfr و باالتر، مي باشند.
اوره پريل روسيه در حال حاضر با قيمت حدود 290 دالر بر تن cfr پيشنهاد مي شود كه نسبت به آخرين معامله 10 دالر بر 

تن افزايش داشته است.
در آخرين معامالت :

Eurochem، در اوايل هفته گذشته اوره گرانول براي بارگيري در ماه اكتبر با قيمت كمتر از 300 دالر بر تن cfr پيشنهاد 
كرده است.

براي محصول Salavat نيز قيمت حدود 305 دالر بر تن cfr به منظور بارگيري در نوامبر ارائه شده است. آخرين آمار صنعت 
نشان مي دهد كه واردات اوره به برزيل در ماه سپتامبر 519 هزار تن بوده كه 30 هزار تن آن اوره پريل است. اين آمار %41 

افزايش نسبت به واردات سپتامبر 2016 )351 هزار تن( نشان مي دهد.
طبق آمار، رقم كل واردات برزيل از ابتداي سال تا اين زمان 2/96 ميليون تن گزارش شده است كه نسبت به مدت مشابه 

سال 2016، 10%  افزايش نشان مي دهد.
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   آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
خبرها حاكي از آن است كه بازار آمونياك در طي هفته گذشته فعال بوده است و حداقل تا ماه نوامبر در همين شرايط باقي 
مي ماند. گزارش ها نشان مي دهد كه تك محموله ي آمونياك درياي سياه موجود نبوده و احتماالً سطح قيمتي 230-240 

دالر بر تن فوب امكان پذير باشد.
 در شرق، آخرين تندر هندكمترين قيمت پيشنهادي آمونياك را حدود 325 دالر بر تن cfr ارائه داد كه نشان مي دهد همانند 

غرب قيمت در مقادير باال پابرجا باقي خواهند ماند.
با محدود شدن عرضه UAN قيمت هاي اين محصول نيز در مقادير باال حفظ شده است. بر همين اساس آخرين فروش 
اياالت متحده به آمريكاي التين، خالص برگشتي بيش از 150 دالر بر تن فوب به همراه داشته كه 15 دالر بر تن بيش از ماه 

سپتامبر بوده است. در داخل كشور، قيمت هاي داخلي اياالت متحده از طريق بازار قوي اوره تقويت و پشتيباني مي شود.
قيمت هاي نيترات آمونيوم و كود مايع UAN به ترتيب در محدوده هاي 230 دالر بر تن و 165 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 پتروشيمی شيراز


