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  بررسی بازار كود اوره و محصوالت نیتروژنه در هفته منتهی به14 سپتامبر 2017
همان طور كه انتظار می رفت، هند درآخرین تندر خود، با مشكلی دو جانبه مواجه شد: محدود بودن پیشنهادهای فروش 
و باال بودن قیمت ها. قیمت كانتر سواحل شرقی، 245/5 دالر بر تن، از سوی شركت های ارائه كننده اوره چین، جاذبه ای 
نداشت. نتیجه ی عدم تمایل چین و قیمت باالی تامین كنندگان حاشیه خلیج فارس این بود كه تنها حجم كمی از محصول 
اوره در تندر IPL پیش خرید شود، از طرفی انتظار می رود كه به زودی تندر دیگری برگزار گردد. تخمین زده می شود كه نیاز 

به واردات تا پایان سال 1/5 میلیون تن باشد.
خبرها حاكی از آن است كه محصول خاورمیانه برای ماه اكتبر با قیمت حدود 250 دالر بر تن فوب خریداری شده است. در 
برزیل نیز محصول در حال بارگیری از خاورمیانه، با قیمت 260 دالر بر تن cfr، معادل بیش از 240 دالر بر تن معادل فوب 

خاورمیانه در این ماه فروخته شده است.
چشم انداز اوره در اروپا نیز به واسطه افزایش قابل توجه در قیمت های نیترات و قوی بودن یورو، تقویت شده است. با این حال، 
آخرین فروش های گرانول مصر، با قیمت حدود 265 دالر بر تن فوب و باالتر، از سطح قابل قبول خریداران اروپایی هنوز باالتر 
است. در ایاالت متحده آمریكا قیمت ها در نیمه دوم هفته گذشته با افزایش آنی مواجه شد، به طوری كه از قیمت كمتر از 230 

دالر بر شورت تن فوب نوال به 250 دالر بر تن cfr رسید. 
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با وجودی كه سرعت افزایش قیمت اوره همچنان برای بسیاری از خریداران نگران كننده است، اما با فعال بودن بازار برزیل، هند و اروپا در 
فصلQ4، برای تامین كنندگان شرایط مثبت پیش بینی می گردد. در نتیجه برای كندكردن و یا توقف روند صعودی قیمت به نظر می رسد 
كه رسیدن به تولید كامل در پلنت های جدید و یا بیشتر شدن فعالیت های صادراتی اوره چینی نیاز باشد. در حال حاضر نشانه ای از 
افزایش نقش صادراتی چین وجود ندارد و حضور پررنگ این كشور در بخش صادرات در فصل Q4 جای بحث و بررسی دارد. تا به امروز 
علیرغم افزایش قیمتها، به دلیل وجود محدودیت زیست محیطی و فشارهای شدید ناشی از هزینه های باال، نرخ های بهره برداری 

واحدهای اوره درچین افزایش نیافته است. با توجه به این موضوع تضمینی وجود ندارد كه صادرات چین درQ4 افزایش یابد.
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 محدوده  قیمت های كلیدی اوره بر اساس نوع اوره و مبادی صادراتی به ترتیب 225 تا 235 دالر بر تن اوره پریل فوب یوژنی 
و 232 تا 247 دالر بر تن برای تك محموله ی اوره گرانول فوب خاورمیانه می باشد. قیمت اوره گرانول فوب شمال آفریقا 

275-245 دالر بر تن و قیمت اوره گرانول فوب چین 240 تا 250 دالر بر تن بوده است.
قیمت آمونیاك مایع فوب خلیج یوژنی در هفته گذشته 210 تا 215 دالر بر تن فوب رقم خورده است. همچنین قیمت آمونیاك 

شمال آفریقا 235-225 دالر بر تن cfr و آمونیاك خاورمیانه 260 -230 دالر برتن فوب بوده است.     

   رقبای منطقه ای ایران:
از منطقه خاورمیانه خبر رسیده است كه یك محموله ای فوری با قیمت نزدیك به 250 دالر بر تن فوب برای ماه اكتبر پیش 
خرید شده است، همچنین فروش به هند از طریق یك بازرگان با قیمت نزدیك به 230 دالربرتن فوب گزارش شده است. این 
در حالی است كه پیشنهادهای فروش مستقیم نیز در محدوده    246-245 دالر بر تن فوب بوده است. آخرین فروش های 

برزیل، خالص برگشتی بیش از 240 دالر بر تن فوب را داشته است.
خبرها حاكی از آن است كه ایران برای ماه اكتبر معامالت خود با هند را با قیمت 235 دالر بر تن فوب دنبال كرده است. از 

این رو این كشور به واسطه ی تندر IPL و پذیرش تامین 265 هزار تن محصول، آسوده خاطر است.
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از كویت گزارش شده است كه PIC برنامه ای برای بارگیری به ایاالت متحده ندارد و انتظار نمی رود كه تا ماه دسامبر، 
محموله ای را به تایلند روانه نماید.

Fertil امارات، فروش محموله ی اوره گرانول را به یك بازرگان با قیمت حدود 247 دالر بر تن فوب گزارش كرده است. انتظار 
می رود كه این محموله در اوایل اكتبر بارگیری شود. 

از قطر خبر رسیده است كه Muntajat پیشنهاد فروش 25 هزار تن اوره قطر را در تندر اخیر IPL با قیمت 245 دالر بر تن فوب 
مطرح كرده است. همچنین خبرها حاكی از آن است كه 30 هزار تن اوره پریل در اواسط سپتامبر برای تولید NPK به هند 

بارگیری خواهد شد. Koch نیز در حال بارگیری محموله ی 40 هزار تنی گرانول به برزیل است.
از عمان گزارش شده است كه Amber تامین دو محموله ی 30 هزار تنی را به IPL متعهد شده است. Koch نیز  برای بارگیری 

45 هزار تن اوره به مقصد برزیل در 25-22 سپتامبر در حال رایزنی است.
سابیك عربستان اعالم كرده است كه 25 هزار تن اوره گرانول به مقصد جنوب شرق آسیا در اواخر سپتامبر/ اوایل اكتبر با 
قیمت حدود 247 دالر بر تن فوب فروخته است، به نظر می رسد كه گیرنده محصول   filipina La باشد كه با تامین كننده 
قرارداد دارد. خبر رسیده است كه سابیك در اواخر هفته گذشته پیشنهاد فروش 25 هزار تن اوره به هند را با قیمت 246 دالر 

بر تن فوب مطرح كرده است.
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گزارش شده است كه ایران تامین حدود 265 هزار تن اوره گرانول را به هند از طریق سه بازرگان تا 21 اكتبر متعهد شده 
است. همه محصوالت به سواحل غربی بارگیری می شوند و خالص برگشتی برای تولیدكنندگان در محدوده ی گستره ی 

پایین230 دالر بر تن فوب قرار دارد.
پتروشیمی شیراز گزارش كرده است كه چندین محموله را با قیمت حدود 235 دالر برتن فوب به بازرگانان فروخته است. این 

محموله ها اواسط تا اواخر اكتبر بارگیری خواهند شد.
همچنین خبرها حاكی از آن است كه اقدام الزم برای حمل و نقل محموله ی اوره ی ایران به مقصد مكزیك ، آفریقای جنوبی 
و اروپا در حال انجام است. در حال حاضر تولیدكنندگان برای حداقل 30روز آینده تعهداتی را برای فروش محصول در برنامه 

خود دارند.

   منطقه دریای سیاه / بالتیك :
از منطقه دریای سیاه گزارش شده است كه وضعیت OPZ هنوز نامشخص باقی مانده است و هیچ خبری مبنی بر توافق 

جدید درخصوص هزینه ها برای حمایت از راه اندازی مجدد تولید آمونیاك/ اوره به دست نیامده است.
از منطقه بالتیك خبر رسیده است كه قیمت های اوره گرانول به محدوده ی 240-238 دالر بر تن فوب افزایش داشته است. 
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همچنین نقل شده است كه قیمت ها برای ماه اكتبر به محدوده ی 245-242 دالر بر تن فوب برسد. قیمت اوره پریل حدود 
230 دالر بر تن فوب قرار دارد.

  
     بازار اوره چین:

تولید كنندگان چینی سطح قیمت های پیشنهادی خود را در اواخر هفته گذشته باال بردند. آنها قیمت های باالی مواد اولیه، 
نرخ بهره برداری پایین و نامشخص بودن ارز خارجی را از دالیل افزایش قیمت اوره ذكر كرده اند. تقاضای داخلی فصلی در 
شرایط آرامی قرار دارد، اما تولید كنندگان دلیلی برای كاهش قیمت نمی بینند. به دنبال فروش های صادراتی اواخر هفته 
گذشته با قیمت حدود 243 دالر بر تن فوب، پیشنهادهای فروش صادراتی اوره گرانول چین به حدود 250-245 دالر بر 

تن فوب افزایش یافته است. 
گزارش ها حاكی از آن است كه اوره پریل چین با قیمت كمتر از 245 دالر بر تن فوب در دسترس است، با این حال 
تولیدكنندگان پریل هیچ گونه تعجیلی برای فروش صادراتی ندارند. قیمت های داخلی در بسیاری از مناطق مقادیر بسیار 

باالتری را نشان میدهند.
خبرها حاكی از آن است كه موجودی بنادر كمتر از 600 هزار تن بوده و نرخ های بهره برداری چین حدود 61-60 درصد 

باقی مانده است. بازرسی های زیست محیطی در برخی از مناطق همچنان مانع از تولید می شود.
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در آخرین معامالت:
Coal China، 20-18 هزار تن اوره گرانول را با قیمت 242 دالر بر تن فوب برای بارگیری سپتامبر فروخته است. این محصول 
برای بارگیری به مكزیك پیش خرید شده است. خبر رسیده است كه این شركت یك محموله ی 30 هزار تن دیگر در بندر 
Jinzhuo در اختیار دارد. اما پیش بینی می شود كه به بازار داخلی روانه شود. تولید كننده قیمت 260 دالر بر تن فوب را نقل 

كرده است، هر چند كه ممكن است قیمت های باالتری برای بازار داخل امكان پذیر باشد.
     

   هندوستان:
در تندر خرید IPL كه در 8 سپتامبر برگزار شد، مدت زمان بارگیری اوره تا 21 اكتبر درنظر گرفته شده است. در این تندر، تنها 
11پیشنهاد فروش دریافت شد كه در مجموع 760 هزار تن را شامل می شود. طبق این تندر حدود 325 هزار تن اوره با قیمت 

241/22 دالر بر تن cfr برای سواحل غربی و 245/5 دالر بر تن cfr برای سواحل شرقی از طریق IPL تامین خواهد شد.
قیمت های كانتر سواحل غربی با كمترین قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی Comzest مطابقت داشتند. در حالیكه 
قیمت های كانتر سواحل شرقی بیش از 5 دالر بر تن كمتر از پایین ترین قیمت پیشنهادی ارائه شده برای سواحل شرقی )251 

دالر بر تنcfr( بوده است. 
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برندگان به شرح زیر می باشند:
سواحل غربی ) 267-265 هزار تن ( 

Comzest  : 172-170 هزار تن ) ایران ( 
Transagri :60 هزار تن ) ایران ( 

  Eastern : 35 هزار تن ) ایران (
سواحل شرقی ) 60 هزار تن (

Amber – 60 هزار تن ) عمان ( 
جمع كل :  327-325 هزار تن 

ایران از طریق این تندر تامین 267-265 هزار تن اوره را به هند متعهد شده است. فقط 60 هزار تن از سوی خاورمیانه عرضه 
می شود. اوره گرانول قطر و عربستان سعودی به طور مستقیم توسط تولیدكنندگان از طریق تندر با قیمت 245-246 
دالر بر تن فوب پیشنهاد شد كه باالتر از قیمت كانتر IPL بوده است. چندین بازرگان هم در كشورهای حوزه خلیج فارس 
پیشنهادی را ارائه نكردند. همچنین هیچ گونه محصول چینی از طریق بازرگانان با پیشنهاد فروش بیش از 255 دالر بر تن 

cfr پیش خرید نشده است.
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خبرها حاكی از آن است كه پیش از تندر، IPL برای تقریبا 500 هزار تن محصول هدفگذاری كرده بود. با توجه به حجم پایین 
اوره پیش خرید شده، برخی از منابع هندی عنوان كرده اند كه تندر جدیدی در اوایل هفته آینده توسط STC اعالم می گردد.
طبق آمار، حجم پیش خرید شده از طریق تندر برای آوریل 2017  تا مارس 2018 به 2/25 میلیون تن می رسد. آمار پایین 
اوره پیش خرید شده به همراه انتظار باالتر بودن نیاز تندر هند نشان می دهد كه 1/5 میلیون تن اوره تا پایان سال پیش خرید 

خواهد شد.          
  

   آمریكای التین و برزیل:
تامین كنندگان سطح قیمت های پیشنهادی خود را مجددًا در اواخر هفته گذشته بالفاصله پس از تندر IPL هند افزایش 
دادند. قیمت های پیشنهادی از حدود 255 دالر بر تن cfr به 260 دالر بر تن cfr و باالتر برای بارگیری سپتامبر و اكتبر افزایش 
یافت. حداقل 25 هزار تن اوره گرانول برای بارگیری در ماه سپتامبر با قیمت 260 دالر بر تن cfr فروخته شده است. در حال 

حاضر قیمت های داخلی حدود كمتر از 230 دالر بر تن معادل cfr قرار گرفته است.
واردات برزیل در ماه آگوست 334 هزار تن بوده كه نسبت به آگوست 2016، 15% افزایش داشته است. جمع واردات سال 
2017، 3/51 میلیون تن بوده كه نسبت به 8 ماه نخست سال 2016 ، ) 2/35 میلیون تن  (50% افزایش نشان می دهد. 
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با این حال بیشترین افزایش در Q1 بود كه با تاخیر افتادن حجم وسیعی كه در Q4 سال 2016 پیش خرید شده بود، ارقام 
Q1 افزایش یافت.

واردات Q2 2017 تقریبًا با 2016 همسان بوده است. تامین كنندگان عمده برزیل در سال 2017 ، قطر بوده است كه در 
ماه آگوست 165 هزار تن و از ماه ژانویه تا آگوست، 1/13 میلیون تن اوره را عرضه كرده است.   

   آمونیاك/ UAN و نیترات آمونیم:
قیمت های آمونیاك در مقادیر باال ثابت و پابرجا باقی مانده است. به واسطه ی تقاضای اضافی اروپا، تغییر مسیر محصول 
صادراتی ایاالت متحده به بازار داخلی و دسترسی محدود به صادرات الجزایر، قیمت های باالتری برای محصول آمونیاك 

در ماه اكتبر پیش بینی می شود.
در آفریقای شمالی افزایش قیمت به 230-225 دالر بر تن cfr رسیده است. این در حالی است كه پیش بینی می شود در 

شرق، خریداران هندی با افزایش قیمت های اخیر در خاورمیانه، برای ماه اكتبر با افزایش قیمت آمونیاك مواجه شوند.
افزایش قیمت اوره در ماه گذشته، افزایش قابل توجه قیمت نیترات آمونیوم را به همراه داشته است.

قیمت نیترات آمونیوم و كود مایع UAN به ترتیب در محدوده های 205 دالر بر تن  و 147 دالر بر تن فوب بالتیك بوده است.   
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لیست تفصیلی قیمت اوره پریل/
گرانول، آمونیاك، نیترات و سولفات 
آمونیم و UAN به همراه ترم قیمتی و 
منطقه صادرات و واردات آن درروبرو 

آمده است:

تهیه كننده: زهرا نیك بخش – مركز پژوهش پتروشیمی شیراز


