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  بررسي بازار كود اوره و محصوالت نيتروژنه در هفته منتهي به  21 آپريل 2016
در آستانه اعالم اولين مناقصه خريد اوره هندوستان، بازار اوره شرايط متعادل و تثبيت شده اي براي ماه مي داراست. اكثر توليد كنندگان فاقد 

موجودي باال در انبارهايشان هستند. كاهش خريدهاي اروپا سبب افت قيمت اوره گرانول در شمال آفريقا شده است.
عرضه كنندگان اوره چين با آگاهي از مناقصه خريد اوره هند كه در پيش است، مواضع قيمتي خود را تحكيم بخشيده اند و براي اوره پريل 
قيمت هاي فوق 220 دالر بر تن و براي اوره گرانول 225 دالر بر تن طلب ميكنند. اين مســئله سبب تقويت قيمت اوره اندونزي نيز شده 
است. بطوريكه آخرين فروش آن با قيمت 220 دالر بر تن فوب اندونزي معامله شده است. استراليا در فصل اصلي واردات اوره به سر مي برد 

و خريدهاي تك محموله بيشتري طي هفته هاي آتي محقق خواهد شد.
عرضه كنندگان خاورميانه اي سرگرم انجام معامالت اوره با استراليا و آمريكاي التين هستند و به جز ايران به نظر نمي رسد در مناقصه هند 

ساير كشورهاي اين منطقه نقش جدي را بازي نمايند.
قيمت هاي اوره مصر روند نزولي طي نمود بطوريكه آخرين معامالت شامل فروش 25000 تن اوره گرانول به قيمت 220 دالر بر تن فوب و 
10000 تن با قيمت 218 دالر بر تن فوب انجام گرفت. الجزاير فروش هايي با محدوده قيمت 216 تا 220 دالر بر تن فوب به مقصد آمريكاي 

شمالي و مكزيك انجام داده است. در برزيل قيمت ها با افزايش جزيي به 225 دالر بر تن CFR رسيده است. 
قيمت اوره پريل منطقه FSU تثبيت شده و در محدوده 210 دالر بر تن فوب بالتيك و درياي سياه معامله شده است.
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در آمريكاي شمالي علي رغم شرايط بد آب 
و هوايي در جنــوب، افزايش قيمت ذرت از 
يكسو و محدود بودن ميزان واردات در ماه 
مي سبب شــده تا قيمت تك محموله هاي 

اوره دچار سقوط نگردد. 
در حاليكه هندوستان چشم به قيمت هاي 
پايين اوره دوخته اســت، شرايط عرضه 
تقاضا به طوري است كه قيمت هاي كمتر 
از 220 دالر بر تن CFR به نظر غيرممكن 
مي باشد و براي عرضه كنندگان جذابيت 

نخواهد داشت.       
همانطور كه در نمودار روبرو مشاهده مي شود قيمت هاي فوب چين از قيمت فوب اوره گرانول شمال آفريقا فراتر رفته است. كه بيشتر ناشي 
از ايجاد محدوديت خودخواسته در ميزان صادرات اوره چين و پافشاري عرضه كنندگان چيني بر قيمت هاي فوب باالي 220 دالر بر تن بوده 

است.    
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  رقباي منطقه اي ايران:
عرضه كنندگان اوره در خاورميانه در حال ارسال محموله هاي سنگين به استراليا و آمريكاي التين مي باشند ضمن اينكه برخي محموله هاي 

قراردادي عربستان و قطر به مقصد آمريكا نيز  در حال ارسال است. 
آخرين رقم خالص برگشتي از فروش اوره به برزيل و خليج آمريكا  215 دالر بر تن فوب خاورميانه بوده است.

پيش بيني مي شــود كه عرضه كنندگان اوره خاورميانه در مناقصه اوره پيش روي هند چندان فعال ظاهر نشوند مگر اينكه قيمت ها باال 
باشد. اگر توليدكنندگان چين همچنان قادر به حفظ قيمت هاي فوب پريل باالي 220 دالر بر تن باشند، اين احتمال مي رود كه قيمت اوره 

خاورميانه نيز در سطح 220 دالر بر فوب ) با در نظر گرفتن هزينه حمل 5 دالر بر تن از خاورميانه براي محموله هاي بزرگ ( رقم بخورد.
قطر، كويت، عمان و امارات در حال صادر نمودن محموله هاي قراردادي و تكي به مقاصد اســتراليا، برزيل، آمريكا، تايلند، آمريكاي التين ، 
آرژانتين، اتيوپي و اروگوئه مي باشند. در ايران بين 250-200 هزار تن اوره آماده فروش به هندوستان مي باشد. هر چند كه بازده محدوده 

زماني ارسال محموله ها تا 23 مي ممكن است بخشي از اين فروش را محدود كند. 
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  بازار اوره چين:
در چين تجارت پر رونق اوره در داخل كشور همچنان سبب تقويت قيمت ها شده و رقم 225 – 220 دالر بر تن فوب براي هر دو گريد اوره در 
مبادي صادراتي ارائه مي شود. موجودي انبار هاي صادراتي در حال كاهش مي باشد بطوريكه آخرين اخبار حاكي از وجود 850 هزار تن اوره 
در آنهاست زيرا حجم زيادي از اوره از اين بنادر در جهت عكس به سمت فروش داخل كشور برگردانده شده است. يك محموله اوره گرانول 
به مقصد آمريكاي التين با قيمت 228 دالر بر تن فوب فروخته شده است و تقاضاهاي بيشتري از سمت كشورهاي آسياي جنوب شرقي و 

آمريكاي التين نيز بر روي ميز است.
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طبق آمار گمرك چين صادرات اوره اين كشور در ماه مارچ 908 هزار تن بوده است كه 38% كمتر از صادرات مارچ 2015 است. كل صادرات 
فصل اول 2016، 2.96 ميليون تن معادل يك سوم صادرات فصل اول 2015 بوده است. از 500 هزار تن اوره گرانول صادر شده در ماه مارچ 
حدود 246 هزار تن به مقصد آمريكا و 120 هزار تن به مقصد مكزيك صادر شده است. حجم صادرات 12 ماهه از آپريل 2015 تا مارچ 2016 
به رقم 12.3 ميليون تن رسيده است كه در مقايسه با باالترين صادرات ساليانه، 24% معادل 4 ميليون تن كاهش نشان مي دهد. بطور كلي 

كاهش صادرات اوره چين از ميانه سال 2015 ميالدي تشديد شده است.

  مالزي:
واحد جديد اوره گرانول 1.2 ميليون تني پتروناس در مالزي به زودي به بهره  برداري مي رسد و پيش بيني شده است كه در نيمه دوم 2016 

با ظرفيت 70 تا 50 درصد توليد نمايد. 70 % محصول توليدي طبق قرارداد از يك تا سه سال پيش فروش شده است. 

  آمريكاي التين:
خريدهاي انبوه آمريكاي التين آغاز شده است و قيمت هاي خريد با ترم CFR به محدوده 225 تا 245 دالر بر تن براي مبادي وارداتي برزيل، 
شيلي، آمريكاي التين و مكزيك رسيده است. در حال حاضر عمده فروش اوره به آمريكاي التين از سمت چين به خاورميانه انجام مي شود.   
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  هندوستان- قطب واردات اوره آسيا:
شركت MMTC هندوستان مناقصه امسال خود را در 25 آپريل ارائه خواهد داد هر چند كه به دليل تقاضاهاي قراردادي از پيش تعيين شده 
و قيمت باالي اوره چين، بعيد اســت كه اين مناقصه بتواند حجم اوره مورد نظر خود را جمع آوري بنمايد. علي رغم انتظارات قبلي از فصل 
موسمي نسبتاً مطلوب، برخي از نقاط هندوستان با افزايش درجه حرارت و خشك سالي مواجه است و تقريبا يك چهارم جمعيت اين كشور از 
بابت خشكسالي و كمبود منابع آب دچار مشكل شده اند. اين شرايط به ويژه در غرب بنگال و اديشا تشديد شده است. واردات اوره هندوستان 

در سال مالي 2015/2016 به ميزان 3.4 درصد كاهش نشان ميدهد.

  تركيه:
خريداران اوره صنعتي تا 40 هزار تن از اين محصول را براي ماه مي در حال خريد دارند و آخرين قيمت هاي ثبت شده از خريد ايشان معادل 

205 دالر بر تن فوب يوژني بوده است. 

 آمونياك/UAN و نيترات آمونيم:
قيمت آمونياك در سمت شرق همچنان باال و تثبيت شــده بويژه در بخش خاورميانه مي باشد كه باعث افزايش تجارت آمونياك از سمت 
غرب – يوژني به سمت شرق شده است قيمت آمويناك يوژني در محدوده 270 دالر بر تن فوب رقم خورده است قيمت همين محصول در 
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شــمال افريقا و تامپا با 10 دالر افزايش در محدوده 320 دالر بر تن 
CFR ارائه شده است. شــركت PIC كويت براي حمل آمونياك در 

نيمه ماه مي قيمت 350 دالر بر تن فوب را ارائه نموده است.    
قيمت هاي گزارش شده از نيترات آمونيم با كاهش تقاضاي داخلي 
در كشورهاي FSU به محدوده 165 دالر بر تن فوب درياي سياه و 

بالتيك كاهش يافته است. 
تجارت كود مايع UAN به شــدت تضعيف گرديد بطوريكه اخرين 
مزايده اين محصول در مصر تنها يك ســفارش خريد با قيمت 160 
دالر بر تن فوب را جذب كرد كه نسبت به قيمت پيك در هفته هاي 

گذشته 40 دالر كمتر بود.  
ليست تفصيلي قيمت اوره پريل/گرانول، آمونياك، نيترات و سولفات 
آمونيم و UAN به همراه تــرم قيمتي و منطقه صادرات و واردات آن 

در روبرو آمده است:

  تهيه كننده: محمدمهدي جعفرپور- مركز پژوهش پتروشيمي شيراز


