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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به 17 آگوست 2017
در طي هفته گذشته، قيمت هاي خاورميانه حدود 20- 15 دالر بر تن افزايش داشت. به طوري كه فروش محموله هاي 
سپتامبر با قيمت 228-222 دالر بر تن فوب انجام شد كه باالترين سطح قيمتي از اوايل ماه مارس بوده است. ظاهراً مقصد اين 
محموله ها برزيل بوده و به قيمت cfr حدود 240 دالر بر تن و باالتر اشاره دارد. قيمت هاي برزيل در طي هفته گذشته افزايش 
داشت، به طوري كه آخرين فروش هاي اوره درحركت )afloat(، از مبدأ خاورميانه  با قيمت 230 دالر بر تن cfr انجام شد. 
اين معامله جداي از محموله 7 هزار تني با قيمت 220 دالر بر تن cfr است. توليد كنندگان براي محموله هاي ماه سپتامبر 
براي قيمت هاي 240 دالر بر تن cfr و حتي باالتر هدفگذاري كرده اند، اما هيچ فروشي گزارش نشده است. در منطقه شرق، 
وضعيت اضطراري اندونزي و افزايش قيمت در خاورميانه اين امكان را فراهم ساخت كه قيمت هاي گرانول چين افزايش يابد 

و فروش با قيمت حدود 223 دالر بر تن فوب انجام شود.
بازار اروپا آرام باقي مانده است. هر چند كه براي محصولي كه از بالتيك بارگيري مي شود، 207 دالر بر تن فوب پرداخت شده است. 
تركيه در بازار فعال بوده و بيش از 50 هزار تن اوره گرانول ايران را خريداري كرده است كه احتماال بخشي از آن به منظور پوشش دادن در 
زمان توقف واحد خود و بخشي ديگر به دليل قيمت پايين تر نسبت به قيمت هاي مصر ) در حال حاضر در محدوده 225 دالر برتن فوب 

قرار دارد( بوده است. با اين حال، محصول مصر به خريداران كوچكتر تركيه با قيمت بيش از 215 دالر بر تن فوب فروخته شده است.
اياالت متحده آمريكا هفته پر تالطمي را پشت سر گذاشت. بطوري كه قيمت پايين منطقه 192 دالر بر شورت تن فوب و قيمت 

باال 205 دالر بر شورت تن براي فروش فوري گزارش شده است. بطور متوسط طي هفته گذشته قيمت ها افزايش يافته است.
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هر چند كه به نظر مي رسد سرعت افزايش قيمت در خاورميانه آنقدر سريع بوده كه نتواند پايدار بماند، اما در حال حاضر 
توليدكنندگان اين منطقه آسوده خاطر هستند. با اين وجود عالئم هشدار دهنده بالقوه اي وجود دارد. قيمت هاي باال براي 
ورود محصول به بازار ) براي مثال چين ( وسوسه انگيز است. از طرفي تندر جديد هند مي تواند تاثير مثبت بر قيمت ها داشته 
باشد و جايگزيني براي برزيل محسوب گردد. انتظار مي رود كه هند به زودي براي بارگيري هاي سپتامبر تندر جديد خود 

را اعالم كند. اين مي تواند براي حفظ و پايداري موج خوش بيني فعلي مورد نياز باشد.
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محدوده  قيمت هاي كليدي اوره بر اساس نوع اوره و مبادي صادراتي به ترتيب 200 تا 205 دالر بر تن اوره پريل فوب يوژني 
و 222 تا 228 دالر بر تن براي تك محموله ي اوره گرانول فوب خاورميانه مي باشد. قيمت اوره گرانول فوب شمال آفريقا 

228-217 دالر بر تن و قيمت اوره گرانول فوب چين 218 تا 222 دالر بر تن بوده است.
قيمت آمونياك مايع فوب خليج يوژني در هفته گذشته 190 تا 192 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنين قيمت 

آمونياك شمال آفريقا 215-195 دالر بر تن cfr و آمونياك خاورميانه 230 دالر برتن فوب بوده است.        

  رقباي منطقه اي ايران:
طي هفته گذشته، توليدكنندگان منطقه خاورميانه براي بارگيري اوره گرانول در ماه سپتامبر با قيمت   228-222 دالر بر 
تن فوب متعهد شده اند. خالص برگشتي براي بارگيري آگوست به مقصد برزيل بهبود يافته و به 230 دالر بر تن cfr، منعكس 
كننده 212 دالر بر تن فوب، بعد از بارگيري بوده است. براي محموله اواخر آگوست/ سپتامبر از سوي فروشندگان قيمت 

240 دالر بر تن cfr برزيل نقل شده است.
از كويت خبر رسيده است كه PIC، 30 هزار تن اوره گرانول را به Ameropa و محموله ي ديگري را به Keytrade به 
ترتيب با قيمت هاي 214 دالر بر تن و 222 دالر بر تن فوب فروخته است. Drymoor نيز 30 هزار تن اوره گرانول را به 

مقصد اياالت متحده بارگيري خواهد نمود.
از عمان گزارش شده است كه SIUCI، 40 هزار تن اوره گرانول را براي بارگيري ماه سپتامبر با قيمت   228-227 دالر بر 

تن فوب فروخته است.
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خبرها حاكي از آن است كه Eurochem يك محموله قراردادي امارات را در ماه سپتامبر به برزيل بارگيري خواهد كرد. 
همچنين انتظار مي رود كه محموله ي ديگري به آمريكاي التين بارگيري شود. 30-25 هزار تن اوره گرانول نيز در 24-28 

آگوست به بنگالدش بارگيري خواهد شد.
از عربستان خبر رسيده است كه سابيك 40-30 هزار تن اوره گرانول را به Koch با قيمت حدود 225 دالر بر تن فوب فروخته 
است. احتمال مي رود كه اين محموله به برزيل بارگيري شود. انتظار مي ر ود كه Ameropa در سپتامبر محموله اي را به 

مقصد استراليا بارگيري كند.
 Chennai MFL دومين محموله اوره گرانول قطر در اين ماه به مقصد هند ارسال خواهد شد. 30 هزار تن اوره پريل نيز به

هند بارگيري مي گردد.
از ايران گزارش شده است كه 90 هزار تن اوره گرانول به تركيه فروخته شده است. نقل شده كه محصول مربوط به پتروشيمي 
پرديس و كرمانشاه بوده و فروش از طريق TNG انجام شده است. در حال حاضر  برنامه ريزي براي بارگيري 45 هزارتن 
محصول از بندر عباس در30-25 آگوست در حال انجام است. تخمين زده مي شود كه قيمت فروش حدود 200 دالر بر تن 
فوب باشد، هر چند كه برخي منابع قيمت بيش از  205 دالر بر تن فوب را ارائه كرده اند. نقل شده است كه پتروشيمي شيراز 

براي بارگيري هاي سپتامبر بر قيمت 220 دالر بر تن فوب هدفگذاري كرده است. 
گزارش هايي وجود دارد كه پلنت جديد اوره 3 پرديس، به علت مشكالت فني واحد آمونياك تا ماه سپتامبر راه اندازي نخواهد 

شد. اين نشان مي دهد كه ممكن است ظرفيت توليد در نظرگرفته شده، تا اواسط فصل Q4 محقق نگردد.  
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  منطقه درياي سياه/ بالتيك :
در منطقه درياي سياه، خبرها حاكي از آن است كه OPZ راه اندازي مجدد يك خط آمونياك و دو خط اوره را در ماه سپتامبر 
در برنامه خود دارد. دومين واحد آمونياك تحت تعمير است. بهبود قيمت اوره در كوتاه مدت مي تواند از فعاليت هاي صادراتي 

با قيمت هاي هدفگذاري شده در محدوده 210-205 دالر بر تن فوب، حمايت نمايد.
از منطقه بالتيك گزارش شده است كه قيمت هاي اوره گرانول به 210-205 دالر بر تن فوب افزايش يافته است. قيمت اوره پريل 

نيز در محدوده 205-200 دالر بر تن فوب قرار دارد. پيشنهاد فروش به برزيل با قيمت 230 دالر بر تن cfr مطرح شده است.

   بازار اوره چين:
قيمت پيشنهادي فروش اوره گرانول و پريل چين در طي هفته گذشته بواسطه رونق بازار داخلي اوره پريل و فروش جديد 

صادراتي اوره گرانول تقويت شده و افزايش يافت.
توليدكنندگان گرانول، تعدادي از محموله هاي خود را در اوايل هفته گذشته با قيمت كمتر از 220 دالر بر تن فوب فروختند 

) قبل از رسيدن به قيمت حدود 223 دالر بر تن فوب(.
خبرها حاكي از آن است كه Linggu فروش خود را براي ماه سپتامبر انجام داده است. Coal China  نيز در حال حاضر 
قيمت حدود 230 دالر بر تن فوب را با توجه به برنامه تعميرات و نگهداري ارائه كرده است. در حالي كه توليدكنندگان 

موجودي محدودي را نقل كرده اند، تعدادي از بازرگانان گزارش كرده اند كه براي ماه سپتامبر محصول در اختيار دارند.
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در آخرين معامالت:
Coal China محموله اوره گرانول خود را به Draymoor با قيمت 218 دالر بر تن فوب و محموله ديگري را به يك بازرگان 

با قيمت 222 دالر بر تن فوب براي ماه سپتامبر فروخته است.
Lingu نيز فروش دو محموله را با قيمت حدود 223 دالر بر تن فوب براي ماه سپتامبر در برنامه دارد.
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قيمت هاي داخلي اوره پريل چين منعكس كننده بيش از 230 دالر بر تن فوب است. اوره پريل تازه به منظور صادرات با قيمت 
230 دالر بر تن فوب پيشنهاد مي شود، البته اين محصول در بنادر با 5 دالر بر تن كاهش، در دسترس است.

موجودي بنادر در مجموع حدود 600 هزار تن گزارش شده و نرخ بهره برداري در محدوده 61-60 درصد قرار دارد. قيمت هاي 
داخلي و بين المللي فعلي به اندازه كافي باال نيست تا باعث افزايش نرخ بهره برداري شود. 

  اندونزي:
با توجه به مشكالت فني پلنت شماره 5 و نياز به عرضه در بازار داخلي، Kaltim در خصوص برنامه صادرات اوره گرانول در ماه 

سپتامبر، به طرف هاي قرارداد وضعيت اضطراري اعالم كرده است.
انتظار مي رود كه Kaltim در اواخر سپتامبر پلنت خود را مجددا راه اندازي نموده و براي ماه اكتبر محصول در اختيار داشته 

باشد. همچنين گزارش شده است كه توليد واحد پريل Kaltim3، به دليل مشكالت فني واحد هاي آمونياك پايين است.
در آخرين معامالت ، 6 هزار تن اوره پريل به TFC تايوان فروخته شده، اين در حالي است كه 7/5 هزار تن اوره با قيمت حدود 

232 دالر بر تن cfr به ويتنام بارگيري خواهد شد. گزارش شده است كه 5 هزار تن اوره نيز به فليپين ارسال خواهد شد.
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   هندوستان:
آخرين گزارش ها از دهلي حاكي از آن است كه تندر بعدي هند به زودي و در 18 آگوست اعالم مي گردد. انتظار مي رود كه 

آمار توليد، واردات و فروش در ماه جوالي در روزهاي آينده منتشر شود. 

  آمريكاي التين و برزيل:
اوره گرانول در مسير برزيل با قيمت 230 دالر بر تن cfr فروخته شده است. بدنبال افزايش سطح قيمت هاي فوب خاورميانه، 
براي بارگيري هاي سپتامبر  قيمت 240 دالر بر تن cfr نقل شده است. خريداران به وضوح از افزايش قيمت شوكه شده و 

هنوز اين سطح قيمتي را نپذيرفته اند.
در يك معامله استثنايي، يك وارد كنننده عمده، Fertil، توانست قيمت بسيار پايين 220 دالر بر تن cfr را براي 7 هزار تن 

اوره كه در مدت كوتاهي از عربستان سعودي وارد مي شود، رقم بزند. 
Koch گزارش كرده كه قيمت هاي ترمينال را تا 270 دالر بر تن DAT، منعكس كننده 240 دالر بر تن cfr پاراناگوئه، براي 
ماه هاي اكتبر و نوامبر افزايش داده است. اوره پريل از سوي توليدكنندگان FSU با قيمت 230 دالر بر تن cfr، منعكس 

كننده حدود 205 دالر بر تن فوب بالتيك، و باالتر پيشنهاد شده است.  
آمار واردات برزيل نشان مي دهد كه محموله هاي اوره گرانول پيش خريد شده براي ماه آگوست در مجموع حدود 300-340 
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هزار تن تخمين زده مي شود. اين در حالي است كه واردات در ماه جوالي 525 هزار تن بوده است. 

  آمونياك/ UAN و نيترات آمونيم:
قيمت هاي آمونياك درخاورميانه افزايش يافته است، بطوريكه يك فروش فوري براي بارگيري در اوايل سپتامبر با قيمت 
230 دالر بر تن فوب انجام شده است. اين قيمت اشاره به بيش از 260 دالر بر تن cfr هند داشته و حدود 40 دالر بر تن باالتر 

از قيمت فعلي پرداخت شده براي محصول ايران است. در غرب قيمت آمونياك پايدار بوده است. 
رونق بازار داخلي، ثبات و پايداري قيمت هاي نيترات آمونيوم روسيه را در مقادير باال حفظ كرده است. به طوري كه در برزيل 
با قيمت 195-190 دالر بر تن cfr معامله شده است. توليدكنندگان نيترات آمونيوم روسيه براي بارگيري هاي سپتامبر 

براي قيمت هاي 210-205 دالر بر تن cfr هدفگذاري كرده اند.
قيمت هاي UAN نيز در مقادير باال ثابت و پابرجا بوده است. آخرين تندر فروش Grodno منجر به فروش با قيمت 142 دالر 
بر تن فوب شد. اين در حالي است كه آخرين خريد ها توسط آرژانتين با قيمت 165 دالر بر تن cfr انجام شد كه 10 دالر بر 

تن باالتر از آخرين معامله بوده و منعكس كننده 125 دالر بر تن فوب خليج آمريكا است. 
قيمت نيترات آمونيم و كود مايع UAN به ترتيب در محدوده 175 دالر بر تن و 142 دالر بر تن فوب بالتيك بوده است.  

ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول، آمونياك، نيترات و سولفات آمونيم و UAN به همراه ترم قيمتي و منطقه صادرات 
و واردات آن در صفحه بعد آمده است:
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تهيه كننده: زهرا نيك بخش – مركز پژوهش پتروشيمي شيراز


