گزارش هفتگی بازار های جهانی محصوالت
پتروشیمی

هفته منتهی به 1397/11/19

شرکت کارگزاری بانک سپه

تحوالت بازارهای جهانی
با بازگشایی دولت فدرال آمریکا پس از تعطیلی بیسابقه  35روزه ،چهارشنبه صبح دونالد ترامپ سخنرانی خود را در کنگره
آمریکا در مورد پرونده دیوار مرزی و طرح بازسازی زیرساختهای اقتصاد آمریکا ،با رویکردی مصالحه جویانه و گارد کمتر
تهاجمی آغاز کرد و در این سخنرانی بار دیگر بر ثبت یک معامله با هدف کاهش کسری تجاری تاکید کرد .بازگشایی دولت
فدرال آمریکا پس از تعطیلی بی سابقه یاد شده از یک سو و بهبود شرایط تجاری بینالمللی و بسط مذاکرات با چینیها ،امیدواری
بازارهای جهانی را به بهبود اوضاع و تقویت سمت تقاضا بیش از پیش کرده است .اما از سوی دیگر آمار منتشر شده از
شاخصهای کالن اقتصادی حوزه یورو حاکی از تداوم ضعف آشکار صنایع خدماتی و کارخانهای در این منطقه است که میتواند
موج بعدی نگرانیها را این بار از حوزه یورو تقویت کند .اما نکته مهمتر در خصوص کامودیتیها ،گره خوردن سرنوشت این بازار
به وضعیت اقتصادی چین و سرنوشت جنگ تجاریست .به همین منظور معامالت شکل گرفته در بازار فلزات اساسی عمدتا بر
پایه آتشبس و بهبود وضعیت جنگ تجاری چین و آمریکا ،بدون توجه خاص به گزارشهای ناامید کننده اقتصادی در حوزه
یورو ،از مسیر صعودی خود چندان منحرف نشدهاند.
طال
با رشد شاخصهای بورس و تقویت دالر ناشی از عملکرد مطلوب اقتصاد آمریکا ،شاهد خروج سرمایه از صندوق های طال ETF
دنیا هستیم .از طرفی عوامل فنی در بازار جهانی طال و لحن مالیم فدرال رزرو در مورد تغییرات نرخ بهره بانکی ،قیمت طال را
تقویت میکند.
سنگ آهن
سه شنبه دادگاه برزیل حکم داد تا فعالیت  8معدن سنگ آهن شرکت وله در جنوب شرق برزیل در استان میناس گریس به
مجموع ظرفیت  30میلیون تن متوقف شده و دیگر اجازه سرریز باطله بروی سدهای باطله موجود را ندارد .این موضوع محدودیت
عرضه سنگ آهن به بازارهای جهانی را تشدید میکند و محرک قیمتها است .شرکت وله گفته که علیه رای دادگاه خواهد
ایستاد ،دادگاه همچنین  3.44میلیارد دالر از داراییهای شرکت وله را بلوک کرده که مورد اعتراض است.
موجودی هفتگی انبارهای سنگ آهن در 44بندر وارداتی چین با افت  900هزار تنی به  138.1میلیون تن رسیده است .که این
حالت شامل  2نکته کلیدی است:
 .1سطح موجودی این موقع سال  %10کمتر از زمان مشابه سال  2018است.
.2

در چین طی فصل زمستان عموما مصرف سنگ آهن کاهشی و موجودی انبارها افزایشی است از این رو رشد
تولید فوالد چین در سال  2018و تحوالت هفتههای اخیر برزیل باعث شده تا موجودی برخالف گذشته ،روندی
نزولی داشته باشد .از طرفی با شروع فصل گرما و رونق ساخت و ساز ،شاهد رشد تقاضا و افت بیشتر موجودی
سنگ آهن در بنادر چین خواهیم بود که عامل افزایش قیمت میشود.
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روی
فلز روی در معامالت رسمی روز سه شنبه  2785دالر معامله شد و در ادامه معامالت آنالین 2800را لمس کرد .این فلز در
معامالت روز چهارشنبه با عقبگرد  70دالری از سقف  2800دالر به محدوده قیمتی  2730دالر به ازای هر تن رسیده است.
مس
به نقل از سیتی بانک آمریکا ،قیمت مس طی  3الی  6ماه آینده  %10ر شد خواهد دا شت و به مرز  6700دالر میر سد .توافق
تجاری احتمالی آمریکا_چین همراه با ر شد  %2م صرف مس چین و ر سیدن موجودی انبارهای مس دنیا به کمترین سطح 10
ساله از عوامل تحریک قیمت مس در سال  2019است .شاخص تبدیل کن سانتره مس به فلز ،به روند نزولی خود در بازارهای
شرق آسیا ادامه میدهد که به معنی کمبود عرضه کنسانتره مس و دست باالتر ،معدنکاران در تعیین قیمت است .چین در سال
گذشته  19.2میلیون تن کنسانتره وارد کرده که رشد  13.7درصدی دارد .در چین روند تعریف پروژههای زیر ساختی به منظور
مقابله با رکود اقت صادی سرعت گرفته ا ست شورای برنامه ریزی چین  NDRCاز سال  2019تا به امروز  27پروژه به ارزش
 219.43میلیارد دالر را به ت صویب ر سانده که  %74آن طی  3ماه اخیر ا ست .این پروژهها عموما شامل راه آهن برقی بوده و
بازار مس را طی  4سال آینده تضمین میکند و محرک تقاضای فوالد و سایر کامودیتیها خواهد بود.
 .2تولید کنندگان و مصرف کنندگان پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سنگین از نظر ظرفیت ،سومین محصول پالستیکی در جهان بعد از ) (PVCو پلی پروپیلن است .در حال حاضر
خاورمیانه حدود  22درصد ظرفیت پلی اتیلن سنگین دنیا را در اختیار دارد .ظرفیت جهانی این محصول در  5سال گذشته حدود
 22درصد رشد داشته ،در حالی که مصرف آن در همین دوره زمانی حدود  25درصد رشد داشته است .کشورهای چین ،آمریکا و
خاورمیانه بیشترین مازاد ظرفیت پلی اتیلن سنگین در جهان را دارند .ظرفیت جهانی تولید این محصول در سال  2014حدود
 57.5میلیون تن بوده است .در حال حاضر حدود  57درصد ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین در اختیار تنها  15شرکت دردنیا است.
ساخت و ساز حدود  10الی  15درصد تقاضای جهانی این محصول را شامل می شود .بنابراین بازار این محصول از چرخه تجارت
و نوسانات اقتصادی به دلیل مصرف در ساخت و ساز (مانند لوله های پلی اتیلنی) تأثیر می گیرد .پیش بینی رشد جهانی مصرف
 HDPEا ز شرایط و پیشرفت اقتصادی و جایگزینی این محصول با محصوالت سنتی (مانند شیشه ،چوب ،بتن ،کاغذ و …)
نشأت میگیرد .این محصول از طرف دیگر محصوالت سنتی مانند ترموپالستیک ها (پلیمرهایی که با افزایش دما بدون تغییر
شیمیایی ذوب می شوند .این پلیمرها را میتوان به دفعا ت ذوب و دوباره جامد نمود) و از طرف دیگر پلیمرهای نوظهور که وارد
بازار میشوند (مانند کاتالیست های متالوسن) مورد رقابت قرارمیگیرند .صنعت پلی اتیلن سنگین با توجه به پیش بینی رشد ساالنه
 4.5الی  5.5درصدی عرضه و تقاضا ،در  5سال آینده رو به رشد خواهد بود .تقاضای این محصول در  5سال آینده همچنان در
آسیا باالخص در چین درصدر خواهد بود و پیش بینی می شود آسیای شمال شرقی حدود  31درصد مصرف جهانی را به خود
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اختصاص بدهد .تاریخ نشان می دهد که اقتصادهای سنتی مانند آمریکای شمالی ،غربی و ژاپن پلی اتیلن سنگین تولید می نمایند.
رشد اخیر صنعت پلی اتیلن به انتقال مراکز تولید به خاورمیانه (ایران ،قطر و عربستان سعودی) منتج شده است.
مصرف جهانی  HDPEوابسته به تقاضای چین است که حدود  26درصد مصرف جهانی را تشکیل می دهد .آمریکا نیز حدود
 15درصد مصرف جهانی را تشکیل داده است .محصوالت خاورمیانه در درجه اول به چین صادر می شوند ،ولی چین در دهه
آینده بیشتر به خودکفایی در تولید این محصول خواهد رسید .در طول  5سال آینده پیشبینی میشود مصرف جهانی HDPE
با رشد متوسط ساالنه  4.5درصد افزایش یابد .کشورهای آسیایی پس از بزرگترین مصرفکننده پلی اتیلن جهان میباشند .تقاضا
برای پلی اتیلن در آسیا بسیار زیاد است.
به طور خالصه میتوان گفت ،برزرگترین تولیدکنندگان پلی اتیلن بعد از کشور چین که حدودا  9.5میلیون تن در سال تولید
می کند .به ترتیب کشورهای آمریکا ،مکزیک ،تایوان و کره جنوبی میباشند .همچنین کشور چین بزرگترین مصرفکننده پلیمر
در جهان میباشد .مصرفکنندگان پلی اتیلن به ترتیب شامل چین ،قاره اروپا ،آمریکای شمالی ،آسیا پاسفیک ،خاورمیانه و آفریقا،
آمریکای جنوبی و هند میباشند.
نمودار زیر کشورهای تولیدکننده پلی اتیلن سنگین را نشان می دهد.
آمریکای التین
اروپا

آسیا و اقیانوسیه

آفریقا و خاورمیانه

آمریکای شمالی
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نمودار زیر مصرف کنندگان پلی اتیلن سنگین در سال  2017را نشان می دهد.

 .3بررسی وضعیت اتیلن و پلی اتیلن سنگین در مناطق مختلف دنیا
اتیلن
تقاضای نقدی پس از تعطیالت پدیدار میشود.
واحد کراکر بخار لوته شیمی تعطیل شد.
عوامل بنیادی در بازار اتیلن آسیییا این هفته به واسییطه معامالت کم در طی تعطیالت سییال نو قمری کمی تغییر کرد و تنها
اتفاق ،تعطیلی واحد کراکر بخار لوته شیییمی کره جنوبی روز پنجشیینبه در ی وسییو بود .منابع نزدیک به شییرکت روز جمعه بیان
کردند که خاموش شیییدن ناشیییی از خرابی برق بود ،کراکر بخار دارای ظرفیت  1.2میلیون تن اتیلن 550.000 ،تن پروپیلن و
 130.000تن بوتادین در سال میباشد .همچنین منابع بازار اعالم کردند که خاموشی واحد کراکر احتماال نشانهای از صعود را
برای هفته بعد به بازار ارسال خواهد کرد .همانطور که انتظار میرود ،تقاضای نقدی در چین بعد از تعطیالت برای اتیلن اکساید
به دنبال افزایش ظرفیت اتیلن اکساید در کشور و همچنین حاشیه سود مناسب استایرن ظاهر خواهد شد.
روز جمعه قیمتهای نقدی بدون تغییر نسیبت به هفته گذشیته در  1.085دالر در هر متریک تن بر مبنای سیی اف آر شیمال
شرق آسیا و  985دالر در هر متریک تن بر مبنای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت گذاری شد .همچنین فوب کره از جمعه
گذشته در قیمت  1.030ثابت بوده است و هیچ پیشنهاد خرید و فروش جدیدی به واسطه معامالت کم در طی تعطیالت سال
نو قمری در بازار شنیده نشده است.
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قیمت

مقدار تغییرات هفتگی

درصد تغییرات

محصول /کشور

واحد

0.1

فیلم -خاورمیانه

دالر/تن

1028

فیلم -جنوب شرق آسیا

دالر/تن

1061

1061

فیلم – خاور دور

دالر/تن

1041

1041

0

فیلم –جنوب آسیا

دالر/تن

1081

1081

0

0.0

تزریقی – جنوب شرق آسیا

دالر/تن

1021

1011

10

1.0

تزریقی – جنوب آسیا

دالر/تن

1021

1021

0

0.0

تزریقی -خاور دور

دالر/تن

1001

1001

0

0.0

هفته اخیر

هفته گذشته

1027

1
0

0.0
0.0

پلی اتیلن سنگین
پلیاتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال مشمول پرداخت گمرک (با شاخص جریان مذاب  )0.07-0.18در روز دوشنبه به دلیل
مذاکرات ضعیف در  1.040دالر در متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور با ثبات بود .گرید تزریقی  1000دالر بر
متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور بود که به دلیل معامالت ضعیف با ثبات بود .پلی اتیلن گرید تزریقی 1.020
دالر در متریک تن بر مبنای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت گذاری شد که به دلیل هزینههای حمل و نقل بین چین و
جنوب شرق آسیا 20 ،دالر در متریک تن بیشتر قیمتگذاری شد .گرید قالبگیری دمشی پلیاتیلن سنگین در  1.040دالر بر
متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق با ثبات بود که این به دلیل معامالت ضعیف طی هفته بود .گرید یارن نیز 1.030
دالر بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور قیمت گذاری شد.
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 .4تاثیر قیمت نفت بر پلی اتیلن سنگین

منبعOil price :

قیمت نفت آمریکا تحت تاثیر انتظارات برای کمبود عرضه در بازارهای جهانی به دلیل کاهش تولید اوپک و تحریمهای آمریکا
علیه ونزوئال ،افزایش پیدا کرد .کاهش التهاب در بازار جهانی نفت و ثبات قیمت در محدودهای که فاصله نسبتا خوبی با کف
حمایتی و مرز روانی خود دارد منجر به آرامش در این بازار شدهاست .قیمت نفت برنت بدون تغییر نسبت به معامالت روز سه
شنبه  61.98دالر است و قیمت هر بشکه نفت  WTIنیز با تجربه رشد  0.04درصدی  53.68دالر معامله میشود .موسسه
رتبه سنجی فیچ ،یکی از سه موسسه رتبه سنجی معتبر جهان اعالم کرد که انتظار دارد میانگین قیمت نفت خام برنت طی سال
جاری میالدی ( )2019به  75دالر در هر بشکه برسد و در نیمه دوم سال میانگین ماهانه آن به بشکهای  77دالر خواهد رسید.

منبعPlatts :
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 .5پیش بینی های جهانی عرضه و تقاضا پلی اتیلن در کشورهای مختلف
افزایش عرضه پلی اتیلن از طرف آمریکای شمالی و خاورمیانه و چین به عنوان تولیدکنندگان اصلی واند قیمت پلی اتیلن و
حاشیه سود آن را تحت تاثیر قرا دهد .طبق بررسی کارشناسان در سال های  2015تا  2020در حدود  24میلیون متریک تن به
ظرفیت تولید پلی اتیلن جهانی افزوده میشود که از این مقدار در حدود  8میلیون متریک تن از طرف آمریکا می باشد که منجر
به افزایش با اهمیت صادرات پلی اتیلن خواهد شد.
انقالب خوراک گاز ارزان قیمت ،تولیدکنندههای آمریکایی را قادر ساخته است که به سطح بیسابقهای از رقابت در زمینه هزینه
تولید برسند .از آنجاییکه خاورمیانه عموماً کمترین هزینه تولید این محصول را در سطح جهان دارد ،این موضوع میتواند خبر
خوبی برای انگیزه افزایش تولید آمریکا باشد .اما در کوتاهمدت ممکن است در جهان با چالش افزایش تولید روبرو شویم ،که این
ممکن است تقاضا و حاشیه سود را تحت تاثیر قرار دهد .امریکا و چین در حال حاضر در حال رقابت با خاورمیانه برای گرفتن
سهم بازار تولید این محصول به منظور تاثیر گذاری بر قیمت جهانی و حاشیه سود می باشد .طبق نظر کارشناسان به منظور
افزایش تولید خود بیش از بازار های داخلی ،معامالت نامتعادل زیادی در آمریکا و خاورمیانه صورت می گیرد.
آسیا عالوه بر اینکه عمدهترین تولیدکننده پلی اتیلن میباشد بزرگترین مصرف کننده جهان به شمار میرود و در حدود نیمی از
مصرف جهان را تشکیل می دهد (یک سوم مصرف پل اتیلن جهان را چین تشکیل می دهد) .واردات پلی اتیلن از خاورمیانه در
سال  2016از سال  2015پیشی گرفته است که به نظر میرسد این تقاضا در آینده ادامه داشته باشد .واردات پلی اتیلن اروپا در
فوریه و ژانویه  2016نسبت به هشت سال گذشته بی سابقه بوده است و در حدود  148000متریک تن بوده است .این در حالی
است که صادرات در کمترین حالت خود بوده است در حدود  42000متریک تن بوده است .ممکن است این روند برای سایر
گریدهای پلی اتیلن اتفاق نیافتد .طبق پیش بینی کارشناسان به نظر می رسد قیمت پلی اتیلن آسیایی در ادامه سال 2016
کاهشی باقی ماند و ادامه صادرات از خاورمیانه به اروپا در ماه جاری جذاب تر خواهد بود.
واردات ماه مارس  2015نفتای چین که به عنوان خوراک پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد به بیش از سه برابر افزایش
داشته و عدد  494هزار و  464تن را به ثبت رسانده است .همچنین واردات پلی اتیلن ها نیز با رشد همراه بوده و پلی اتیلن
سنگین ،پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی به ترتیب با ثبت رشدهای  74و  32و  33درصدی در میان محصوالت ،جذاب
تر قرار گرفته اند .اما روند کاهشی واردات مواد پلیمری چین در سال  2015متوقف شده و شاهد رشد این میزان در مدت اخیر
هستیم .البته پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که وابستگی چین به واردات این مواد تغییر خواهد کرد ،به طوری که
واردات از  43.6درصد در سال  2014به  35درصد در سال  2019خواهد رسید.
همچنین کشور چین که بزرگترین وارد کننده پلی اتیلن جهان است در سال های اخیر واردات خود را به جای آمریکا بیشتر از
کشورهای دیگری مانند عربستان و ایران انجام می دهد .حتی اگر سناریوی محافظه کارانه را در نظر بگیریم آمریکای شمالی
در سال های آینده صادر کننده مطرح پلی اتیلن در دنیا خواهد بود و با خاور میانه رقابت خواهد کرد.
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در این میان ،چین هم به عنوان متقاضی جدید و اصلی این ماده در جهان مطرح میباشد .کشورهای پیشرفته مانند ژاپن تقاضای
زیاد و با ثباتی از پلی اتیلن دارند .همچنین ،پتانسیل مصرف زیاد هند و چین به علت جمعیت زیاد این کشورها قابل توجه
میباشد .تقاضای پلی اتیلن سنگین آسیا در حدود یک سوم تقاضای جهانی آن میباشد.
ایران از موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به کانون طرحهای  GTLدر جهان برخوردار است امروزه تنها پنج واحد  GTLدر
جهان به تولید تجاری رسیدهاند که صاحبان آن ها شرکت های شل و ساسول بوده و در آفریقای جنوبی ،نیجریه ،مالزی و قطر
قرار دارند ،مجموع ظرفیت این واحدها روزانه  260هزار بشکه است .ناحیه آمریکای شمالی نیز بواسطه دسترسی به منابع شل
گاز از مزیت احداث این طرح ها برخوردار است .ایران نیز از پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری بهره مند است.
هر چند که احداث یک واحد  GTLدر شرایطی مقرون به صرفه است که قیمت جهانی نفت خام کمتر از  50دالر در هربشکه
باشد لیکن ایران می بایستی توسعه صنعت  GTLخود را در قالب یک برنامه ریزی بلند مدت طرح ریزی نماید.

 .6تحوالت کارخانه های فعال جهان در حوزه پلی اتیلن در هفتهی منتهی به  19بهمنماه
خریدهای استوار ،استایرن مونومر آسیا را برای دو ماه در سطح باالیی قرار داد.
قیمت ا ستایرن مونومر آ سیا در  2ماه گذ شته به باالترین سطح حمایتی خود به وا سطه خرید ا ستفاده کنندگان نهایی برای
ذخیره کردن قبل از تعطیالت طوالنی سال نو قمری در هفته آینده و تعمیرات فصلی که از اواسط فوریه با وجود موجودی مواد
و کاال در شرق چین ر سیده ا ست .روز پنج شنبه ا ستایرن مونومر سی اف آر بازار چین در  1.081.50دالر در هر متریک تن
قیمت خورد و روز جمعه با افزایش بی شتر به  1.087.50دالر بر مبنای سی اف ار چین ر سید .بر ا ساس دادههای پلتس آخرین
بار در  12نوامبر  ،2018قیمت باال بود و آن زمان در  1.102دالر در هر متریک تن بر مبنای سیییی اف آر چین قیمت خورده
بود .بر ا ساس دادههای پلتس ،به دنبال کوارتر ضعیف چهارم برای ا ستایرن مونومر در سال  ،2018شروع قوی سال جدید با
افزایش تمایل خرید بازار پایین د ستی و افزایش درآمد در ماه ژانویه همراه بود .قیمتها از  28د سامبر  2018حدود  12در صد
بهبود یافته و در  971دالر در مبنای سی اف آر چین قیمت خورده است.
واحد کراکر یوئسوی لوته در کره جنوبی به دلیل قطعی برق خاموش شد.
روز جمعه یکی از منابع شییرکت بیان کرد ،واحد کراکر بخار لوته شیییمی کره جنوبی به دلیل قطعی برق ،پنجشیینبه گذشییته در
یوئسو خاموش شد .واحد کراکر اواسط دسامبر سال گذشته نیز دچار همین حادثه شد که منتج به کاهش نرخ عملیاتی شرکت
به کمتر از  100در صد تا اوایل ژانویه  2019شد .واحد کراکر یوئ سو دارای ظرفیت تولید  1.2میلیون تن اتیلن 550.000 ،تن
پروپیلن و  130.000تن بوتادین در سال میباشد.
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شرررکت  Primeپلیمر ژاپن واحد پلی پروپیلن خود را به دلیل تعمیرات واحد کراکر با کاهش ظرفیت راه
اندازی نمود.
روز جمعه یکی از منابع بازار بیان کرد ،شیییرکت  Primeپلیمر برنامه دارد تا دو خط پلی پروپیلن خود را در چیبا را به دلیل
تعمیرات واحد کراکر بخار صنایع باالدستی با کمترین ظرفیت از آپریل تا جوالی راه اندازی نماید .ظرفیت دو خط پلی پروپیلن،
جمعا  530.000تن میبا شد .به گفته معاملهگران با توجه به اینکه تعمیر و نگهداری از قبل برنامه ریزی شده و عر ضه عمده
کارخانه ها به بازار داخل میبا شد ،انتظار نمیرود که خاموش شدن تاثیر عمدهای بر بازار نقدی دا شته با شد .شرکت Prime
پلیمر حاصل سرمایهگذاری مشترک بین شیمیایی میتسو با  65درصد و آیدمیتسو کوسان با  35درصد میباشد.
شرکت چینی  Shenhuaقصد دارد خط تولید پلی اتیلن سبک واقع در یولین را برای یک ماه متوقف
نماید.
یک منبع خبری در روز جمعه اعالم کرد ،شرکت چینی  Shenhua Yulin Energyدر حال برنامهریزی برای توقف خط
تولید پلی اتیلن سبک با ظرفیت  300000متریک تن در سال واقع در یونین در استان شانشی به دلیل تعمیرات اساسی است.
به گفته منابع ،انتظار میرود این خط تولید برای حدود یک ماه خاموش بماند.
شرکت پتروشیمی چین واحد پلی اتیلن سنگین واقع در  Dushanziبه مدت  60روز از اواخر جوالی برای
تعمیرات اساسی متوقف خواهدکرد.
یکی از منابع خبری روز جمعه اعالم کرد ،شرکت دولتی  PetroChinaقصد دارد خط تولید پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن
خطی سبک با ظرفیت  600.000متریک تن در سال و خط تولید پلی اتیلن با ظرفیت  220.0000متریک تن در سال واقع در
دوشانزی در غرب استان  Xinjiangبرای تعمیرات اساسی به مدت  60روز از اواخر جوالی متوقف نماید .منابع بازار انتظار
دارند که این خاموشی منجر به کاهش عرضه داخلی شود .همچنین این خاموش شدن به کمبود پلی اتیلن چین که برای سال
 2019حدود  3میلیون متریک تن در سال برآورد شده خواهد افزود.
در سال  2018واردات پلی اتیلن ترفاالت حدود  122درصد و پلی استایرن  49درصد افزایش یافت.
بر اساس دادههای مرکز آمار چین در اوایل این هفته ،واردات پلی اتیلن ترفاالت در سال  2018حدود  122درصد افزایش یافت.
منابع بازار اعالم کردند که این امر به دلیل واردات  PETخالص در کشور به دلیل ممنوعیت واردات چین ،که در ابتدای سال
آغاز شد ،است .بر اساس گفته منابع خبری بازار ،واردات پلی استایرن جهت مصارف عمومی نیز به دلیل همین محدودیت افزایش
یافت .صادرات پلی ونیل کلراید چین نیز به دلیل افزایش تقاضای داخلی  43.5درصد در سال  2018کاهش یافت.
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 .7نتیجه گیری
روز جمعه قیمتهای نقدی بدون تغییر نسیبت به هفته گذشیته در  1.085دالر در هر متریک تن بر مبنای سیی اف آر شیمال
شرق آسیا و  985دالر در هر متریک تن بر مبنای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت گذاری شد .همچنین فوب کره از جمعه
گذشته در قیمت  1.030ثابت بوده است و هیچ پیشنهاد خرید و فروش جدیدی به واسطه معامالت کم در طی تعطیالت سال
نو قمری در بازار شنیده نشده است.
پلیاتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال م شمول پرداخت گمرک (با شاخص جریان مذاب  )0.07-0.18در روز دو شنبه به دلیل
مذاکرات ضعیف در  1.040دالر در متریک تن بر مبنای سی اف آر آ سیای شرق دور با ثبات بود .گرید تزریقی  1000دالر بر
متریک تن بر مبنای سی اف آر آ سیای شرق دور بود که به دلیل معامالت ضعیف با ثبات بود .پلی اتیلن گرید تزریقی 1.020
دالر در متریک تن بر مبنای سیی اف آر جنوب شیرق آسییا قیمت گذاری شید که به دلیل هزینههای حمل و نقل بین چین و
جنوب شرق آسیا 20 ،دالر در متریک تن بیشتر قیمتگذاری شد .گرید قالبگیری دمشی پلیاتیلن سنگین در  1.040دالر بر
متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق با ثبات بود که این به دلیل معامالت ضعیف طی هفته بود .گرید یارن نیز 1.030
دالر بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور قیمت گذاری شد.
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