گزارش تحلیلی شکر مرداد ماه 59
شکر یکی از مهم ترین اقالم مصرفی به شمار می رود که با توجه به موارد کاربرد متعدد در صنایع غذایی  ،حساسیت باالیی در
میان افراد جامعه و متولیان اقتصادی نسبت به تغییرات قیمتی آن وجود دارد.رشد شدید قیمت این محصول در طی سال جاری
در
بازارداخلی باعث شده است که نگاه بسیاری از افراد جامعه به سمت چرایی این اتفاق معطوف گردد.شکر که تا چند ماه قبل در
قیمت
تقریبا با ثباتی در محدوده ی  2200تومان مورد دادوستد قرار می گرفت  ،به یکباره از اواسط بهار در مسیر رشد قیمتیی گیام
نهاد و
در طی دو ماه از مرز  2220تومان نیز فراتر رفت.در مورد دالیل جهش قیمتی شکر می توان به سه عامل رشد قیمت جهانی ،
محدودیت های وضع شده بر سر راه واردات این محصول و فراهم شدن زمینه های سوداگرانه اشاره کرد.
بررسی قیمت جهانی شکر خام در بورس نیویورک نشان می دهد که قیمت این محصول از ابتدای امسال تا  20مرداد زمان تهیه
–
گزارش از  260دالر در هر تن به  446دالر در هر تن افزایش یافته است که رشد  00درصدی را نشان می دهد.همچنین قیمت-
شکر سفید در بورس لندن نیز در همین مدت از  424دالر در هر تن به  244دالر در هر تن افزایش یافته است که بیانگر رشد
نوزده درصدی قیمت این محصول استراتژیک در مدت یاد شده می باشد.
ممنوعیت های قانونی بر سر راه واردات شکر خام به داخل به دلیل حمایت از تولید داخلی نیز عامل دیگری است کیه در بیروز
پدیده
ی گرانی افسار گریخته ی شکر داخلی تاثیرگذار بوده است و منجر به کاهش قابل توجه حجم فعالیت کارخانه های تصفیه شکر
شده
است بطوریکه کارخانه تصفیه شکر ورامین به دلیل عدم دریافت محموله شکر خام با تعطیلی فعالیت تولیدی خود مواجه شد.
اگرچه تولید  5.2میلیون تن شکرداخلی در طی سال زراعی گذشته  ،رکورد زنی این محصول را به همیراه داشیته اسیت امیا
محدودیت
های وضع شده بر سر راه واردات شکر خام به شکاف عرضه و تقاضای این محصول دامن زده است.در حالی که تقاضای ساالنه ی
شکر داخلی دو میلیون تن تخمین زده می شود ،ممنوعیت واردات شکرخام باالخص در نیمه اول سال که شرکت هیای تولیید
کننده قند-

و شکر به طور معمول اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه هر سال اقدام به تولید محصوالت می کنند و عمده فعالیت عملیاتی آنها
از
نیمه دوم سال آغاز می شود و معموال ا طی شش ماهه اول تصفیه شکر وارداتی را در دستور کار خود قرار می دهنید زمینیه را
برای-
فعالیت های سوداگرانه فراهم نموده و عده ای با خرید و ذخیره سازی شکر موجب شکاف بیش از پیش عرضه و تقاضای این
محصول شده اند.
بررسی سیاست های متولیان اقتصادی کشور در زمینه ی تعادل بخشی در بازار شکر نشان می دهد که به موازات تالش های
صورت گرفته در خصوص واردات شکر  ،بورس کاال بعنوان مرکز ثقل عرضه ی داخلی این محصول به مصرف کنندگان واقعی
مورد توجه قرار گرفته شده است.افزایش چشم گیر حجم شکر عرضه شده و فروخته شده در کنار وضع محدودیت هیایی بیه
منظور
هدایت شکر عرضه شده به سمت تقاضای واقعی  ،اقدام مبارکی است که باید به فال نیک گرفت.به نظر می رسد با تداوم ایین
سیاست
در ماه های آتی  ،شاهد متعادل شدن دوباره بازار شکر در هفته های آینده باشیم و قیمت این محصول اسیتراتژیک بخشیی از
مسیر طی
شده را به عقب برگردد.
در جداول زیر وضعیت عرضه و معامالت شکر در رینگ کشاورزی بورس کاال در چهار ماهه اول سال  52و  54نمایش داده شده
است.همانگونه که مشاهده می شود شاهد رشد بسیار شدید میزان عرضه و معامله ی این محصول در بورس کاال در چهار ماهه
اول
سال  52نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

گزارش تحلیلی فلزات شهریور 59
فاصله ذخایراین هفته روی با سال پیش به 095991تنرسید درحالیکه این عدد هفته پیش حدود  055991تین بیوده .
دلیل این سقوط برعکس انتظاری که ما از افزایش تقاضا داشتیم درهفته های آتی مشخص خواهد شد هرچند به نوعی
شاید بشه باالرفتن قیمتی راناشی از زور بیشتر فروشنده به نسبت خریدار تلقی کرد که به نوعی میشیه بیه افیزایش
تقاضاویا کاهش عرضه ربط داد اما اینکه ذخایر هم کاهش پیداکنه برای ما ازدرجه اهمیت باالیی برخورداره  .این هفته
حدود  0011تن کاهش داشتیم که بسیار رقم کمی بود درحالیکه سال پیش هفته مشابه رقم کاهش 00911تن بود.

البته همانطور که قبال گفتم طبق آمار سال پیش باید هرهفته که به آخر سال میالدی نزدیکتر میشیم کفه ترازو عرضه
و تقاضا به نفع تولید کنندگان روی سنگین تر بشه  .امیدوارم این روند درهفته های بعد با افزایش قیمت روی و کاهش
ذخایر روی خودشو نشون بده

در آخرین روز معامالتی ذخایر روی به  009591تن رسید که کاهش  0911تنی ناشی از 59تن کنسلد وارنتزهابه اضافه
0099تن از الیو وارنتزها را به دنبال داشت .در طول هفته شاهد کاهش  0011تنی روی بودیم که رقم زیادی نیست و بیا
عددی که ما درذهن داشتیم بسیار فاصله داره  .این کاهش درحالی اتفاق میوفته که سال پیش همین موقع طیی ییک
هفته کاهش  00911تنی داشتیم.

اما برسیم به مقایسه قیمتی سه فلز مس و روی و سرب باهمدیگه:

قیمت روی فاصله اش با سرب  59559دالر شده که نشون میده این هفته روی به نسبت سرب صیعود بهتیری داشیته
باتوجه به اینکه فاصله این دوفلز هفته پیش  955دالربوده
همچنین نسبت روی به مس تقریبا به  1505رسیده که نشون دهنده پیشرفت بهتر روی به نسبت مس دراین هفته بود.

.
فاصله قیمتی این سه فلز اساسی با قیمت سال قبل خود:

مس درحدود  955دالر منفی که با توجه به اینکه این تفاضل درهفته قبل  50559دالر بیوده نشیون مییده کیه میس
اوضاعشو نسبت به سال پیش تواین هفته خیلی بهتره کرده.
رشد قیمتی  95959دالری سرب به نسبت سال قبل  .درحالیکه هفته پیش این رقم حدود  90959دالر بود.

رشد قیمتی  505دالری روی به نسبت سال قبل  .این درحالیه که درهفته پیش این فاصله  91059دالر بوده  .این هفتیه
تقریبا بیشترسقوط دوهفته اخیرو جبران کردیم ومیشه به هفته پیش روهم اتکاکرد.
در هفته پیش روی حدود  05رویداد مهم داریم  .که سهم اروپا  5و چین  9و انگلیس  0و آمریکاهم  5روییداد مهیم را
منتشرخواهد کرد .

اخبار چین
1کارشناسان بازار فلزات شانگهای پیش بینی کردند که روی هفته بعد در رنج خاصی حرکت کنه  .پییش بینیشیونحرکت در بازه  9951دالر تا  9551دالر هست.
2همین کارشناسان پیش بینی کردند که سرب هفته آینده از لحاظ تکنیکالی باید باالی  0591دالر درهیرتن معاملیهبشه .البته خبرهای فاندامنتال با این پیش بینی درتضاد هست.
3میزان ذخایر روی در چین برای دومین هفته پیاپی کاهشی بوده (البته هفته پیش خبرش منتشر نشد ) .این هفتیهباکاهش  00511تنی به  959511تن رسید و باتوجه به اینکه دوهفته پیش آمار  959911تن بودوبا این آمیار میا حیدود
05511تن فاصله وجود داشته نتیجه میگیریم که هفته قبلش هم  0111تن کاهش داشت.
4هزینه  TCدر چین کاهش یافته که نشون دهنده کمبود کنسانتره روی دراین کشورهست .چینیهیا جدییدا اعیالمکردند که از کره شمالی هم کنسانتره وارد میکنند که چیزی حدود  991هزارتن کنسانتره برای هر سال هست  .ظیاهرا
کره شمالی یک معدن داره با ذخیره تقریبی  995میلیون تن ( .البته چینیها مخفی کارهای بزرگ دنیا هسیتند و کیره

شمالیها هم به خالی بندی تودنیا شهره هستند)  .اینم اضافه کنم این مقدار عرضه هیچ گونه تهدیدی نیست .همانطور
که یکی ازمدیران گلنکور اعالم کرده بود چین توانایی گسترش بیش از این در صنعت روی را نداره (منظورم اینیه کیه
توانایی نداره که از واردکننده یک دفعه به صادرکننده تبدیل بشه خیلی زور بزنه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه)

در هفته قبل آمار تولید سرب و روی توسط موسسه آماری ارائه شد که این دوفلز آمارهای متفاوتی راازخود ثبت کرده
بودند
سرب از اول سال میالدی تا ماه جوالی (فاصله 5ماهه) باتولید  5905هزار تن و مصرف  5051هزار تن که نشون دهنیده
مازاد تولید بر مصرف بود آماری برخالف دوره مشابه سال پیش خود که با تولید  5055هزارتن و مصرف  5915هیزارتن
کفه ترازو به نفع مصرف بشتر سرب بود ثبت کرد  .که به نوعی این آمار بر عملکرد سرب درهفته پیش تاثیر گذار بود.
اما آمارروی که تولید  5550هزارتنی دربرابر مصرف  5509هزارتنی نشان دهنیده کسیری 050هزارتنیی تولیید روی
دربرابر مصرف روی درطی 5ماهه اول سال بوده  .درحالیکه این آمار سال پیش ودردوره مشابه تولیید 0100هزارتنیی
درمقابل مصرف  5051هزارتنی نشان از مازاد 050هزارتنی روی درآن دوره داشت.

نکته جالب قضیه اینه که فاصله ذخایر روی با سال پییش دردوره مشیابه  9059تین کمتربیوده و ایین  550هیزارتن
( )050+050هیچ گونه تاثیری در ذخایر روی نگذاشته ( .قبال گفته بودم که تا آبان ماه امسال باید ذخایر روی لنیدن و
شانگهای چین به زیر 911هزارتن برسند تادرستی آمارهایی که ارایه داده بودند اثبات بشه .اینکه ذخایر چین بیه زییر
911هزارتن برسه امر محتملی هست اما ذخایر لندن رسیدن به زیر 911هزار تن یک کم مشکل به نظرمیرسیه هرچنید
تفاوت این هفته روی با کمترین مقدار ذخایر روی که  550599هزارتن هست به  55599هزارتن در آخر هفته رسیده
بود) .

من فکرمیکنم این رقم  95059+550هزارتن به نوعی در کارخانه های تولید کننده روی (ونه درانبارهای لندن ) ذخیره
بود و آزاد شدن انبارها باعث شده که ذخایر لندن سقوط چندانی نداشته باشه .

پوست اندازی بازار پتروشیمی
در تاریخ  99:فروردین 0559
حجم معامله هفتگی پلیمرها در هفته گذشته به  90هزار و  001تن رسید که در نوع خود رقمی قابل توجه به شمار می
رود.
به گزارش «پتروتحلیل»  ،این وضعیت در حالی به ثبت رسید که بخشی از عرضه هیای جیذاب در رینیگ پتروشییمی
بورس کاالی ایران حضور کمرنگی داشتند بنابراین احتمال تقویت این نرخ در هفته ای که گذشت وجود داشت هرچند
این رقم نیز داده های مهم و تاثیرگذاری را به بازار مخابره می کند .با توجه به عرف معامالتی در بیورس کیاال در سیال
های اخیر و دقیق تر پس از آزادسازی قیمت ها در تیرماه  ، 55حجم معامالت هفتگی باالتر از  91هزار تن را بیا رونیق
بازار مترادف می دانیم بنابراین شرایط معامالتی هفته گذشته ،وضعیت مطلوب تلقی می شود.
به عنوان مقایسه در بازه زمانی مشابه در سال قبل ،این حجم به بیش از  55هزار تن بالغ شده بود ،بنابراین می توان از
تقویت آرام بازار نیز سخن گفت .از سوی دیگر نگاهی به نوسان حجم معامالت در سالی که گذشت نشان می دهد کیه
روند عمومی این حجم به آرامی در مسیر افزایش قرار داشته هرچند در روزهای پایانی سال گذشیته ،ایین حجیم بیا
شییییییییتاب بیشییییییییتری در مسیییییییییر رشیییییییید قییییییییرار گرفتییییییییه بییییییییود.
رشد حجم معامالت در بورس کاال تنها برای پلیمرها را باید سیگنالی بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا میی توانید از تغیییر
شکل بنیادین بازار حکایت کند .در روزهای پایانی سال گذشته و دقیق تر در اسفندماه سال  ، 50حجم معامله پلیمرها

بییییییییش از  951هیییییییزار تییییییین بیییییییود کیییییییه رقمیییییییی بسییییییییار بیییییییاال
تلقی شده و البته رکورد  0ساله اخیر معامالت اسفندماه در بورس کاالی ایران را نیز شکسته است.
این در حالی است که آمار معامالت اسفندماه سال گذشته در آمارهای اعالمی از سوی بورس کاال بدون احتساب انیواع
غیراستاندارد موسوم به  OFFاعالم شده ،بنابراین واقعیت حجم معامالتی بسیار باالتر از این رقم ها است .با توجه بیه
این شرایط کاهش محدود و حتی تثبیت حجم معامله پلیمرها در سطوحی کمتر از  51هزار تن نیز منطقی به نظیر میی
رسید ولی ثبت رقمی نزدیک به  99هزار تن ،رفتاری خرق عادت ( شکننده شرایط عادی) محسوب می شود البته این
موضوع در شرایطی وخامت بیشتری پیدا می کند که قیمت های پایه نیز به صورتی غیرمنتظره و با شتابی بسییار بیاال
در مسیر رشد قیمت قرار گرفته بود یعنی نرخ های باالی فعلی خود به مثابه سرعت گیری برای حجم معیامالت تلقیی
مییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.
نکته دیگری را نیز باید در مورد حجم معامالت گسترده در روزهای اخیر یادآور شد و آن رشید مجیدد قیمیت هیای
جهانی محصوالت پتروشیمی است هرچن د که از شتاب افزایش قیمت ها به شدت کاسته شده و به عبارت دقییق تیر،
غالییییییییییب پتانسیییییییییییل رشیییییییییید نییییییییییرخ هییییییییییا در بازارهییییییییییای
جهانی محصوالت پتروشیمی مستهلک شده است .با توجه به عقب نشینی مجدد قیمت نفیت و از دسیت رفیتن کی
قیمتی  01دالری و نوسان قیمت جهانی نفت برنت و سبک آمریکا در پایه  51دالری ،شاید از هم اکنون عقیب نشیینی
محییییییییدود قیمییییییییت هییییییییا چنییییییییدان هییییییییم دور از ذهیییییییین نباشیییییییید
هرچنیید وسییعت و شییتاب چنییدانی نداشییته و بییه تمییامی گریییدهای مختلیی

نیییز سییرایت نخواهیید کییرد.

نکته نهایی درخصوص وجود زمینه برای محدودشدن حجم معامالت را باید در افزایش موجودی انبارها در بازار داخلی
و همچنین افزایش عرضه ها در بازار آزاد دانست که منطقی است تا حجم معامالت در بیورس کیاال را محیدود سیازد.
تجمیییییییییع اییییییییین مییییییییوارد یعنییییییییی تالقییییییییی زمینییییییییه هییییییییای
منفی در بازار داخلی در کنار افزایش حجم معامالت در بورس کاال در بازار پلیمرها نشان می دهد که شیرایط کلیی در
بازار آزاد این قبیل محصوالت در حال تغییر است زیرا معادالت قدیمی دیگر جواب نیداده و بیازار بیه مکیانیزم هیای
تحلیلی و قیمت گذاری جدیدتری نیاز دارد.

این وضعیت را باید تغییر شکل بازار بنیادین بازار دانست حال اگر تالش کنیم تا برای این تغییر شکل مثیالی عینیی و
قابل لمس بزنیم می توان از افزایش حجم معامالت در هفته های اخیر به عنوان پوسیت انیدازی بیازار و از معیادالت و
شیییییییرایط جدییییییییید بییییییییه صیییییییورت دگردیسییییییییی بییییییییازار محصییییییییوالت
پتروشیمی با محوریت پلیمرها یاد کرد .اما آیا این خوش بینی ها به تغییر ماهیت و ساز و کارهای بازار پلیمرها ،محقق
خواهد شد یا خیر.
این سوالی بنیادین برای آینده بازار پلیمرها به شمار می آید زیرا به رغم تغییر جهت کلیی بیازار بیا محورییت بخیش
عرضه و مخصوصا افزایش حجم خرید بخش خصوصی واقعی داده های محدودکننده بسیاری در برابر بازار پلیمرها قید
علیییییم کیییییرده اسیییییت کیییییه میییییی توانییییید میییییانع تغیییییییر شیییییکل گسیییییترده
بازار شو د .در هر حال هیچ کس از آینده بازار مطلع نیست و نمی توان با قاطعیت درخصوص آینیده اظهیارنظر کیرد و
تنها باید داده های مثبت و منفی را در دو بخش مختل

دسته بندی کیرده و در نهاییت بیه نتیجیه گییری پرداخیت.

وضییییییعیت کلییییییی بییییییازار نشییییییان مییییییی دهیییییید کییییییه معییییییامالت موجییییییود در
بازار محصوالت پتروشیمی هم اکنون آبستن افزایش حجم معامالت شده و تا مصرف این گروه از مواد اولییه ،وضیعیت
سخت موجود با ابهام قیمت ها و نوسان گام به گام و پلکانی قیمت ها ادامه خواهد داشت.
معامالت پلی اتیلن ها در هفته گذشته

بازار پتروشیمی زیر ذره بین
در تاریخ  99:اردیبهشت – 0559
بررسی شواهد در بازار پتروشیمی نشان می دهد که حجم معامالت در دو هفته اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش« پترو تحلیر » ،خبر سرکشی بانک مرکزی به حساب هایی با گردش های مالی برای معرفی به سیازمان امیور
مالیاتی و از سوی دیگر کاهش خرید کارخانه داران از دالیل کاهش حجم معامالت در هفته های اخیر است.
این در حالی است که اکثر محموله های پلیمری نیز زیر قیمت بورس بدون مالیات و ارزش افزوده در بیازار آزاد وجیود
دارد و از این رو معامله گران تنها به خرید کاالهایی عالقه نشان می دهند که با حواشی همراه هستند.
مثال پلی اتیلن های سبک فیلم  1159و  191پتروشیمی بندرامام که خبر اورهال آنها و البته کاهش عرضیه هیای ایین
کاالها سبب شده تا بازار آنها همچنان در بورس کاال حفظ شود.
البته روز گذشته گرید  191هم مورد توجه خریداران قرار نداشت و وارد سیستم مچینگ شید ،برخیی از کارشناسیان
بازار معتقدند؛ اگر عرضه گرید  1159نیز مانند  191بود ،این کاال نیز وارد سیستم مچینگ می شد .البتیه ایین کیاال بیا
مصرف باالیی در بازار روبه رو است و از این رو اکثر مصرف کنندگان آن با توجه به خبرهای اورهال و همچنین کیاهش
عرضه های این کاال ترجیح می دهند محصول مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

با این حال با وجود کاهش حجم عرضه های پلیمرها ،شاهد کاهش تقاضا نیز در این بخش هستیم ،این در حالی اسیت
که در فصل اورهال پتروشیمی ها قرار داریم و باید با افزایش تقاضا روبه رو باشیم ،اما کاهش حجم مصیرف و تعطیلیی
برخی از واحدهای تولیدی سبب شده تا شاهد بازاری راکد باشیم که به گمان برخی از کارشناسان بازار در سیال هیای
اخیر بی مانند بوده است.
نگاهی به معامالت روز گذشته هم نشان می دهد که مصرف به شدت کاهش یافته است ،به طوری که گریید پرمصیرف
 1051به میزان  911تن مورد معامله قرار گرفت ،همچنین معامله گران به گرید  99900بی توجه بودنید و ایین موضیوع
نشان می دهد که بازار در انتظار افت قیمت های پایه در هفته آینده است و یا اینکه کارخانیه هیا بیا ظرفییت پیایین
مشغول به فعالیت هستند.
رسول پناهی ،مدیرعامل شرکت شبنم پالستیک در این باره به خبرنگار «پتروتحلیل» ،گفت :در صنایع پیایین دسیت
پتروشیمی ،نقدینگی به شدت کاهش یافته ،از سوی دیگر اخبار سرکشی به حساب ها نیز سبب شیده تیا بسییاری از
معامله گران در بازار پتروشیمی به دلیل گردش های مالی باال نگرانی داشته باشند و ترجیح دهند حجم معامالت خیود
را کاهش دهند.
به گفته پناهی توجه به محموله های پلی اتیلن سبک فیلم بندرامام به دلیل اخبار اورهال این مجتمع و همچنین اعالم
بارهای با تاخیر است ،به همین دلیل این محموله ها مورد توجه بازار است .اما در کل بازار محصوالت پلیمری طی ییک
ماه گذشته برای خریداران جذاب نبوده و سودی برای آنها نداشته است.
رسول علی محمدی ،مدیرکاالیی کارگزاری کاالی خاورمیانه معتقد است؛ اورهال پتروشیمی هیا بایید شیفاف شیود و
مصرف کنندگان نباید درگیر شایعات در این بازار بشوند.
این در حالی است که خریداران به پلی اتیلن های سبک الله و امیرکبیر بی توجه هستند ،این محصوالت عرضه هیایی
معادل  09هزارتن در هر هفته در بورس کاال داشته اند که در حال حاضر به  0تا  9هزارتن تقلیل یافته است ،اما تقاضیا
برای آنها نیز کم شده است.

مدیرعامل شرکت شبنم پالستیک معتقد است؛ امید خریدهای ارزان همچنان در بازار پلیمرها وجیود دارد ،از ایین رو
حجم معامالت کاهش یافته و به نظر می رسد اگر قیمت های پایه روندی منفی داشته باشند ،بازار بیا رکیود بیشیتری
مواجه شود ،البته به نظر می رسد اگر قیمت ها ثابت بماند و تغییرات اندک باشد ،اندکی اشتیاق برای خریید افیزایش
یابد.
با این حال در بازار آزاد به گمان بسیاری از کارشناسان ،سرکشی به حساب ها می تواند تا چند ماه بازار را تحت شعاع
خود قرار دهد
 ،این درحالی است که بازار فلزات پیش از این درگیر سرکشی به حساب ها شده بود ،اما در بازار پتروشیمی عالوه بیر
تعداد زیاد افراد ،گردش های مالی نیز بزرگتر و بیشتر است و این موضوع می تواند تاثیرات جدی در بازار پتروشییمی
ها داشته باشد.
البته برخی از معامله گران معتقدند؛ توجه به پی وی سی ها نیز به دلیل وجود این بازار در دست افراد خیاص اسیت و
البته فعالیت کدهای معامالت از مالیات در این حوزه  .اما انتظار بازاریان کمرنگ شیدن حضیور واسیطه هیا در بیازار
محصوالت پلیمری است ،این در حالی است که بازار پتروشیمی ها از کدهای معاف از مالیات اشباع شده است .چرا کیه
حاشیه سود این افراد نیز کاهش یافته و دیگر قادر به خرید در رقابت باال برای اکثر محصوالت نیستند.
مرتضی خاکی ،مسئول معامالت شرکت کارگزاری بانک صادرات معتقد است؛ قوانین خرید برای همیه کاالهیا یکسیان
نیست ،از سوی دیگر کدهای معاف از مالیات نیز در بازار پتروشیمی فعال هستند و از این رو بازار محصیوالت پلیمیری
شرایط مطلوبی ندارد.
با این حال به غیر از مشکالت ریز و درشت در بازار پتروشیمی ،در حال حاضر بازار پتروشیمی به قیمت نفیت واکینش
سریعتری نسبت به گذشته نشان می دهد ،همچنین سیگنال های اقتصادی و سیاسی نیز بر بازار این محصوالت بی اثر
نیست.
گر چه در شرایط فعلی پیش بینی بازار پتروشیمی دشوار است ،اما در کل به نظر می رسد بازار داخل در دراز مدت بیا
بازار جهانی همسو شده و به ثبات برسد.

عمق رقابت نابرابر در بازار پتروشیمی
در تاریخ  95:خرداد - 0559
پتروتحلیل -ماه رمضان و همچنین کاهش قیمت های جهانی در بازار پتروشیمی ها سبب کم رونقیی معیامالت شیده
است ،البته این نکته را نباید نادیده گرفت که افزایش معامالت پلیمرها در بورس کاال به تقوییت عرضیه هیا در بیازار
داخلی محصوالت این صنعت نیز کمک به سزایی خواهد کرد و این موضوع بر روند قیمتی بازار و بیورس نییز اثرگیذار
اسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.
به گزارش« پتروتحلیل» ،در هفته های اخیر طالی سیاه پا در مسیری صعودی گذاشت و به شرایطی رسید کیه نفیت
برنت پس از مدت ها مرز  91دالری را لمس کرد .به تبع آن انتظار می رود با افزایش قیمت نفت خیام ،بهیای خیوراک
برای تولید محصوالت هم افزایش یابد .این در حالی است که ماه رمضان سبب شده تا تقاضا در بخش هیای بزرگیی از
آسیا و آفریقا بیشتر بازارها را شکننده کند .با این شرایط در بازارهای داخلی شیاهد چنید نرخیی شیدن محصیوالت
هستیم یعنی برخی گرید ها با افزایش قیمت و برخی با کاهش رو به رو هستند و به این ترتیب نمی توان روند عمیومی
و غالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب
بازارها را بررسی کرد.
این در شرایطی است که با بررسی های انجام گرفته این شائبه وجود دارد که قیمت تمام شیده برخیی محصیوالت در
بازارهای داخلی پایین تر از قیمت های اعالم شده در بورس کاال است .هم اکنون شاهد آن هستیم که رونید کاهشیی
قیمت ها در بازار آزاد وارد چهارمین هفته
متوالی خود شده که در کنار ضع

تقاضای داخلی ،مشکالت نقدینگی و عقب نشینی صنایع پایین دستی این وضعیت

شکننده می تواند با کاهش بیشتر قیمت ها به فازی خطرناک وارد شود.

از سوی دیگر در صورت ادامه این وضعیت یعنی کاهش بیشتر قیمت ها در بازار آزاد بسیاری از گرید ها وارد سیطحی
از قیمت شده که نهایتا از قیمت تمام شده در بورس کاال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه حمل و بیارگیری و
نهایتا سود تجاری نیز کمتر خواهد شد .با توجه به واقعیت های بازار و تجربه ماه های گذشته تنها خود نمیایی مجیدد
کد های معاف از مالیات می تواند به این اوضاع منجر شده و رقابتی نابرابر را بین تجار ،واسطه ها و صنایع پایین دستی
مصرف کننده ایجاد کند.
با توجه به چند گانگی بازار ،کاهش قیمت یک گرید از سوی یک تولید کننده خاص می تواند به کاهش قیمیت همیان
گرید از تولیدات سایر شرکت های پتروشیمی نیز منجر شود که به ابهام و ضع
است که با ضع

بازار کمک خواهد کرد .این در حیالی

نسبی تقاضا در بازا ر قطعا خریدار به سمت کاالی ارزان قیمت تمایل پیدا کرده که این رقابت نابرابر را

عمیق تر خواهد کرد .به نظر می رسد نیاز به استفاده از یک روند واحد در دریافت مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون از
یک نیاز ،به یک ضرورت تبدیل شده باشد.

پلی اتیلن سازها پس از ماه رمضان
در تاریخ  95:تیر - 0559
پتروتحلیل -در هفته سوم تیر ماه ،معامالت پتروشیمی تحت تاثیر رشید قیمیت محصیوالت در بازارهیای جهیانی و
افزایش قیمت ها در بازار آزاد قرار گرفته و از طرف دیگر ماه رمضان هم تمام شده بود ،در نتیجه تقاضا با رشد خیوبی

مواجییییییه شییییییده و در بسیییییییاری از کاالهییییییا رقابییییییت قیمتییییییی مشییییییاهده شیییییید.
در کل حدود  55درصد از محصوالت عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شد و این در حالی بود که در هفته پییش
 51درصد کل محصوالت به فروش رسیده بود در نتیجه حجم معامالت در هفته جاری  5درصد افزایش یافته است .کیه
 50گرید از  59گرید عرضه شده با رقابت قیمتی به فروش رسیدند .تقاضا نیز چیزی در حدود  90هزار تن افیزایش را
تجربه کرد که معادل  50درصد بوده و بیشتر تحت تاثیر تقاضای کاذب در بعضی از گریدها و رشد تقاضیای واقعیی در
گریدهای دیگر بود.
در این جا باید به این نکته اشاره کرد که در هفته گذشته واسطه ها حجم بسیار مناسبی از کاالها را با قیمت پاییه و در
مرحله معامالت مچینگ خریداری کردند و در هفته جاری به دنبال افزایش قیمت ها برای کسب سود بیشتر بودنید در
نتیجه تنها راه افزایش قیمت ها ایجاد تقاضای مازاد بر عرضه بود که بعضا در بسییاری از کاالهیا مشیاهده میی شید
س فارشات با حجم بسیار باالیی وجود دارند که فقط قیمت پایه فروش را قبول می کردند و قصدی برای رقابت نداشتند
و فقط سایر خریداران را مجبور به رقابت قیمتی می کردند و یا بعضا مشاهده می شد سفارشاتی بیا تنیاک کیم وجیود
داشت که قیمت های بسیار باال و غیر معقول را ثبت می کردند تا دیگر خریداران را تحریک کنند که قیمت های خیود
را افزایش دهند ،این استراتژی دوم اغلب به این گونه است که یک واسطه حجیم زییادی از آن محصیول خیاص را در
گذشته و با قیمت مناسب خریداری کرده و حال با گران خریدن  99تن چیزی از دست نمی دهد ولی با ایین تکنییک
دیگران را مجاب به ثبت قیمت های احساسی می کند و به هدف خود که همانا افزایش بیشتر قیمت پاییه اسیت میی
رسد .حجم معامالت نیز با افزایش حدودا  5٫9درصدی به نسبت هفته گذشته مواجه شیده کیه برابیر بیا  0٫555تین
افزایش است.
در هفته گذشته ذکر شد که حجم معامالت  5هزار تن کاهش را تجربه کرده و عمدتا به دلیل حذف سفارش هیای کید
های معاف از مالیات بوده است و بیشتر حجم معامالت در تاالر به خریداران واقعی تعلق داشیت .امیا در هفتیه جیاری
حجم معامالت افزایش اندکی را نشان می دهد ،و نشان از بهبود بازار بعد از اتمام میاه مبیارک رمضیان دارد و ایین در
حالی است که فعالیت کدهای معاف از مالیات تا حد زیادی کاهش یافته است .این افزایش حجم معامالت دالیل زییادی
دارد که عبارت هستند از  0٫ :مناسب بودن قیمت های پایه  9٫صعودی بودن قیمیت نفیت و مشیتقات آن  5٫صیعودی

بودن نرخ دالر  0٫کمبود مواد اولیه در بازار آزاد  9٫معامله اکثر کاالهای جذاب با قیمت پاییه و در مرحلیه مچینیگ در
هفته گذشته  5٫اتمام ماه مبارک رمضان  5٫افزایش تقاضا در بسیاری از مناطق دنیا و افزایش صادرات در کنار کیاهش
عرضه داخلی پلی اتیلن سبک خطی  915امیر کبیر مجددا عرضه ای نداشت و بار دیگر کاالی شازند مورد توجه بیازار
قرار گرفت و کل  911تن محصول عرضه شده این پتروشیمی با رقابت قیمتی  5درصدی توسیط متقاضییان خرییداری
شد و چیزی در حدود  0ماشین از محصول پتروشیمی مهاباد هم به فروش رسید.
به نظر می رسد پتروشیمی امیرکبیر با مشکل تولید مواجه شده باشد .این گروه از کمبود عرضه رنج می برد هر چنید
که پتروشیمی جم بیش از  9هزار تن عرضه کرده بود ولی مشتریان خیلی از کاالهای سبک خطی این مجتمع استقبال
نمی کنند .نکته
تلخ دیگری که در چند هفته پیش مشاهده شد این بود که باز هم واسطه ها در هفته هیای آخیر عرضیه امیرکبییر از
توق

تولید در این مجتمع آگاهی داشتند و حجم بسیار زیادی از کاال را خریداری کردند و در این چند هفتیه غیبیت

امیییییییییر کبیییییییییر حسییییییییابی در حییییییییال کسییییییییب سییییییییود هسییییییییتند.
در گروه سبک فیلم شاهد استقبال بسیار خوب خریداران بودیم به طوری که برای  0105تن عرضه این گروه چیزی در
حدود  09٫909تن تقاضا وجود داشت ،یعنی چیزی در حدود  5برابر حجم عرضه تقاضا ثبت شده بود و قیمت این گروه
چیزی در حدود  5٫9تا  5٫9درصد افزایش یافت و بیشترین افزایش نرخ مربوط به گریید  1159بنیدر امیام و کمتیرین
افزایش به گرید  9019الله تعلق داشت .دلیل این اتفاق از یک طرف اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای ایین
محصول و از طرف دیگر صعودی بودن قیمت ها در بازار های جهانی و کمبود بار در بازار آزاد همراه با افزایش قیمت ها
توسط واسطه ها است.
در گروه پلی اتیلن سنگین اکستروکن «ایکس تری» نیز معامالت بسیار خوبی انجام شید و بیرای کیاالی شیازند 5٫9
درصد رقابت صورت گرفت و نسبت به هفته پیش  5٫9درصد افزایش نرخ ثبت شد ولی نکته مثبت این بود که در نبود
کدهای معاف از مالیات کاالی شازند با رقابت قیمتی بیشتری از امیرکبیر معامله شدند .برای کیاالی امییر کبییر هیم
رقابت قیمتی بیش از  0٫9درصدی صورت گرفت که نسبت به هفته پیش بیش از  0درصد افزایش نیرخ را نشیان میی

دهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.
عرضه و معامالت پلی اتیلن سازها در هفته سوم تیرماه

عرضه هزارتن منومر وینیل استات وارداتی توسط «شازند»

در تاریخ  09:شهریور - 0559
پتروتحلیل -در گروه محصوالت شیمیایی ،در روز چهارشنبه عرضه منومر وینیل اسیتات ) (vamپتروشییمی شیازند
انجام نشد.
به گزارش« پتروتحلیل» ،عرضه منومر وینیل استات به دلیل عیدم تحوییل  9هیزارتن از تعهیدات ایین شیرکت بیه
خریداران متوق

شد تا پتروشیمی شازند فرصتی برای تحویل محموله ها به خریداران داشته باشد.

گفته می شود تحویل  911تن از تعهد  9هزارتنی این شرکت به خریداران در همین فرصت انجام خواهد شید .ایین در
حالی است که پتروشیمی شازند یک هزارتن منومروینیل استات به احتمال زیاد از سابیک وارد کرده است و قرار است
هفته آینده  vamوارداتی به همراه  011تن  vamداخلی به صورت تلفیقی و با قیمت  5هزار و  09تومان در بورس کاال
عرضه شود .البته هنوز این محموله وارد ایران نشده است.
به عقیده کارشناسان بازار ،ضروری است محموله های دی اتیل هگزانول نیز توسط پتروشیمی شیازند بیه کشیور وارد
شود؛ چرا که بازار این کاال همچنان دچار التهاب است ،روز چهارشنبه هم حجم  0011تنی ایین کیاال  0515تین تقاضیا
داشت ،قیمت پایه این کاال  9هزار و  555تومان و بیشترین قیمت خرید آن هم  5هزار و  510تومان رقیم خیورد ،ایین
کاال به صورت سل

عرضه شده بود.

به این ترتیب منواتیلن گالیکول ،دی اتیلن گالیکول ،سودکاستیک ،اسیدترفتالیک ودی اتیلن هگزانیول از کاالهیایی
بودند که برای خرید آنها رقابت انجام شد .سودکاستیک پتروشیمی اروند با حجم عرضه  5هیزارتن  5091تین تقاضیا
داشیییت ،قیمیییت پاییییه آن  091تومیییان و مییییانگین نیییرخ خریییید آن هیییم  050تومیییان رقیییم خیییورد.
منواتیلن گالیکول فرسا شیمی هم  551تن عرضه و  0150تن تقاضا داشت ،قیمت پایه آن ییک هیزار و  055تومیان و
میانگین نرخ خرید آن هم  9هزار و  0تومان رقم خورد .در همین حال منواتیلن گالیکول پتروشییمی شیازند کیه بیه
صورت نقدی و با حجم  551تن عرضه شده بود 0 ،هزار و  95تن تقاضا داشت .قیمت خرید آن هم  9هزار و  05تومیان
رقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییورد.

دی اتیلن گالیکول شازند هم با رقابت با نرخ  9هزار و  900تومان خریداری شد ،اما دی اتیلن گالیکول فرسا شیمی بیا
قیمت پایه  9هزار و  05تومان مورد معامه قرار گرفت.
به عقیده کارشناسان بازار فرسا شیمی توانست تقاضای منواتیلن گالیکول و دی اتیلن گالیکول را به بازار برگردانده و
خریداران توانستند این کاالها را با قیمت پایه خریداری کنند.
در همین حال اسید استیک فن آوران با توجه به افزایش عرضیه آن ،وارد سیسیتم مچینیگ شید ،اسیتایرن منیومر
پتروشیمی پارس هم با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت 011 ،تن از حجم این کاال را پتروشییمی تبرییز خریید .دی
اتانول آمین هم با رقابت اندک و ایزوبوتانول هم با قیمت پایه خریداری شدند.
در کل معامالت محصوالت شیمیایی در روز چهارشنبه متعادل بودند ،این در حالی است که معامالت پلیمرها در هفتیه
های گذشته بیش از قیمت های جهانی ،تحت تاثیر عرضه مجتمع های پتروشیمی قرار دارد و شیرایط دشیواری را بیه
دلیل عرضه و تقاضاهای متفاوت طی می کند .به این ترتیب اکثر معامله گران در بازار پتروشیمی اخبیار عرضیه هیای
مجتمع های پتروشیمی را در حال حاضر بیش از هر خبری در این حوزه دنبال می کنند .اکثیر کارشناسیان بیازار هیم
معتقدند؛ با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در بازار پتروشیمی قابل پیش بینی نیست ،بازار این کاالها تحلیل پیذیر هیم
نیست.
با این حال روز چهارشنبه حجم معامله محصوالت شیمیایی در بورس  09هزار و  550تین رقیم خیورد .عرضیه ایین
محصوالت  95هزار و  910تن و تقاضای خریداران نیز بالغ بر  95هزار و  905تن بود.

