هفته منتهی به 1397/08/11

شرکت کارگزاری بانک سپه

تحوالت بازارهای جهانی
در تماس تلفنی میان روسای جمهور آمریکا و چین در بامداد جمعه ،دونالد ترامپ نسبت به رسیدن به توافقی میان طرفین در
خالل نشست گروه  20کشور صنعتی ابراز امیدواری کردهاست .بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،ترامپ از مقامات بلندپایه دولت
خود خواسته که پیشنویس شروط مد نظر آمریکا برای حصول توافق با چین را آماده کنند .در پی این گفتگو شاخصهای بورس
چین و هنگ کنگ افزایش محسوسی داشته و در روز جمعه  1.21درصد افزایش نسبت به روز گذشته را تجربه کرد .کارشناسان
تجاری ،ا رزیابی مثبتی از واکنش بازار بورس نسبت به این خبر دارند .الزم به یادآوری می باشد نشست  20اقتصاد برتر جهانی
نیز در روز یکشنبه  13آبان در شهر مادرل پارته آرژانتین افتتاح خواهد شد.
به گزارش از دنیای بورس ،خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از یک مقام بلند پایه در دولت آمریکا اعالم کرد که این
کشور قصد دارد به  8کشور معافیت از تحریمهای نفتی ایران را اعطا کند .به گفته این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود
معافیت های مد نظر دولت ترامپ به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نفت در دستور کار قرار گرفته است .دو مقام آگاه دیگر
نیز در مصاحبه با بلومبرگ اعالم کردهاند که چین یکی از  8کشوری است که در فهرست معافیت از تحریم قرار گرفتهاست .با
این وجود مذاکرات این کشور با آمریکا بر سر شرایط معافیت ادامه دارد.
به نقل از سایت خبری طال نیوز ،شورای جهانی طال ) (WGCروز پنج شنبه اعالم کرد که تقاضای جهانی برای طال در سه
ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی افزایش یافتهاست ،که خرید مجدد از سوی بانکهای مرکزی و مصرف کنندگان
خردهفروشی دلیل آن بودهاست.
به گزارش از سی ان بی سی " ،جانت یلین"(جنت یلن ) رییس سابق فدرال رزرو آمریکا در کنفرانس واشنگتن افزایش بیشتر
نرخ بهره برای ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی با یک سرعت پایدار و تثبت بازار کار ضروری دانسته و پیش بینی کردهاست
میانگین نرخ بهره فدرال رزرو در  10سال آینده در حدود  3درصد خواهد بود که برای رسیدن به این هدف فدرال رزرو باید 3
بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
طال
قیمت طال در روزهای ابتدایی هفته گذشته با روند ریزشی همراه بوده و هر انس آن تا  1212دالر نیز کاهش یافت؛ با این وجود
در روز 5شنبه تحت تاثیر کاهش ارزش دالر ،از پایینترین قیمت  3هفته ای خود فاصله گرفت و با رشد بیش از  1.8درصد
نسبت به روز گذشته ،تا محدوده  1234دالر نیز افزایش یافت و در نهایت در روز جمعه با نوسانات ناچیز در محدوده  1232دالر
به معامالتش خاتمه داد .همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود وال استریت و مین استریت قیمت طال را در هفته آتی
افزایشی پیشبینی کردهاند.
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سنگ آهن
در آغاز معامالت طی هفته گذشته ،با وجود کاهش مختصر در بازار فوالد چین ،بازار سنگ آهن واکنش قابل توجهی به این
موضوع نشان نداد .روز سهشنبه به علت کمبود عرضه سنگآهن در بازار نقدی چین قیمت این محصول کمی باال رفت .با این
وجود افت قیمت محصوالت فوالدی در روز چهارشنبه سرانجام بازار سنگآهن را نیز تحت فشار قرار داد و در نهایت هفته خود
را با نوسانات منفی پایان داد .به گزارش متال بولتن ،شاخص قیمت سنگآهن  62درصد در قرارداد سیافآر کینگدائو چین در
روز جمعه با افتی  2/1دالری به  73/97دالر رسید .این محصول در هفته اخیر  2/3درصد ارزان شد.
روی
امیدواری در زمینه پایان جنگ تجاری آمریکا و چین و در نتیجه بهبود چشمانداز اقتصاد جهانی ،به معامالت فلزات پایه از جمله
روی رونق بخشید .این فلز در روز جمعه در محدوده قیمتی  2585دالر مورد معامله قرار گرفت .سطح ذخایر روی در بازار فلزات
لندن بیش از  8درصد پایین آمد .به نقل از دنیای بورس میزان موجودی در  2نوامبر این فلز به  144هزار تن رسیده است.
مس
قیمت جهانی مس در روزهای ابتدایی هفته معامالتی گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ولی با انتشار خبر توافق آمریکا
و چین این کاهش نه تنها جبران شد بلکه تا سقف قیمتی یه ماه اخیر خود نیز بازگشت .قابل ذکر می باشد سطح ذخایر مس در
بازار فلزات لندن با کاهش  8.7درصد مواجه شد.

 .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
 HDPEاز 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 دفعات 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
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 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
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
در کوتاه مدت به دلیل عرضههای زیاد بازار نزولی به نظر میرسد.
شرکت لوته کره جنوبی واحد کراکر خود را مجدد راه اندازی نمود.
روز جمعه اتیلن آ سیا ن سبت به روز قبل ،از ثبات قیمت برخوردار بود اما ن سبت به هفته گذ شته  70-80دالر در هر متریک تن
کاهش یافت .بازار اتیلن آسیییا این هفته با ادامه فروش محمولههای نقدی اتیلن ( افزایش عرضییه) به منظور کاهش موجودی
کاال تو سط معامله گران کاهش یافت .در نتیجه روز پنج شنبه شاخص قیمت اتیلن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی آ سیا با
کاهش ،به کمترین سطح خود از فوریه  2016رسید ،با این حال دادههای پلتس نشان میدهد بازار اتیلن آسیا بعد از این هفته
با توقف پیشیینهاد معاملهگران به دلیل فروش بیشییترین حجم در ماه نوامبر تثبیت خواهد شیید .به گفته منابز بازار پیشیینهادات
نقدی در روز پنجشنبه و جمعه چندان زیاد نبود در حالی تقاضای نقدی بسیار محدود و مذاکرات بی رمق بود.
بر اساس گفته برخی از معامله گران بازار ،اتیلن آسیا احتماال کف قیمتی خود را به زودی لمس خواهد کرد ،همچنان که تقاضا
نقدی از بخش متانول به اولفین دیده می شود .تولید کنندگان اولفین از متانول با افزایش قیمت متانول ،عملیات خود را کاهش
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میدهند که خود میتواند سبب افزایش تقا ضای نقدی اتیلن در چین شود .از طرف دیگر برخی میگویند اتیلن آ سیا کاهش
می یابد به این دلیل که برخی تولیدکنندگان محموله های نقدی خود را برای فروش در ماه دسیییامبر بارگیری مینمایند .بازده
عملیات کراکر بخار آسیا با وجود افت بازار اتیلن آسیا باال باقی میماند .روز سه شنبه اختالف بین نفتا و اتیلن به کمتر از -288
 275دالر در هر متریک تن طی  5سال ر سیده ا ست .به گفته منابز بازار اختالف منا سب بین نفتا و پروپیلن احتماال عملیات
واحد کراکر بخار را در حال حاضییر باال نگه میدارد .دادههای پلتس نشییان میدهد این هفته اختالف قیمت بین پروپیلن و نفتا
حدود  420-430دالر در هر تن محاسبه شده است که باالتر از اختالف نقطه سر به سر و  150-200دالر میباشد.
به گفته منابز بازار در روز جمعه شییرکت لوته کره جنوبی ،واحد بخار کراکر با خوران نفتا در یسوسییو را بعد از راه اندازی مجدد
آن در  29اکتبر با ظرفیت  100درصد اجرا کرده است .واحد کراکر بخار که قادر است  1میلیون تن اتیلن در سال تولید کند،
 21سپتامبر برای تعمیرات ا سا سی متوقف خواهد شد .ظرفیت تولید اتیلن تا  200.000تن در سال گ سترش خواهد یافت.
ظرفیت گسترش یافته در نیمه دوم نوامبر آغاز می شود.
روز جمعه قیمت نقدی بدون تغییر نسبت به روز گذشته  920دالر بر تن بر مبنای شاخص سی اف آر شمال شرق آسیا و 835
دالر بر متریک تن در مبنای شاخص سی اف آر جنوب شرق آ سیا قیمت خورد .سطح قابل معامله در 910-920دالر در هر
متریک تن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی بود .در همین حال شاخص سی اف آر جنوب شرقی آسیا بر اساس اختالف قیمت
بین شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در  80-90دالر در هر متریک تن معامله شد.
قیمت

مقدار تغییرات هفتگی

درصد تغییرات

محصول /کشور

واحد

-1.3

فیلم -خاورمیانه

دالر/تن

1225

فیلم -جنوب شرق آسیا

دالر/تن

1251

1271

فیلم – خاور دور

دالر/تن

1231

1261

-30

فیلم –جنوب آسیا

دالر/تن

1251

1271

-20

-1.6

تزریقی – جنوب شرق آسیا

دالر/تن

1161

1181

-20

-1.7

تزریقی – جنوب آسیا

دالر/تن

1161

1181

-20

-1.7

تزریقی -خاور دور

دالر/تن

1151

1161

-10

-0.9

هفته اخیر

هفته گذشته

1241

-16
-20

-1.6
-2.4
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پلی اتیلن سنگین
قیمت پلی اتیلن سنگین داخلی نسبت به هفته گذشته  100یوان بر متریک تن کاهش یافت.
قیمت پلی اتیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.
تقاضا در بازار پلیاتیلن سنگین آسیا ،هم زمان با کاهش اخیر قیمت بازار صنایز باالدستی اتیلن بدلیل انتظار خریداران در مورد
اصالح قیمت بیشتر ،کمرنگ شد .در هفته گذشته با توجه به اینکه فروشندهها تمایلی به فروش در قیمتهای پایین نداشتند،
سفارشات کم بودند .بنابر شنیدهها محموله ماه نوامبر در قیمت  1،240دالر بر متریک تنسیافآر چین در هفته گذشته به
فروش رسید؛ با اینوجود موفق به ایجاد تمایل برای شرکتهای خریدار نگردید .قیمتهای داخلی گرید فیلم پلیاتیلن سنگین
 100یوان بر متریک تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و در قیمت  10،800یوان بر متریک تن معامله گردید .در بازار
هند ،با توجه به پیش رو بودن تعطیالت دیپاوالی در هفته آتی ،فعالیتهای معامالتی کمرمق بودند .سطوح مورد مذاکره غالبا
 10تا  20دالر بر متریک تن کمتر از عرضه در هفته گذشته بود که دلیل آن کاهش تقاضا و افزایش عرضه بود .در آسیای
جنوب شرقی ،فعالیت های بازار از ثبات برخوردار بود؛ با این وجود افزایش در اشباع عرضه موجب گردید قیمت اغلب گریدهای
پلیاتیلن سنگین  10تا  20دالر بر متریک تن کاهش را نسبت به هفته گذشته تجریه کنند .قیمت گردید فیلم پلی اتیلن سنگین
 /اتیلن  300دالر بر متریک تن بوده که نسبت به هفته گذشته  190دالر بر متریک تن افزایش یافت.
در روز چهارشنبه ،پلیاتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال مشمول پرداخت گمرن (با شاخص جریان مذاب  )0.07-0.18با 10
دالر کاهش نسبت به روز گذشته و  30دالر بر متریک تن نسبت به هفته گذشته ،در قیمت  1310دالر بر متریک تن بر مبنای
سیافآر آسیای شرق دور قیمت خورد .در این میان بهای گرید یارن سیافآر آسیای شرق دور با  10دالر کاهش و در قیمت
 1،200دالر بر متریک تن بر مبنای سیاف آر آسیای شرق دور معامله شد .گرید تزریقی سیافآر آسیای شرق دور نیز همچون
بازارهای دیگر که با کاهش قیمت مواجه بودند ،کمتر از قیمت روز چهارشنبه که  1،150دالر بر متریک تن بر مبنای سیافآر
آسیای شرق دور بود ،معامله گردید .گرید قالبگیری دمشی پلیاتیلن سنگین نیز به دلیل نبود تقاضا 10 ،دالر بر متریک تن در
قیمت  1،255دالر بر متریک تن برمبنای سیافآی آسیای شرق دور مورد معامله قرار گرفت.
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 .4تاثیر قیمت نفت بر پلی اتیلن سنگین

منبزOil price :

طی معامالت هفته گذشییته ،روند قیمت نفت نامطلوب بوده و در ریزشییی مسییتمر در نهایت در محدوده قیمتی  72.52دالر به
ازای هربشییکه به معامالتش پایان داد .در روز جمعه اندکی از فشییار فروش کاهش یافته بود که با انتشییار خبر اعطای معافیت
آمریکا به  8کشور از جمله ژاپن ،هند و کره در زمینه خرید نفت از ایران ،بازار مجددا تحت فشار قرار گرفت .به نقل از بلومبرگ
این معافیت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت در دستور کار قرار گرفته است.

منبزPlatts :
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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 خوران 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 خوران 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 منابز 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  11آبان ماه
یک منبع از شرکت روز دوشنبه گفت :شرکت  CPCتایوان خط تولید شماره  4کراکر را از اواسط نوامبر
 2019برای تعمیر و نگهداری متوقف خواهد کرد.
 CPCتایوان قصد دارد واحد شماره  4نفتا خوران استیم کراکر ( )steam crackerخود را در لین یوان از اواسط ماه نوامبر
 2019تا اواسط ژانویه  2020برای تعمیر و نگهداری ساالنه متوقف کند .استیم کراکر قادر به تولید ساالنه  380000متر مکعب
اتیلن و  193.000مترمکعب پروپیلن است .این شرکت دارای  2واحد استیم کراکر در لین یوان است .این شرکت هیچ برنامه ای
برای تعطیل کردن واحد دیگر خود  -کراکر شماره  - 6برای نگهداری ساالنه در سال آینده ندارد .واحد شماره  6قادر به تولید
 720،000مترمکعب در سال اتیلن و  430،000متر مکعب در سال پروپیلن است .به گفته منبز ،با وجود اینکه شکاف اتیلن-نفتا
به شدت کاهش یافته است ،دو واحد کراکر در حال حاضر در  ٪100ظرفیت کار می کنند .داده های S & P Global
 Plattsنشان می دهد ،این شکاف در جمعه گذشته در سطح  352.88دالر در هر متر مرکعب بوده است ،که پایین ترین سطح
از  12دسامبر  2012است ،زمانی که قیمت به  323.75دالر در هر متر مکعب رسیده بود ،این شکاف در نزدیکی یک نقطه سربه
سر از 300تا  350دالر /مترمکعب برای تولید کنندگان کراکر نفتا آسیا است.
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شرکت بلوزایل شیمی چین واحد  1اکتانول با ظرفیت ساالنه  150،000مترمکعب از ماه نوامبر متوقف
خواهد کرد.
یک منبز از شرکت روز سه شنبه اعالم کرد گروه شیمیایی بلوزایل چین برنامه دارد تا واحد  1اکتان خود را با ظرفیت 150،000
مترمکعب در زیبو استان شاندونگ از  1نوامبر برای مدت یک ماه جهت تعمیر و نگهداری متوقف کند .این منبز گفت" :تغییرات
ما یک ماه طول خواهد کشید و افت تولید ما به میزان 13،000مترمکعب از ظرفیت تولید ما هزینه خواهد داشت ".گروه شیمیایی
بلوزایل چین یک شرکت خصوصی است و آنها پروپیلن را از بازارهای داخلی و وارداتی به عنوان مواد اولیه برای تولید واحد 1
اکتانول خود خریداری می کنند.
شرکت  MCPIهند در روز جمعه خط تولید  PTAبا ظرفیت  800،000مترمکعب در سال راه اندازی
مجدد کرد.
یک منبز از شرکت گفت :شرکت مواد شیمیایی و واسطه های عملکرد هند ) (Pte.Ltdکه برنامه دارد تا خط پاالینده اسید
ترفتالیک را که دارای ظرفیت  800،000متر مکعب در سال است در شهر هالدیا در روز جمعه به مار تولید بازگرداند .به گفته
منابز ،این شرکت خط خود را در  28اکتبر به دلیل ضعف در بازار پلی استر پایین دستی مخصوصا گریدهای یارد بسته بود ،منبز
افزود که در همین حال تعمیر و نگهداری انجام شد MCPI .دارای دو خط  PTAدر هالیدیا با ظرفیت کل  1.27میلیون
مترمکعب در سال است PTA .در روز دوشنبه  960دالر در هر مترمکعب  CFRچین در محموله ای  30-15روزه  ،بدون
تغییر نسبت به جمعه گذشته ،قیمت خورد.
الواحه ( )Al-Wahaعربستان سعودی واحد  PDHرا دوباره راه اندازی میکند.
پتروشیمی الواحه ( ) Al-Wahaعربستان سعودی ،روز سه شنبه پس از تکمیل برخی تعمیرات ،واحد خنک سازی پروپان
( )PDHخود را مجددا راه اندازی کرد ،شرکت پتروشیمی  Saharaبه عنوان شرکت مادر این قضیه را در روز چهارشنبه اعالم
کرد .واحد  PDHقادر به تولید  460،000متریک تن در سال پروپیلن است .این واحد تولید به دلیل تعمیرات فنی از  19اکتبر
بسته شد؛ این شرکت در تاریخ  21اکتبر اعالم کرد که این تعمیرات حدود  10روز زمان میبرد.
 PTAبرمبنای سی اف آر چین بعد از افزایش تخفیف مالیات صادراتی  PETچین به  16درصد ،کاهش
یافت.
در روز چهارشنبه بعد از اینکه اعالم شد از اول نوامبر ،نرخ تخفیف مالیالتی صادرات برای محصوالت منتخب پلی استر به 16
درصد افزایش یافت 3 ،درصد بیشتر از سطح فعلی ،بازار واردات اسید ترفتالیک خالص چین  41دالر بر متریک تن نسبت به
هفته گذشته کاهش یافت و  931دالر بر متریک تن قیمت خورد .اداره امور مالیاتی چین اواخر هفته گذشته اعالم کرد تولید
کنندگان  PETدر چین به طور موثر از  16درصد تخفیف مالیاتی از اول نوامبر برای صادرات محصوالت منتخب ،دریافت
خواهند کرد .پیش از اعالم ،شرکت های صادراتی  PETچین می توانستند از  3درصد امتیاز مالیاتی از طریق مواد اولیه PTA
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و صادرات محصوالت  PETحاصل از مواد اولیه وارداتی ،در مقایسه با خرید مواد خام با مالیات بر ارزش افزوده  16درصد تنها
به  13درصد حاصل از تخفیف مالیاتی بهرهمند شوند در حال حاضر با توجه به اینکه چین تقریبا خود کفا بوده و کمتر به واردات
وابسته است ،مزیت  PTAوارداتی با افزایش تخفیف مالیاتی به  16درصد ،که یک بازپرداخت کامل بر صادرات محصول نهایی
می باشد ،از بین رفته است.
عدم تاثیر پذیری نرخ کراکر بخار از شکاف کمتر اتیلن-نفتا
عرضه بیش از حد اتیلن در آسیای شمال شرقی در ماه های آتی نیز بیشتر خواهد شد ،زیرا تولیدکنندگان بخار آسیایی به شکاف
محدود به نفتا اعتنایی نکردند و عملیات خود را در سطح حداکثر نگه داشتند .آنها مخالف به کاهش عملکرد به واسطه ی شکاف
بین سایر الفین ها و نفتا ،به خصوص پروپیلن هستند .پریمیوم برای اتیلن  CFRشمال شرقی آسیا نسبت به معیار نفتا CFR
ژاپن در روز سه شنبه به پایین تر سطح در پنج ساله گذشته یعنی  288.875دالر بر مترمکعب کاهش یافته است .در حالی که
در روز چهارشنبه هنوز  290.875دالر در هر مترمکعب بود .اخیرا تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان کراکر در آسیا نقطه سر
به سری را برای شکاف اتیلن نفتا در حدود  200تا  250دالر در هر متر مکعب تعیین کردند و افزودند که عالمت  350دالر
برای کراکرهایی که از تکنولوژی قدیمی تولید شدند ،استفاده می شود .منابز گفتند که شکاف پلی اتیلن -نفتا باید به مانند یک
دماسنج برای تولید کنندگان زنجیره ای یکپارچه باشد.
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 .7نتیجه گیری
پلیاتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال مشمول پرداخت گمرن (با شاخص جریان مذاب  )0.07-0.18در قیمت  1310دالر بر
متریک تن بر مبنای سیافآر آسیای شرق دور قیمت خورد .در این میان بهای گرید یارن سیافآر آسیای شرق دور در قیمت
 1،200دالر بر متریک تن بر مبنای سیاف آر آسیای شرق دور معامله شد .گرید تزریقی سیافآر آسیای شرق دور نیز همچون
بازارهای دیگر که با کاهش قیمت مواجه بودند ،کمتر از قیمت روز چهارشنبه که  1،150دالر بر متریک تن بر مبنای سیافآر
آسیای شرق دور بود ،معامله گردید .گرید قالبگیری دمشی پلیاتیلن سنگین نیز به دلیل نبود تقاضا 10 ،دالر بر متریک تن در
قیمت  1،255دالر بر متریک تن برمبنای سیافآی آسیای شرق دور مورد معامله قرار گرفت.
روز جمعه قیمت نقدی بدون تغییر نسبت به روز گذشته  920دالر بر تن در مبنای شاخص سی اف آر شمال شرق آسیا و 835
دالر بر متریک تن بر مبنای شاخص سی اف آر جنوب شرق آ سیا قیمت خورد .سطح قابل معامله در 910-920دالر در هر
متریک تن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی بود .در همین حال شاخص سی اف آر جنوب شرقی آسیا بر اساس اختالف قیمت
بین شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در  80-90دالر در هر متریک تن معامله شد.
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