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بررسی روند قیمت های جهانی

بررسی بازار کودهای شیمیایی
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عرضه و معامله محصوالت پتروشیمی - شیمیایی

 عرضه و معامله محصوالت پتروشیمی - پلیمری

وضعیت محصوالت پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

 وضعیت محصوالت پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

 وضعیت محصوالت پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معامالت

خ ارز تغییر نمودار نر

میانگین قیمت های جهانی گروه های محصوالت پلیمری و شیمیایی

ارزش بازار 3،400 میلیارد دالری پروژه های خلیج فارس
یقا از نظر ارزش بازار و  ین شرکتهای منطقه خاورمیانه و شمال آفر گزارش بزرگتر

بازگشت دوباره بورس های منطقه پس از رکود ناشی از شرایط همه گیری

یافت پالستیک خ باز لزوم افزایش نر

یکا بررسی بازار گلیسیرین آمر

بررسی بازار پلی وینیل کلراید اروپا

ی خورشیدی چین یکا برصنعت انرژ یم های امر تحر

سایه تورم بر اقتصاد جهانی و پیش بینی رشد اقتصادی

ید با ورود حدود 3 میلیون تن تعدیل احساسات و کاهش فشار خر

امید به بهبود بازار رزین های اپوکسی در نیمه دوم سال 2021 با وجود کاهش محدودیت های بازار
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وشییم در بورس - عرضه و معامله  وضعیت محصوالت پ�ت
)مقایسه تیرماه سال های 98، 99 و 1400(
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وشییم در بورس - قیمت پایا�ن معامالت  وضعیت محصوالت پ�ت
)مقایسه تیرماه سال های 98، 99 و 1400(
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وشییم - شیمیا�ی  عرضه و معامله محصوالت پ�ت
تیرماه  1400
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وشییم - پلیمری  عرضه و معامله محصوالت پ�ت
تیرماه  1400
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وشییم در بورس - تحلییل رقابت  وضعیت محصوالت پ�ت
تیرماه  1400

محصوالت شیمیایی با رقابت بیش از 100% ٭:

محصوالت پلیمری با رقابت بیش از %100:

محصوالت شیمیایی با رقابت کمتر از %100: 

محصوالت پلیمری با رقابت کمتر از %100: 

MDI خالص ۱۵۳% و نیتروژن مایع ۱۲۳%، زایلین مخلوط ۱۱۴%، ایزو بوتانول MDI ، %۱۰۹ استایرن ۱۰۶% و اسیدنیتریک 
% ۱۰۶

MDI با ۱۵۳ % بیشترین رقابت را داشت.

* رقابت ۱00 % برای معامالت با قیمت پایه

پت بطری ۱۳۰ % ، پت نساجی ۱۱۶% و پلی استایرن انبساطی %۱۰7

پلی اتیلن ترفتاالت بطری با ۱۳0% بیشترین رقابت را داشت.

----

----

× ۱00رقابت درصد=
پایانی قیمت

عرضه پایه قیمت
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تغی�ی نمودار نرخ ارز

۲0۹,۹0۶

۲۳۵,4۲۲
۲44,۶۶8

۲4۳,7۶۶ ۲4۱,۹7۲

۲۱۵,۹44

۲۲۲,۳۳8۲۲۱,000

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

sanarate.ir : منبع

۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲7

میانگین موزون نرخ ارز هفتگی نیمایی

میانگین هفتگی نرخ ارز لحظه ای 
بازار)پایان روز کاری(

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی
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۲0۹,۶0۹۲۱۵,۹44۲۲۱,000۲۲۲,۳۳7.۵نرخ ارز)ریال(
۱400/04/0۶۱400/04/۱۳۱400/04/۲0۱400/04/۲7 هفته منتهی به روز یکشنبه

کیلوگرمنام محصولردیف کیلوگرمقیمت دالر بر تنقیمت ریال بر  کیلوگرمقیمت ریال بر  کیلوگرمقیمت ریال بر  قیمت ریال بر 

۲۴۴,7۲۹۱,۲۲۹۲۵۲,۱۲۵۲۶۰,۵۴8۲7۰,۳۶۲پلی اتیلن سبک فیلم۱

یقی۲ ۲۴۹,۳۰۹۱,۲۵۲۲۵۶,8۴۴۲۶۵,۳77۲7۵,۴۳۲پلی اتیلن سبک تزر

۲۳۴,۹7۲۱,۱78۲۴۱,۶۶۳۲۴۶,۰۶۱۲۴۶,7۰۶پلی اتیلن سبک خطی۳

کستروژن۴ ۲۳۱,78۶۱,۱۲۵۲۳۰,7۹۰۲۳7,۰۳۴۲۳8,۴۶8پلی اتیلن سنگین ا

۲۰7,8۹۰۱,۰۴7۲۱۴,78۹۲۱7,۲۹8۲۱7,۹8۰پلی اتیلن سنگین بادی۵

۲۰۲,۵۱۴۱,۰۳۲۲۱۱,7۱۱۲۱7,۵۰8۲۲۲,۶۲7پلی اتیلن سنگین فیلم۶

یقی7 ۱۹۴,۹۴7۹87۲۰۲,۴8۰۲۰۹,۳۲۰۲۱۲,۴88پلی اتیلن سنگین تزر

۲۱۱,۶7۴۱,۰7۳۲۲۰,۱۲۳۲۲7,۳7۶۲۳۰,8۶۴پلی اتیلن سنگین دورانی8

۹)SPVC(ی سی ۳۰۵,8۶۱۱,۵۱۶۳۱۱,۰۰۳۳۱۴,7۱۵۳۱۱,۳۳۹پی و

۱۰)EPVC(ی سی ۳۶۲,۴۱۴۱,۹۱8۳۹۳,۴7۲۴۱7,۵۹۱۴۲7,7۲۲پی و

۳۵۵,۴۴۴۱,7۵7۳۶۰,۴۴۳۳۶۶,۵7۳۳۶۶,۲۵7پلی استایرن مقاوم۱۱

۲7۲,8۰۶۱,۳۹۵۲8۶,۱8۰۲۹۶,۴۴۹۳۰۳,۹۴۶پلی استایرن معمولی۱۲

۲8۵,۹۴۹۱,۴۴۲۲۹۵,8۲۲۳۰۹,۲۵۶۳۱۱,۱۲8پلی استایرن انبساطی۱۳

کربنات۱۴ 8۵۴,۲۶۱۴,۲۳۵8۶8,7۹7877,۵۹۱888,8۱۶پلی 

۱,۰۵8,۹۶۶۵,۱۴۱۱,۰۵۴,۶۶۰۱,۰۴۴,۰8۱۱,۰۲۹,۲78اپوکسی رزین۱۵

۲۹۰,۵۲۹۱,۴۵۹۲۹۹,۳۰۹۳۰7,۹۹7۳۰۳,7۳۵پلی پروپیلن پزشکی۱۶

۲۹۲,۳۲۱۱,۴۶8۳۰۱,۱۵۶۳۰۹,88۶۳۰۶,۹۰۴پلی پروپیلن فیلم۱7

۲۹۴,۹۰۹۱,۴8۱۳۰۳,8۲۲۳۱۲,۶۱۶۳۱۲,8۱8پلی پروپیلن شیمیایی۱8

۲۶۹,۴۲۱۱,۳۵۳۲77,۵۶۴۲8۵,7۴۲۲8۲,۴۰۲پلی پروپیلن نساجی۱۹

۲۰7,۶۹۱۱,۰۶۵۲۱8,۴8۱۲۳۰,۳۱۵۲۳۳,۳۹۹پلی اتیلن ترفتاالت بطری۲۰

۱۹۶,7۳۹۱,۰۰۹۲۰۶,۹۹۳۲۱7,۵۰8۲۱8,8۲۵پلی اتیلن ترفتاالت نساجی۲۱

۲۲)ABS(کریلونیتریل بوتادین استایرن ۴۹۳,۴۴۱۲,۳۵۳۴8۲,7۱۰۴۹۴,۰۱۲۴۹۴,8۹۰ا

۲۳)PBR(۳۳۵,۳۳۲۱,۶۹۶۳۴7,۹۲۹۳۶۴,۰۵۳۳7۴,۴۹۴پلی بوتادین رابر

۲۴)SBR(۳۵۹,۶۲۶۱,8۴۲۳77,88۰۳۹۴,۲8۶۴۰7,۶۵۶استایرن بوتادین رابر

پان۲۵ ۱۰۵,۵۳8۶۲۰۱۲7,۱۹۱۱۳۰,۱۶۹۱۳۰,۹۵7گاز پرو

پان مایع۲۶ 8۶,۵۴۱۵۰8۱۰۴,۲۹7۱۰۶,7۳۹۱۰7,۳8۵پرو

۱۰۴,۵۴۲۶۲۰۱۲7,۱۹۱۱۳۰,۱۶۹۱۳۰,۹۵7گاز بوتان ۲7

1۲۱۳,۶۶۵۱,۱۰۵۲۲۶,۶87۲۴7,7۴۱۲7۰,۳۶۲و3 بوتادین۲8

۱۰۴,۹۴۱۶۲۰۱۲7,۱۹۱۱۳۰,۱۶۹۱۳۰,۹۵7گاز مایع صنعتی۲۹

۳۰C3+۶۵,۰۶۳۳8۴78,8۵88۰,7۰۵8۱,۱۹۳

۱۹۳,۹۲۵۱,۰۲۰۲۰۹,۲۵۰۲۱۴,۱۰7۲۱۵,۴۰۳بنزن۳۱

۱۴۱,۹۶۱7۲۹۱۴۹,۵۳۶۱۵7,۱۶۹۱۶۰,۱۰۵تولوئن۳۲
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۱۴۹,۱۹۴7۶۱۱۵۶,۱۵۳۱۶۰,۳۳۱۱۶۱,۳۰۱ارتوزایلن۳۳%۹۹.۵

۱۶8,۴۳78۵۱۱7۴,۵8۶۱8۲,۲۴7۱8۱,7۱۳پارازایلین۳۴

۱۴۰,۱۴۶7۰۶۱۴۴,8۱۴۱۴8,۲۲۹۱۴۹,۰۹۳آروماتیک سنگین۳۵

۱۲۰,۲۳۳۶۰۶۱۲۴,۲۹۹۱۲7,۲۳۴۱۲7,۹7۱نفتای سنگین۳۶

۱۰7,۰۲۲۵۵۳۱۱۳,۳7۹۱۱8,۴7۳۱۱۹,۵۱7پنتان پالس۳7

کوره سبک۳8 ۱۰7,۶۵۱۵۵۶۱۱۴,۰۴۶۱۱۹,۱7۰۱۲۰,۲۲۰سوخت 

۱۰۲,۴۱۱۵۳۲۱۰۹,۱8۰۱۱۴,۶۰۶۱۱۵,۶8۴بنزین پیرولیز۳۹

۱۴۶,۴۳۹7۳۱۱۴۹,۹۶۲۱۶۰,۶۱۲۱۶۱,۵8۴زایلین مخلوط۴۰

8۰,7۴۱۴۱۱8۴,۳۲78۵,7۵۹8۶,۹۴۵برش سنگین۴۱

۵۱,۹۶۹۲۶۳۵۳,۹۶۶۵۵,۴8۲۵7,۱۳۱متانول۴۲

۲۱۹,۳۱۰۱,۱7۵۲۴۱,۰۹۹۲۴۹,۲۱۱۲۴7,۹7۳استایرن منومر۴۳

۱۹7,۳7۹۱,۰۵8۲۱۶,۹8۹۲۲۴,۲۹۰۲۲۳,۱7۶اتیل بنزن۴۴

۲۰7,۰8۴۹۹۶۲۰۴,۲۶۵۱88,۶۴۰۱7۴,78۵اسید استیک۴۵

۱۵7,۶۵۰8۰۱۱۶۴,۳۵۳۱7۰,۱8۵۱7۰,۱۰7اسید ترفتالیک۴۶

۳8۹,۹۴۳۱,۹۵8۴۰۱,7۲۹۴۱۱,۱۳۵۴۱۳,۶۲۳الکیل بنزن خطی۴7

ک )مایع(۴8 ۶8,۴۲۵۳۴77۱,۲۰۰7۳,۵۹۲7۴,۴۰۱آمونیا

ک )گاز(۴۹ ۶8,۴۲۵۳۴77۱,۲۰۰7۳,۵۹۲7۴,۴۰۱آمونیا

گرانوله۵۰ ۶۹,۱۲7۳۵۴7۲,۶۹۹8۲,۱۱78۲,۹۴۶اوره صنعتی 

78,۳77۴۰۳8۲,7۱۵8۴,۶۵۲8۵,۱۶۴اوره پریل۵۱

۳۵۳,۰۴۶۱,77۳۳۶۳,7۱۶۳7۲,۲۳۲۳۶۱,۳۶8ایزوبوتانول۵۲

۳7۰,۳۵۲۱,8۵۳۳8۰,۰7۳۳88,۹7۲۴۰۲,۱۵۱نرمال بوتانول۵۳

۱8۴,۵8۵۹۲۰۱88,777۱۹۳,۱۹7۱۹۴,7۲۳منو اتانول آمین۵۴

۱۹۹,۱۲۹۱,۰۴8۲۱۴,۹۹۴۲۲8,۴۲۶۲۳۰,۱۲۵دی اتانول آمین۵۵

۱88,۲۱۶۹۳8۱۹۲,۵۱۰۱۹7,۰۱7۱۹8,۲۰۹تری اتانول آمین۵۶

۳۹۴,۱۲۵۱,۹8۲۴۰۶,۵7۵۴۱۶,۶۴۶۴۳۳,۵8۳دی اتیل هگزانول۵7

۱۰۹,۵۲۱۵۴۳۱۱۱,۲۹۲۱۱۳,8۹8۱۲۲,7۱۹دی آمونیوم فسفات۵8

گالیکول۵۹ ۱۱8,۴۴7۶۰8۱۲۴,8۲7۱۳۰,۳۹۵۱۳۴,۶۲۱منو اتیلن 

گالیکول۶۰ ۱۴۱,۲۳77۴۶۱۵۳,۰۴۵۱۵۴,8۶۴۱۵۴,۱۳8دی اتیلن 

کاستیک۶۱ ۲۶,77۳۱۴۲۲۹,۰8۰۳۰,۱۲8۲۹,۹۴۱سود 

۳۶8,۹7۲۱,8۹۹۳8۹,۵۵8۴۱۹,۶۲۲۴۴۵,۴۴8کریستال مالمین۶۲

۶۳)TDI( ۳8۵,۶۱۲۲,۰۱۵۴۱۳,۳7۱۴۲8,۲۹8۴۳۶,۱7۱تولوئن دی ایزو سیانات

۵۲۶,۱۹7۲,۶۵۰۵۴۳,۶۳۹۵۶۱,۶۱۶۵8۶,۱۳7متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری۶۴

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری ۶۵
)KP۶۰۰(۴7۳,۵77۲,۳8۵۴8۹,۲7۵۵۰۵,۴۵۵۵۲7,۵۲۳

۴۶۶,۹۵۶۲,۳۴۵۴8۱,۰۶۹۵۳۹,۵7۲۵۶۹,۲۴۰متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص۶۶
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وشییم اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پ�ت

آسیا
کاهش PMI بخش تولید ژاپن در ماه ژوئن

که شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن از ۵۳ واحد در ماه مه به ۵۲/۴ در ماه  کرد  بانک مرکزی ژاپنی اعالم 
ژوئن کاهش یافت. PMI باالی ۵۰ نشانگر بهبود شرایط اقتصادی بخش تولید است. ماه ژوئن پنجمین بهبود متوالی 

یه مالیم تر بوده است. گرچه سرعت بهبود نسبت به ماه فور ماهانه در بخش سالمت را نشان می داد، ا

انتظار سودآوری Sinopec در نیمه اول سال 2021 برخالف زیان نیمه اول سال 2020 

که سود خالص آن در نیمه اول سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۶/۵ تا ۳8/۵ میلیارد یوان  شرکت Sinopec تخمین زده است 
کند. این شرکت  )۵/۶ تا ۵/۹ میلیارد دالر( باشد و ضرر ۲۲/۹ میلیارد یوانی در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ را معکوس 
کرده بود. Sinopec دلیل اصلی افزایش سود را  گزارش  در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نیز سود خالص ۳۱/۳ میلیارد یوانی را 

کرد. گیری عنوان  کاهش همه  بهبود قابل توجه قیمت در بخش نفت و مواد شیمیایی و 

احداث اولین کارخانه تولید مونومر استایرن توسط IndianOil در هند 

در  هند  مونومراستایرن  کارخانه  اولین  احداث  برای  را  طرحی  که  است  کرده  عنوان  دولتی  تولیدی  شرکت  این 
کارخانه ۳87،۰۰۰ تن در  کرده است. ظرفیت تولید این  پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی خود در پانی پات تصویب 
یه ۲۰۲۱،  از این در فور انتظار می رود این پروژه تا سال ۲۰۲۶-۲۰۲7 به بهره برداری برسد. پیش  سال خواهد بود و 
تا  بود،  کرده  تصویب  را  روپیه  میلیارد   ۳۲۹ سرمایه گذاری  هزینه  با  پانی پات  پاالیشگاه  توسعه  پروژه  ایندیان اویل 

ظرفیت خود را از ۱۵ میلیون تن/ سال در حال حاضر به ۲۵ میلیون تن/ سال افزایش دهد.

انتظار سودآوری PetroChina در نیمه اول 2021 با توجه به بهبود تقاضا

یان این شرکت در  که تخمین زده می شود عالرقم ز کرد  گاز چین عنوان  PetroChina بزرگترین تولیدکننده نفت و 
سه ماهه اول سال، بدلیل بهبود تقاضا و بهبود قیمت نفت خام و مشتقات آن، در سه ماهه دوم و در نتیجه نیمه 
اول سال این شرکت به سودآوری برسد. انتظار می رود در شش ماه اول سال جاری، سودآوری این شرکت 7۵-
گزارش ضرر ۳۰  که این شرکت  ۹۰ میلیارد یوان )۱۱/۶ -۱۳/۹ میلیارد دالر( بیشتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۰ باشد، 
میلیارد یوانی را داده بود. مسئوالن این شرکت عنوان داشته اند که هر دو تقاضای داخلی و خارجی چین بهبود یافته 

است. 
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سرمایه گذاری ایندوراما برای ساخت کارخانه بازیافت PET در اندونزی

در  پلی اتیلن ترفتاالت  پالستیکی  بطری  یافت  باز جدید  کارخانه  یک  ساخت  حال  در  تایلندی،  کننده  تولید  این 
کند و ساالنه ۱/۹۲  کار می  کارخانه در سال ۲۰۲۳ شروع به  گفته این شرکت، این  غرب جاوا در اندونزی است. به 
یافت  میلیارد بطری پالستیکی پت را به منظور حمایت از برنامه دولت اندونزی در استخراج زباله های اقیانوسی باز
یافت جدید فاش نشده است. اندونزی در صدد است 7۰ درصد از  کارخانه باز گذاری در  می کند. جزئیات سرمایه 

کاهش دهد.  انباشت پالستیکی خود از سال ۲۰۱7 را تا پایان سال ۲۰۲۵ 

پیش بینی رشد 2/4 درصدی تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و آفریقای شمالی  

پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی )منا( در سال ۲۰۲۱، ۲/۴ درصد رشد 
کند. پیش بینی ماه ژوئن بانک جهانی در مقایسه با ماه ژانویه ۰/۳ درصد افزایش داشته است. پیش بینی می شود 
کسیناسیون و افزایش تولید نفت، درآمد بیشتری را برای صادر  که با کاهش محدودیت های سفر، رشد برنامه های وا
گفته فعاالن بازار،  کند و در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی منطقه به ۳/۵ درصد برسد. طبقه  کنندگان منطقه ایجاد 
این منطقه باید از جهش اخیر بهای نفت، تقاضای شدید خارجی و کاهش اختالالت اقتصادی ناشی از همه گیری 

کرونا بهره مند شود.

بهبود روند تولید نفت اوپک پالس با توجه به بهبود قیمت ها

یجی تولید با توجه به افزایش قیمت نفت را تأیید  پک پالس در ماه ژوئن برنامه های خود برای افزایش تدر اعضای او
کردند. مطابق با تصمیم ماه آوریل آ ن ها مبنی بر بازگرداندن ۲/۱ میلیون بشکه/ روز به بازار بین ماه های مه تا ژوئیه، 
پک  که پس از ماه ژوئیه، طبق توافق او گروه در ماه ژوئیه 8۴۱،۰۰۰ بشکه/ روز افزایش یافت. انتظار می رود  تولید این 
گروه تا ماه آوریل  گذشته بمنظور مواجهه با بحران قیمتی به وجود آمده در بازار نفت خام، تولید این  پالس در سال 
گفته عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، تصویر تقاضا نشانه های واضحی از بهبود  ۲۰۲۲ ثابت باشد. طبق 

شرایط را نشان داده است. در روز ۲۱ ژوئن، نفت برنت 7۴ دالر در هر بشکه معامله شد.

احتمال رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2021 

 ۴/۵ حدود  در  تواند  می  جاری  سال  در  سعودی  عربستان  اقتصاد  کس،  سا گلدمن  موسسه  کارشناس  گفته  به 
که پیش تر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۲/۵ درصد تخمین زده شده  کند، این در حالی است  درصد رشد 
یاض را در سال ۲۰۲۱ به سود برساند.  بود. افزایش تولید و قیمت نفت، همراه با رشد مطلوب غیرنفتی می تواند ر
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پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۲ نیز در حدود 7 درصد باشد، و در سال های 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نیز شاهد رشد ۱/۲ درصدی باشد.

ساخت واحد تولید آمونیاک آبی1 در مقیاس بزرگ در پتروشیمی Ruwais ابوظبی

یس ابوظبی ساخته شود، به  که قرار است در مجتمع مشتقات پتروشیمی راو تنظیم و طراحی قراردادهای این پروژه 
گروه وود اعطا شده است. شرکت ملی نفت ابوظبی )Adnoc( در حال پیش برد برنامه های توسعه تاسیسات تولید 
ک و شش پروژه مشتقات  ک( پروژه آمونیا کارهای مهندسی و طراحی اولیه )قبل از خورا ک آبی است. قرارداد  آمونیا
تأمین هیدروژن  امکان سنجی در مورد  ک مطالعه  ادنا این،  به موازات  وود اعطا شده است.  گروه مشاور  به  دیگر 
آبی۲ برای این پروژه را نیز انجام خواهد داد. پیش بینی تصمیم نهایی سرمایه گذاری برای این پروژه در سال ۲۰۲۲ و 
ک آبی ابوظبی ظرفیت تولید ۱ میلیون تن  راه اندازی آن برای سال ۲۰۲۵ هدف گذاری شده است. واحد تولید آمونیا

در سال را دارد. 
1. Blue ammonia
2. Blue hydrogen
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اثر منفی کمبود تراشه در خودروسازی آلمان  

کمبود جهانی تراشه های نیمه هادی و آسیب آن به بخش  که با توجه به ادامه روند  گروه تجارت VDA عنوان داشته 
خودرو، تولید خودرو در آلمان ۴۲۰،۰۰۰ دستگاه نسبت به مقدار پیش بینی شده کاهش داشته باشد.

 Solvay راه اندازی آزمایشی  کارخانه بازیافت باتری  ماشین های الکتریکی توسط

Solvay در حال همکاری با شرکت Veolia متخصص صنعت بازیافت است. هدف این همکاری بازیافت فلزات 
گرانبهای مورد استفاده درباتری های وسایل نقلیه الکتریکی )EV( برای استفاده مجدد است. این دو شرکت توافقنامه 
کردند تا واحد این پروژه در مکانی در فرانسه آغاز شود. پیش بینی می شود طرح، مجوزها ،  عملیاتی مشترکرا امضا 

تاسیسات و تجهیزات این کارخانه در سال جاری نهایی شود.

روند کند جذب خودروهای برقی در کشورهای با GDP کمتر در اتحادیه اروپا

که مصرف وسایل نقلیه الکتریکی در اتحادیه اروپا در  کرد  انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا در تاریخ ۶ ژوئیه اعالم 
گین هیبریدی ۱۰/۵ درصد  کشورهای با تولید ناخالص داخلی کمتر، پایین تر است. در حالی که باتری های برقی و پال
کشور عضو با تولید  گذشته تشکیل می دهند، ۱۰  کل اتومبیل های جدید فروخته شده در اتحادیه اروپا را در سال  از 

ناخالص داخلی متوسط زیر ۱7،۰۰۰ یورو، سهم بازار کمتر از ۳ درصد را تشکیل می دهند.

اروپا
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آمریکا
افزایش تولید نفت پایه آمریکا

یه نشـــان می دهد، اما  آخریـــن داده هـــای پاالیشـــگاه های آمریکا بهبود تولیـــد پایه نفت را پس از طوفان زمســـتانی فور
میـــزان تولید نســـبت بـــه روند بلندمـــدت همچنان پایین اســـت. میزان تولید برای مـــاه آوریل در مقایســـه با کمترین 
یـــه در حالـــی افزایش یافت، که ۴۲ درصـــد از ظرفیت تولیـــد آمریکا برای نیمی از مـــاه تعطیل بود.  میـــزان خـــود در فور
گذشـــته بود.  مقدار تولید ماه آوریل نســـبت به مقدار مشـــابه ســـال ۲۰۲۰ افزایش داشـــت، اما تقریبًا برابر با ســـالهای 
تولیـــد ســـاالنه در اواســـط مـــاه ژوئیـــه مانند ســـال های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ اســـت. پاالیشـــگاه هـــای آمریکایی از مـــاه آوریل 

کرده بودنـــد، اما روند بازگشـــت آنها افزایش یافته اســـت. شـــروع به راه انـــدازی مجدد واحدهـــای خود 

اعالم شرایط فورس ماژور لیوندل بازل برای محصوالت وینیل استات مونومر و اسید استیک  

کســـیدکربن، مجبور به کاهش  بنـــا بـــه گفته منابع بـــازار، لیوندل بازل پس از نقـــص مکانیکی در سیســـتم تامین مونوا
ظرفیت تولید VAM و اســـید اســـتیک خود شـــده اســـت. مدت زمان شـــرایط فورس ماژور در نامه ذکر نشـــده اســـت 
کارخانه ظرفیت تولید ۳8۵،۰۰۰ تن در ســـال VAM و ۵۴۴،۰۰۰ تن در ســـال  و میزان تأثیر آن مشـــخص نیســـت. این 

گالسیال را دارد. اسید اســـتیک 

 ABS برای محصول  INEOS Styrolution اعالم شرایط فورس ماژور

طبـــق گفته یک مشـــتری، واحـــد امولســـیون در کارخانه ABS در آدیســـتون اوهایو دچار نقص مکانیکـــی غیرمنتظره 
شـــده اســـت. در نتیجـــه، INEOS Styrolution در تمـــام گریدهـــای ABS اعـــالم شـــرایط فـــورس ماژور کرده اســـت. 

کارخانه ۱۹۵،۰۰۰ تن/ ســـال اســـت. ظرفیـــت تولیـــد ABS این 

کاهش فروش اتومبیل آمریکا به دلیل محدودیت های موجودی کاال

فـــروش خودروهـــای ســـبک جدیـــد مـــاه ژوئن آمریکا نســـبت بـــه ماه مه بـــرای دومیـــن ماه متوالـــی کاهش یافـــت زیرا 
صنعـــت همچنـــان بـــا محدودیت های زنجیـــره تامین و کمبود جهانی ریز تراشـــه مواجه اســـت که منجـــر به کاهش 
گزارش شـــده فصلـــی از طرف دفتـــر تحلیل اقتصـــادی آمریکا،  کاالهای فروشـــندگان می شـــود. طبق نرخ  موجـــودی 

فـــروش تقریبـــًا ۱۱ درصد نســـبت به مـــاه مه کاهش یافته اســـت.
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برریس روند قیمت های جها�ن

کاهش قیمت پیشنهادی یک تولید کننده PVC برای قراردادهای تحویل در ماه ژوئن به هند

برای  خود  پیشنهادات  دلتا،  کرونای  جدید  جهش  شیوع  میان  در  آسیا،  شرقی  شمال  در  عمده  تولیدکننده  یک 
 CFR کاهش داده است. پیشنهاد قیمت ۱۵۲۰ دالر/ تن بر مبنای کلراید تحویلی به هند را  محموله های پلی وینیل 

هند بوده است. برای سفارش های ۵۰۰ تن و باالتر تخفیف ۱۰ دالری در هر تن نیز اعمال شده است.

پیشنهاد کاهش قیمت قراردادهای PVC توسط یک تولید کننده عمده در شمال شرق آسیا

کننده عمده شمال شرقی آسیا برای محموله های PVC  تحویلی به  گفته منابع بازار، پیشنهادات ماه ژوئن تولید  به 
کاهش یافته است. پیشنهادات محموله ها برای تحویل در ماه  چین در مقایسه با محموله های ماه مه ۲۰۰ دالر/ تن 
ژوئن ۱۳۴۰ دالر/ تن بر اساس CFR چین بوده است. پیشنهادات بر اساسFOB NE  به جنوب شرقی آسیا و سایر 
کاهش یافت و به ۱۳۴۰ دالر/ تن رسید. برای حجم محموله های باالی ۵۰۰ تن، تخفیف ۱۰  مناطق، ۱۵۰ دالر/ تن 

دالری در هر تن اعمال می شود.

افزایش قراردادهای بوتادین ماه ژوئن YNCC 2021 کره جنوبی

)YNCC( کره جنوبی قرارداد بوتادین ماه ژوئن خود را ۲۳۵ دالر/ تن باالتر از  Yeochun NCCیک منبع شرکت عنوان کرد، که
ماه مه و با قیمت ۱۲۴۵ دالر/ تن تسویه کرده است. قراردادDEL، YNCC برای ماه مه ۲۰۲۱ ۱۰۱۰ دالر/ تن بود. قیمت قرارداد 

BD ماهانه YNCC به صورت گذشته نگر تسویه می شود.

آسیا
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اروپا
افزایش تقاضا در بازار متانول اروپا با وجود افزایش محدودیت ها

پـــا برای مـــاه ژوئیه با توجه به محدودیت  واردات قوی تر شـــده اســـت. پیش بینی می شـــود در  تقاضـــای متانـــول در ارو
کار مجدد برخی واحدها، شـــرایط تامین و عرضه ســـخت تر شـــود.  نیمـــه اول مـــاه ژوئیـــه به دلیل تأخیر در شـــروع بـــه 
کـــه افزایش تمایل  کردند  یگـــران اعالم  یابی شـــدند. باز قیمـــت هـــای لحظه ای فوب روتـــردام ۳۰۵-۳۲۱ یورو/ تن ارز

پا اســـت. کار مجدد واحدهـــا و محدودیت موجود در واردات ارو بـــه خریـــد لحظه ای به دلیل تأخیر در شـــروع بـــه 

انتظار کاهش قیمت ها در بازار مونوپروپیلن گالیکول اروپا توسط خریداران اروپایی

کاهـــش یافت. قیمت- قیمـــت مونوپروپیلن گالیکـــول)MPG( در بـــازار هفتـــه دوم ماه ژوئـــن با انتظـــارات خریداران 
هـــایFD NWE لحظـــه ای MPG در هر دو طـــرف ۱۵۰ یورو به ازای هر تـــن کاهش یافت و بـــه ۲،7۰۰-۳،۰۰۰ یورو/ تن 
رســـید. قیمت هـــای لحظـــه ای FD NWE دی پروپیلن گالیکـــول )DPG( بـــا ۱۰۰ و۲۰۰ یـــورو در تـــن کاهـــش به ۳8۰۰-
۴۵۰۰ یـــورو/ تـــن رســـید. به طـــور کلی روند محدودیت ها در عرضه که در اواســـط ســـه ماهه دوم مشـــاهده شـــده بود 

در حال بهبود اســـت.

کاهش فرمول قراردادهای بیس فنل-A اروپا

پـــا بـــرای دومیـــن ماه متوالـــی در ماه ژوئیـــه، در میان کاهش قیمـــت بنزن و فنل در باالدســـت،  قراردادهـــای BPA ارو
کاهـــش یافـــت. قراردادهـــای FD NWE، BPA در مـــاه ژوئیه در محـــدوده ۱،۵۵۱-۱،۶۰۱ یورو بر تن اســـت. نرخ هزینه 
که بـــه معنی کاهش ۳۳ یـــورو به ازای هر تن بـــرای BPA در این  بر اســـاس نســـبت جنبش قیمت ماهانه فنل اســـت 

است. ماه 

تثبیت قیمت های بنزن اروپا به دلیل افزایش قیمت نفت خام

پـــا بدلیـــل بهبـــود قیمت نفت خـــام و افزایـــش قیمت بنـــزن در آســـیا و آمریکا شـــاهد ادامه  قیمت هـــای بنـــزن در ارو
کاهـــش تقاضای پلیمـــر در برخی  رونـــد افزایشـــی خود با شـــیب مالیم اســـت. بهبود عرضـــه برخی از پاالیشـــگاه ها و 
از بخـــش هـــا بـــه ثبات بازار کمک کرده اســـت. شـــیب تند افزایشـــی منحنی قیمت ها نســـبتًا خطی شـــده اســـت و 
کننـــده ثبـــات انتظارات در بازار اســـت. هر قرارداد بنـــزن در ۱ تا ۱۰ ژوئیـــه ۹8۵ دالر/ تن و بـــرای ماه اوت با  منعکـــس 

قیمت ۱۰۵۵ دالر/ تن معامله شـــده اســـت.
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تثبیت قیمت های استایرن اروپا بدلیل احساسات بازار در بخش های باالدست

پا بـــا حمایت بهبود احساســـات  گرچـــه معامـــالت لحظـــه ای محـــدود بـــود اما قیمت هـــای لحظـــه ای اســـتایرن ارو ا
بـــازار جهانـــی در بخـــش باالدســـت ناشـــی از افزایـــش قیمت نفـــت خـــام و بنزن به عنـــوان مـــاده اولیه تثبیت شـــد. 
قیمت هـــای مـــاه ژوئیه در محـــدوده ۱،۱7۵ -۱،۲۰۵ دالر/ تن معامله شـــدند. میانگین قیمتـــی قراردادهای ماه ژوئیه 

در محـــدوده ۱،۱۹۵ دالر/ تـــن تخمیـــن زده شـــده اند. قراردادهـــای ماه اوت نیـــز ۱۲۵۰ دالر/ تن معامله شـــدند.

کاهش قیمت های های لحظه ای HDPE در ماه مه

گریدهـــای PE با وضعیت بی ســـابقه-ای  خریـــداران و فروشـــندگان HDPE در ســـال ۲۰۲۱ بـــه همراه خریـــداران همه 
روبـــرو شـــده اند و قیمـــت ها با وجـــود محدودیـــت در عرضه محصوالت به شـــدت افزایـــش یافت. بزرگترین ســـوال 
کـــه روند صعـــودی چه مدت مـــی تواند دوام داشـــته باشـــد. فشـــار رو به باال بـــر خریـــداران بی وقفه  ایـــن بـــوده اســـت 
بـــوده اســـت، اما ســـرانجام در ماه مه روند افزایش قیمت متوقف شـــد و قیمـــت قراردادهای HDPE پـــس از چند ماه 

کاهش یافت. افزایـــش 

افزایش دوباره قیمت نایلون 6 و 6/6 در اروپا 

کیلوگـــرم باالتر از  پـــا بـــرای تحویـــل در مـــاه مـــه ۰/۳۵-۰/۴۰ یورو در هـــر  قیمـــت  قراردادهـــای FD NWE نایلـــون ۶ ارو
کـــه نتیجه رشـــد فزاینده قیمت بنزن و ســـایر مواد اولیـــه در باالدســـت و همچنین وجود  ســـطح آوریـــل قـــرار گرفتند، 
پا نیز در میـــان افزایش شـــدید قیمت های مواد  تقاضـــای پایـــدار بوده اســـت. قراردادهـــای FD NWE نایلـــون ۶/۶ ارو
اولیـــه ، عرضه بســـیار محدود و تقاضای مناســـب، با افزایش ۰/۳۵-۰/۴۰ یورو/کیلوگرم نســـبت به مـــاه آوریل توافق 

است.  شده 

تعیین قرارداد بوتادین اروپا برای تحویل در ماه  ژوئن در محدوده 940  یورو/ تن

پا برای تحویـــل در ماه ژوئن ۹۴۰ یورو در هر تن تعیین شـــده اســـت که نســـبت به  قیمـــت مرجـــع قـــرارداد بوتادیـــن ارو
گرفته  مـــاه مـــه ۱۲۰ یـــورو در هـــر تن افزایش یافته اســـت. ایـــن توافق، در باالترین ســـطح دو ســـال و نیم گذشـــته قـــرار 
کننده تأیید شـــده اســـت. قیمت هـــای مواد  کننده و پنـــج مصرف  که به طور مســـتقیم توســـط شـــش تولیـــد  اســـت 
که رونـــد عرضه و تقاضـــای داخلی همچنان ثابت هســـتند، اما  اولیـــه نفتـــی ماه به مـــاه باالتر بوده اســـت، در حالی 

دلیـــل اصلی فشـــار رو به باال از ســـوی آمریکا بوده اســـت.
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INEOS به دنبال افزایش قیمت قراردادهای ماه ژوئن پلی پروپیلن در آمریکا

گرید پلیمر، از ۱ ژوئن، به دنبال افزایش ۳ سنت در پوند برای هر قرارداد  INEOS با توجه به تغییر در هزینه های پروپیلن 
است. این افزایش پس از افزایش قبلی شرکت در ماه مه اعالم شده است. قراردادهای PP آمریکا معمواًل مبتنی بر 
فرمول بوده و براساس PGP بعالوه یک افزودنی تنظیم می شوند. ICIS قراردادهای ماه آوریل DEL فله آمریکا گرید تزریق 
ک PP با همان شرایط ۱۰۴-۹7  هوموپلیمر PP را ۹۶ -۱۰۳ سنت/ پوند ارزیابی کرد، در حالی که قراردادهای کوپلیمر بال

سنت در پوند ارزیابی شد.

کاهش قراردادهای ماه ژوئن اتیلن اکساید آمریکا تحت تاثیر قیمت خوراک

اگرچه قراردادهای اتیلن اکساید آمریکا برای ماه ژوئن کاهش یافت، اما قیمت های اتیلن به عنوان ماده اولیه همچنان 
باال است. ICIS قیمت فوب خلیج آمریکا در ماه ژوئن را ۵۶/۴ تا ۶۵/۹ سنت/ پوند )۱،۲۴۳ تا ۱،۴۵۳ دالر/ تن( 
ارزیابی کرد که نسبت به ماه قبل ۲/8 سنت/ پوند پایین تر است. اگرچه قیمت ها در پایین-ترین نقطه از از زمان قبل 
گرفته اند، اما همچنان نسبت به سطح ساالنه ۱۵ درصد باالتر هستند. قراردادهای اتیلن در  از یخبندان ماه فوریه قرار 

ماه ژوئن ۳/۵ سنت/ پوند کاهش داشته است.

اثر قیمت خوراک بر بازار پلی استایرن آمریکا 

کاهش قیمت قرارداد های ماه ژوئن، بازار پلی استایرن در حال مشاهده جهت روند قیمت مواد اولیه است.  پس از 
قیمت قرارداد های ماه ژوئن پلی استایرن، به دلیل کاهش هزینه های مواد اولیه و کاهش نگرانی های عرضه 8 سنت/ 

پوند )۱7۶ دالر/ تن(، پایین تر معامله شدند. 

افزایش قیمت ABS، با وجود قدرت تقاضا و محدودیت عرضه 

قیمت های ABS آمریکا در میان ادامه محدودیت عرضه و تقاضای شدید، باالتر ارزیابی شد. دو تولیدکننده به طور 
کرده اند، یکی از تولید کنندگان افزایش ۹ سنت/ پوند )۱۹8 دالر/ تن(  گانه افزایش قیمت را برای ماه ژوئیه اعالم  جدا
که عرضه مواد اولیه بهبود یافته  کرده است. در حالی  از ۵ ژوئیه و دیگری افزایش 7 سنت/ پوند را از ۱ ژوئیه اعالم 
است، اما همچنان گریدهای PC /ABS  و ABS مقاوم در برابر شعله همچنان با محدودیت مواجه هستند. پیش بینی 

می شود که عرضه تا اواسط سه ماهه سوم دچار محدودیت باشد.

آمریکا
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پایین ترین سطح قراردادهای اتیلن آمریکا در شش ماه گذشته 

کاهش ۳/۵ سنت/ پوند )77 دالر/ تن( نسبت به ماه مه معامله شدند. تسویه  قراردادهای اتیلن ماه ژوئن آمریکا، با 
گرفتند. در میان افزایش تولید  کمترین میزان شش ماهه خود یعنی ۳۴/۲۵ سنت در پوند قرار  حساب قراردادها، در 
کر بخار و افزایش موجودی انبار شده، معامالت لحظه ای اتیلن در ماه ژوئن در محدوده ۲۶-۳۴ سنت/  کرا واحدهای 
پوند متغیر بود، در مقایسه قیمت های ماه مه  در محدوده ۳۳-۴۰ سنت/ پوند و در ماه آوریل در محدوده ۶۱-۴8 

سنت/ پوند معامله شدند.

افزایش قیمت قراردادهای ماه ژوئیه اتیلن آمریکا در میان مشکالت تولید

اتیلن آمریکا تحت فشار مسائل تولید و  قیمت های لحظه ای 
افزایش هزینه های مواد اولیه افزایش یافت. قیمت هر قرارداد در 
۹ ژوئیه ۳۱/۵ سنت/ پوند )۶۹۴ دالر/ تن( ارزیابی شد، این 
در حالی است که در آخرین معامالت ماه قبل و هفته آخر ژوئن 
قیمت ها در محدوده ۲8 سنت/ پوند معامله شدند. افزایش 
قیمت NGL به عنوان خوراک نیز بر افزایش قیمت ها موثر بوده 

است.

دلیل  به  آمریکا  پلی اتیلن  قراردادهای  قیمت  افزایش 
محدودیت های عرضه

کنار محدودیت های  قراردادهای پلی اتیلن ماه ژوئن آمریکا در 
 ۵ مه  ماه  به  نسبت  قوی،  تقاضای  وجود  و  عرضه  در  موجود 
سنت/ پوند )۱۱۰ دالر / تن( افزایش یافت. قیمت های ارزیابی 
گذشته افزایش داشته است.  شده توسط ICIS طی هفت ماه 
LDPE دارای  و   HDPE تزریق  و  گیری دمشی  گریدهای قالب 
محدودیت هستند. بازار پلی اتیلن آمریکا همچنان تحت تاثیر 
اثرات طوفان زمستانی ماه فوریه قرار دارد، که تولید اتیلن و سایر 
مواد مورد استفاده در ساخت PE را با اختالل مواجه کرده است.

نمودار)۱( روند تغییرات قیمت اتیلن در بازار آمریکا اوت ۲0۲0 تا ژوئن ۲0۲۱

نمودار)۲( روند تغییرات قیمت گریدهای پلی اتیلن در بازار آمریکا 
اوت ۲0۲0 تا ژوئن ۲0۲۱
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امید به بهبود بازار رزین های اپوکیس در نیمه دوم سال 2021 
با وجود کاهش محدودیت های بازار

گر افزایش واردات محموله های آســـیایی و بهبود شـــرایط واحدهای محلـــی ادامه یابد، محدودیت  به نظر می رســـد ا
پـــا در نیمه دوم ســـال ۲۰۲۱ به اتمام برســـد. به دلیل مشـــکالت تولید واحدهای  در زنجیـــره تامیـــن رزین اپوکســـی ارو
کمبود پایدار عرضه اپوکســـی به  ک و تقاضـــای قوی در بخش پایین دســـتی،  محلـــی ناشـــی از محدودیت های خورا
مـــاه ژوئـــن انتقـــال پیدا کرد. تأخیرهـــای به وجود آمده در واردات و چرخش های اپوکســـی در فصل تابســـتان بیشـــتر 
بـــر تأمیـــن بازرگانان فشـــار می آورد. افزایش جذابیت صادرات از آســـیا بـــه غرب در تابســـتان ۲۰۲۱ منجر به صادرات 
کره جنوبی و چین شـــده اســـت، که می تواند محدودیت های عرضه را در ســـه ماه ســـوم  پا، بـــه ویژه از  بیشـــتر بـــه ارو
که این مســـئله فقـــط، چرخش های بـــازار اپوکســـی در تابســـتان را جبران  کاهـــش دهـــد، امـــا برخی عنـــوان می کنند 
پایی به پایـــداری تولیـــد واحدهای محلـــی با وجود  کـــرد. موضوع بـــا اهمیت عـــدم اطمینـــان خریـــداران ارو خواهـــد 
یگرانی ماننـــد Hexion خواهد  ک، محدودیت های مختلف تولید به ویـــژه برای باز مشـــکالت ناشـــی از کمبود خـــورا
ک  و به ویژه BPA و ECH مرتبط اســـت. پیش بینی می شـــود  بود. شـــرایط تولید و عرضه اپوکســـی به شـــدت به خورا

پا در تابســـتان امســـال، با وجود سفارشـــات معوقه سالم باشد. تقاضای اپوکســـی ارو

نمودار)۳( حجم صادرات رزین اپوکسی چین به اروپا از ژانویه ۲0۱۹ تا مه ۲0۲۱
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گفتـــه میشـــل بوســـی، مشـــاور بخـــش آروماتیـــک ICIS، چشـــم انداز تقاضا بـــرای نیمـــه دوم ســـال ۲۰۲۱ با  بـــه 
پا در ســـال ۲۰۲۰، این انتظـــار وجود دارد  احتیـــاط خوش بینانه اســـت. بـــه دنبال کاهش تقاضـــای ۱۰ درصدی در ارو
کامل تا ســـال ۲۰۲۲ با یک رشـــد ۳ درصدی باشـــیم  که در ســـال ۲۰۲۱ شـــاهد رشـــد تقاضای 7 درصدی و بهبودی 
پا به رشـــد خود ادامه دهد و در ۳ ســـال آینده شـــاهد رشـــد ۲  و انتظـــار مـــی رود که مصرف رزین های اپوکســـی در ارو
درصـــدی باشـــد. با برخی تعطیلی ها در بخش پایین دســـت پتروشـــیمی در تابســـتان امســـال، امکان جبـــران دوباره 
کـــه همیـــن مســـاله احتمـــال تعدیـــل فعالیـــت خرید را بـــاال می بـــرد و باعث کاهش فشـــار  موجودی هـــا وجـــود دارد، 

تأمیـــن و عرضه در پاییز می شـــود.

تقاضـــا مـــی تواند در پاییز تضعیف شـــود، اما معامـــالت و تقاضا های معـــوق، موجودی پاییـــن و محرک های 
کنند. در صورت دسترســـی بیشـــتر به ریز تراشـــه ها، تقاضـــای بخش خودرو  اقتصـــادی می توانند از بازار پشـــتیبانی 
یـــاد و معوق می  ک، تقاضای ز گرچـــه چالش های لجســـتیکی، محدودیت های خورا نیـــز ممکن اســـت بهبود یابد. ا
کشـــورهای  پایی و افزایش واردات  کند، اعتمادپذیری بیشـــتر بـــه تولید واحدهـــای ارو توانـــد بـــازار را از تعادل خـــارج 

کند. پایی در نیمه دوم ســـال ۲۰۲۱ پشـــتیبانی  آســـیایی می توانـــد از تأمین کنندگان ارو

نمودار)4( حجم صادرات رزین اپوکسی کره جنوبی به اروپا و چین از ژانویه ۲0۱۹ تا مه ۲0۲۱
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که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ اتفاق می-افتد، و به  بازار پروپیلن آسیا یک سونامی از عرضه جدید را پیش رو دارد 
محدودیت طوالنی مدت عرضه از پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ پایان می دهد. وقفه های غیرمنتظره در تولید از ابتدای 
کره جنوبی، فرموسا )FPC( در تایوان و شرکت  سه ماهه دوم ۲۰۲۰ باعث شد تا شرکت های پتروشیمی LG Chem در 
ENEOS در ژاپن، قیمت قراردادهای پروپیلن در شمال شرقی آسیا را به دو برابر افزایش دادند. اما اکنون، ورود حدود 
کاهش  ۳ میلیون تن/ سال ظرفیت پروپیلن جدید و بازگشتی در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ در آسیا، احساسات خرید را 

می دهد.

کراکر جدید خود را راه اندازی  کره جنوبی قصد دارند که واحدهای   GS Caltex و LG Chem ،از اواسط ماه ژوئن
کر که دارای ظرفیت پروپیلن ترکیبی حدود 88۰،۰۰۰ تن/ سال هستند،  کنند. انتظار می رود عرضه واحدهای جدید کرا
از ماه ژوئیه وارد بازار شود. در جنوب شرقی آسیا، هیوسانگ قصد دارد در سه ماهه سوم واحد PDH خود با ظرفیت 
۶۰۰،۰۰۰ تن/ سال را در ویتنام راه اندازی کند. تامین پروپیلن از بازار فیلیپین نیز آغاز شده است و شرکت Petron نیز از 
کاتالیستی بر بستر سیال )FCC( نرخ عملیاتی خود را افزایش می دهد. FCC ها به  کراکینگ  اواخر ماه مه در واحدهای 
  Pengerangدالیل اقتصادی از اواسط ماه فوریه تعطیل شده بودند. در مالزی، انتظار می رود که پاالیشگاه و پتروشیمی
کر و  کرا در نیمه دوم سال جاری پس از مدت ها غیبت به دلیل آتش سوزی در مجتمع خود در مارس ۲۰۲۰ واحدهای 

تعدیل احساسات و کاهش فشار خرید با ورود حدود 3 میلیون تن/ 
سال ظرفیت جدید به بازار پروپیلن آسیا، در سه ماهه سوم 2021

نمودار)۵( روند تغیررات قیمت پروپیلن آسیا ژوئن ۲0۲0- ۲0۲۱
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RFCC ۱ خود را دوباره راه اندازی کند. در حال حاضر، احساسات بازار به دلیل ضعف در بازار کلیدی پلی پروپیلن، که 
کاهش یافته است و اکنون، انتظار برای عرضه بیشتر پروپیلن در  دو سوم مصرف جهانی پروپیلن را تشکیل می دهد، 

آینده باعث کاهش عالقه به خرید در بازار آسیا شده است.

جهش ظرفیت تولید PP در بازار آسیا

کمبود شدید عرضه به دنبال اعالم پی در پی شرایط فورس ماژور در اروپا و  قیمت PP در سه ماهه اول ۲۰۲۱ به دلیل 
آمریکا افزایش یافته بود. در ابتدا قیمت های PP به دلیل محدودیت عرضه تحت فشار قرار داشتند، تولیدکننده های 
آسیایی برای افزایش قیمت محصوالت نهایی تالش می کردند، و بعدًا با وجود شیوع موج جدیدی از همه گیری ویروس 
کرونا شوک جدیدی به منطقه وارد شد. انتظار می رود اقدامات مختلف کنترلی از سوی دولتها برای جلوگیری از شیوع 
گذارد. با این وجود، تعداد زیادی  کرونا، بر مصرف پالستیک خانگی، خودرو و سایر محصوالت مرتبط تأثیر  ویروس 
پروژه جدید PP که در آسیا به اتمام رسیده اند یا در حال اتمام هستند، می توانند تا حدی از تقاضای پروپیلن پشتیبانی 

کنند. انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۱ تنها در چین، ۵/۳ میلیون تن/ سال ظرفیت PP جدید ایجاد شود.

محدودیت عرضه در اکسوالکل ها

در پایین دست پروپیلن و بازار اکسوالکل ها۲ قیمت های ۲-اتیل هگزانول و  n-بوتانول، بدلیل مشکالت مداوم در 
عرضه در سطح جهانی، در نزدیکی قیمت های اوج چند ساله خود در نوسان هستند و این مسئله از قیمت پروپیلن 
کمبود تأمین به دلیل برنامه ریزی های  کند زیرا تولیدکنندگان از حاشیه های قوی برخوردار می شوند.  پشتیبانی می 
انجام شده برای اورهال و اختالالت غیرمنتظره تولید، چه در آسیا و چه فراتر از آن است. با این وجود، در میان شکاف 
گسترده بین خرید و فروش، خریدها کند شده است، زیرا تولیدکنندگان پایین دستی تالش می کنند هزینه های باالی 
کنند. خریداران همچنین به دلیل چشم انداز نزولی قیمت پروپیلن از  کنندگان نهایی منتقل  مواد اولیه را به مصرف 
بحث واردات عقب نشینی کرده اند. پس از وقوع طوفان زمستانی آمریکا و با بازگشت حجم قراردادی آمریکا از ماه ژوئن 
کرونا نیز با تعطیل  به حالت عادی، نیازهای خرید در مقایسه با ماه های گذشته کاهش یافته است. موج دوم ویروس 
کاهش داد. این خوشبینی وجود  کردن واحدهای پایین دستی یا اجبار فعالیت واحدها با نرخ های پایین، تقاضا را 
دارد که ممکن است محدودیت ها در ماه ژوئیه برداشته شود و فعالیت های تجاری به تدریج افزایش یابد. ظرفیت های 
تولید چین نیز به مرور افزایش می یابد. افتتاح فاز دوم پتروشیمی ژجیانگ با ظرفیت ۲۶۰،۰۰۰ تن/ سال، در جریان است 
و انتظار می رود در ماه ژوئیه وارد مدار تولید شود. تأثیر ظرفیت های جدید بیشتر مورد توجه است اما فعاالن بازار انتظار 
کنند. عالوه بر این، در اوایل سه ماهه سوم انتظار  که واحدهای جدید به سرعت و با تمام ظرفیت فعالیت  ندارند 
1. Residue fluidised catalytic cracking
2. Oxo- alcohols
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که می تواند برخی از  کریلونیتریل-بوتادین- استایرن )ABS(  در چین  وجود دارد  گسترش بخش های پایین دستی آ
ظرفیت های جدید ACN را جبران کند.

کاهش یافته است، اما هنوز هم بسیار زیاد است. به همین   حاشیه سودها در پایان ماه مارس/ اوایل آوریل 
کاهش یافته است اما همچنان بیش از ۴۰۰ دالر  ترتیب، فاصله قیمتی بین قیمت های داخلی چین و لحظه ای آسیا 
در هر تن اختالف دارند، که قیمت های لحظه ای آسیا را برای کاهش بیشتر تحت فشار قرار می دهد. اکریلیک اسید 
و استرهای اکریالت آسیا با عرضه زیاد در اکثر گریدها و همچنین قیمت های اخیر NBA  و ۲-اتیل هگزانول به عنوان 

ماده اولیه پشتیبانی می شوند.

کننده اصلی در سالهای اخیر، بازار آسیا به طور فزاینده ای به نوسانات بازار   با تبدیل شدن چین به صادر 
کریالت به آمریکا و اروپا در میان فشار جهانی  گریدهای آ داخلی چین حساس است. جریان آربیتراژ برای برخی از 

عرضه، همچنان باز است و این مسئله شرایط جذابی را برای تأمین کنندگان آسیایی فراهم می کند.

افزایش محدودیت های  بازارهای زیادی تحت  یافته است، زیرا  کاهش  در جنوب شرقی آسیا میزان تقاضا 
مربوط به  کووید قرار گرفته اند.

محدودیت ها،  کاهش  برای  انتظار  و  یافته  کاهش  هند  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  موارد   اخیرًا  دیگر،  طرف  از 
کریلیک  خوش بینی برای بهبود تقاضا در هند را افزایش داده است. انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۲۱ واحد جدید آ

کریلو نیتریل آسیا ژوئن ۲0۲۱-۲0۲0 نمودار)۶( روند تغییرات حاشیه سود نقدی آ
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اسید شرکت نیپون شوکوبای۳  در اندونزی با ظرفیت یک میلیون تن/ سال به جریان بیفتد. در هند، پتروشیمی بهارات 
کرد و همچنین انتظار می رود  واحد  کریلیک اسید با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن/ سال را در آوریل ۲۰۲۱ راه اندازی  واحد آ

ترکیبی بوتیل-A و ۲-اتیل هگزانول با ظرفیت ۱۹۰ هزار تن/ سال را در اواسط سال افتتاح کند.

احساسات ضعیف در بازار ایزوپروپانول الکل

بازار ایزوپروپانول )IPA( در آسیا در کوتاه مدت شاهد هیجانات کمتری شده است. بازار واردات با کندی روبرو است. 
بازگشت دوباره عفونت های ناشی از ویروس کرونا، باعث کاهش تقاضا در بخش تقاضای اصلی یعنی رنگ و پوشش 
ها شده است، که حتی با مصرف بیشتر در بخش دارویی نیز قابل جبران نیست. دلیل دیگر ضعف احساسات ادامه 
روند نزولی استون، ماده اولیه اصلی در تولید IPA است. قیمت استون در طی یک ماه ۳۱/7 درصد سقوط کرده است. 
کند، زیرا بیش از نیمی از واحدهای تولید IPA در آسیا بر مبنای استون هستند. قبل  IPA معمواًل از استون پیروی می 
کرونا، به طور سنتی IPA مبتنی بر استون، از IPA مبتنی بر پروپیلن رقابت پذیری بیشتری داشت.  از شیوع ویروس 
کرد. به  با افزایش قیمت استون و IPA در طی بحران همه گیری، IPA مبتنی بر پروپیلن رقابت پذیری بیشتری پیدا 
کاهش یافت، اما بر اساس داده های ICIS در ۲8 مه ۲۰۲۱،  کاهش ارزش IPA، اما دوباره این رقابت-پذیری  دنبال 
تأمین کنندگان IPA مبتنی بر پروپیلن هنوز شاهد سطح اختالف سالم ۱۴۰ دالر/ تن هستند. تقاضای IPA در نهایت 
به صنایع جوهر، رنگ و پوشش بستگی دارد. IPA مبتنی بر پروپیلن عمدتا در صنایع پایین دستی الکترونیک مورد 

استفاده قرار می-گیرد که فقط ۱۰ درصد از کل بازار IPA را اشغال می کند.

که ترجیح دهند از IPA مبتنی بر  کنندگان خالصه می شود  در بخش دارویی، همه اینها به عادات مصرف 
که یک تاجر  کرونا، همانطور  کنند. حتی با وجود ادامه همه گیری ویروس  پروپیلن یا از IPA مبتنی بر استون استفاده 
جنوب شرقی آسیا اشاره کرد، زندگی هنوز ادامه دارد، بازار IPA نیز به نوعی شرایط عادی جهان را در پیش گرفته است. 

جدول)1( ظرفیت های جدید  پلی پروپیلن جهانی ) 1000 تن/ سال(

ظرفیت ) ۱000 کشورسایتشرکت
تاریخ  )شروع فعالیت(تن/ سال(

یا پلیمرخمینایران ۱7۵۲۰۲۱دی آر

سه ماهه اول SoharOQ۳00۲۰۲۱عمان

سه ماهه سوم RuwaisBorouge480۲۰۲۱امارات

3. Nippon Shokubai’s
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Baotou )Inn.Mongolia(Shenhua Baotou Coal Chem.400۲۰۲۱چین

مه Dagang )Tianjin(Sinopec Tianjin Co.۲00۲۰۲۱چین

یه Daqing )Heilongjiang(Heilongjiang Haiguo Longyou۵۵0۲۰۲۱چین ژانویه - فور

مارس Heze )Shandong(Dongming Hengchang Petrochemical۲00۲۰۲۱چین

سه ماهه چهارم Hongdong )Shanxi(Shanxi Coking۳00۲۰۲۱چین

سپتامبر LiaoyangPetrochina Liaoyang Petrochemical۳00۲۰۲۱چین

آوریل Ningbo )Zhejiang(Oriental Energy800۲۰۲۱چین

سه ماهه چهارم Qingdao )Shandong(Jinneng Science and Tech4۵0۲۰۲۱چین

سه ماهه سوم Shouguang )Shandong(Shandong Shouguang Luqing۳۵0۲۰۲۱چین

نیمه دوم Tianjin )Tianjin(Tianjin Bohai Chemical Group۳00۲۰۲۱چین

مارس Wuhan )Hubei(Sinopec / SK Wuhan۳00۲۰۲۱چین

سه ماهه سوم Xining )Qinghai(Qinghai Damei Coal400۲۰۲۱چین

سه ماهه سوم Zhangzhou )Fujian(Fujian Gulei Petrochemical۳۵0۲۰۲۱چین

Zhijin )Guizhou(Sinopec Guizhou Zhijin400۲۰۲۱چین

DaesanHyundai Chemical۵00۲۰۲۱کره جنوبی

UlsanUlsan Polypropylene400۲۰۲۱کره جنوبی

سه ماهه سوم Phulo Kari )Punjab(HPCL /Mittal Energy۵00۲۰۲۱هند

Phulo Kari )Punjab(HPCL /Mittal Energy70۲۰۲۱هند

Pengerang JohorPengerang efining and Petrochemical۹00۲۰۲۱-۲۰۲۰مالزی

سه ماهه دوم Cai MepHyosung۳00۲۰۲۱ویتنام

ICIS منبع: پایگاه داده عرضه و تقاضا



گزارش تحلییل
وشییم بازار جها�ن محصوالت پ�ت
خرداد ۱۴۰۰

33

خرداد ماه 1400

www.nipc.ir

سایه تورم بر اقتصاد جها�ن و پیش بی�ن رشد اقتصادی

فدرال رزرو در آخرین جلسه در ابتدای ماه ژوئیه نرخ بهره را در انتظار نگه داشت. پیش بینی های بانک مرکزی اکنون 
کی از آن است که نرخ ها در سال ۲۰۲۳ دو برابر شوند. اقتصاد آمریکا با سرعت بیشتری از آنچه تصور می شد نسبت  حا
به شرایط همه گیری در حال بهبود است . نرخ تغییر ساالنه در شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس، از ۱/۵ درصد 
در ماه آوریل به ۲/۱ درصد در ماه مه افزایش یافت. با بازگشت اقتصاد به روند تجارت، فشارهای تورمی در حال افزایش 
که باالترین میزان از ماه اوت ۲۰۰8 بوده  است. تورم در آمریکا نیز در ماه مه مجددًا افزایش یافت و به ۵ درصد رسید، 
است. با وجود تورم 8 درصدی، بانک مرکزی برزیل برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد و نرخ معیار 

خود را به ۴/۲۵ درصد رساند.

یکی از عوامل مهم در تورم، افزایش هزینه های انرژی است. قیمت نفت برنت این هفته پس از آنکه اوپک و 
کردند با افزایش مواجه شد و در هفته اول ماه  آژانس بین المللی انرژی روند تقاضا برای نفت خام را فزاینده پیش بینی 
کند تا بازارها به  ژوئیه در محدوده 7۵ دالر در هر بشکه معامله شد. iea از اوپک خواست تا شیرهای نفتی خود را باز 

اندازه کافی تأمین شوند.

شرکت هواپیمایی امارات ۵/۵ میلیارد دالر ضرر را نسبت به سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۱ گزارش کرده است. 
گیری، امارات در این مدت فقط ۶/۶ میلیون مسافر  کاهش شدید مسافرت های بین المللی به دلیل شرایط همه  با 
داشته است که 88 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. دولت دبی به حمایت از این شرکت که از ابتدای 

بحران تقریبًا یک سوم نیروی کار خود را تعدیل کرده است، ادامه خواهد داد.

یک سال و نیم پس از آغاز همه گیری بیماری کرونا، اقتصاد جهانی آماده است، پس از رکود اقتصادی ناشی از 
همه گیری، قوی ترین بهبود خود را در 8۰ سال گذشته در سال ۲۰۲۱ انجام دهد. اما انتظار می رود که بازدهی اقتصادی 
در کشورهای مختلف ناهموار و بسیار متفاومت باشد، و انتظار می رود بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که عقب 

مانده اند، رشد قوی را به ثبت برسانند.

پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۵/۶ درصد برسد، که بیشتر آن به دلیل قدرت بازیابی 
که تقریبًا برای تمام مناطق جهان برای سال ۲۰۲۱ بهبود  در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و چین است. در حالی 
شرایط اقتصادی پیش بینی شده است، اما بسیاری همچنان با همه گیری ویروس و آنچه احتمااًل سایه طوالنی آن 
کنند. انتظار می رود سطح تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۱، ۳/۲ درصد  است دست و پنجه نرم می 
گیری باشد، و پیش بینی می شود سرانه تولید ناخالص داخلی در بسیاری از  پایین تر از پیش بینی های پیش از همه 

بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه برای مدت طوالنی زیر قله های قبل از همه گیری باقی بماند. 

کنند. اقتصاد آمریکا با حمایت  کمک خواهند  آمریکا و چین هر یک به یک چهارم رشد جهانی در سال ۲۰۲۱ 
گسترده تر شود و رشد اقتصادی به  گسترده مالی تقویت شده است، انتظار می رود واکسیناسیون تا اواسط سال ۲۰۲۱ 
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که سریع ترین رشد از سال ۱۹8۴ خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود اقتصاد چین با توجه به  ۶.8 درصد برسد 
تمرکز کشور بر کاهش ریسک های مالی، 8/۵ درصد رشد کند.

میراث ماندگار همه گیری بر اقتصاد جهانی

که رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به ۶ درصد برسد، این  در سال جاری این انتظار وجود دارد 
امر به افزایش تقاضای خارجی و افزایش قیمت کاالها کمک می کند. با این حال، بهبود بسیاری از کشورها با تجدید 
شرایط همه گیری، واکسیناسیون نامناسب و برداشتن نسبی اقدامات حمایتی اقتصادی دولت محدود می شود. به 
که رشد اقتصاد جهانی با سرعت مالیم تر ۴/۴ درصدی پیش رود. در بلند مدت،  استثنای چین، پیش بینی می شود 
کرونا، ناشی  احتماال چشم انداز رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با وجود میراث ماندگار همه گیری 
از آسیب صنایع به دلیل از دست رفتن بسیاری از مشاغل، افت سنگین سرمایه گذاری ها، افزایش بدهی دولت ها و 
آسیب پذیری های مالی وسیع تر، کاهش می یابد. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این گروه در سال ۲۰۲۲ به ۴/7 

درصد برسد، زیرا دولت ها به تدریج حمایت های سیاسی خود را پس می گیرند.

گذاشتن سال  کنار  که واکسیناسیون عقب مانده است، رشد اقتصادی )با  کم درآمد،  در میان اقتصادهای 
گروه در سال ۲۰۲۲، ۴/۹  که میزان رشد این  کمترین سرعت در دو دهه اخیر خواهد بود. پیش بینی می شود   ،)۲۰۲۰
کم درآمد و شکننده و بیشترین آسیب را از این  کمتر از پیش بینی های پیش از همه گیری باشد. اقتصادهای  درصد 

شرایط دیده اند و درآمد سرانه آن ها حداقل به یک دهه گذشته بازگشته است.

از نظر منطقه ای، انتظار می رود که بهبود در شرق آسیا و اقیانوس آرام بیشتر باشد، که این مسئله بیشتر به دلیل 
قدرت بهبود چین است. در جنوب آسیا، شیوع مجدد ویروس جدید در هند و نپال با بهبودی روبرو شده است. انتظار 
کم عمقی را برای جبران انقباض سال  کارائیب رشد بسیار  که خاورمیانه، آفریقای شمالی و آمریکای التین و  می رود 

۲۰۲۰ به وجود آورند.

چشم انداز نامشخص 

که اقتصادهای پیشرفته واکسیناسیون گسترده جمعیت خود را به انجام  با توجه به پیش بینی ماه ژوئن انتظار می رود 
گذارند. پیش بینی می شود عمده بازارهای نوظهور  گیری را پشت سر  رسانند و به طور موثری تا پایان سال شرایط همه 
کاهش دهند. با این حال، چشم انداز  و اقتصادهای در حال توسعه نیز موارد جدید مبتالیان را به میزان قابل توجهی 
شرکت ها،  ورشکستگی  از  موجی  گیری،  همه  شرایط  در  است.  توجهی  قابل  اطمینان  عدم  شرایط  دارای  جهانی 

استرس های مالی یا حتی ناآرامی های اجتماعی می تواند بهبود شرایط را با چالش مواجه کند. 
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ن  تحریم های امریکا برصنعت انرژی خورشیدی چ�ی

درآمد سرانه از دست رفته در سال ۲۰۲۰ در دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، از جمله سه چهارم 
کامل جبران نخواهد شد. انتظار می رود تا پایان سال جاری  کم درآمد و توسع نیافته، تا سال ۲۰۲۲ به طور  کشورهای 
حدود ۱۰۰ میلیون نفر در فقر مطلق قرار بگیرند. این اثرات نامطلوب توسط آسیب پذیرترین گروه ها شامل، زنان، کودکان 

و کارگران غیر ماهر و غیررسمی بیشتر احساس خواهد شد.

که همراه با روند بهبود اقتصادی افزایش یافته است، در ادامه سال نیز ادامه  پیش بینی می شود تورم جهانی 
کشورها در محدوده هدف باقی بماند، اما در آن دسته از بازارهای نوظهور  یابد. با این حال، انتظار می رود برای بیشتر 
که تورم باالتر از مقدار هدف قرار دارد، ممکن است این روند پاسخگوی سیاست پولی  و اقتصادهای در حال توسعه 

نباشد و انتظارات تورمی به خوبی لنگر اندازد.

گذشته بخاطر هجوم پیمانکاران و شرکت های  بخش عمده ای از تحول صنعت خورشیدی خاورمیانه طی دو سال 
EPC چینی بوده است. پیمانکاران چینی، برای ساخت نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی ۲ گیگاواتی الخفرا در امارات 
متحده عربی، نیروگاه خورشیدی فوتوولتائیک 8۰۰ مگاواتی الخرصاه در قطر، چندین پروژه فتوولتائیک در چارچوب 
برنامه ملی انرژی های تجدید پذیر در عربستان سعودی و بسیاری از پروژه های دیگر در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در حال فعالیت هستند. اخیرًا ادعاهایی در مورد استفاده از نیروی کار اجباری و شرایط نامساعد آن ها در پروژه 
که توسط چین رد شده است. این ادعاها مربوط به امکانات موجود در منطقه  های خورشیدی منتشر شده است 
اکثر  در  که  جهان  پلی سیلیکون  از  درصد  حدود ۴۵  است.  چین  غربی  شمال  در  اویغور  کیانگ  سین  خودمختار 
که استفاده از  کنند  سلولهای فتوولتائیک استفاده می شود، از این منطقه سرچشمه می گیرد. منتقدان چین ادعا می 
گزارش ها  کلیدی تولید ارزانترین ماژول ها در جهان توسط چین شده است.  کار ارزان و بیگاری از آن ها عامل  نیروی 
کی از آن است که آمریکا در حال بررسی تحریم هایی در پاسخ به این ادعاها است. ظاهرًا هدف این تحریم ها این  حا
است که باعث شود صنایع خورشیدی چین در شرایط استفاده از نیروی کار خود تجدید نظر کند. با این حال، این امر 
همچنین می تواند بر اثرگذاری چین در تسلط بر زنجیره تامین فوتولتائیک ها اثر گذار باشد. پیامدهای تحریم ها به طور 
جدی در خاورمیانه احساس می شود، جایی که چندین مگا پروژه در حال ساخت یا در مرحله مناقصه قرار دارد. این 

منطقه به دلیل در دسترس بودن ماژول های ارزان قیمت از چین، کمترین تعرفه ها را در جهان دارا است.
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ارزش بازر 3،400 میلیارد دالری پروژه های خلیج فارس 

از  و  کرد  فارس ۰/۱۵ درصد رشد  پروژه های خلیج  ارزش شاخص 
مه  در ۱۳  دالر  تریلیون  به ۳/۴۳  به  ژوئن   ۱۰ در  دالر  تریلیون   ۳/۴۲

رسید.

کشور پیگیری شده در این شاخص در  کشور از هشت  چهار 
ماه مه افت داشته اند. بدترین عملکرد مربوط به عمان بود، بازارهای 
کاهش یافته  که بین ماه های مه و ژوئن  دیگر پروژه های خلیج فارس 
با   عراق  و  درصد   ۰/۶۶ با  بحرین  درصد،   ۱/۴۱ با  قطر  شامل  اند، 
۰/۰۴ درصد بودند. اما بازار پروژه های ایران با رشد ۱/۹7 درصدی از 
۲۳8/۹ میلیارد دالر در ماه مه به ۲۴۳/۶ میلیارد دالر در ماه ژوئن، 
از  جدید  های  پروژه  معرفی  با  رشد  این  داشت.  را  عملکرد  بهترین 
جمله خط لوله انتقال نفت ۳۲۰ میلیون دالری در خوزستان،  پروژه 
اندازه  ایستگاه  و  اردبیل  در  نفت  سازی  ذخیره  دالری  میلیون   8۰
کویت با  گیری ۱۶۰ میلیون دالری عسلویه بوشهر همراه بوده است. 
رشد ۰/۴۶ درصدی از ۲۳۰ میلیارد دالر در ماه مه به ۲۳۱ میلیارد دالر 
در ماه ژوئن، دومین بازار با عملکرد مثبت در خلیج فارس بود و پس 
از آن عربستان سعودی با ۰/۳ درصد و امارات متحده عربی ۰/۲۳ 

درصد رشد قرار داشتند.

ارزش پروژه هاکشور
 )میلیارد دالر(

۱،۳۶۵عربستان صعودی

7۶۳امارات

۳۹۵عراق

۲۴۴ایران

۲۳۱کویت

۲۱7قطر

۱۵۶عمان

۶۵بحرین

۳،۴۳۴کل خلیج فارس

جدول )2( ارزش پروژه های کشورهای 
حوزه خلیج فارس ماه مه 2021

نمودار)7( روند تغییرات شاخص ارزش پروژه های کشورهای حوزه خلیج فارس از سال 2011 تا 2021
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نمودار)8( درصد ارزش بازار آرامکو نسبت به 100 شرکت برتر

کت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر ارزش بازار  ین �ش گزارش بزرگ�ت
ی ایط همه گ�ی و بازگشت دوباره بورس های منطقه پس از رکود نایسش از �ش

اگرچه اکثر بخش ها در سال گذشته ضربه قابل توجهی را متحمل شدند، اما بسیاری از شرکت های بزرگ در خاورمیانه 
گذشته، بازارهای سهام در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی )منا(  شاهد بهبود روند در سال ۲۰۲۱ بوده اند. در سال 
گرفتند، اما امسال شرایط بدبینی تقریبا از بین رفته است و خوش بینی بیشتری به شرایط  در وضعیت نامناسبی قرار 

شرکت های بزرگ به وجود آمده است.

در رتبه بندی ساالنه MEED در بین ۱۰۰ شرکت برتر فهرست شده از نظر ارزش در منطقه منا، سرمایه بازار ۱۰۰ 
شرکت برتر با ۲۳/۴ درصد رشد از ۲/۴7۵ تریلیون دالر در سال ۲۰۲۰ به ۳/۰۵۴ تریلیون دالر در سال ۲۰۲۱ رسیده 

است. 

وزن  که  عربستان،  آرامکو  ارزش  از  گر  ا
سنگین تری در ارزش ۱۰۰ شرکت برتر دارد، صرف نظر 
کنیم، روند حتی قوی تری را در ۹۹ شرکت باقیمانده 
در این لیست شاهد هستیم، ارزش این شرکت  ها 
با ۲۰/۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۹۴8 میلیارد 
دالر و ۴۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۲۰ از 78۰ 
 ۲۰۲۱ سال  در  دالر  تریلیون   ۱/۱۴۱ به  دالر  میلیارد 

افزایش داشت. 

پیامدهای مداوم ۱8 ماه گذشته برای بورس های منطقه ای پر از فراز و نشیب بوده است. همه گیری کرونا توازن 
سرمایه گذاران در سراسر جهان را به هم زده است و علی رغم خوش بینی های موجود، هنوز ممکن است روند طبیعی به 
بازارهای سهام بازنگردد و جامعه بورسی با احتیاط بیشتری اخبار مثبت را دنبال می کند. بسیاری از اقدامات محرک 
اضطراری وضع شده توسط دولت های منطقه ای، مانند تعویق پرداخت وام های پرداخت شده به مشاغل در ازای 

کمک مالی به سیستم های بانکی منطقه، تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ ادامه داشت. 

از زمان شروع همه گیری، عدم گزارش صورت های مالی توسط شرکت های مذکور افزایش یافته است. علیرغم 
این، ۱۰۰ شرکت برتر مورد اشاره در MEED تا حد زیادی به استانداردهای گزارشگری عادی پایبند بوده اند.

قوی ترین بخش ها 

که ۶۲.۶ درصد ارزش ۱۰۰ شرکت برتر MEED را تشکیل می دهد، ۳ بخش از بزرگترین صنایع  به جز شرکت آرامکو، 
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با بیشترین ارزش بازار شامل صنایع بانکداری با 
و  درصد   ۱۶/8 با  شیمیایی  مواد  درصد،   ۴۳/۶
مخابرات با ۱۴/۵ درصد در رتبه بندی سال ۲۰۲۱  
می شوند. بانکها و موسسات مالی با ارزش ۴۹7 
 ۳8/۴ تجاری،  واحد   ۳8 شامل  دالر  میلیارد 
کل ۳۵۹ میلیارد دالری ۴۰  درصد بیشتر از ارزش 
شرکت مالی برتر در رتبه بندی سال قبل بودند. این 
بانک عربستان  ادغام دو  به دلیل  بیشتر  نیز  رشد 

است. ارزش بانک جدید اکنون ۶۵.۳ میلیارد دالر 
است. به طور متوسط، ارزش بانک های موجود در 

گذشته فقط  ۱۰۰ شرکت برتر در سال جاری ۲۵/۳ درصد افزایش یافته است، اما در بررسی رشد تجمعی طی دو سال 
۱/۳ درصد رشد داشته اند.

 در بخش مواد شیمیایی، ارزش ۱۴ شرکت  برتر در این رتبه بندی با ۵۵/7 درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ 
به ۱۹۱ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این رشد به دنبال یک افت چشمگیر بود که ارزش کل شرکت ها  از ۱۶۴ 
کاهش را شاهد بودند.  میلیارد دالر در اواسط سال ۲۰۱۹، به ۱۲۲/7 میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسید و ۲۵/۲ درصد 
بهبود گسترده در بخش مواد شیمیایی را می توان تا حد زیادی به رشد گسترده استفاده از پالستیک های یکبار مصرف 
برای اهداف پزشکی در نتیجه شرایط همه گیری نسبت داد. این مسئله روند رو به پایین تقاضای پالستیک از آسیا را 
معکوس کرده است. در همین حال پایین آمدن قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ باعث کاهش هزینه مواد اولیه صنعت نفت 

و افزایش حاشیه سودها شده است.

که اکثر شرکت های مخابراتی  بخش مخابرات از قاعده انقباض در سال ۲۰۲۰ مستثنی است، به این دلیل 
 MEED در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رشد مشابهی در ارزش بازار داشتند. ارزش ۹ شرکت مخابراتی موجود در ۱۰۰ شرکت برتر
با رشد ۲۳/۱ درصدی از مقدار ۱۳۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰، به ۱۶۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. این 
مقایسه با رشد متوسط ۱۵ درصدی ارزش شرکت های مخابراتی در سال ۲۰۲۰ نیز همراه است. این رشد مداوم در هر دو 
کننده افزایش چشمگیر تقاضا برای اینترنت و تلفن به دلیل افزایش دورکاری در  دوره تعجب آور نیست زیرا منعکس 
پاسخ به شرایط همه گیری است. تغییر عمده، جابجایی رشد بخش خدمات شهری با ۶/8 درصد ارزش شرکت ها در 
ک و مستغالت در رتبه بندی است که ۶/۶ درصد ارزش کل را نشان می دهد. این امر تا حدی  مقابل، شرکت های امال
ک و مستغالت و ساخت و ساز در بازار پروژه های منطقه ای، به ویژه در بازارهایی  کاهش اهمیت امال نشان دهنده 
مانند امارات است. با این حال، با توجه این مسئله با توجه به تغییر رویکرد جهانی سرمایه گذاری در انرژی های تجدید 

پذیر، اهمیت شدید بخش انرژی را نشان می دهد. 

نمودار)9( درصد سهم صنایع از 100 شرکت برتر با بیشترین 
ارزش )به جز آرامکو(
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جدول)3( لیست 10 شرکت برتر تولید مواد شیمیایی از لحاظ ارزش بازار

جدول)4( لیست 15 شرکت برتر منطقه از لحاظ ارزش بازار

ارزش شرکت موقعیتشرکت
)میلیارد دالر(

تغییر نسبت به سال 
۲0۲0 )درصد(

)Saudi Basic Industries Corporation )Sabic۹۹/۹۵۵/7عربستان

Adnoc Distribution۱۶/۲7۲/۱امارات

Sabic Agri-Nutrients Company۱۳/۰۳۵/۱عربستان

Yanbu National Petrochemicals Company۱۰/۵۳7/۲عربستان

Saudi Kayan Petrochemical Company7/۲۱0۵/4عربستان

National Petrochemical Company۶/7۱۱۹/0عربستان

Mesaieed Petrochemical Holding4/4-۶/۴قطر

Sahara International Petrochemical Company۵/۵۹8/4عربستان

Rabigh Refining & Petrochemical Company۵/۳۶۳/۳عربستان

)Qatar Fuel )Woqod۴/8۱0/8قطر

رتبه سال شرکت
۲0۲۱

رتبه سال 
صنعتبورستغییر۲0۲0

ارزش بازار
) میلیون 

دالر(

قیمت 
سهم
)دالر(

درآمد 
خالص 
)میلیون 

دالر(

نسبت 
P/E

 نفت وتداول ۱۱0آرامکو عربستان
گاز

۱،۹۱۳،۹۲۰۹/۶۹۳،4۲0۲0

۹۹،۹۰۰۳۳/۴4،۱۲۱۲۵شیمیاییتداول۲۲0سابیک عربستان

۶8،8۵۰۲7/8۳،40۳۲۱بانکتداول۳۵۲بانک الرجی

۶۵،۳۴۰۱۴/74،004۱۶بانکتداول۴84بانک ملی عربستان

۶۵،۰7۰۳۲/7۳،0۳8۲۱تلکامتداول۲-۵۳تلکام عربستان

companies ۱۰۰ MEED Top :منبع
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صنعت بسته بندی و بازیافت

یافت  یافت پالســـتیک در آمریکا در حدود ۱۲ درصد اســـت، برنامه ریزی های بســـیاری بـــرای افزایش نرخ باز نـــرخ باز
یافـــت از جمله  یافت مواد شـــیمیایی برای دســـتیابی بـــه اهداف بلنـــد پروازانـــه برنامه باز گرفتـــه اســـت. باز صـــورت 
یافت کشـــور بـــه ۵۰ درصد تـــا ســـال ۲۰۳۰ ضروری اســـت. از پالســـتیک  هـــدف ملـــی آمریـــکا بـــرای افزایـــش نـــرخ باز
کـــرد، اما ایـــن مـــوارد منوط به  یافتـــی بـــه روش مکانیکـــی مـــی تـــوان برای بســـته بنـــدی مـــواد غذایی نیز اســـتفاده  باز
یافـــت مجوزهای  یافتی به روش شـــیمیایی نیـــاز به در یافـــت گواهینامه هـــای ایمنـــی غذایـــی اســـت. اما مـــواد باز در
که  یافت شـــدند، در حالی  اضافـــی ندارنـــد. در ســـال ۲۰۲۰، فقـــط ۱۲ درصـــد از زباله های پالســـتیکی در آمریـــکا باز

مابقـــی دفن ، ســـوزانده و یا صادر شـــدند. .

گرفته توســـط ICIS، تا ســـال ۲۰۴۰ ، تنها می تـــوان ۱۶ درصد از زباله  های بســـته  براســـاس مطالعـــات صورت 
یافت شـــیمیایی و مکانیکی مـــی تواند، نرخ  کرد اما ترکیبـــی از باز یافـــت  بنـــدی را بـــا اســـتفاده از روش مکانیکی باز

یافـــت را بـــه ۳۰ درصد تا ســـال ۲۰۳۰ و ۴۰ درصد تا ســـال ۲۰۴۰ برســـاند.  باز

صنعت بســـته بندی یکی از بزرگترین بخشـــهای مصرف کننده پالستیک اســـت و و معموال مطالعات در این 
بخـــش متمرکز می شـــود. طبق گزارش انجمن شـــیمی آمریـــکا )ACC( ، تقریبًا ۴۲ درصد از پالســـتیک  های مصرفی در 

لزوم افزایش نرخ بازیافت پالستیک

۵۱،8۴۰۶/۰۲،۵۱۶۲۱تلکامابوظبی۶۶0اتصاالت   امارات

۴8،87۰۴/۴۲،۶۳0۱۹بانکابوظبی770اولین بانک ابوظبی

۴۴،۲8۰۴/8۳،۵0۵۱4بانکقطر4-84بانک ملی قطر

۴۲،۵۵۲۰/۴N/AN/Aیوتیلیتیابوظبیجدید۹N/Aشرکت ملی انرژی ابوظبی

۲7،۵۴۰۶/7۱،80۱۱4یوتیلیتیتداول۱-۱۰۹شرکت الکتریسیته عربستان

NBD ۲۱،۵7۴۳/۴۲،۱۵۵۱0بانکدوبی۱۱۱۱0امارات

Kuwait Finance House۱۲۱۳۱۲۱،۰۲۶۱/۴88۵۲۶بانککویت

Industries Qatar۱۳۱4۱گندلهقطر 
سازی

۲۰،۵۹۹۳/۵۱،۱۳۶۱8

کویت ۲۰،۰۲۳۲/7۱،۱۲4۲۳بانککویت4-۱۴۱0بانک ملی 

یاض ۱۹،۶۶7۶/۶۱،4۱۶۱۳بانکتداول۱۵۱۵0بانک ر
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بســـته بندی های انعطاف پذیر و ســـخت و برای کاربردهای غذایی و غیره اســـتفاده می شـــوند که شـــامل پلی-اتیلن، 
پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتاالت، پلی اســـتایرن، پلی اســـتایرن انبســـاطی و پلی وینیل کلراید می شـــود.

بســـیاری از پالســـتیک های مـــورد اســـتفاده در صنعـــت بســـته بندی بـــه دلیل کمبود سیســـتم جمـــع آوری و 
کـــه همین مســـئله اهمیـــت نیاز به  جداســـازی مناســـب، درنهایـــت بـــه عنـــوان زبالـــه پالســـتیکی تلقی می شـــوند، 
گروه مطالعات ICIS ضایعات پالســـتیکی تولید شـــده توســـط  مدیریت پســـماند را بیش از پیش روشـــن می ســـازد. 
بســـته بنـــدی هـــای انعطاف پذیـــر و ســـخت بـــه صـــورت HDPE،LDPE/ LLDPE ،PP ،PET ،PS ، EPS و PVC را 
مـــورد مطالعـــه قـــرار داده و تخمین می زنـــد که تقریبـــًا ۳۳ میلیون تن زباله پالســـتیکی در ســـال ۲۰۲۰ در آمریکا تولید 
یافت جمع آوری شـــده است.  شـــده اســـت. از کل زباله های پالســـتیکی تولید شـــده، تنها حدود ۱۹ درصد برای باز
یافت شـــده  طبـــق پایـــگاه داده ICIS Recycle Supply Tracker، تنهـــا ۱۲ درصـــد از زباله هـــا به صورت مکانیکی باز
اســـت و 88 درصد از زباله های پالســـتیکی  یا جمع آوری نشـــده و یا جمع آوری شـــده اما برگشـــت داده شـــده اند. 

یافت باقی مـــی گذارد.  ایـــن مســـئله توجه و فرصت مناســـبی را بـــرای افزایش نـــرخ باز

چالش های بازیافت

 PVC و PE، PP،PET ،PS ، EPS تخمیـــن می زند که ظرفیت فعلـــی بازیافت کننده های مکانیکی آمریکا بـــرای ICIS
حدود ۶/7 میلیون تن باشـــد. با افزایش مصرف پالســـتیک و متعاقب آن تولید زباله، ظرفیت باالتری برای دســـتیابی 
کافی به دلیل فقدان زیرســـاخت قـــوی جمع آوری  یافـــت باالتر مورد نیاز اســـت. با این حـــال، مواد اولیـــه نا بـــه نـــرخ باز
زباله های پالســـتیکی برای تأمین مواد اولیه ســـازگار و با آالینگی کمتر، چالش دیگری را در دســـتیابی به نرخ بازیافت 
باالتـــر ایجـــاد می کنـــد. عالوه بر ایـــن، به دلیل محدودیت هـــای فنی و اقتصـــادی نمی توان همه زباله های پالســـتیکی 
یافـــت مکانیکی مورد حـــرارت قرار  یافـــت کـــرد. هر بار کـــه پالســـتیک ها در حین پردازش یـــا باز جمـــع آوری شـــده را باز
می گیرنـــد، تخریـــب حرارتی کیفیت آنهـــا را کاهش می یابد. با بازیافت مکرر مواد پالســـتیکی افـــت خواص فیزیکی و 
مکانیکـــی محتوای بازیافتـــی رخ خواهد داد. حجم پلیمر بازیافتـــی نیز بر کیفیت نهایی بازیافت اثرگـــذار خواهد بود. 
کاربرد  مقدار ســـقف حجمی بازیافت بر اســـاس نوع پلیمر، دمایی که در آن پردازش شـــده و یا بازیافت می شـــود و نوع 
نهایـــی مـــاده بازیافتی متفاوت خواهد بود. بازیافت کنندگان ممکن اســـت زباله های پالســـتیکی را بـــه دلیل آلودگی 
ک، آلودگی با پلیمرهـــای دیگر و طیف وســـیعی از دالیل دیگـــر رد کنند. عـــالوه بر این،  بـــه مـــواد غذایی، مـــواد خطرنـــا
بســـیاری از انـــواع بســـته بندی های پالســـتیکی چند الیه هســـتن، که هر الیه معیارهـــای عملکردی خاصـــی را ایجاد 
یافـــت مکانیکی این مواد چنـــد الیه یا مخلـــوط وجود ندارد، امـــا می توانند به صورت شـــیمیایی  کنـــد. امکان باز مـــی 
بازیافت شـــوند. بازیافت به روش شـــیمیایی امـــکان پردازش زباله های پالســـتیکی آلوده و مخلـــوط را فراهم می کند، 

که در غیر این صورت می بایســـت دفن یا ســـوزانده شـــوند.
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افزایش قیمت مواد غذایی به باالترین سطح شش سال گذشته

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۰، شاخص قیمت مواد غذایی فائو )FPI( به باالترین سطح خود از پایان سال ۲۰۱۴ 
رسید، و با رسیدن این شاخص به ۱۰۵ واحد در ماه نوامبر، نزدیک به هفت درصد )۶/۴ واحد( نسبت به سال گذشته 

رشد داشته است. 

گفته رابوبانک۱، افزایش قیمت مواد غذایی نگرانی بسیاری از دولت ها را در بر داشته است: حوادث آب و  به 
هوایی و شرایط همه گیری باعث افزایش قیمت ها در سال ۲۰۲۰ شده است. رابوبانک گزارش می دهد که انعطاف پذیری 
از مشخصه های مهم کشاورزی جهانی در سال ۲۰۲۰ بوده است. علی رغم تحمل روند کلی سال گذشته، کشاورزی در 
سال ۲۰۲۱ با چشم انداز نامشخصی روبرو است ، به ویژه عدم اطمینان های روابط آمریکا و چین همچنان پابرجا خواهد 
بود. در حالی که رابوبانک انتظار دارد تقویت دالر آمریکا منجر به کاهش قیمت کاالهای کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۲۱ 

شود، اما انتظار نمی رود که ارز برزیل به سطح ضعیف تری در سال گذشته بازگردد.

بررسی بازار

کم بر بازار  تشدید تغییرات جوی و شرایط آب و هوایی و سپس همه گیری بیماری کرونا بدون شک کلید واژه اصلی حا
گذشته بوده است، اما با توجه به احتمال وقوع اثرات النینا ۲ در سال آینده، این مسئله می  کود شیمیایی در دو سال 

تواند ادامه یابد.

کود شیمیایی دارای فراز و نشیب بوده است. Nutrien بهار سال ۲۰۱۹ را بدترین  در سال های اخیر تقاضای 
فصل کاشت آمریکا در طول تاریخ توصیف کرد که رکورد کمبود بارش باران، کاشت زمین های کشاورزی را ۱۰ میلیون 

هکتار کاهش داد. این امر باعث کاهش مصرف قابل توجهی از کود شیمیایی بوده است.

شرایط نامطلوب بازار آمریکای شمالی، تقاضای جهانی کود در سال ۲۰۱۹/۲۰۱8 میالدی را معکوس کرد. با این 
کود در سال های ۲۰۲۰/۲۰۱۹، ۱/۶ درصد  کود شیمیایی )IFA(، مصرف جهانی  گزارش انجمن جهانی  حال، طبق 
نسبت به سال قبل از آن بهبود یافت و به ۱8۹/8 میلیون تن رسید، که تقریبًا روند انقباض سال قبل آن را معکوس کرد.

کود در ۲۰۲۰/۲۰۱۹ تحت تاثیر بارانهای موسمی هند، و شرایط مطلوب آب و هوایی  روند بهبود جهانی مصرف 
کود آسیای جنوبی و آمریکای شمالی نیز در سال ۲۰۲۰/۲۰۱۹ تقریبا شش درصد افزایش  گرفت. مصرف  آمریکا قرار 
گیری  یافته است، ۲ میلیون تن برای هند و آسیای جنوبی و ۱/۴میلیون تن نیز برای آمریکای شمالی. با شروع همه 
کود شیمیایی  که به اقتصاد جهان وارد شد، اختالل در بازار  کرونا در مارس ۲۰۲۰، با توجه به خسارت بی سابقه ای 
کود جهانی  که تقاضای  کرد  نیز تقریبًا اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. تا اواخر ماه مه سال IFA ،۲۰۲۰ پیش بینی می 
1. Rabobank
2. La Niña

برریس بازار کودهای شیمیا�ی
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کود از زمان افت هشت درصدی  کاهش داشته باشد. این بزرگترین انقباض در بازار  در سال ۲۰۲۰ در حدود ۳ درصد 
که مصرف پتاس  کرونا، تصور می شد  در طی بحران مالی جهانی یک دهه پیش بوده است. با توجه به شیوع ویروس 
کامال آسیب پذیر است. این امر تحت تاثیر واردات محور  کاهش تقاضا  و فسفات، در برابر اختالل در سمت عرضه و 
کود و همچنین تأثیر منفی همه گیری بر مصرف پتاس و فسفات بوده است. از  کننده  کشورهای مهم مصرف  بودن 
طرفی، انتظار می رفت که مصرف ازت به دلیل کاربرد وسیع تر در تولید مواد غذایی، قوی تر باشد. این مسئله در بحران 

اقتصادی قبل نیز دیده شده بود.

بر خالف پیش بینی های اولیه، بازار کود شیمیایی مقاومت قابل توجهی در برابر شرایط بحران اقتصادی از خود  
که در سال  کرد و خیلی زود شرایط خود را بازیابی نمود. IFA انتظار دارد  کلی اقتصادی را معکوس  نشان داد و روند 

۲۰۲۱/۲۰۲۰ تقاضای جهانی کود با رشد ۲ درصدی به ۱۹۳/۵ میلیون تن برسد.

مرکزی  دولت های  اولویت  اند.  داشته  نگه  پایدار  همه گیری  شرایط  وجود  با  را  کود  تقاضای  عامل،  چندین 
کود به محصول در سال ۲۰۲۰، شرایط مناسب آب و هوایی  به بحث تامین غذا و همچنین نسبت های مناسب 
کشورهای مهم صادراتی  در بازارهای اصلی و تضعیف ارزهای داخلی در مقابل دالر آمریکا باعث افزایش سود در 

محصوالت کشاورزی شده است.

کاشت فصلی افزایش  کشاورزی هند در سال ۲۰۲۰ نیز از یک شرایط موسمی خوب برخوردار شد. در نتیجه، 
گزارش IFA ، بازار آسیا به عنوان  یافت و چشم اندازهای فصل بهار ۲۰۲۱ نیز به همین ترتیب خوب بوده است. طبق 
کرده است و انتظار می رود هند به تنهایی بیش از  گذشته ظهور  کود در سال  بزرگترین عامل در رشد جهانی تقاضای 
نیمی از کل مصرف اضافی جهانی، طی سال های ۲۰۲۱/۲۰۲۰ را در اختیار داشته باشد. به نظر می رسد مصرف بیشتر 

۲0۱8/۲0۱7کود
)میلیون تن(

۲0۱۹/۲0۱8
)میلیون تن(

e۲0۲0/۲0۱۹
)میلیون تن(

f۲0۲۱/۲0۲0
)میلیون تن(

f۲0۲۲/۲0۲۱
)میلیون تن(

N۱۰۵/8)-۱/۹%(۱0۳/8+۲/7%(۱0۶/7()+۱/۶%(۱08/4+۱/0%(۱0۹/۵(

P۲O۵۴۶/۵)-۱/۳%( 4۵/۹+۲/۵%(47/۱()+۳/۲%(48/۶+0/۹%(4۹/0(

K۲O۳7/7)-۱/۶%( ۳7/۱-۲/8%(۳۶/۱()+۱/4%(۳۶/۶+۱/۳%(۳7/0(

)۱۹۵/۶)%۱/۱+۱۹۳/۵)%۲/0+()۱8۹/8)%۱/۶+۱8۶/8)%۱/7-(۱۹۰/۰کل

توضیحات:
اعداد داخل پرانتز درصد افزایش ساالنه را نشان می دهد.

مقادیر  e و f به ترتیب نشان دهنده مقادیر estimate و forcast است. منبع: IFA )نوامبر ۲۰۲۰(

جدول)5( پیش بینی روند تقاضا جهانی کودهای شیمیایی)میلیون تن(
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موارد مصرف

که در درجه اول در صنایع  کم رنگ، بدون بو با طعمی شیرین است  گلیسیرین مایعی بی رنگ  و یا متمایل به زرد 
بهداشتی و مراقبت شخصی، دارویی و صنایع غذایی و آشامیدنی استفاده می شود. بخش های اصلی مصرفی 
دیگر شامل توتون و تریاسیتین۱، پلی اول های پلی اتیلن برای پلی اورتان ها و رزین های آلکیدی است. سریعترین 

کاربردهای ضد یخ و اپی کلرو هیدرین )ECH( است. کاربرهای نهایی در  رشد در 

کننده استفاده می شود تا خواص لطافت و روان  کننده و مرطوب  گسترده به عنوان نرم  گلیسیرین به طور   
کند. همچنین از آن به عنوان  سازی را برای مصارف مراقبت های شخصی، محصوالت آرایشی و غذایی فراهم 
در  جایگزین  عنوان  به  بودن،  خورنده  و  سمی  غیر  خاصیت  دلیل  به  گلیسیرین  می شود.  استفاده  کننده  شیرین 

کاربردهای ضد یخ نیز استفاده می شود.

عرضه / تقاضا

انتظار می رود بازار جهانی گلیسیرین طی یک دهه آینده، نرخ رشد ساالنه ۵ درصدی داشته باشد. تقریبًا ۳۰ درصد 
از مصرف گلیسیرین آمریکا، از طریق واردات تامین می شود. 7۰ درصد دیگر در داخل آمریکا تولید می شود که تقریبًا 
کوشر۲ و ۲۵ درصد دیگر از فرآیند اولئوشیمیایی۳ است. حدود ۲۰-۱۵  گلیسیرین خام  7۵ درصد از طریق تصفیه 
1. Triacetin
2. Kosher
3. Oleochemical

ین آمریکا برریس بازار گلیس�ی

کستان، بنگالدش،  کانادا(، آسیا و اقیانوسیه )پا کشورهای قاره آمریکا )برزیل، آمریکا، آرژانتین، مکزیک،  در برخی 
استرالیا، فیلیپین( و روسیه نیز در افزایش تقاضای جهانی در این دوره نقش داشته باشد.

کند شود. این انجمن در حال حاضر پیش  کود در سال جاری و در سال آینده  IFA انتظار دارد رشد تقاضای 
کرده است و انتظار دارد تقاضا با  کود شیمیایی را در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۱  بینی افزایش یک درصدی تقاضای جهانی 
افزایش ۲/۱ میلیون تنی به ۱۹۵/۶ میلیون تن/ سال افزایش یابد )جدول ۵(. از نظر منطقه ای، همچنان افزایش قابل 
کود در آسیای جنوبی، اروپای شرقی، آسیای میانه، آمریکای التین و آفریقا نیز انتظار می رود. البته  توجهی در مصرف 
کود در سال ۲۰۲۰، اثرات بهبود اقتصادی ناچیز  کمتر به دلیل پیش خرید  احتمال وقایع آب و هوایی ال نینا ، تقاضای 
کود شیمیایی و تأمین مالی جهانی بر تقاضای  و ناهمواری در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ و تاثیر آن بر رفتار خرید 
کود در چین، اروپا و نیوزلند همگی  کننده جدید مصرف  مصرف مواد غذایی و همچنین  تدوین مقررات محدود 

می توانند بر روند مثبت پیش بینی شده توسط IFA تاثیر گذار باشند.
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درصد از تقاضای آمریکا نیز بر پایه فرآیند تالو۴ است.

کشور به   در سمت عرضه، با توجه به استفاده روز افزون از بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در چندین 
گلیسیرین جذاب تر شده است.  گسترش ظرفیت  گازوئیل،  صورت الزامات اختالط اجباری با 

اندونزی، مالزی و برزیل همگی در حال توسعه جاه طلبانه بیودیزل هستند، اندونزی در طی چند سال آینده 
کند تا ظرفیت بیودیزل خود را به ۳۰ درصد، مالزی به ۲۰ درصد و برزیل به ۱۵ درصد افزایش دهند. طبق  تالش می 
گالن بود.  داده های اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA( در سال ۲۰۲۰، ظرفیت تولید بیودیزل آمریکا ۲/۴7۶ میلیارد 
که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد، احتمااًل بر ظرفیت بیودیزل بلندمدت  توسعه  ظرفیت دیزل تجدید پذیر 
گلیسیرین خام را به عنوان محصول جانبی  گذاشت. برخالف بیودیزل، دیزل تجدید پذیر،  در آمریکا تأثیر خواهد 

تولید نمی کند.

 افزایش تقاضا در چین، هند، ژاپن و همچنین روسیه در بخشهای در حال رشد مانند اپی کلروهیدرین و 
پا و آمریکای شمالی با رشد تولید ناخالص  ضد یخ از عوامل اصلی رشد تقاضا است. انتظار می رود تقاضا در ارو

داخلی افزایش یابد.

قیمت

به  مشکالت  پی  در  گلیسیرین  قیمت های 
وجود آمده در زنجیره تامین ناشی از اختالالت 
که  آمریکا  خلیج  و  تگزاس  در  هوایی  و  آب 
اولیه  گشایش های  از  قبل  و  یه  فور اواسط  در 
افتاده  اتفاق  کرونا  ویروس  همه گیری  اقتصادی 
قیمت  افزایش  زد.  رقم  را  جدیدی  سطوح  بود، 
پروپیلن گالیکول باعث افزایش تقاضا برای تولید 
پروپیلن گالیکول  برای  جایگزینی  یا  گلیسیرین 
به  دسترسی  محدودیت  میان  در  واردات  شد. 
تجهیزات حمل و نقل و فضای حمل الزم مختل 
قرارداد های  به  مربوط  کرات  مذا است.  شده 
هفته  در  سوم  ماهه  سه  برای  آمریکا  گلیسیرین 
منتهی به ۱۰ ژوئن، در میان فشارهای چندگانه 

4. Tallow

گلیسیرین آمریکا ژوئن  نمودار)۹( روند تغییرات قیمت 
۲0۲0-۲0۲۱ )سنت/ پوند(
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صورت پذیرفت.

گلیسیرین یا جایگزینی پروپیلن- که قیمت های رقابتی برای تولید  تقاضا در حالی از عرضه پیشی می گیرد 
کاال در سراسر زنجیره تأمین همچنان محدود است، زیرا  گالیکول، همچنان از تقاضا پشتیبانی می کند. موجودی 
گاز نیز با افزایش قیمت نفت  یابی است. تقاضا در بخش نفت و  اقتصاد بعد از اوج بحران همه گیری در حال باز

خام در حال افزایش است.

 

فن آوری تولید

فرآینـــد تبـــادل اســـتری۵ بیش از ۶۰ درصـــد از تولید گلیســـیرین در جهان را تشـــکیل می دهد. فرآیند اولئو شـــیمیایی 
گیاهی، تقســـیم شـــده و تشـــکیل یک اسید  که در آن چربی ها و یا مولکول های روغنی  نیز دومین مســـیر رایج اســـت 
چـــرب و گلیســـیرین را می دهند. مقدار کمی گلیســـیرین  نیـــز همچنان از طریق فرآیند تولید کف در صابون ســـازی 

می شود. تولید 

چشم انداز بازار گلیسیرین آمریکا

ویروس  از  ناشی  تامین  زنجیره  محدودیت های  جهان،  نقاط  سایر  در  کسیناسیون  وا گسترش  با  می رود  انتظار 
برنامه  از  اندونزی و مالزی  آیا  که  بررسی این مسئله است  آمریکا دقیقًا در حال  گلیسیرین  بازار  یابد.  کاهش  کرونا 
کنند. این مسئله باعث افزایش تقاضا برای روغن پالم خام است، جایی  ی می  بلند پروازانه تولید بیودیزل خود پیرو
روغن های  تقاضای  کاهش  شد،  قرنطینه  وارد  چین  وقتی  است.  گرفته  پیشی  تقاضا  از  سنتی  طور  به  عرضه  که 

کرد.  کاهشی را به بازار وارد  کی فشار  خورا
با این حال، انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ 
با وجود مازاد  اولیه جهانی  بازارهای مواد 
عرضه بر تقاضا، به دلیل شرایط نامساعد 
و   ۲۰۲۰ سال های  در  کار  ی  نیرو کمبود  و 
۲۰۲۱ دارای محدودیت باشند. آمریکا به 
واردات  مورد  در  خود  تعرفه  تغییر  دنبال 
بیودیزل از آرژانتین است. وقتی آمریکا در 
تولید  کرد،  وضع  را  ها  تعرفه   ۲۰۱7 نوامبر 
به  آرژانتین  خام  گلیسیرین  و  بیودیزل 

گرفت. شدت تحت تأثیر قرار 

5. Transesterification

موقعیتشرکت

Emery Oleochemicalسینسیناتی، اوهایو

PMC Biogenixتنسی، ممفیس

Twin Rivers Technologiesکوئینسی، ماساچوست

Vantage Oleochemicalsگو، ایلیونز شیکا

P&G Chemicalsسینسیناتی، اوهایو

جدول)6( واحدهای تولید گلیسیرین آمریکا
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برریس بازار پیل وینیل کلراید اروپا

کاربردهای پلی وینیل کلراید

کلراید یک ترموپالســـتیک ســـخت و بادوام اســـت و به ویژه در بخش ســـاخت و ســـاز که بیش از نیمی از  ینیل  پلی و
یادی دارد. از PVC برای ســـاخت لولـــه های آب و فاضالب  کاربردهای ز پا را شـــامل می شـــود،  مصـــرف تولیدات ارو
کننده ها و ســـایر مواد  کاربردهـــای تخصصی تر اســـتفاده می شـــود. بـــا افزودن نـــرم  و پروفیـــل هـــای  درب و پنجـــره و 
افزودنـــی ، ایـــن پلیمـــر مـــی توانـــد به انـــدازه کافی شـــفاف و قابـــل انعطاف باشـــد و بـــه عنـــوان فیلم در صنعـــت مواد 
غذایـــی یـــا مصارف پزشـــکی مصرف شـــود. الیـــاف PVC در صنعت نســـاجی، صنعت مبل، پوشـــش کف، عایق 

کاربـــرد دارند. که بـــه ویـــژه در صنعت خودرو مهم اســـت،  ســـیم برق یا ســـاخت چـــرم مصنوعی 

عرضه / تقاضا

پـــا از محدودیت بســـیاری برخوردار اســـت، و همین مســـئله باعث افزایش چشـــمگیر قیمت  ی ســـی ارو بـــازار پـــی و
و افزایـــش قراردادهـــا تا نیمه اول ســـال ۲۰۲۱ شـــده اســـت. مشـــکالت شـــدید تولید در نیمه اول ســـال شـــامل فورس 
ماژورهـــای طوالنـــی مدت در دو واحد از شـــرکت  KEM ONE، دو واحـــد از Vynova  و واحد اصلی shin-Etsu  بوده 
اســـت. بـــا توجه بـــه بانک اطالعاتـــی عرضه و تقاضـــای ICIS تولیـــد و مصرف باید در مقایســـه با ســـال ۲۰۲۰ افزایش 
یابی  که عرضه به ۶،۵۰7،۰۰۰ تن در ســـال می رســـد، مصرف در حـــدود ۶،۳۹۴،۰۰۰ تن در ســـال ارز یابـــد، در حالـــی 
کارهـــا در خانه،  گیـــری افزایش یافتـــه اســـت. افزایـــش دورکاری و انجام  شـــده اســـت، تقاضا بـــه دلیل شـــرایط همه 
کاهـــش درآمد هـــا و فـــروش محـــدود، مصرف کننـــدگان را تشـــویق بـــه ســـرمایه گذاری در زمینه نوســـازی و بازســـازی 
کز شـــهری شـــده اســـت.  کنـــد. این امـــر همچنیـــن منجر بـــه افزایش خانـــه های نوســـاز در خارج از مرا خانه هـــا مـــی 
یـــه در خلیج آمریکا  دسترســـی جهانـــی بـــه منابـــع PVC در طی نیمه اول ســـال پس از طوفان های زمســـتانی مـــاه فور
بســـیار محدود بوده اســـت، همچنین باران های ســـیل آســـا در ســـه ماهه دوم مشـــکالت اضافی ایجاد کرده اســـت. 
پا در بیشـــتر ســـال شـــده اســـت. تقاضای  تعرفه ها و قیمت های باال نیز منجر به بســـته شـــدن آربیتراژ از آمریکا به ارو
ی ســـی در آســـیا بـــه ویـــژه در هند بـــه دلیل همه گیـــری جهش جدید کرونـــا به میـــزان قابل توجهـــی کاهش یافته  پی و
اســـت. تقاضـــا در ترکیـــه نیز به دلیـــل تعطیالت ملـــی در ماه ژوئیه بـــه دلیل عید قربـــان کاهش یافته اســـت بنابراین 

کاهشـــی داشـــته اســـت. قیمت ها در نیمه دوم ســـه ماهه دوم روند 

قیمت

پا از اوایل ســـال ۲۰۲۰، به  دلیل افزایش تقاضا در بخش ســـاخت و ســـاز، محدودیت های  ی ســـی ارو قیمت های پی و
دسترســـی بـــه مـــواد اولیه و مشـــکالت تولیـــد، به طور قابـــل توجهی افزایـــش یافته اســـت. قیمت قراردادهای شـــمال 
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پـــا از ژانویـــه ۲۰۲۰ تا ژوئـــن ۲۰۲۱ تقریبا ۵8  غربـــی ارو
لحظـــه ای  قیمت هـــای  و  یافـــت،  افزایـــش  درصـــد 
بیـــش از دو برابـــر شـــدند. افزایـــش هزینه هـــای مـــواد 
اولیـــه در طـــی ایـــن زمـــان حتـــی قابـــل توجه تـــر بوده 
اســـت. هزینـــه اتیلـــن برای تولیـــد PVC در مقایســـه 
گذشـــته ۱۵8 یـــورو در هـــر  بـــا مـــدت مشـــابه ســـال 
تـــن افزایـــش یافته اســـت، در مقابـــل افزایش قیمت 
پـــا 7۳7 یورو/ تن بوده  قراردادهای شـــمال غربی ارو
کلـــی افزایش یافته  اســـت. قیمت صـــادرات به طور 
اســـت امـــا روند افزایـــش قیمـــت در اواخر ســـه ماهه 
کاهـــش یافته و معکوس شـــده اســـت. با  دوم ۲۰۲۱ 
وجـــود ایـــن ، قیمت هـــا در اواخر ژوئـــن ۲۰۲۱ بیش از 

دو برابـــر ژانویه ۲۰۲۰ هســـتند.

فن آوری تولید

ینیـــل  بیشـــتر PVC از طریـــق پلیمریزاســـیون مونومـــر و
کلرایـــد )VCM( بـــه عنـــوان ماده اولیـــه و در فـــاز مایع 
تولید می شـــود. فرآیند پلیمریزاســـیون تعلیقـــی تقریبًا 
۹۰ درصد تولید PVC را تشـــکیل می دهد. فرآیندهای 
دیگر شامل پلیمریزاسیون امولسیونی و پلیمریزاسیون 
تـــوده اســـت. پلیمریزاســـیون سوسپانســـیون متـــداول 
ترین فرآیند اســـت. از پلیمریزاســـیون امولسیونی برای 
تشـــکیل التکس با اندازه ذرات ریز اســـتفاده می شود 
کاغـــذ، پارچـــه و جوهـــر چـــاپ  کـــه در تولیـــد رنـــگ، 
کاربـــرد دارد. پلیمریزاســـیون تـــوده یـــک رزیـــن پودری 

کند. کـــه فیلم بـــا وضوح بـــاال تولید مـــی  می دهـــد 

ظرفیتموقعیتشرکت

Inovyn۵7۶بلژیک

Vestolit۴۵۰آلمان

Shin-Etsu Chemical۴۵۰هلند

Borsodchem۴۰۰مجارستان

Vynova Group۳8۰آلمان

Anwil۳۴۰لهستان

Inovyn۳۲۰فرانسه

Inovyn۳۲۰آلمان

Vinnolit۳۱۵آلمان

Kem One۳۰۰فرانسه

جدول)7( ظرفیت تولید PVC اروپا )هزار تن(

نمودار)۱0( روند تغییرات قیمت PVC اروپا، ژوئیه 
۲0۲۱ -۲0۲0
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چشم انداز

یافتی در مقایســـه با مـــواد خالص و  ی ســـی باز پا بـــر پایداری، ســـهم بـــازار پی و کیـــد بیشـــتر اتحادیه ارو بـــا توجـــه به تأ
پـــا در افزایش بهره وری انرژی در بازســـازی ســـاختمان ها،  طبیعـــی در حـــال افزایش اســـت. وجـــود قوانین اتحادیه ارو
که  کنـــد. پیش بینی می شـــود  ممکـــن اســـت تقاضـــای قابل توجهـــی بـــرای پروفیل های پنجـــره در دهه آینـــده ایجاد 

پا بین ســـالهای ۲۰۲۱- ۲۰۲۵، ۳/۲ درصد رشـــد داشـــته باشـــد.  مصـــرف ارو

پـــا بســـیار بـــاال رفته اســـت و انتظـــار  اصـــالح قیمت هـــا وجـــود دارد. طبـــق داده های  ی ســـی ارو قیمـــت پی و
عرضـــه و تقاضـــای ICIS، در ســـال ۲۰۲۲ تولیـــد و مصـــرف هر دو  افزایـــش می یابند و بـــه ترتیب بـــه ۶،77۴،۰۰۰ تن و 
پا در ســـال ۲۰۲۰،  ۶،۶۴7،۰۰۰ تـــن می رســـند. پیـــش بینی می شـــود پس از کاهش شـــدید ۶/7 درصـــدی تقاضای ارو

کند. ایـــن منطقه رشـــد تقاضـــای ۶/۹ درصـــدی در ســـال ۲۰۲۱ را تجربه 


