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16اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی
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بررسی روند قیمت های جهانی

یکا جهش مجدد بوتادی ان اروپا با وجود فشار تقاضا از جانب آمر

بررسی بازار فنل

یکا در سال 2021 یابی صنعت شیمیایی آمر باز

یکای التین ضعف در بازار PVC آمر

نگرا نی از وجود تورم در بازارهای جها نی

یزتراشه ها در روند تولید خودرو تاثیر کمبودر

ـــــــــــا ــــــــــــ آسیـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــا ــــــــــــ آسیـــــــــــــــــــــــــــــ

آمریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

آمریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اروپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اروپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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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

یکا با تولیدکنندگان آسیایی رقابت صادراتی پلی اتیلن آمر
امید به بازگشت سرمایه گذاری جهانی انرژی در سال 2021 و جبران 

افت سنگین شرایط ناشی از رکود همه گیری کرونا

یکا یه در آمر بهبود روند تامین استایرن پس از طوفان ماه فور

بررسی روند جها نی تقاضا در بازار محصوالت پتروشیمی

هدف گذاری بر روی استخرهای سودآوری در صنعت پتروشیمی
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خرداد ماه 1400
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وشییم در بورس - عرضه و معامله  وضعیت محصوالت پ�ت
)مقایسه خرداد ماه سال های 98، 99 و 1400(
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وشییم در بورس - قیمت پایا�ن معامالت  وضعیت محصوالت پ�ت
)مقایسه خرداد ماه سال های 98، 99 و 1400(
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وشییم - شیمیا�ی  عرضه و معامله محصوالت پ�ت
خرداد 1400
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وشییم - پلیمری  عرضه و معامله محصوالت پ�ت
خرداد 1400
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وشییم در بورس - تحلییل رقابت  وضعیت محصوالت پ�ت
خرداد 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: 

نیتروژن مایع ۱4۷% ، ایزو بوتانول ۱39%،زایلین مخلوط MDI ، %۱۱4 خالص ۱48% و سوخت کوره سبک ۱۰۷ %

MDI با ۱۴۸ % بیشترین رقابت را داشت.

* رقابت ۱00 % برای معامالت با قیمت پایه

 پت بطری ۱43 % و پت نساجی %۱۱۵ 

پلی اتیلن ترفتاالت بطری با ۱۴۳% بیشترین رقابت را داشت.

----

 پلی استایرن مقاوم با 99 %

× ۱00رقابت درصد=
پایانی قیمت

عرضه پایه قیمت
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تغی�ی نمودار نرخ ارز

20۴,۸72.5

22۱,099

22۴,۱29
2۳2,2۴2 2۳2,977 2۳۳,550

20۳,902

20۳,266.5

205,9۳920۳,27۱

۱4۰۰/۰3/۰۲

sanarate.ir : منبع

۱4۰۰/۰3/۱۷۱4۰۰/۰3/۰9 ۱4۰۰/۰3/۲3 ۱4۰۰/۰3/3۰

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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ن قیمت های جها�ن گروه های محصوالت پلیمری و شیمیا�ی میانگ�ی

20۴,۸72.520۳,90220۳,27۱20۳,266.5205,9۳9نرخ ارز)ریال(
۱۴00/0۳/02۱۴00/0۳/09۱۴00/0۳/۱7۱۴00/0۳/2۳۱۴00/0۳/۳0 هفته منتهی به روز یکشنبه

کیلوگرمنام محصولردیف کیلوگرمقیمت ریال بر  کیلوگرمقیمت ریال بر  کیلوگرمقیمت ریال بر  کیلوگرمقیمت ریال بر  قیمت ریال بر 

۲۵9,۰۵۱۲۵6,۰8۱۲۵۵,۲8۷۲4۵,434۲44,۵۵3پلی اتیلن سبک فیلم۱

یقی۲ ۲63,9۱۷۲6۰,9۲3۲6۰,۱۱۵۲۵۰,۰68۲49,۰۵۲پلی اتیلن سبک تزر

۲48,۱۵۲۲4۵,۰39۲44,۲8۰۲۲9,۵99۲۲9,۰9۷پلی اتیلن سبک خطی3

کستروژن4 ۲43,۲86۲4۱,94۰۲4۱,۱9۱۲۲۵,۵44۲34,۱83پلی اتیلن سنگین ا

۲۲۷,۱3۲۲۲۱,۲۱3۲۲۰,۵۲8۲۰8,۷44۲۰8,3۵9پلی اتیلن سنگین بادی۵

۲۱۱,۷۵6۲۰6,۱۰4۲۰۵,466۱98,۷۰3۲۰۰,۵33پلی اتیلن سنگین فیلم6

یقی۷ ۱99,689۱9۷,۵8۱۱96,969۱9۱,۵۵8۱9۲,۱۲۰پلی اتیلن سنگین تزر

۲۱6,6۲۲۲۱4,434۲۱3,۷69۲۰8,۱6۵۲۰8,۷۵۰پلی اتیلن سنگین دورانی8

9)SPVC(ی سی 3۰3,۰3۷3۰۱,6۰۲3۰۰,6683۰۱,۲4۱3۰۵,۲۰۲پی و

۱۰)EPVC(ی سی 36۰,۰643۵8,3۵83۵۷,۲483۵۷,8۲۰36۲,۵۲۵پی و

3۵6,9۵۰3۵4,8۷۱3۵3,۷۷۲3۵۲,۲۲۰3۵۵,۰9۰پلی استایرن مقاوم۱۱

۲8۱,434۲۷9,۵۱9۲۷8,6۵3۲۷4,399۲68,6۱6پلی استایرن معمولی۱۲

3۰۷,۷۰83۰۱,6۰۲3۰۰,668۲88,۱۱۰۲8۰,۵۵۱پلی استایرن انبساطی۱3

333,۰۱۰3۱3,6۱۲3۱۲,64۰۲۷9,۲۲۷۲8۲,3۱۱پلی پروپیلن پزشکی۱4

338,۰۷۱3۱۷,۲9۲3۱6,3۰9۲8۰,96۵۲83,8۷۷پلی پروپیلن فیلم۱۵

33۷,68۱3۱8,۲6۱3۱۷,۲۷۵۲84,۰۵۵۲86,6۱6پلی پروپیلن شیمیایی۱6

3۱۱,99۰۲9۲,69۱۲9۱,۷8۵۲۵8,9۵۱۲6۱,۵۷3پلی پروپیلن نساجی۱۷

۱9۷,۵48۱9۷,969۱9۷,3۵۵۱98,۱۲4۲۰۱,۱۲۰پلی اتیلن ترفتاالت بطری۱8

۱9۲,۲93۱89,۲۵۲۱88,666۱88,66۲۱9۱,۱4۲پلی اتیلن ترفتاالت نساجی۱9

۲۰)ABS(کریلونیتریل بوتادین استایرن 494,94۲49۲,۵9۷49۱,۰۷۱483,۵3۰489,888ا

۲۱)PBR(346,۲4۵33۵,۵۰۱334,46۱3۱8,۲343۲3,396پلی بوتادین رابر

۲۲)SBR(3۷3,۱۰4363,9۷۵36۲,84834۵,۲6834۷,۲6۵استایرن بوتادین رابر

پان۲3 96,34۱9۵,88۵9۵,۵88۱۰۲,34۵۱۰3,69۰گاز پرو

پان مایع۲4 ۷9,۰۰۰۷8,6۲6۷8,38۲83,9۲38۵,۰۲6پرو

9۲,4499۲,۰۱۱9۱,۷۲6۱۰۱,3۷9۱۰۲,۷۱۲گاز بوتان ۲۵

۱۱6۰,۱8۰۱64,۲64۱63,۷۵۵۱9۰,۷86۲۰۰,۱4۲و3 بوتادین۲6

93,6۱۷93,۱۷39۲,884۱۰۱,۷6۵۱۰3,۱۰3گاز مایع صنعتی۲۷

۲8C3+۵8,۰4۲۵۷,۷6۷۵۷,۵8863,۰9463,9۲4

۱96,۰۵6۱8۱,۱۱6۱8۰,۵۵۵۱8۲,366۱8۲,۲۰9بنزن۲9

۱4۱,49۵۱39,۲۵3۱38,8۲۲۱3۷,393۱38,۲۲۱تولوئن3۰

۱4۵,9۵۷۱46,۲۲۵۱4۵,۷۷۲۱4۵,۲9۱۱46,4۲6ارتوزایلن3۱%99.۵
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ن قیمتهای جها�ن محصوالت پلیمری و شیمیا�ی میانگ�ی

۱۵۵,۵4۲۱۵3,9۵8۱۵3,48۱۱۵4,386۱6۰,۲۵6پارازایلین3۲

۱۲۷,68۱۱۲8,3۵3۱۲۷,9۵۵۱3۲,9۷6۱36,6۲4آروماتیک سنگین33

۱۰8,۲۱8۱۰8,98۲۱۰8,64۵۱۱3,666۱۱۷,۰6۰نفتای سنگین34

94,46۵96,۱۲89۵,83۰۱۰۰,963۱۰۲,646پنتان پالس3۵

کوره سبک36 9۵,۰۲۱96,69496,394۱۰۱,۵۵۷۱۰3,۲۵۰سوخت 

88,۱699۰,۲3۵89,9۵۵9۵,9949۷,6۷4بنزین پیرولیز3۷

۱44,۵۷6۱4۱,34۵۱4۰,9۰۷۱39,4۵3۱4۲,۰66زایلین مخلوط38

68,8۲۰69,9۵869,۷4۲۷۵,۲46۷8,8۲۰برش سنگین39

۵۰,۰۵9۵۰,964۵۰,8۰649,8۷9۵۰,۷63متانول4۰

۲49,8۲6۲33,۱46۲3۲,4۲4۲۱6,۵36۲۱۷,۷۲۰استایرن منومر4۱

۲۲4,843۲۰9,83۱۲۰9,۱8۱۱94,88۲۱9۵,948اتیل بنزن4۲

۲۰۲,84۲۲۰6,۰46۲۰۵,4۰8۲۱۲,983۲۱4,9۰3اسید استیک43

۱49,۱83۱4۷,۲۵6۱46,8۰۰۱4۷,6۰8۱۵۱,9۱۱اسید ترفتالیک44

33۲,۰86336,6۱433۵,۵۷۲3۷۵,۱۰3383,۱۱6الکیل بنزن خطی4۵

ک )مایع(46 ۵6,6۰8۵8,۰3۵۵۷,8۵۵66,64۰6۷,۵۱6آمونیا

ک )گاز(4۷ ۵6,6۰8۵8,۰3۵۵۷,8۵۵66,64۰6۷,۵۱6آمونیا

گرانوله48 ۵۷,4۱6۵۷,۱44۵6,96۷63,36۲6۷,399اوره صنعتی 

۵8,38963,۲۲663,۰3۰69,۵۱۷۷4,۱8۷اوره پریل49

3۱۷,8۷43۱6,3683۱۵,388333,36933۷,۷۵۲ایزوبوتانول۵۰

3۵۲,۰۰83۵۰,34۱349,۲۵63۵9,۱4۵363,86۷نرمال بوتانول۵۱

۲۰3,93۲۱8۲,۵۰6۱8۱,94۱۱۷9,۵۷۱۱8۱,93۲منو اتانول آمین۵۲

۲۰۵,9۱۷۲۱۵,4۰۲۲۱4,۷3۵۱9۵,۲۲۷۱96,۰33دی اتانول آمین۵3

۱84,۱۲9۱89,۵۱3۱88,9۲6۱8۲,۵۲۱۱84,9۲۱تری اتانول آمین۵4

369,۱۲63۷۵,۰۰۵3۷3,84338۷,۷۷۵38۷,۷38دی اتیل هگزانول۵۵

۱۰3,64۰۱۰3,۱49۱۰۲,8۲9۱۰۲,34۵۱۰۷,۲۱۲دی آمونیوم فسفات۵6

گالیکول۵۷ ۱۱6,۵88۱۱6,۷4۷۱۱6,386۱۱۵,۱6۷۱۱6,68۱منو اتیلن 

گالیکول۵8 ۱6۲,۰۵8۱۵۷,۲۲۲۱۵6,۷3۵۱۵6,93۵۱4۵,9۵4دی اتیلن 

کاستیک۵9 ۲3,3۵۵۲3,69۵۲3,6۲۲۲4,683۲۵,668سود 

3۷۵,4۵۱36۵,۵3۷364,4۰43۵۵,۰۷۰36۱,48۵کریستال مالمین6۰

6۱)TDI( 4۱۵,8۲۵4۰4,۱۷۰4۰۲,9۱8383,۵99383,۷۵۲تولوئن دی ایزو سیانات

۵۵8,۰99۵4۵,۷69۵44,۰۷9۵۱۵,۱۰۲۵۲۱,8۷۵متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری6۲

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 63
)KP600(۵۰۲,۲8949۱,۱93489,6۷۱463,۵9۲469,688

49۰,46۵48۵,۷۲۰484,۲۱644۷,9994۵۱,444متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص64
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وشییم اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پ�ت

آسیا
افت شاخص PMI چین به 51 در پی کاهش فعالیت  کارخانه های چین 

فعالیت کارخانه های چین در ماه مه کاهش یافت و شاخص مدیران خرید رسمی از ۵۱/۱ در ماه قبل با اندکی کاهش 
کند شده و  که رشد بخش تولید تسریع شده است، رشد تقاضا  گفته اداره ملی آمار چین، در حالی  به ۵۱ رسید. طبق 
شاخص قیمت رکوردهای جدیدی را در سال های اخیر ثبت کرده است. شاخص تولید پایین دستی در ماه مه ۵۲/۷ 

گزارش شده بود. که در ماه آوریل ۵۲/۲  واحد بود، در حالی 

برنامه شرکت BASF برای توسعه مجتمع نانجینگ

گاه از این پروژه عنوان کرد، شرکت BASF YPC چین در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۲/9 میلیارد  یک منبع آ
یوان/ سال برای توسعه مجتمع تولیدی خود در نانجینگ در استان جیانگ سو است. ظرفیت های جدید شامل 
۷۰،۰۰۰ تن/ سال پروپیون آلدهید، 4۰،۰۰۰ تن/ سال پروپیونیک اسید، ۵۵،۰۰۰ تن/ سال اتانول آمین، 3۵،۰۰۰ تن/ سال 
کریالت است. واحد پروپیلن اکساید آن نیز به منظور افزایش ظرفیت  وینیل آمین و ۱۲،۰۰۰ تن در سال ترت بوتیل آ

۵۰،۰۰۰ تن در سال به روز خواهد شد. 

سرمایه گذاری گروه آدانی1 هند برای احداث کارخانه PVC از زغال سنگ 

کارخانه زغال سنگ با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال برای تولید PVC در موندرا در  آدانی هلدینگ هندی در نظر دارد یک 
ایالت غربی گجرات با هزینه ۲9۲ میلیارد روپیه هند )4 میلیارد دالر( ایجاد کند. این شرکت عنوان داشته که قصد دارد 

گریدهای PVC شامل رزین PVC سوسپانسیون، PVC کلرینه شده و PVC امولوسیون را تولید کند.

برنامه 82 میلیون دالری Indorama بمنظور توسعه PET در هند 

که قصد دارد تا 6 میلیارد روپیه هند )8۲ میلیون دالر( برای به روزرسانی تجهیزات و افزایش  کرد،  این شرکت عنوان 
گپور هند هزینه کند. این طرح شامل تاسیسات جدید تولید رزین PET با ظرفیت  ظرفیت در سایت تولیدی خود در نا
که انتظار می رود در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ به جریان بیفتد، ظرفیت تولید این   PET کارخانه رزین ۷۰۰ تن در روز است. 

شرکت در هند را به ۱ میلیون تن/ سال می رساند. 

آغاز بکار فاز اول واحدهای پلی اتیلن، اتیلن اکساید/ اتیلن گالیکول پتروشیمی ساتالیت

پتروشیمی ساتالیت ژجیانگ چین، فاز اول واحدهای تولید پلی اتیلن با ظرفیت ۱/3۵ میلیون تن/سال، اتیلن اکساید با 
کریلونیتریل خود در لیان یونگانگ را  ظرفیت ۲/۱9 میلیون تن/سال، اتیلن اکساید/اتیلن گالیکول و ۲6۰،۰۰۰ تن در سال آ

آغاز کرده است. فاز اول دارای ظرفیت 4۰۰،۰۰۰ تن در سال HDPE و 9۱۰،۰۰۰/۷۲۰،۰۰۰ تن در سالEO/EG است. 

1. adani
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برنامه ریزیOriental Energy برای اتمام پروژه PDH خود در سال 2022 

این شرکت چینی در بیانیه ای اعالم کرد که قصد دارد ساخت اولین واحد دی هیدروژناسیون پروپان )PDH( خود را در 
مائومینگ در استان گوانگدونگ به پایان برساند. این شرکت همچنین عنوان کرد که یک واحد پلی پروپیلن با ظرفیت 
4۰۰ هزار تن در سال در بخش پایین دست به طور همزمان ساخته می شود. در مرحله بعدی، یک واحد PDH با ظرفیت 
6۰۰ هزار تن در سال و دو واحد پلی پروپیلن دیگر با ظرفیت 4۰۰ هزار تن در سال احداث خواهد کرد که شرکت در حال 

حاضر به دنبال تأییدیه های زیست محیطی آن است.

کاهش قوانین استفاده از PET بازیافتی در کره جنوبی

بازیافت  ترفتاالت شفاف  اتیلن  پلی  از  استفاده  اجازه  که  تعدیل مقررات خود است  و  کره جنوبی در حال اصالح 
گفته وزارت بهداشت غذا و دارو، پیش بینی می شود  شده)R-PET( را در ظروف محصوالت غذایی می دهد. طبق 
حداقل ۱۰۰ هزار تن یا حدود 3۰ درصد از مواد اولیه بازیافتی PET در کره جنوبی به عنوان ظروف غذا استفاده شود. این 
سازمان در تاریخ ۲8 مه اعالم کرد که استانداردها و مشخصات لوازم خانگی ظروف بسته بندی کره جنوبی را اصالح 
می کند و این امکان را فراهم می کند تا بطری های پالستیکی شفاف به عنوان ظروف نگهدارنده غذایی دوباره بکار 

گرفته شوند.

ساخت واحد جدید تولید پلی پروپیلن توسط پرایم پلیمر ژاپن2 در استان ایچی هارا

پرایم پلیمر ژاپن در حال ساخت یک واحد تولید پلی پروپیلن با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال در محل تولید خود در 
گوست ۲۰۲۱ آغاز می شود و بهره برداری از آن  ایچی هارا است. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد ساخت این واحددر آ

در نوامبر ۲۰۲4 آغاز می شود. جزئیات مالی پروژه اعالم نشده است.

دست و پنجه نرم کردن صنعت پلی اتیلن مالزی با کمبود نیروی کار

تولیدکنندگان پلی اتیلن در مالزی با کاهش نیروی کار دست به گریبان هستند زیرا این کشور از اول ژوئن شرایط قرنطینه 
کرده است.  کرونا اعمال  کشور برای جلوگیری از افزایش تعداد مبتالیان و همه گیری ویروس  و تعطیالت سراسری را در 
کارکنان برای تولیدکنندگان و  که به صنعت PE اجازه داده شده است فعالیت خود را ادامه دهد، اما سطح  در حالی 

کارخانه های پایین دستی باید 6۰ درصد باشد.

انفجار در پتروشیمی شانگهای چین 

که منجر به زخمی شدن ۱4 نفر  در تاریخ ۲9 مه، انفجاری در مجتمع پتروشیمی سینوپک شانگهای در چین رخ داد 
کراکینگ تا مدتی تعطیل شوند. انفجار در  که احتمااًل انفجار باعث خواهد شد تا واحدهای  گفتند  شد. منابع بازار 
حالی رخ داد که کارهای آماده سازی برای شروع به کار مجدد واحدهای 3۵۰ هزار تن/ سال اتیلن و ۲۰۰ هزار تن/ سال 

کر اتیلن در محل انجام می شد. تولید پروپیلن در خط لوله خوراک به یکی از کوره های کرا
2. Prime Polymer
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رشد صنعت شیمیایی آلمان در سه ماهه اول 2021 با وجود افزایش تقاضا و محدودیت عرضه 

گروه تجارت ملی آلمان در نهم ژوئن، صنایع شیمیایی و دارویی آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ رشد  طبق اعالم 
داشته است. تولید در مقایسه با سه ماهه قبل از آن ۱/۱ درصد افزایش یافت، قیمت مواد شیمیایی ۲/۲ درصد افزایش 
که صنعت تحت تأثیر رکود اقتصادی خاصی  یافت و فروش نیز در همین مدت 3/6 درصد بهبود یافت، در حالی 
نبود. برخالف صنعت داروسازی که در سه ماهه اول تولید قابل توجهی داشت، محدودیت های زنجیره تأمین بر تولید 

مواد شیمیایی اثر گذار بود و روند تولید را اندکی کند کرد.

تولید و فروش خودروی آلمان همچنان پایین تر از سطوح همه گیری

گروه تجارت خودرو)VDA( در هشتم ژوئن، تولید خودرو در ماه مه آلمان، ۵8  گزارس اعالم شده توسط  طبق آخرین 
درصد و ثبت نام خودروهای جدید 3۷ درصد نسبت به ماه مه سال گذشته رشد داشته است. با این حال، VDA در 
مقایسه اعداد ۲۰۲۱ با ۲۰۱9 اظهار داشت: تولید و ثبت نام بسیار کمتر از سطح قبل از همه گیری است. برای پنج ماه اول 

سال ۲۰۲۱ تولید 3۰ درصد و ثبت نام ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱9 کاهش داشتند.

جهش ثبت نام خودروهای تجاری اروپا

انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا در ۲6 مه عنوان کرد: ثبت نام خودروهای تجاری اتحادیه اروپا در ماه آوریل و چهار 
ماه اول سال ۲۰۲۱ به طور قابل مالحظه ای رشد داشته است. ثبت نام های اتحادیه اروپا نزدیک به سه برابر نسبت به 
گذشته رشد داشته است و در ماه آوریل به ۱۷۱،۲83 رسید. ثبت نام ها در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیش از پنج  سال 

برابر افزایش یافت، در حالی که آلمان در حدود 6۰ درصد نسبت به سال گذشته جهش یافت.

اعطای قرارداد نسته1 به شرکت فرانسوی برا سوخت های تجدیدپذیر

نسته شرکت پاالیشگاهی و سوخت های تجدیدپذیر فنالند، دو قرارداد به شرکت مهندسی تکنیک انرژی فرانسه برای 
پلت فرم تولید انرژی های تجدیدپذیر در روتردام هلند اعطا کرد. قرارداد اول شامل بخش های مهندسی، تامین تدارکات 
و مدیریت ساخت ۲ برای پروژه ۱9۰ میلیون یورویی اصالح پاالیشگاه تجدیدپذیر نسته در روتردام است که امکان تولید 
حداکثر ۵۰۰،۰۰۰ تن در سال سوخت پایدار هواپیما را فراهم می کند. مورد دوم نیز شامل طراحی و مهندسی یک فرآیند 

پیشرو برای محصوالت تجدیدپذیر در پاالیشگاه جدید نسته در روتردام هلند است.

اعمال مالیات اروپا بر صنعت پالستیک

کیلوگرم زباله های بسته بندی  گذشته، اتحادیه اروپا به ازای هر  با تالش فعاالن محیط زیست اروپا در تابستان سال 
که از اول ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شد. این  کرد،  پالستیکی غیر بازیافت، مالیات ۰/8 یورو )حدود یک دالر( را تصویب 

1. Neste
2. engineering, procurement and construction management )EPCM(

اروپا
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مسئله باعث خوشحالی فعاالن زیست محیطی در اروپا شد. اما اعمال این مالیات نیز نرخ بازیافت را در کوتاه مدت، 
افزایش نمی دهد. این مالیات بخشی از بسته بهبود اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا )9۰۰ میلیارد دالر( در 
کنار سایر بسته های مالی، به عنوان مثال مالیات تراکنش-های  کرونا است. این مالیات در  دوران همه گیری ویروس 

مالی و مالیات واردات محصوالت با شدت کربن باال قرار می گیرد. 

تعویق اعمال مالیات صنعت بسته بندی پالستیک تا ژانویه 2022 توسط دولت ایتالیا

دولت ایتالیا اعمال مالیات 4۵۰ یورویی به ازای هر تن بسته بندی پالستیکی را تا ژانویه ۲۰۲۲ به تأخیر می اندازد. منابع 
بازار مستقر در ایتالیا این تأخیر را پیش تر گزارش کرده بودند، اما تأیید اولیه از سوی یک منبع رسمی دولتی وجود نداشته 
است. این مالیات توسط تولیدکنندگان بسته بندی پرداخت می شود اما پالستیک های قابل بازیافت و پالستیک های 
زیست تخریب پذیر قرار است از این مالیات معاف شوند. به تعویق انداختن مالیات به دنبال انتخاب دولت جدید 

ایتالیا در ماه فوریه ۲۰۲۱ است.

نزدیک شدن به تعطیلی های بازار MMA اروپا 

که به  کریالت اروپا )MMA( هم اکنون در حال آماده سازی برای فصل تعطیلی هستند  بازیگران در بازار متیل متا
کمک می کند. اکثر تعطیالت تعمیر و نگهداری در اروپا بین ماه های اوت تا  محدودیت و همچنین ثبات این بازار 
اکتبر اتفاق می افتد، اما طبیعت محدودیت موجود در بازار بدان معنی است که هم اکنون مقدمات آماده سازی فصل 
اورهال در حال انجام است. موجودی تولیدکنندگان و خریداران در تمام سال کم بوده است، زیرا تقاضا از زمان کاهش 

شیوع ویروس کرونا در سال گذشته باال بوده است.
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آمریکا
افزایش شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا در ماه مه به 61/2 درصد

فعالیت در بخش تولید ایاالت متحده شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نیم درصدی شاخص PMI نسبت به 
ماه آوریل از 6۰/۷ درصد به 6۱/۲ درصد بوده است که علی رغم چالش های مداوم در زنجیره تامین، از جمله افزایش 
کاالها و مشکل در حمل و نقل محصوالت شاهد رشد  گسترده مواد اساسی، افزایش قیمت  کمبود  زمان معامالت، 
مداوم در ۱۲ ماه گذشته بوده است. فعاالن بازار مشکالت قابل توجه در جذب و نگهداری نیروی کار را در صورت ادامه 

روند باالی تقاضا، گزارش دادند.

افزایش خوش بینی اقتصاددانان نسبت به سال 2021 

انجمن نسبت  این  اقتصاددان  آمریکا، 49  و تجارت  اقتصاد  انجمن ملی  پانل تخصصی  نظرسنجی  آخرین  طبق 
به چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۱ آمریکا خوشبین تر شده اند. این انجمن انتظار دارد تولید ناخالص 
داخلی واقعی در سال ۲۰۲۱، 6/۵ درصد افزایش یابد و سپس به رشد 4/4 درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. این انجمن 
در پیش بینی قبلی خود در ماه مارس، رشد 4/8 درصدی برای سال ۲۰۲۱ و 4 درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی 

کرده بود.

رکورد شکنی قیمت مسکن در آمریکا 

گذشته افزایش یافته است و به قیمت متوسط 34۱،6۰۰ دالر رسیده  قیمت  خانه در آمریکا ۱9 درصد نسبت سال 
است، که به دالیل محدودیت خانه ها، نرخ پایین رهن و دورکاری ها تشدید شده است.

افزایش تولید اتان آمریکا تا سه ماهه چهارم سال 2022

اداره اطالعات انرژی آمریکا انتظار دارد که تولید اتان کشور از ۱/8۵ میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ به ۲/6 
میلیون بشکه در روز تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ برسد. آمریکا همچنین اتان را به واحدهای مختلف در سطح جهان 
صادر می کند. با شروع به کار واحدهای کراکر جدید، صادرات و تقاضای داخلی آمریکا نیز رشد خواهد داشت. تا سه 

ماهه دوم ۲۰۲۲، شرکت ها باید سه واحد کراکینگ جدید در آمریکا راه اندازی کنند.

دریافت کمک هزینه دولتی توسط Aemetis برای واحدهای سوخت تجدیدپذیر

توده،  از زیست  پروژه استخراج خوراک  برای  کمک مالی دولتی   Aemetis که آمریکایی عنوان داشت،  این شرکت 
کمک مالی برای ایجاد یک واحد اتانول و دیزل تجدید پذیر خواهد بود. این شرکت میزان  کرد. این  دریافت خواهد 
 Joint که از موسسه کمک مالی باعث خواهد شد تا مجوز فناوری فرآیندی را  کمک مالی را اعالم نکرد. این  اعطای 
BioEnergy در برکلی کالیفرنیا گرفته است، در واحدهای مدنظر خود مستقر کند. این فن آوری متکی به مایعات یونی 
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برای استخراج قندهای سلولزی از زیست توده چوبی است.

کاهش کسری تجاری آمریکا و کاهش 1/4 درصدی واردات در ماه آوریل

طبق گزارش ICIS کسری تجاری کاالها و خدمات آمریکا با 8/۲ درصد کاهش نسبت به ماه مارس به 68/9 میلیارد 
که نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد رشد داشت، این در  دالر در ماه آوریل رسید. صادرات ماه آوریل ۲۰۵ میلیارد دالر بود 
کاالها و خدمات در ماه  کسری  کاهش  کاهش داشت.  که ۱/4 درصد  که واردات ۲۷4 میلیارد دالر بود  حالی است 
کاالها از 6/۲ میلیارد دالر به 86/۷ میلیارد دالر و کاهش مازاد خدمات از ۰/۱ میلیارد  کننده کسری  آوریل، منعکس 

دالر به ۱۷/8 میلیارد دالر است.

تصمیم دولت آمریکا برای حمایت بیشتر از بازار باتری های لیتیومی

کاخ سفید در گزارشی جدید با هدف رسیدگی به اختالالت زنجیره تأمین کاالهای جدید، پیشنهاد خود را برای تشویق 
کرد. در این  بیشتر تولید باتری لیتیومی در آمریکا برای وسایل نقلیه الکتریکی و تولید تراشه های نیمه هادی منتشر 
گزارش از رویکرد چند آژانس برای افزایش تولید داخلی و خارجی مواد کلیدی الزم برای رشد بازار خودروهای الکتریکی 

و تقویت زنجیره های تأمین استفاده شده است که به دلیل کمبود گسترده مواد و نیروی کار مختل شده است.

به صفر رساندن گازهای گلخانه ای تولیدکنندگان ماسه های نفتی1 کانادا تا سال 2050

کانادا، اتحادیه ای را برای به صفر رساندن انتشار  بر اساس بیانیه مشترک بزرگترین تولیدکنندگان شن و ماسه نفتی 
و  استفاده  جذب،  سیستم  یک  اتخاذ  اتحادیه  این  اصلی  هدف  دادند.  تشکیل   ۲۰۵۰ سال  تا  گلخانه ای  گازهای 

ذخیره سازی کربن است که مشابه پروژه های نروژ و سایر پروژه های CCUS در هلند، انگلیس و آمریکا است.

1. Oil sands
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برریس روند قیمت های جها�ن

افت بازار مونو اتیلن گالیکول آسیا با توجه به ضعف بازار آتی در چین

کار کارخانه جدید در چین و در میان ضعف در بازارهای آتی چین شاهد افت بوده است.  بازار MEG آسیا با شروع به 
منابع بازار عنوان داشتند، معامالت لحظه ای CFR CMP عمدتا 638-64۷ دالر/ تن انجام می شد. طبق اطالعات
ICIS ، در چهارم ژوئن، قیمت  CFR CMP مونواتیلن گالیکول، 6۵۵-66۲ دالر/ تن بسته شد. پتروشیمی ژجیانگ از 
ششم ژوئن مگا واحد شماره دو خود با ظرفیت 8۰۰ هزار تن/ سال را راه اندازی کرد و باعث افزایش عرضه در چین شد. 

فروشندگان برای کاهش موجودی های خود به دلیل افزایش عرضه، بارها را به شدت تخلیه می کنند.

کاهش پیشنهادات PVC توسط شرکت ریالینس 1 غول صنعتی هند

گفته یک منبع نزدیک به این شرکت، شرکت بزرگ صنایع هند )RIL( پیشنهادات PVC خود را در میان سستی  به 
تقاضای داخلی، کاهش داده است. قیمت هایCFR هند معادل ۱،49۵-۱،۵۰۰ دالر / تن بودند و طرح-های حمایت 

از قیمت و طرح های تخفیف حجمی پس گرفته شده است.

Sinopec افزایش پیشنهادات فنل در شرق چین توسط

تولید کننده عمده چینی Sinopec در تاریخ یکم ژوئن پیشنهادات داخلی خود را برای فنل در شرق چین افزایش داد. طبق 
گفته مدیران این شرکت پیشنهادات EXW فنل خود را با یوان ۵۰ یوان/ تن افزایش به 9،4۵۰ یوان/ تن افزایش داد.

ادامه روند صعودی قیمتی مالمین آسیا

 قیمت های نقدی مالمین در اواسط ماه مه در بازارهای صادراتی چین باالتر بود. قراردادهای فروش FOB چین ۱6۰۰ 
دالر/ تن گزراش شدند که حدود ۱۰۰ دالر/ تن باالتر از قیمت های گزارش شده در اواسط ماه ژوئن بودند. تولید کنندگان 
همچنان هزینه ها را عامل مهمی برای پیشنهادات باالتر می دانند. خریداران آسیایی پیشنهادات باالتری دریافت 

کردند اما عالقه زیادی نشان ندادند زیرا برخی هنوز تحت تأثیر محدودیت فعالیت های خود قرار دارند.

کاهش قراردادهای MLLDPE جنوب شرقی آسیا در پی کاهش تقاضا

با توجه به اینکه تقاضا در جنوب شرقی آسیا برای MLLDPE ۲ همچنان تحت تاثیر اثرات همه گیری قراردارد، قیمت های 
کشورهای  گزارش شده اند.  آمریکایی در حدود ۱۲۰۰ دالر/ تن  با منشا  برای محموله های  CFR جنوب شرقی آسیا 
آسیایی با جهش جدیدی از ویروس کرونا مواجه شده اند که همین مساله نگرانی ها را برای بازار کوتاه مدت محصوالت 

پتروشیمی به وجود آورده است.
1. Reliance Industries Ltd )RIL(
شرکت صنایع ریالینس که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نساجی و مخابرات فعالیت می کند. این شرکت یکی از باارزش ترین غول های انرژی در جهان است 

که سرمایه بازار آن از شرکت های توتال، رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم بیشتر است.
2. Metallocene linear low density polyethylene

آسیا
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اروپا
افزایش قیمت در بازار دی اتیلن گالیکول اروپا به دلیل مشکالت عرضه

پـا بـا توجـه بـه انتظـار افزایـش فشـار در بخـش عرضـه در مـاه ژوئـن افزایـش  گالیکـول ارو قیمت هـای نقـدی دی اتیلـن 
کمتـر از شـمال غربـی  پـا  یابـی شـد. قیمـت هـا در جنـوب ارو کامیـون بـا افزایـش دو رقمـی ارز یافـت. قیمـت حمـل هـر 

پـا بـود.  ارو

افزایش قراردادهای مونواتیلن گالیکول اروپا در ماه های مه و ژوئن

پایــی MEG در مــاه ژوئــن بــا افزایــش 6۰ یــورو/ تــن، 8۵۵ یــورو/ تــن معاملــه شــده اســت. در مــاه مــه، یــک  قــرارداد ارو
یگــران بــرای رســیدن بــه تعــادل، بحــث های بعــدی متوقف  خریــدار و فروشــنده بــه توافــق رســیده بودنــد امــا بــا تــالش باز
ــاره قراردادهــای  گفتگوهــا درب ــرای مــاه ژوئــن ظاهــر شــد و بحــث و  ــرارداد اتیلــن باالدســت ب شــد. در 3۱ مــه قیمــت ق

جدیــد نیــز دوبــاره آغــاز شــد.

افزایش قراردادهای کاستیک اروپا با وجود کاهش عرضه

منابع  به  دسترسی  کاهش  دلیل  به 
های  قیمت  جهانی،  و  داخلی 
اروپا  کاستیک در  و واردات  صادرات 
 FOB تثبیت شده است. قیمت های
تن  دالر/   3۰۰ اروپا  صادراتی   NWE
قرارداد  یک  شدند.  معامله  خشک 
اول  نیمه  برای   FOB NWE صادراتی 
تن  دالر/   3۷۵ ژوئیه  اواسط  ژوئیه/ 
قیمت  است.  شده  بارگیری  خشک 
خشک  تن  دالر/   ۵۰-۱۰ افزایش  با  ها 
ژوئن 3۱۰- 3۷۵  اول  هفته  به  نسبت 

دالر/ تن خشک معامله شدند.

جهش قیمت های ETBE اروپا به 
باالترین سطح 22 ماهه

قیمت های هفتگی اتیل ترشری بوتیل اتر)ETBE( اروپا سومین هفته متوالی تقویت شد. محدوده هفتگی قیمت های
FOB ARA اروپا 99۵-۱،۰۱۵ دالر/ تن ارزیابی شد.

نمودار)۱( روند تغییرات قیمت کاستیک اروپا ژوئن 202۱-2020
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کاهش قیمت بنزن، با وجود ضعف تقاضا و افزایش نرخ تولید پاالیشگاه ها

انرژی،  هزینه های  تقویت  علی رغم 
پاالیشگاه ها  عملیاتی  نرخ  افزایش  با 
قیمت  جهانی،  تقاضای  تضعیف  و 
کاهشی  لحظه ای بنزن همچنان روند 
خلیج   DDP ای  لحظه  قیمت  دارد. 
آمریکا در ماه جاری 3/3۱۰ دالر/ گالن 
گذشته  که نسبت به هفته  بوده است 
کاهش  گالن بود،  که 3/۵۲۵ دالر/  آن 
صورت  در  است  ممکن  بازار  داشت. 
از  آمریکا  اقتصادی  پیشرفت  ادامه 

کاهش هزینه های انرژی بهره ببرد.

کاهش قیمتی قراردادهای استایرن در میان افزایش عرضه

قیمت قراردادهای لحظه ای استایرن آمریکا، با وجود افزایش عرضه و ادامه روند نزولی هزینه مواد اولیه، همچنان رو 
کاهش یافته و طبق ارزیابی ICIS در محدوده  کاهش است. قیمت قراردادهای ژوئن، 9 درصد به صورت ماهانه  به 
6۲-6۷ سنت/ پوند بوده است. اخیرًا هر دو قیمت بنزن و اتیلن با افزایش عرضه، کاهش یافته اند. تقاضای مشتقات 

همچنان قوی است. پس از دو ماه فعال آوریل و مه، فعالیت صادرات در ماه ژوئن کند شده است.

کاهش قراردادهای تولوئن و افزایش قیمت زایلن

قراردادهای تولوئن آمریکا با وجود بهبود عرضه، در میان افزایش قیمت زایلن مخلوط و با توجه به تقویت بازارهای انرژی 
 FOB گالن است. دامنه هفتگی قیمت کاهش یافت. محدوده قیمت FOB تولوئن در ماه جاری ۲/۷۰-۲/8۵ دالر/ 
زایلن مخلوط که توسط ICIS ارزیابی شده ۲/3۷-۲/6۰ دالر / گالن است. طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
که باالترین میزان از فوریه ۲۰۲۰ است. با شروع فصل رانندگی  نرخ پاالیشگا های آمریکا به 88/۷ درصد رسیده است 

در تابستان، ارزش لحظه ای گرید تجاری تولوئن آمریکا در حال افزایش است.

افزایش قیمت های نقدی متانول با وجود تقاضای سالم 

کمتری را تجربه می کند، اما یک معامله قوی در اواخر هفته  کلی معامالت لحظه ای متانول در آمریکا فعالیت  به طور 

آمریکا

نمودار)2( روند تغییرات قیمت بنزن آمریکا ژوئن 202۱-2020
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اول ژوئن باعث افزایش قیمت ها شد. تقاضا به ویژه برای صادرات همچنان رو به رشد است. در عین حال، هیچ 
کافی نگه داشته است. قیمت  اختالل عمده ای در روند تولید آمریکا رخ نداده است، و شرایط را برای تأمین تقاضا 

های FOB لحظه ای ارزیابی شده توسط ICIS در آخرین معامالت ۱۱3 سنت/ گرم بود.

قراردادهای  درصدی   11 سقوط 
اتیلن اکساید آمریکا در ماه مه

برای  آمریکا  اکساید  اتیلن  قراردادهای 
روند  و  یافت  کاهش  درصد   ۱۱ مه  ماه 
 ICIS.کرد دنیال  را  اتیلن  خوراک  بازار 
 ۷/6 با  را  مه  ماه   FOB قراردادهای 
محدوده  در  تر،  پایین  پوند  سنت/ 
ارزیابی  پوند  سنت/   68/۷  -۵9/۲
در   EO قیمت  افت،  این  با وجود  کرد. 
میان تقاضای باالی مشتقات و بهبود 
سال  از  باالتر  درصد   ۲۱ تولید،  بخش 
قراردادهای  مانده است.  باقی  گذشته 
آمدن  پایین  دلیل  به  اتیلن  مه  ماه 

متوسط قیمت لحظه ای و کاهش هزینه های نقدی، در بیشترین افت خود از سال ۲۰۰8 بسته شدند.

1 ASA و ABS سابیک به دنبال افزایش قیمت قراردادهای

گفته فعاالن بازار، شرکت شیمیایی سابیک آمریکا افزایش قیمت در طیف وسیعی از رزین های ترموپالستیک  به 
 ABS کریالت را اعالم کرد. افزایش پیشنهادی برای گریدهای کریلونیتریل استایرن آ کریلونیتریل-بوتادین-استایرن و ا ا

از ۲۰۰ دالر/ تن تا 4۰۰ دالر/ تن است. افزایش پیشنهادی برای ASA 4۰۰ دالر/ تن است.

انتظار کاهشی بازار پلی استایرن انبساطی با وجود کاهش هزینه های خوراک

کاهش  قیمت های پلی استایرن انبساطی آمریکا در محدوده 3 سنت/ پوند ارزیابی شد و فعاالن بازار در پی ردیابی 
گرید بسته بندی EPS آمریکا برای ماه ژوئن را ۱۱6-۱۱9 سنت/ پوند   DEL قیمت ICIS .هزینه های خوراک هستند
آمریکا ارزیابی کرد. حرکت قیمت ناهموار بوده است اما تقاضای EPS همچنان ادامه دارد، که ناشی از سالمت مداوم 

در ساخت و سازهای مسکونی و کاربردهای بسته بندی لوازم خانگی است.

1. acrylonitrile styrene acrylate

نمودار)۳( روند تغییرات قیمت اتیلن اکساید آمریکا ژوئن 202۱-2020
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احتمال کاهش شدید قراردادهای PVC آمریکای التین 

ینیـــل کلرایـــد وارداتـــی در آمریـــکای التین در حال ســـقوط اســـت همان زمـــان که هند بـــه عنوان یک  قیمـــت پلـــی و
ی ســـی به دلیـــل تأثیر شـــدید بیمـــاری همه گیر در ایـــن کشـــور، خریدهای خـــود را متوقف  خریـــدار بـــزرگ رزیـــن پی و
کاهـــش یافته اســـت. پیشـــنهادات CFR در بنـــدر اصلی بـــه آمریکای  کـــرده اســـت، عالقـــه خریـــداران به خریـــد نیز 
التیـــن ۱6۰۰ دالر/ تـــن شـــنیده شـــده اســـت. در نتیجه، فروشـــندگان آســـیایی مناطـــق دیگـــری مانند قـــاره آمریکا را 

هـــدف قرار مـــی دهند.

افزایش قیمت پلی اتیلن آمریکا به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای سالم

یابی  قراردادهـــای پلـــی اتیلـــن در مـــاه مـــه به دلیـــل محدودیـــت عرضـــه و تقاضای ســـالم، ۵ ســـنت/ پوند باالتـــر ارز
یابی شـــده توســـط ICIS، ششـــمین ماه متوالی افزایش یافته اســـت. ICIS قراردادهای  شـــدند. قیمت قراردادهای ارز
گریـــد قالب گیـــری دمشـــی در محـــدوده 98-84   HDPE مـــاه مـــه را بـــا نـــرخ 8۱-99 ســـنت/ پوند بـــرای فیلم بوتـــن
یابی کرد، که همـــه قیمت های تحویل  ســـنت/ پونـــد و بـــرای فیلم LDPE با وضوح باال، 88- ۱۰4 ســـنت/ پونـــد ارز

بـــه آمریکا به صـــورت پایه بالک هســـتند. 

جهش قیمت پی وی سی آمریکا با وجود تقاضای باال و محدودیت عرضه

قراردادهای پی وی  سی ماه مه آمریکا با وجود فشار فزاینده در تقاضای داخلی، باالتر ارزیابی شدند. قراردادها به طور 
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گرید لوله و ۱۱۲-۱۱4 سنت/ پوند  متوسط 3 سنت/ پوند افزایش داشته اند و در محدوده ۱۱۰-۱۱۱ سنت/ پوند برای 
و  یافته  افزایش  گذشته  ماه  قراردادهای پی وی سی طی ۱۲  کاربرد عمومی معامله شدند. قیمت  با  رزین های  برای 
تولیدکنندگان اعالم کرده اند که افزایش اخیر به دلیل توقف های واحد کلرآلکالی و واحد پی وی سی فورموسا در تگزاس 

بوده است.

Nexkemia 2 به دنبال کاهش قیمت قراردادهای پلی استایرن انبساطی ماه ژوئیه

کاهش ۱۰ ســـنت/ پوند )۲۲۰ دالر/ تن( قیمت قراردادهای پلی اســـتایرن انبســـاطی  کانادایی در حال  ایـــن شـــرکت 
یـــاد و تقاضای خوب در آمریکای شـــمالی  گرچـــه EPS همچنان شـــاهد عرضه ز خـــود در آمریکای شـــمالی اســـت. ا
گریـــد بســـته بنـــدی EPS آمریکابرای  اســـت ، امـــا قیمـــت هـــای مـــواد اولیه رونـــد نزولی داشـــته اســـت. ICIS قیمت 
ک بـــا همان شـــرایط ۱۲3-۱۲۰  گریـــد بال که  کـــرد در حالی  یابـــی  تحویـــل در مـــاه ژوئـــن را ۱۱6-۱۱9 ســـنت/ پونـــد ارز

یابی شـــد. ســـنت در پوند ارز

 INEOS Styrolution توسط ABS افزایش قراردادهای ماه ژوئیه برای

گرید  گفته فعاالن بازار، INEOS Styrolution به دنبال افزایش قیمت ۷ سنت/ پوند )۱۵4 دالر/ تن( برای دو  طبق 
کرد  که از تاریخ ۱ ژوئیه در آمریکای شمالی فروخته می شود. این شرکت عنوان  کریلونیتریل- بوتادین-استایرن است  ا
که افزایش قیمت به دلیل تقاضای زیاد بازار و هزینه های مربوط به تولید و عرضه ABS ضروری است. هفته اول ژوئن 
کریلونیتریل استایرن را  کریالت و ا شرکت SABIC نیز افزایش قیمت در طیف وسیعی از رزین های ترموپالستیک آ

که از ۵ ژوئیه آغاز می شود. کرد  اعالم 

او به دنبال افزایش قیمت قراردادهای ماه ژوئیه پلی اتیلن

گفته منابع بازار، داو به دنبال افزایش قیمت ۵ سنت/ پوند )۱۱۰ دالر/ تن( بر روی تمام رزین های پلی اتیلن  طبق 
فروخته شده در آمریکا از اول ژوئیه است. قیمت های LLDPE ۵ سنت/ پوند،LDPE و HDPE نیز ۷ سنت/ پوند 

افزایش قیمت خواهند داشت.

جهش قیمت اسید سولفوریک به باالترین سطح 13 ساله 

قیمت های واردات اسید سولفوریک آمریکا در میان فشارهای جهانی و تنش بازار داخلی به باالترین سطح ۱3 ساله 
رسیده است. قیمت CFR خلیج آمریکا برای محموله های وارداتی در حدود ۱۷۵-۱9۰ دالر/ تن ثبت شده است. 
تقریبا هیچ معامله نقدی لحظه ای، تأیید نشده است. صحبت از محموله های با قیمت های CFR باالتر از ۲۰۰ دالر/ 
تن برای خلیج آمریکا شده است. فعاالن بازار اظهار داشتند که از این اتفاق با وجود محدودیت شدید در اروپا تعجب 

نخواهند کرد.

۲. شرکت پتروشیمی کانادایی Nexkemia تولیدکننده طیف وسیعی از پلی استایرن های انبساطی است.
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جهش مجدد بوتادی ان اروپا با وجود فشار تقاضا از جانب آمریکا

بازیا�ب صنعت شیمیا�ی آمریکا در سال 2021

شدن  محدود  همچنین  و  آمریکا  سوی  از  مداوم  تقاضای  دلیل  به  اروپا  بوتادی ان  لحظه ای  صادراتی  قیمت های 
دسترسی اروپا به منابع به دلیل محدودیت های برنامه ریزی نشده در بخش تولید و تاخیر در فعالیت مجدد تولیدی در 
که ۱۰۰ دالر/ تن  برخی واحدها، دوباره افزایش یافته است. قیمت های FOB صادراتی به ۱۵۰۰ دالر/ تن رسیده است، 
باالتر از آخرین معامالت منعقد شده در ماه مه برای تحویل در ماه ژوئن است و به طور قابل توجهی باالتر از محدوده 

۱،۱۵۰-۱،۲۰۰ دالر/ تن در پایان ماه آوریل است.

کشورهای عضو، به منظور  گزارش دویچه بانک، هدف از اعمال مالیات پالستیك ایجاد انگیزه برای  بر اساس 
کاهش ضایعات و افزایش بازیافت است، اما کارشناسان خاطرنشان می کنند که این مالیات به تنهایی انگیزه کامال 
ایده آلی ایجاد نمی کند. گابریل کورت، از مدیران ارشد شرکت کی پی ام جی۱ می گوید، با وجود اینکه مالیات پالستیک 
در حال حاضر برقرار است، اما مشتریان و شرکت های اروپایی مصرف کننده پالستیک لزومًا تغییرات بزرگی را شاهد 
نخواهند بود. این تأخیر به این دلیل است که کشورهای عضو با توجه به نرخ بازیافت پالستیک، مالیات را به اتحادیه 
اروپا پرداخت می کنند. کشورها موظف نیستند پول خود را از طریق مالیات پالستیک بازیابی کنند. کورت می گوید، 
کند. از طرف دیگر،  به عنوان مثال اتریش قصد دارد از بودجه عمومی خود این مالیات را به اتحادیه اروپا پرداخت 
ایتالیا و اسپانیا در مرحله تصویب مالیات پالستیک هستند. هضم چنین مالیاتی ممکن است برای مصرف کنندگان 
کاوشک میترا مدیر پلی الفین اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت IHS Markit، تحلیلی در مورد  کمی دشوار باشد. 
که این مسئله  گرفته برای اروپا، به این نتیجه می رسد  که با توجه به نرخ بازیافت 4۲ درصد در نظر  مالیات انجام داد 
که  کاالهای مصرفی را 3 تا 8 درصد افزایش می دهد، مقادیری  هزینه بسته بندی پالستیکی را ۲۰ تا 6۰ درصد و هزینه 

پذیرش آن برای مصرف کنندگان قابل قبول نیست.

کرونا احتمااًل به صورت V شکل  کوتاه مدت اما شدید ناشی از همه گیری  از رکود اقتصادی  شکل بهبودی آمریکا 
خواهد بود تا U شکل.

اقتصاددانـــان اعتقـــاد دارنـــد بســـیاری از بخش هـــای اقتصـــادی از جملـــه تولیـــد مـــواد شـــیمیایی، بـــه زمان 
یابی نســـبت بـــه پیش بینی ها نیـــاز دارد، اما زمان و میزان رشـــد آنها همچنان نامشـــخص اســـت.  بیشـــتری برای باز
کنندگان و مشـــاغل و شـــروع به هزینه کرد دوباره  کسیناســـیون، زمان اعتماد مصرف  زمان آن بســـتگی به ســـرعت وا
کامـــل صنایع شـــیمیایی در پایان  خواهد داشـــت. دیکســـون مدیر ارشـــد شـــرکت مشـــاور Deloitte، در مـــورد بهبود 

KPMG .۱ هند از شرکت های پیشتاز در زمینه خدمات و ارائه سرویس های مشاوره ای، مالیاتی و حسابرسی است.
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ی می گوید، من فکر مـــی کردم که در اواخر ســـال ۲۰۲۱ بـــه عملکرد پیـــش از کرونا باز  تابســـتان خـــوش بیـــن اســـت. و
کامل در ســـال  کار دشـــوارتر خواهد بود. دیکســـون احتمال بازگشـــت  گشـــت، اما در حال حاضر انجام این  خواهیم 

کرده اســـت. جـــاری را ۵۰:۵۰ پیش بینی 

در واقـــع، پیش بینی رشـــد اقتصادی آمریکا در ســـال ۲۰۲۱ بســـیار متفاوت اســـت. موسســـه کنفرانـــس بورد ۲، 
کـــه شـــاخص هـــای اعتماد کســـب و کار و مشـــتری ها را ارائه می کنـــد، تخمین 3/6 درصد را داشـــته اســـت. بانک 
گـــذاری مـــورگان اســـتنلی نیز تخمین رشـــد بیشـــتر ۵/9 درصدی را داشـــته اســـت. بـــا توجه بـــه پیش بینی  ســـرمایه 
انجمـــن شـــیمی آمریکا، متولی اصلـــی تجارت این صنعت، با ورود به ســـال ۲۰۲۱، شـــرکت های شـــیمیایی آمریکا 

بـــه دنبـــال بهبـــود افت 3/6 درصدی تولید خود در ســـال ۲۰۲۰، در مقایســـه با ســـال ۲۰۱9 هســـتند. 

کـــه بـــه صنایـــع خودروســـازی و هوافضا  در ســـال گذشـــته بیشـــترین لطمـــه وارد شـــده بـــه شـــرکت هایی بـــود 
یابی اقتصـــادی، تقاضـــا برای مواد شـــیمیایی  کردند. با ایـــن حـــال، معمـــواًل در اوایـــل دوره باز خدمـــات ارائـــه مـــی 
کـــه تولید مواد  کاال را افزایـــش می دهنـــد. در نتیجـــه، ACC انتظار دارد  تقویـــت می شـــود زیـــرا تولیدکنندگان تولیـــد 
که ســـال  کنـــد. ACC می گوید، بخش هایی  یابی شـــود و 3/9 درصد در ســـال ۲۰۲۱ رشـــد  شـــیمیایی دوبـــاره بـــه باز
کرد و تقاضا برای مواد شـــیمیایی در بخش های  کردند حتی با ســـرعت بیشتری رشـــد خواهند  گذشـــته خوب عمل 
ســـاخت و ســـاز، مواد پالســـتیکی و مواد غذایی باال خواهـــد بود. از طرفی فروش پوشـــش ها، رابـــر مصنوعی و الیاف 

کرد. گذشـــته را جبـــران خواهد  تنها بخشـــی از ضررهای ســـال 

گـــزراش ACC، بخش پتروشـــیمی از رشـــد ۵ درصدی تولید برخـــوردار خواهد شـــد. کاهش قیمت  بر اســـاس 
گاز طبیعی ارزان قیمت شـــیل بـــرای تولیدکننـــدگان آمریکایـــی را از بین  نفـــت در دوران همه گیـــری، مزیـــت هزینـــه  
گذاری در پـــروژه های  نبـــرده اســـت. مارتا مـــور، مدیر ارشـــد تحلیـــل سیاســـی و اقتصـــادی ACC، می گوید ســـرمایه 
دارای مزایـــای شـــیل به ســـرعت ادامـــه دارد و فقط ۲ درصد از پـــروژه های اعالم شـــده در انتظار هســـتند. مور عنوان 
می کنـــد، بـــه دلیل جهش مجـــدد در بازار مصـــرف نهایی محصـــوالت، ظرفیت هـــای جدید و مزیت شـــیل آمریکا، 
ی عنوان می کند، بیشتر  تولید پالســـتیک های بســـته بندی در ســـال ۲۰۲۱، بیش از 6 درصد رشـــد خواهد داشـــت. و
یـــادی برای اثبات ایـــن مورد وجود دارد. دیکســـون همچنین  تولیـــدات اضافـــی برای صـــادرات خواهد بود و دالیل ز
بـــه تعهـــدات صنعـــت در زمینه کاهش ضایعات پالســـتیك و نیازهـــای اجتماعی ماننـــد جایگزینی بـــرای مواد پر و 
پلـــی فلوئوروآلکیـــل اشـــاره دارد. دیکســـون پیش بینی می کنـــد، احتمااًل امســـال تغییرات اســـتراتژیک تجـــارت بازار 
شـــیمیایی را بـــا رونق بیشـــتری روبـــرو می کند. شـــرکت ها نه تنها به دنبال تجـــارت محصوالت شـــیمیایی با کیفیت 
برای تکمیل ســـبد محصوالت خود هســـتند، بلکه همواره در انتظار فرصتی برای جایگزینی پایدار و بازگشـــت پذیر 

کار خـــود خواهند بود. در کســـب و 

2. The Conference Board
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چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۲۱ آمریکا با توجه به پیش بینی های بهبود رشد تولید ناخالص داخلی، در میان افزایش 
کرد مصرف کننده ها و فعالیت های تولیدی، همچنان تقویت می شود. با این حال، نگرانی اول از بحث تورم   هزینه 

است و اینکه آیا افزایش قیمت ها ناپایدار است یا به مانعی برای توسعه اقتصادی در درازمدت تبدیل می شود.

با وجود ادامه روند افزایش قیمت ها، شبح تورم مداوم درحال جابجایی بازارهای مالی است. با این حال، کاهش 
از افزایش های شدید آن ها، تا حدودی  شدید قیمت اخیر در چوب، مس، سنگ آهن و برخی مواد شیمیایی پس 
نگرانی ها را برطرف می کند. شاخص های نقدی ICIS برای محصوالت شیمیایی آمریکا و شمال غربی اروپا به طور 
قابل توجهی از باالترین سطح خود در اوایل سال پایین تر است، اما هنوز در مقایسه با باالترین سطح قبل از همه گیری 

در سال ۲۰۱9 افزایش داشته است.

هر دو شاخص قیمت مصرف کننده۱ و شاخص قیمت تولید کننده۲ در چند ماه ابتدایی داغ بودند، به طوری 
که CPI در ماه آوریل ۰/8 درصد نسبت به ماه مارس و 4/۲ درصد به صورت سالیانه و شاخص PPI، ۰/6 درصد 
نسبت به مارس و 6/۲ درصد به صورت سالیانه افزایش داشتند. افزایش قیمت الوار، مس و پلی وینیل کلراید باعث 
کاهش یافت و به ۱/۵۷ میلیون در ماه  توقف سازندگان خانه می شود. خانه سازی نسبت به ماه مارس 9/۵ درصد 
آوریل رسید. اما در مقایسه با ماه آوریل سال گذشته که شرایط کامل قرنطینه وجود داشته است، 6۷/3 درصد افزایش 
که  گذشته ۱9/۷ درصد جهش داشته است  یافته است. قیمت مصالح ساختمانی در ماه آوریل نسبت به سال 

بیشترین رشد در 3۵ سال گذشته است.

موجی از اختالل در روند تامین و عرضه محصوالت شیمیایی

موجی از اختالل در زنجیره تامین و عرضه محصوالت شیمیایی ناشی از تعطیلی های همه گیری ویروس کرونا، طوفان 
های فعال فصلی آمریکا در سال ۲۰۲۰ و به دنبال آن طوفان زمستانی آمریکا در فوریه ۲۰۲۱، منجر به تورم قابل توجه در 
قیمت مواد شیمیایی شده است. این امر به سایر مواد نیز تسری می یابد. شاخص قیمت تولیدکننده مواد شیمیایی 
صنعتی آمریکا در ماه آوریل 3/۲ درصد نسبت به ماه قبل و 4۰/3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. درصد 

رشد ساالنه از آوریل گذشته، باالترین میزان از ماه ژوئن ۱9۷۵ است.

کارتی، تحلیلگر ارشد ICIS، قدرت بازیابی تقاضا و اقدامات مداوم محرک اقتصادی،  کوین مک  طبق نظر 
ارتباط نزدیک دارند، اما وجود اختالل مداوم در عرضه نیز تاثیر زیادی بر این روند خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد، از دیگر عوامل موثر در تورم می توان به افزایش قیمت مسکن، هزینه های بهداشت و درمان، 
سیاست پولی ضعیف و خرید دارایی های مالی توسط فدرال رزرو، به همراه استقراض دولت و شرایط نامطلوب بازار 

کار اشاره کرد.
1. Consumer Price Index )CPI(
2. Producer Price Index )PPI(

نگرا�ن از وجود تورم در بازارهای جها�ن
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نگرانی از افزایش مزایای بیکاری و فشار به بازار کار

کارگران در حاشیه قرار  افزایش مزایای هفتگی بیکاری آمریکا به 3۰۰ دالر از از اوایل سپتامبر، ممکن است باعث شود 
کار را سخت تر می کند و فشار بیشتری را به بازار وارد می کند. با این حال، در  بگیرند، بنابراین این مسئله شرایط بازار 
کرده اند، در اوایل ماه ژوئن و ژوئیه به افزایش مزایای  کار اعالم  کمبود نیروی  حال حاضر ۲3 ایالت با توجه به اینکه 

بیکاری پایان خواهند داد. تعدادی از این ایالت ها حتی پاداش هایی برای بازگشت به کار نیز ارائه می دهند.

در دوره ای که ظرفیت اشتغال وجود دارد اما نرخ بیکاری باال است، بازارهای کار در محدودیت قرار دارند و این 
مسئله رشد دستمزد را تسریع می کند. در آمریکا، بسیاری از کارفرمایان، به ویژه مشاغل کوچک، از نظر شرایط پرداخت 
دستمزد، در برابر دولت رقابت می کنند. در همین حال، دوره سرخوشی هزینه کرد مصرف کنندگان آمریکا ادامه دارد. 
بخش خرده فروشی آمریکا در ماه آوریل نسبت به مارس فقط ۰/۵ درصد افزایش نرخ فروش داشت، اما ماه قبل از 

نمودار)۴( درصد تغییرات در قیمت های مصرف کننده در مناطق مختلف جهان
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که فروش قطعات و  آن، ۱۰/۷ درصد افزایش داشته است. رستوران ها 3/۰3 درصد بهبود متوالی داشته اند در حالی 
وسایل نقلیه موتوری ۲/9 درصد افزایش داشته است.

افزایش فروش خودرو

که پایین ترین  کاهش یافته است  موجودی فروشندگان خودرو از یکم ماه مه از 6۵ روز در در شرایط عادی به 33 روز 
گزارش شده است. فعالیت تولیدی همچنان قوی است، شاخص PMI بخش تولید نیز افزایش ۱۱ مین ماه  سطح 
متوالی خود را شاهد بوده است. در حالی که شاخص PMI خدمات از 63/۷ واحد در ماه مارچ به 6۲/۷ واحد در ماه 

آوریل کاهش یافت.

بهبود پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا

اقتصاددانان در ماه مه بار دیگر پیش بینی های رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۱ را افزایش دادند، اما 
کند شدن است. پس از اتفاق نظر در مورد رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص  سرعت بازنگری های رو به باال در حال 
گذشته ۰/3 درصد افزایش  که نسبت به ماه  داخلی، پیش بیبنی رشد تولید ناخالص داخلی سال 6/6 درصد است 
داشته است. برآورد اجماع تحلیگران برای تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ نیز از 4/4 درصد به 4/3 درصد افزایش یافت.

چشم انداز جهانی

رونـــد  ادامـــه  رغـــم  علـــی 
همه گیـــری ویروس کرونا در 
مناطـــق خاص و در نتیجه 
چشـــم انداز  تعطیلی هـــا، 
بهبـــود  حـــال  در  جهانـــی 
اســـت. شـــاخص ظرفیت 
شـــده  ارائـــه  کانتینـــری3 
توسط موسســـه تحقیقات 
اقتصـــادی الیـــب نیتـــس4 
و  اقتصـــاد  موسســـه  و 
تدارکات حمـــل و نقل۵ نیز 

3. Container Throughput Index
4. Leibniz Institute for Economic 
Research )RWI(
5. Institute of Shipping Econom-
ics and Logistics )ISL(

نمودار)5( شاخص ظرفیت کانتینری
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بـــه احیـــای تجارت جهانـــی علیرغم وجود مشـــکالت کانتینری در بخش حمل و نقل اشـــاره می-کند. این شـــاخص 
شـــامل داده هـــای 9۱ بنـــدر بین المللی اســـت که حـــدود 6۰ درصد از ترافیـــک کانتینر جهانی را تشـــکیل می دهند. بر 
اســـاس آخریـــن گزارش در3۰ آوریل، این شـــاخص ۱/۲ واحد در ماه مارس افزایش یافـــت و به باالترین رکورد خود یعنی 
۱۲۲،6 واحد رســـید. بیشـــترین تاثیر عمدتا از ســـوی چین و جنوب شـــرقی آســـیا اعمال شـــده اســـت. وی خاطرنشان 

کنـــون بـــا افزایـــش میـــزان واکسیناســـیون در حـــال بهبـــود هســـتند. پـــا عقـــب مانده انـــد امـــا ا کـــرد: اقتصادهـــای ارو

 چین اولین کشوری بود که از شرایط همه گیری بازگشت و تنها اقتصاد بزرگی بود که رشد تولید ناخالص داخلی 
را در سال ۲۰۲۰ به ثبت رساند. با این حال انتظار می رود روند بهبودی آن با پیشرفت روبرو شود. انتظار می رود، همچنان 
کار به  کسب و  گذاری در  که سرمایه  کند خواهد شد، همانطور  شاهد رشد قوی صادرات باشیم اما احتماال این روند 
دلیل سخت شدن شرایط اعتباری کاهش می یابد. تعدیل فعالیت ساخت و ساز بر بخش تولید صنعت تأثیر خواهد 

داشت.

کشورهای آمریکای التین و هند تصویر متفاوتی را در بازارهای  کرونا در برزیل، سایر  همه گیری شدید ویروس 
نوظهور ارائه داده است. مکزیک باید از رشد اقتصادی آمریکا و روسیه ناشی از افزایش قیمت نفت بهره مند شود. 
اقتصاددان  های انجمن شیمی آمریکا، انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی جهانی پس از سقوط 3/6 درصدی در 

سال ۲۰۲۰، شاهد رشد ۵/۷ درصدی در سال ۲۰۲۱ باشد و در سال ۲۰۲۲ نیز 4/3 درصد افزایش یابد.
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 )PMMA( کریـــالت کنـــدی در رونـــد تولیـــد خـــودرو ناشـــی از کمبود ریز تراشـــه ســـرانجام بـــه تقاضای پلی متیـــل متا
ضربـــه خواهـــد زد. تولیدکننـــدگان اتومبیـــل بـــه دلیل کمبود تراشـــه و نیمه هـــادی  مورد اســـتفاده در سیســـتم کنترل 
گرمایشـــی و تهویـــه مطبوع،  موتـــور، ترمزهـــای ضـــد قفـــل، فرمان برقی، سیســـتم نظـــارت بر ســـوخت و سیســـتم های 

دچار مشـــکل شـــده اند.

کمبـــود تراشـــه بـــه طـــور مســـتقیم تولیـــد را با مشـــکل مواجـــه کرده اســـت زیـــرا خودروســـازان مجبور شـــده اند 
شـــیفت هـــا را کاهـــش دهنـــد و حتی وســـایل نقلیـــه را بدون تراشـــه هـــا تولید  می کننـــد تا بعـــدًا آنها را اضافـــه کنند. 
بخـــش اتومبیـــل یک بازار مصـــرف عمده برای PMMA اســـت زیـــرا از آن برای ایجـــاد پانل های داخلـــی و خارجی، 
گیـــر و ســـایر قطعات قالب گیری اســـتفاده می شـــود. از زمان کمبود تراشـــه ها بـــرای اولین بار در ابتدای ســـال  ضربـــه 
پـــا و ســـایر کشـــورها متوقف کردنـــد، تقاضـــای PMMA همچنان  کـــه تولیدکننـــدگان اتومبیـــل، تولیـــد خـــود را در ارو

پابرجاست. 

PMMA روند تقاضا در بازار

بـــا ایـــن حـــال، با نزدیک شـــدن به پایان ماه مـــه، کاهش محســـوس تقاضا در بـــازار PMMA از بخش خـــودرو گزارش 
کاهش  کمی از التهاب بازار را  که تقاضای خودرو به مرور تضعیف شـــود و این مســـاله  شـــده اســـت. انتظار می رود 
دهـــد. با وجـــود تضعیف احتمالـــی تقاضا در بخش خـــودرو، انتظار می رود بازار در ســـه ماهه ســـوم همچنان دارای 
محدودیـــت باشـــد زیرا تقاضای کلی همچنان ســـالم اســـت. بخش های دیگر، به ویژه ســـاخت و ســـاز، تجهیزات 
کامـــل در ســـه ماهه ســـوم، همچنان قوی هســـتند. ایـــن بدان  بهداشـــتی و اوقـــات فراغـــت، با داشـــتن سفارشـــات 
گر کاهش ســـرعت بخـــش تولید خودرو بـــه تقاضـــای PMMA ضربه زده باشـــد، تقاضای کلی  کـــه حتی ا معناســـت 

همچنـــان ادامـــه خواهد داشـــت و بر تعدیل روند ســـه ماهه ســـوم تأثیر خواهد گذاشـــت. 

تاث�ی کمبودریزتراشه ها در روند تولید خودرو
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رقابت صادرا�ت پیل اتیلن آمریکا با تولیدکنندگان آسیا�ی

فاصله زیاد بین قیمت PE آمریکا و شمال شرقی آسیا باعث شده است که محصوالت آسیایی در آمریکای التین رقابت 
بیشتری داشته باشند. پلی اتیلن صادراتی آمریکا در رقابت با محصوالت آسیایی و خاورمیانه با فشار قیمتی کاهشی 
کشور در امان مانده است.  که بازار داخلی آن همچنان از روند نزولی در بازارهای خارج از  مواجه شده است در حالی 
گریدهای فیلم HDPE و LLDPE در مقابل محموله های آسیایی و خاورمیانه برای  در بازار صادراتی، خریداران برای 
مقاصد اصلی صادراتی مانند آمریکای التین قیمت های ۷۰ سنت در پوند )۱۵43 دالر/ تن( را پیشنهاد می دهند. 
شکاف بزرگی که در حال حاضر بین قیمت PE در خلیج آمریکا و در شمال شرقی آسیا ایجاد شده است، باعث شده 
که بارهای آسیایی علی رغم نرخ باالی حمل و نقل در خطوط حمل و نقل آسیا به آمریکای جنوبی، جذابیت  است 

رقابتی بیشتری در آمریکای التین داشته باشند.

در حالی که بازارهای صادراتی آمریکا با فشار رقابتی روبرو هستند قیمت محموله های مناطق دیگر رو به کاهش 
گذشته پایین بوده است اما بخش صنعت، بدلیل بهبود شرایط حاصل  است. عرضه مداوم PE آمریکا طی چند ماه 
از اختالالت طوفان قطبی اواسط فوریه به تدریج در حال رونق گرفتن است و بازار داخلی آمریکا به دلیل تقاضای سالم 

با فشار فراینده روبرو است.

گذشته به دلیل محدودیت های عرضه و تقاضای   براساس ارزیابی ICIS، قیمت قراردادهایPE طی ۱۱ ماه 
سالم داخلی در بازار آمریکا، بیش از ۵۰ سنت/ پوند افزایش یافته است.

که به دلیل اختالالت طوفان قطبی محدود شده بود، ممکن  در همین حال، تخصیص صادرات لحظه ای 
است در هفته های آینده با محدودیت های بیشتری روبرو شود زیرا تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند برخی 

نمودار)6( روند تغییرات قیمت پلی اتیلن آمریکا مه 202۱-2020
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از این محموله ها را به بازار داخلی بفرستند. صادرات نیز از طریق کانال های مستقیم همچنان ادامه دارد زیرا صنعت 
آمریکا در مازاد قابل توجهی از PE قرار دارد و برای حفظ تعادل در بازار نیاز به صادرات دارد.

کاهش تقاضای پلی اتیلن و پلی پروپیلن چین

با تعدیل رشد اقتصادی چین تا سال ۲۰۲۱ و افزایش ظرفیت داخلی، واردات HDPE و PP می تواند به طرز چشم گیری 
کاهش تقاضای آشکار چین برای HDPE و PP در ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ افزایش یافت. در ماه های  کاهش یابد. 
کاهش به ۵/۵  ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ تقاضای آشکار برای HDPE در مقایسه با چهار ماه انتهایی سال ۲۰۲۰ با ۱۲ درصد 
کاهش 8 درصدی در سه ماهه اول ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه انتهایی سال  میلیون تن رسید. این مسئله در مقایسه با 
کاهش به ۱۰/6 میلیون تن در مقایسه  ۲۰۲۰ بوده است. مصرف آشکار PP در ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ با 8 درصد 
کاهش سه ماهه اول ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۲۰، ۵ درصد بوده  با سپتامبر-دسامبر ۲۰۲۰ رسیده است. 
که آیا رشد اقتصادی قوی چین  کنیم  کلی ما را قادر می سازد ارزیابی  است. مقایسه های ماهانه یا سه ماهه، به طور 
بعد از ماه مه سال گذشته به طور کامل به سال ۲۰۲۱ منتقل شده است یا خیر. پاسخ برای ماه های ژانویه تا آوریل کاماًل 

منفی بود، زیرا داده های پتروشیمی راهنمای خوبی برای سرعت کلی رشد اقتصادی است.

کاهش 37 درصدی واردات HDPE چین

کاهش ۲9 درصدی خالص واردات ماه های ژانویه تا  کی از  تجزیه و تحلیل آخرین داده های ICIS برای HDPE حا
آوریل ۲۰۲۱ )واردات منهای صادرات( به حدود ۲/۲ میلیون تن و ۵ درصد افزایش تولید محلی به 3/3 میلیون تن 
است. این مسئله با ماه های سپتامبر تا دسامبر سال ۲۰۲۰ مقایسه می شود. واردات خالص برای رسیدن به تقاضای 
 ICIS آشکار به تولیدات محلی اضافه می شود. داده های واردات و صادرات از اداره گمرک چین با تولید داخلی توسط
کمی توسط چین صادر می شود، بیشتر تغییرات جریان تجارت، نشان  که HDPE بسیار  ارزیابی شده است. از آنجا 

گزارش شد که کاهش ۲۷ درصدی داشته است. دهنده کاهش واردات است. واردات ۲.۲ میلیون تن 

نمودار)7( روند تقاضای آشکار HDPE چین
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کندی متوسط اقتصاد چین است. رشد تولید ناخالص داخلی سه  این آمارها برای HDPE شواهد دیگری از 
ماهه اول سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ در حدود ۰/6 درصد بود. رشد سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ در نسبت 
کاهش رشد  کاهش رشد اقتصادی تا حدی نتیجه  به سه ماهه سوم ۲۰۲۰، 3/۲ درصد بوده است. به نظر می رسد 
کمبود  که نتیجه  کی از ضعف رشد صادرات است  گذشته باشد. شواهد حا صادرات از سطوح بسیار عالی سال 
کانتینرهای حمل و نیمه هادی ها است. تجزیه و تحلیل جدیدترین داده های فروش خرده فروشی نشان می  جهانی 

دهد که هزینه های محلی هنوز به سطح قبل از همه گیری بازنگشته است. 

دولت در تالش است وام های بیشتری را از طریق بانک های خصوصی به صورت اعتباری دریافت کند. پکن 
همچنین تالش می کند وام های دولت های محلی را کاهش دهد. بدهی دولت های محلی به عنوان یک مشکل بالقوه 
گر به نظر برسد که رشد تولید ناخالص داخلی به راحتی به هدف رسمی سال  سیستماتیک دیده می شود. با این حال، ا
۲۰۲۱ یعنی در حدود 6 درصد نرسد، ممکن است دولت مرکزی تغییر مسیر دهد. به نظر می رسد قیمت بسیار پایین 
کندی اقتصادی باشد. دلیل دیگر پایین آمدن قیمت های چین،  HDPE چین در مقایسه با سایر مناطق نتیجه این 
افزایش خودکفایی HDPE داخلی است. بدیهی است که خودکفایی بیشتر نیز، افزایش تولید و کاهش واردات را توجیه 
می کند. ظرفیت محلی در سال ۲۰۲۱ قرار است با ۲6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۲/۱ میلیون تن در سال 

برسد. این امر به دنبال افزایش ظرفیت ۱4 درصدی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱9 است.

اگر همان الگوی تقاضا و واردات در ژانویه تا آوریل برای بقیه سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد، واردات امسال 6/۷ 
کنندگان  کمتر از 9/۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ است. نتیجه نهایی، برای تأمین  که ۲6 درصد  میلیون تن خواهد بود 
کشور ممکن است بدتر هم باشد زیرا در سه ماهه دوم ۲۰۲۱، افزایش بیشترین ظرفیت جدید HDPE چین در  خارج از 
که نرخ های عملیاتی محلی ماه های ژانویه-آوریل در حدود 8۱ درصد و  جریان است. همچنین تخمین زده می شود 
کل سال در حدود 89 درصد باشد. اگر مجددًا همان نرخ رشد تقاضا برای ماه های ژانویه-آوریل را برای بقیه سال  در 
۲۰۲۱ در نظر بگیریم و نرخ عملیاتی 89 درصد را فرض کنیم، واردات امسال به ۵/۷ میلیون تن کاهش می یابد که 3۷ 

درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

امکان کاهش 49 درصدی واردات پلی پروپیلن چین

کشورهای دیگر بوده است. شش  گذشته قیمت PP چین نیز پایین تر از بسیاری از  همانند HDPE، در طی سه ماه 
کستان، برزیل و اندونزی بودند.  مقصد برتر صادراتی چین در ماه های ژانویه - آوریل ۲۰۲۱ شامل ویتنام، هند، ترکیه، پا
کلی در ماه های ژانویه-آوریل سال جاری 39۷ درصد نسبت به سپتامبر-دسامبر ۲۰۲۰ افزایش یافته و به  صادرات 
6۰9،864 تن رسیده است. این مسئله کاهش قابل توجه ۵3 درصدی واردات خالص به ۱ میلیون تن را هنگام مقایسه 

دو دوره چهار ماهه نشان می دهد.
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افزایش صادرات گواه این است که بازرگانان و تولیدکنندگان چینی از بازده خالص بیشتری در بازارهای خارج 
کشور بهره مند شده اند. همانند HDPE ، قیمت های نسبتًا پایین PP تا حدی نتیجه رشد متوسط اقتصاد چین  از 
بود. واردات PP در ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ نیز بسیار ناچیز بود. واردات PP چین در مقایسه با سپتامبر- دسامبر سال ۲۰۲۰، با 
گر این الگوی تقاضا و واردات برای مابقی سال جاری ادامه داشته  ۲4 درصد کاهش به ۱/6 میلیون تن کاهش یافتند. ا
باشد، واردات PP در سال ۲۰۲۱، ۲6 درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و از 4/9 میلیون تن به 6.6 میلیون تن خواهد 
رسید. با این وجود، بیشتر ظرفیت جدید PP امسال در نیمه اول سال اتفاق خواهد افتاد. ظرفیت PP قرار است در سال 
که ظرفیت در سال ۲۰۲۰، ۱۱ درصد نسبت به  ۲۰۲۱ با ۱4 درصد افزایش به 3۵/۵ میلیون تن در سال برسد. در صورتی 
سال ۲۰۱9، کاهش داشته است. طبق ارزیابی ICIS، نرخ عملیاتی ساالنه PP، 86 درصد و برای ماه های ژانویه-آوریل 
۲۰۲۱، 8۲ درصد ارزیابی شده است. چین در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن کارخانه های پتروشیمی خود را صرف نظر از هزینه 
اقتصادی به ازای هر تن، با نرخ های باال اداره خواهد کرد. سطح باالیی از تولید به دالیل امنیت زنجیره تأمین و افزایش 
ارزش اقتصادی وجود خواهد داشت. با فرض نرخ عملیاتی86 درصد، از ظرفیت اسمی تولید 3۵.۵ میلیون تن در 
گر قرار باشد روند رشد تقاضا در ماه های آوریل-ژانویه برای  سال ۲۰۲۱، میزان تولید PP حدود 3۰ میلیون تن خواهد بود. ا
بقیه سال جاری نیز ادامه داشته باشد، واردات ۲۰۲۱ فقط 3/3 میلیون تن خواهد بود که 49 درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود. کارشناس بخش پتروشیمی ICIS عنوان می کند که از سال ۲۰۱4 نسبت به کاهش شدید واردات پتروشیمی 
چین هشدار داده است. کاهش واردات PP و HDPE در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن چالش های بزرگی برای تولید کنندگان 
خاورمیانه، جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا و آمریکا به وجود خواهد آورد. تولیدکنندگان در این مناطق ممکن است 

مجبور باشند با کاهش شدید واردات مونومر استایرن، پارازایلن و اتیلن گلیکول ها نیز مقابله کنند.

نمودار)۸( روند تقاضای آشکار پلی پروپیلن چین
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امید به بازگشت رسمایه گذاری جها�ن انرژی در سال 2021 و 
ی کرونا ایط نایسش از رکود همه گ�ی ن رسش ان افت سنگ�ی ج�ب

گذاری ساالنه جهانی انرژی قرار است به ۱.9 تریلیون دالر برسد، تقریبًا حدود ۱۰ درصد نسبت  در سال ۲۰۲۱ ، سرمایه 
کرونا بازگرداند. با این  کل سرمایه گذاری را به سطح قبل از بحران  به سطح سال ۲۰۲۰ بازگشت داشته باشد و حجم 
کرده است و از بخش های سنتی  گذاری به سمت بخش های نیروگاهی و مصرف نهایی تغییر  حال، ترکیب سرمایه 
گذاری همراه با رشد اقتصادی به  گرفته است. چشم انداز سرمایه  کمی فاصله  گذاری مانند بخش سوخت  سرمایه 
کشورهای مختلف وجود دارد. بر اساس آخرین برآورد  طور قابل توجهی بهبود یافته است، تغییرات قابل توجهی در 
که بیشتر از جبران رکود اقتصادی  که تقاضای جهانی انرژی در سال ۲۰۲۱، 4/6 درصد افزایش یابد،  IEA، قرار است 
4 درصدی در سال ۲۰۲۰ است. در حالی که بسیاری از شرکت های انرژی در یک وضعیت مالی شکننده باقی مانده 
که توسعه دهندگان از پنجره ارائه شده توسط سیاست های پولی سازگار و حمایت دولت  اند، نشانه هایی وجود دارد 

برای برنامه ریزی توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در پروژه های جدید استفاده می کنند.

گذاری در سال ۲۰۲۱ ترکیبی از یک واکنش دوره ای به بهبود و تغییر ساختاری  افزایش پیش بینی شده سرمایه 
ک تر است. اما با وجود نیاز فوری به تغییر مسیر انرژی به سمت انرژی های  در جریان سرمایه، به سمت فناوری های پا
کربن جهانی دوباره در حال  کاهش ساالنه سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۰، انتشار دی  اکسید  پایدارتر پس از بزرگترین 

افزایش است.

نمودار)9( مهمترین بخش های سرمایه گذاری انرژی جهانی 
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بـــازار اســـتایرن آمریکا همچنـــان به تعادل خود ادامه می دهد و شـــرایط عرضه مجددا در حال رســـیدن به ســـطحی 
یه دیده شـــده بود. پـــس از توقـــف واحدها ناشـــی از طوفان  کـــه آخریـــن بـــار قبل از وقـــوع طوفان در اواســـط فور اســـت 
یـــه و اختـــالل در تامین اســـتایرن، تولیـــد تنها با یک کارخانـــه آمریکای شـــمالی که در حال  زمســـتانی در اواســـط فور
یابی ICIS، قیمت قرارداد اســـتایرن آمریکا برای  گرفته شـــد. طبق ارز حاضر در شـــرایط فورس ماژور قرار دارد، از ســـر 
هفتمیـــن مـــاه متوالـــی افزایـــش یافته اســـت. قرارداد های اســـتایرن مـــاه مه آمریـــکا، با وجـــود افزایش قیمـــت در مواد 
اولیـــه به باالترین ســـطح در ســـه ســـال گذشـــته رســـید. قراردادهای اســـتایرن ماه مـــه در محدوده ۷3-69 ســـنت/ 

که 3 ســـنت/ پوند بیشـــتر از ماه آوریل بوده اســـت. یابی شـــدند  پونـــد )۱،۵۲۱- ۱،6۰9 دالر/ تـــن( ارز

قراردادهـــای بنـــزن آمریـــکا در مـــاه مـــه ۵3 درصد نســـبت به مـــاه آوریـــل افزایش یافـــت و این باعـــث افزایش 
تقاضـــای جهانـــی اســـتایرن و افزایش هزینه های مواد اولیه شـــد. در همیـــن حال، قیمت های اســـتایرن آمریکا پس 
از رســـیدن بـــه باالتریـــن رقم ۲۰ ســـاله در اواســـط مـــاه مارس، عقـــب نشـــینی کردنـــد. از آن زمان به بعـــد قیمت های 

تحویـــل فـــوری، ۲6 درصـــد یعنی کمی بیشـــتر از ۲۰ ســـنت/ پوند )44۱ دالر/ تن( کاهش داشـــته اســـت. 

کاهش عرضه استایرن

کردنـــد، چندین  گرفتنـــد و شـــرایط فـــورس مـــاژور را لغـــو  پـــس از آنکـــه تولیدکننـــدگان عمـــده، تولیـــد خـــود را از ســـر 

ن استایرن پس از طوفان ماه فوریه در آمریکا بهبود روند تام�ی

نمودار)۱۰( روند سرمایه گذاری انرژی به تفکیک بخش های مختلف
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که حاشـــیه ســـودها را تحت فشـــار قرار داد، نرخ عملیاتی  تولیدکننده اســـتایرن به دلیل افزایش شـــدید قیمت بنزن 
کاهـــش دادنـــد. INEOS Styrolution اوایـــل مـــاه مـــه شـــرایط فـــورس مـــاژور را از دو کارخانه خـــود در خلیج  خـــود را 
کردند. لیونـــدل بـــازل تولید واحد  تگـــزاس برداشـــت. واحدهـــا پس از طوفان زمســـتانی اعالم شـــرایط فـــورس مـــاژور 
گرفت. با شـــروع مجدد روند تامین  اســـتایرن خود با ظرفیت ۵۱۰ هزار تن/ ســـال در ســـواحل خلیج تگزاس را از ســـر 
گرفـــت و حجم قابل توجهـــی را برای تحویـــل ماه آوریل  خـــط لوله ای، صادرات اســـتایرن آمریکا، ســـرعت بیشـــتری 
کارخانه هـــای تگـــزاس و لوئیزیانا، مجـــددا باعث محدود  کاهـــش تولید  کرد. با ایـــن حال،  پا ارســـال  و مـــه بـــرای ارو

کردن صادرات شـــده اســـت.

 کاهش صادرات استایرن آمریکا

قطـــع تولیـــد در ســـه ماهـــه اول باعـــث کاهـــش نقـــش ســـنتی آمریـــکا به عنـــوان یک صـــادر کننـــده عمده اســـتایرن 
می شـــود. صـــادرات اســـتایرن در آمریـــکا نســـبت بـــه مدت مشـــابه ســـال قبـــل ۲۰/6 درصد کاهش داشـــته اســـت. 
صـــادرات در مـــارس ۲۰۲۱ در مقایســـه با ماه مشـــابه ســـال قبـــل ۲6/۵ درصد کاهش داشـــت. آمریکا صـــادر کننده 

کـــره جنوبی و هنـــد بودند. یه مکزیـــک ،  خالـــص اســـتایرن اســـت. ســـه مقصد برتـــر صادراتـــی در مـــاه فور

نمودار)۱۱( روند قیمتی قراردادهای لحظه ای استایرن آمریکا مه 202۱-2020
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کی از آن است که عرضه افزایش خواهد یافت و روند کاهش پیشنهادات دریایی همچنان ادامه  مبانی بازار جهانی حا
که همچنان عالقه به خرید  خواهد داشت. بازار PVCآمریکای التین شاهد ضعیف شدن روند خود است در حالی 
کنند قیمت ها را تا  کنندگان داخلی سعی می  کاهش است و پیشنهادات دریایی روند نزولی دارند و تامین  در حال 
ماه ژوئن ثابت نگه دارند. به نظر می رسد عامل اصلی ضعف معامالت و پیشنهادات ضعیف تر، عدم عالقه به خرید 
در مناطق مختلف جهان، به ویژه در هند به دلیل وضعیت همه گیری جدی و پیش رو بودن فصل باران های موسمی 
کاهش تقاضا را نشان می دهد. در نتیجه، فروشندگان پی وی سی آسیا مناطق دیگری از  که به طور سنتی  است 
جمله آمریکای التین را هدف قرار دادند، جایی که فروشندگان اظهار داشتند در آنجا نیز تقاضا به دلیل مسائل مربوط 
به همه گیری و شرایط اقتصادی در حال کاهش است. اگرچه آمریکا هنوز به دلیل چرخش های اخیر و فورس ماژورها 
با ظرفیت کامل تولید نمی کند، پیشنهادات از آمریکا با قیمت های پایین تر، در حال انتقال به آمریکای التین است. 

که عرضه احتمااًل افزایش خواهد یافت و پیشنهادات دریایی  کی از آن است  کنونی بازار جهانی حا مبانی 
کاماًل غیرقابل پیش بینی است.  ممکن است روند نزولی را ادامه دهند. اما فصل طوفان در آمریکا تازه آغاز شده و هوا 
طوفان دیگری در سواحل خلیج آمریکا در سال جاری می تواند مشکالت تولید بسیاری ایجاد کند، درست مانند آنچه 
در ماه اوت تا سپتامبر سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد. عامل اصلی دیگر هزینه های حمل و نقل از آسیا است که همچنان گران 
گفته برخی منابع، نرخ ها مجددًا افزایش یافته است. پیشنهادات پی وی سی آسیا از اواخر آوریل یا مه  هستند و به 

کاهش یافته است، اما به دلیل هزینه های باالی حمل و نقل، در برابر محصوالت داخلی آمریکا قابل رقابت نیستند.

ن ضعف در بازار PVC آمریکای الت�ی

نمودار)۱2( روند قیمتی PVC آمریکای التین ژوئن 2020 تا مه 202۱

جهش مجدد بوتادی ان اروپا با وجود فشار تقاضا از جانب آمریکا
بازیا�ب صنعت شیمیا�ی آمریکا در سال 2021

نگرا�ن از وجود تورم در بازارهای جها�ن
تاث�ی کمبودریزتراشه ها در روند تولید خودرو

رقابت صادرا�ت پیل اتیلن آمریکا با تولیدکنندگان آسیا�ی
ی کرونا ایط نایسش از رکود همه گ�ی ن رسش ان افت سنگ�ی امید به بازگشت رسمایه گذاری جها�ن انرژی در سال 2021 و ج�ب

ن استایرن پس از طوفان ماه فوریه در آمریکا بهبود روند تام�ی
ن ضعف در بازار PVC آمریکای الت�ی
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وشییم برریس روند جها�ن تقاضا در بازار محصوالت پ�ت

در حالی که شیوع کرونا همچنان در آسیا تلفات دارد، کشش تقاضا همچنان زیربنای عمده پتروشیمی ها و پالستیک 
ها در اروپا و تا حدودی در آمریکا است. تسویه حساب قراردادهای اولفین اروپا برای ماه ژوئن نشان می-دهد که بنیان 
تقاضا همچنان ثابت است. طبق گزارش ICIS، روند تقاضای مصرف کنندگان برای تمام زنجیره های مشتقات اتیلن 
سالم هستند. قیمت های ماه ژوئن در شمال غربی اروپا، با وجود ثبات نرخ عرضه و تقاضا افزایش یافت. مصرف 
کر بخار و  کرا کنندگان پروپیلن در تمام مشتقات زنجیره آن فعال بوده اند در حالی که تعمیرات و نگهداری واحدهای 

پاالیشگاهی، تامین محصوالت را به تعادل رسانده است.

بهبود بازار محصوالت شیمیایی آمریکا

در آمریکا، تولید مواد شیمیایی پس از تعطیلی های ناشی از طوفان زمستانی در ماه فوریه، همچنان در حال بازیابی 
به  توجه  با  خود  کاالیی  موجودی  مجدد  ذخیره  به  همچنان  اتیلن  مشتقات  تولیدکنندگان  مثال،  عنوان  به  است. 
تقاضای قوی بازار مصرف نهایی برای پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید و مونو اتیلن گالیکول ادامه می دهند. قیمت قرارداد 

اتیلن برای ماه ژوئن، تحت فشار طوالنی مدت عرضه ضعیف قرار دارد.

انتظار بازار محصوالت شیمیایی در شمال شرقی آسیا

با توجه به اینکه در ماه ژوئن قرار است دو واحد کراکر جدید در کره جنوبی در مدار تولید قرار گیرد، فعاالن بازار در شمال 
کرونا در منطقه جنوب  شرقی آسیا تا حدودی در حال رصد شرایط بازار هستند. نگرانی عمیقی در مورد شیوع مجدد 

شرقی آسیا و وضعیت بسیار دشوار هند وجود دارد.

نمودار)۱۳( شاخص ظرفیت صنعت شیمیایی جهانی
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یابی احتمالی استخرهای سود۱ صنعت شیمیایی، یک روش پیچیده برای حفاظت از عملکرد مالی تجارت  ارز
گذاری استراتژیک آینده نگر و تصمیمات  گیری سرمایه  صنعت محصوالت شیمیایی است. این امر در تصمیم 

کمک می کند. گذاری در فضای رقابتی به پویایی صنعت شیمیایی  وا

کل زنجیره  گام های زنجیره ارزش برای تولیدکنندگان مواد شیمیایی در  پیش بینی سودآوری با استفاده از 
ارزش امری ضروری است و همین مسئله تجزیه و تحلیل استخر سود تقاضا و سودآوری مواد شیمیایی اصلی را به 
یابی می کند. زنجیره های ارزش اتیلن)C۲( و پروپیلن)C3( و اساسًا الفین های  تفکیک موقعیت زنجیره ارزش ارز
شامل  را  سود  استخر  جهانی  ارزش  زنجیره  از  درصد   4۵ حدودا   ،۲FCC و  بخار  کینگ  کرا فرآیندهای  بر  مبتنی 
کشف سودهای بکر برای بهبود  می شوند. تفاوت های مبتنی بر زنجیره ارزش و منطقه ای، پتانسیل عظیمی را برای 

ارزش آفرینی و عملکرد پایدار آینده فراهم می کند.

با  شدت  به  پروپیلن  و  اتیلن  سود  استخرهای   
تعادل عرضه و تقاضا و جذابیت مواد اولیه منطقه ای گره 
خورده اند. بنابراین، در دسترس بودن مواد اولیه جذاب 
دارای  که  مناطقی  در  قوی  سود  استخرهای  حفظ  برای 
عنوان  به  است.  مهم  بسیار  هستند  فراوان  طبیعی  گاز 
گاز شیل در آمریکای شمالی منجر به  مثال، استفاده از 
3 درصد رشد تقاضای بیشتر اتیلن/ پروپیلن در مقایسه 
با محصوالت +C4 شده است. در دوره های پرمصرف، 
گاز شیل از حاشیه سود اتیلن در آمریکا محافظت  مزیت 
کرد. این امر باعث افزایش انعطاف پذیری سودآوری  می 
در برابر نوسانات قیمت نفت شده است. این پتانسیل در 
پا است که به مواد اولیه ارزان دسترسی  تضاد با شرایط ارو

پایی  ندارد. سودآوری اتیلن در قاره آمریکا در دوره قیمت باالی نفت بین سال های ۲۰۱۱-۲۰۱4 پنج برابر بیشتر از ارو
ک آن مبتنی بر نفتا بود. با این حال، سودآوری قاره آمریکا در دوره قیمت های پایین نفت بین سال های  که خورا بود 

پا رشد دوبرابری حاشیه سود را داشته است. ۲۰۱۵-۲۰۱8 تنها ۱۰ درصد بوده است و در مقابل ارو

و  دهند  می  نشان  اتیلن  سود  استخر  در  ای  مقایسه  قابل  پذیری  انعطاف  آفریقایی  و  خاورمیانه  کشورهای 
ک و یکپارچه سازی زنجیره ارزش در سطح جهانی دارند.  باالترین استخر سود را با توجه به بحث خورا

۱. استخر سود )profit pools( کل سود بدست آمده در تمام نقاط زنجیره ارزش یک صنعت است. این اصطالح توسط گادیش و گیلبرت در سال ۱998 ابداع شد. 
استخرهای سود یک مدل استراتژی است که می تواند برای کمک به مدیران یا شرکت ها بیشتر از رشد درآمد، بر روی سودآوری تمرکز کند.

)Fluid catalytic cracking( ۲. فرآیند کراکینگ کاتالیستی بستر سیال

وشییم هدف گذاری بر روی استخرهای سودآوری در صنعت پ�ت

نمودار)۱۴( سهم محصوالت از استخر سود پروپیلن
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استخر سود چین بر پایه رشد مصرف قوی بنا شده است. بر اساس این رشد قوی، چین بزرگترین مجموعه 
که یک سوم مجموع سود جهانی اتیلن را به خود اختصاص می دهد.  سود منطقه ای اتیلن در سال ۲۰3۰ خواهد بود 
سناریوهای مبتنی بر آنالیز حساسیت ارتباط بین مصرف اتیلن/ پروپیلن و سود چین را نشان می دهد. در سناریوی 
تقاضای پیش بینی شده چین کاهش ساالنه ۲ درصد در رشد تقاضا منجر به کاهش 3۵ درصدی استخر سود پروپیلن 

تا سال ۲۰3۰ خواهد شد. به دلیل رشد شدید تقاضا، فقط افت شدید قیمت نفت بر میزان سود تأثیر می گذارد. 

محرک های استخر سود اتیلن/ پروپیلن

همچنین  و  ارزش  نظر  از  محصوالت  تفکیک  ارزش،  زنجیره  یک  در  سود  های  بسته  بزرگترین  جستجوی  هنگام 
یع نشده  ی در طول زنجیره ارزش توز وضعیت منطقه ای اهمیت دارد. به عنوان مثال سودآوری اتیلن به طور مساو
کساید سه چهارم از استخر سود جهانی اتیلن را تشکیل می دهند، اما  است. سه محصول اتیلن، پلی اتیلن و اتیلن ا
یع ارزش با توجه به مرحله زنجیره ارزش پروپیلن و منطقه متفاوت است. در قاره آمریکا، حاشیه سود  الگوهای توز
گاز شیل ارزان قیمت، حاشیه سود اتیلن  تولید پلی اتیلن دو برابر حاشیه سود تولید اتیلن است. بر اساس فراوانی 
کم اتیلن با حاشیه سود باالی پلی اتیلن در مرحله بعدی زنجیره ارزش متعادل  کم است. با این حال، حاشیه سود 
که اتیلن خریداری می کند و پلی اتیلن با حاشیه سود  می شود. چنین شرایطی به نفع یک شرکت شیمیایی است 
پا، حاشیه سود اتیلن شش  کامال متفاوت است. در ارو ک نفتا،  پا با وجود خورا باالتر را تولید می کند. اوضاع در ارو
که در باالدست خود با  کننده پلی اتیلن است  برابر بیشتر از پلی اتیلن است. در چنین شرایطی به نفع یک تولید 

کلی تولید پلی اتیلن بهره بیشتری ببرد. واحد اتیلن ادغام شود تا از حاشیه سود 

از  که 6۵ درصد  پروپیلن  پلی  و  پروپیلن  با   C3 ارزش زنجیره  نابرابر در  یع استخر سود  توز ترتیب،  به همین 
مجموع سود جهانی C3 را تشکیل می دهد، وجود دارد. زنجیره ارزش C3 نیز منطق رشد تقاضا برای منطقه را نشان 
می دهد. رشد تقاضا، سه چهارم رشد استخر سود پروپیلن در چین از میانگین ۲۰۱۵-۲۰۱9 تا ۲۰3۰ را توجیه می کند.

پا، رشد سودآوری تقریبًا 6۰ درصد و رشد تقاضا 4۰ درصد افزایش استخر سود را شامل می شوند. برای  در ارو
گاز شیل مورد نیاز است. در مقابل،  رشد سود منطقه ای، سرمایه گذاری در فن آوری های نوآورانه تولیدی یا واردات 
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چین(  استثنای  آسیا)به  در  اتیلن  سود  استخرهای  شوند.  می  مند  بهره  بیشتری  ظرفیت  از  محور  تقاضا  مناطق 
دارای نسبت ۵۰/۵۰ از سهم تقاضا و رشد حاشیه سود هستند. افزایش ظرفیت FCC هند همراه با افزایش تقاضای 

پروپیلن در منطقه، آسیا )غیر از چین( را به عنوان رهبر رشد استخر سود پروپیلن معرفی می کند.

همه گیری کرونا و انعطاف پذیری صنعت شیمیایی در آسیا

کرونا بوده است. افت  برابر بحران ها در طی وقوع همه گیری  صنعت شیمیایی شاهد اهمیت انعطاف پذیری در 
خاص،  طور  به  است.  بوده  پتروشیمی ها  سودآوری  در  تعادل  عدم  عمده  دلیل   ۲۰۲۰ سال  در  نفت  قیمت  سریع 
که  آنجا  از  بودند.  نفت  قیمت  نوسانات  برابر  در  ای  منطقه  مقاومت  برای  خوبی  شاخص  اتیلن  سود  استخرهای 
ک  کر بخار مبتنی بر خورا کرا 8۰ درصد از استخر سود اتیلن در منطقه آسیا-اقیانوسیه)APAC(، شامل واحدهای 
کمتری نسبت به نوسانات  گازوئیل( می شود، این منطقه در مقایسه با قاره آمریکا از انعطاف پذیری  سنگین )نفتا، 

شدید قیمت نفت برخوردار است.

این مسئله به همبستگی 96 درصدی استخر سود APAC با قیمت نفت، در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱9 می افزاید. 
کاهش 33 درصدی استخر اتیلن APAC در  کاهش قیمت نفت به 4۲ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ به  بر این اساس، 

مقایسه با سناریوی اولیه بدون ویروس کرونا که با پیش بینی قیمتی 66 دالری در هر بشکه همراه بود، کمک کرد.

نفت  تبدیل  مانند  زننده،  برهم  روندهای  سناریوهای  کمی  تعیین  امکان  سود،  استخرهای  مانای  یابی  ارز
کنترل منطقه ای قیمت نفت را فراهم می کند. ابرکارخانه های  یافت یا  خام به مواد شیمیایی، پایداری مقررات باز
گذاشت. افزایش بی سابقه ظرفیت  تولیدکننده در منطقه آسیا و خاورمیانه، بر میزان سود پتروشیمی تأثیر خواهند 
تولید، باعث سرکوب نرخ عملیاتی اتیلن و پارازایلن و تغییر الگوی عرضه منطقه ای شده است. در چنین سناریویی، 
کشف استخرهای سود انعطاف پذیر برای تولیدکنندگان بمنظور حفظ جریان مثبت نقدینگی حائز اهمیت است.

ک های جایگزین،  یست محیطی تأثیر بسزایی در استخرهای سود شیمیایی خواهد داشت. خورا پایداری ز
تقاضای  و ذائقه  یافت  باز این، مقررات  به موازات  تغییر شکل می دهند.  را  و متانول  ک  آمونیا ارزش  زنجیره های 

کننده می توانند بر سودآوری زنجیره های ارزش پتروشیمی تأثیر بگذارند. مصرف 

مانند  یدادهایی  رو شود.  تقاضا  و  عرضه  گهانی  نا های  گلوگاه  به  منجر  تواند  می  قیمت  ای  منطقه  رقابت 
پک در مورد قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۲۰ برای صنایع  مالیات بر واردات آمریکا و چین در سال ۲۰۱9 یا جنجال او
یدادهای این چنینی به نفع شرکت های شیمیایی است که مدل های تجاری  شیمیایی تاثیر منفی داشته است. رو

کنند و برنامه ریزی استراتژیک دارند. انعطاف پذیر را اجرا می 

گذاری  گسترش زنجیره های ارزش و وا گیری در مورد  تجزیه و تحلیل دقیق استخرهای سود آینده، تصمیم 
گذاری های پایدار، انعطاف پذیر و مدیریت عملکرد آینده نگر  دارایی های شیمیایی را بهبود می بخشد و سرمایه 

را فراهم می کند.
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برریس بازار فنل

موارد مصرف فنل

بوسیله   BPA را تشکیل می دهد.   BPA بازار  تقاضای  تقریبًا 4۵ درصد  که  بازار فنل، بیس فنولA است  بزرگترین 
پلیمریزاسیون پلی کربنات و رزین های اپوکسی تولید می شود. از رزین های پلی کربنات در تولید لوازم الکترونیکی، لوازم 
خانگی و خودرو استفاده می شود. رزین های اپوکسی به عنوان چسب روی فلزات و مصالح ساختمانی و همچنین 
در پوشش ها و خودروها استفاده می شوند. رزین های فنلی دومین محل مصرف فنل هستند و در ساخت و سازهای 
که در تولید نایلون استفاده می شود.  کتام )کاپرو( است  کاپروال مسکونی استفاده می شوند و سومین محل مصرف آن 

سایر بازارهای پایین دست شامل آلکیل فنل، آنیلین و اسید آدیپیک هستند.

روند عرضه / تقاضا در بازار فنل

فعالیت و محدودیت های اساسی در تامین خوراک کیومین ۱، باعث بروز شکاف تامین و عرضه در سه ماهه اول ۲۰۲۱ 
به ویژه پس از طوفان زمستانی اوری ۲ شد. شرایط عرضه در سه ماهه دوم در حال بهبود است، اما به دلیل سطح پایین 
کمبود و سطح تقاضای باالیی در بازار وجود دارد. صادرات به اروپا و آسیا به دلیل محدودیت در  موجودی ها، هنوز 

عرضه و هزینه های باالی بنزن قطع می شود.

مصرف در بخش های پایین دست مانند نایلون، BPA و رزین های فنلی بسیار زیاد است و انتظار می رود با 
کاهش می یابد. بحث  ورود به فصل اوج مصرف  همچنان ادامه داشته باشد، اگرچه با موانع لجستیکی سرعت آن 
کامیونی  که از طریق شرکت های حمل و نقل ریلی و  کنسلی  حمل و نقل مشکل بزرگی است، زیرا به دلیل تأخیر و 
انجام می شود، زمان تاخیر افزایش می یابد. بازار قدرتمند ساخت و ساز باعث تحرک بخش تقاضا می شود، که می تواند 
باعث شود برخی از بازیگران سریعتر عرضه خود را انجام دهند. کمبود جهانی تراشه های نیمه هادی بر تولید در بخش 

خودرو تأثیر گذاشته است، اما اثر خالص بدون تغییر خواهد بود زیرا تقاضا صرفًا به تأخیر می افتد و از بین نمی رود.

روند قیمتی فنل

قیمت قرارداد های فنل آمریکا مبتنی بر فرمول است و بر اساس بنزن و یک ماده افزودنی تعیین می شود. قراردادهای 
یابی شدند.قیمت  فنل ماه مه آمریکا با توجه به افزایش قیمت بنزن و مواد افزودنی در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ باالتر ارز
گزارش شده  پوند  افزودنی، 3-۵ سنت در  مواد  افزایش قیمت  گرفته اند.  قرار  یه ۲۰۱۷  فور از  باالترین سطح  ها در 
کرات قیمتی افزودنی ها به صورت ساالنه انجام شده است، اما بازار به سمت تغییرات سه ماهه در حال  اند. مذا
کاهش واردات، افزایش تقاضای استایرن و افزایش هزینه های  حرکت است. قیمت های لحظه ای بنزن به دلیل 
مواد خام، در ماه آوریل افزایش یافت. بنزن از روند اوج قیمتی اخیر خود خارج شده است اما همچنان قیمت ها 
کاالهای  تولیدات صنعتی و  تورم در  و  اولیه باعث نگرانی در مسیر زنجیره ارزش  باالست. هزینه های باالی مواد 

1. Cumene
2. Uri
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مصرفی خواهد شد. پیش از فصل اوج رانندگی در تابستان، نرخ عملیاتی پاالیشگا ها در حال افزایش است و مواد 
اولیه بیشتری را در دسترس قرار می دهد.

فن آوری تولید فنل

کنش داده و کیومن  مسیر اصلی تولید صنعتی مبتنی بر ماده اولیه کیومن است، فن آوری که در آن بنزن و پروپیلن وا
کاتالیست اسیدی تجزیه می شود.  کسید می شوند و به وسیله یک  کسید، ا را تشکیل می دهند، سپس به هیدروپرا
کیومن با توجه به تقاضای استون،  که تقطیر و خالص سازی می شوند. مسیر  محصوالت شامل فنل و استون هستند 
کسیداسیون فاز مایع دو مرحله ای از تولوئن  کمتر مرسوم شامل ا اقتصادی ترین مسیر محسوب می شود. روش های 
کساید تولید می کند و سپس  کلروبنزن در دمای باال هیدرولیز می شود و نمک فن ا که در آن  و فرآیند دیگری است 

اسیدی می شود.

 چشم انداز بازار فنل

بـــا بازیابی ســـطح موجـــودی مواد 
احتمـــااًل  بازارهـــا  فنـــل،  و  اولیـــه 
حالـــت  بـــه  ســـوم  ماهـــه  ســـه  تـــا 
طبـــق  می گردنـــد.  بـــاز  تعـــادل 
گفتـــهAdvan-Six ، بـــا توجـــه بـــه 
تقاضای قوی ســـه ماهـــه اول برای 
نایلـــون در بخش های مســـکونی، 
خودرو و تجهیـــزات الکترونیکی، 
چشم انداز رشـــد آمریکای شمالی 
همچنـــان مثبـــت اســـت. تقاضا 
چوبـــی  کامپوزیت هـــای  بـــرای 
کامپوزیت های  پلیمـــری3 و ســـایر 
چوبـــی مهندســـی4 در فصـــل اوج 
ســـاخت و ســـاز افزایـــش می یابد. 
گـــر واحدهـــا بـــرای مطابقـــت بـــا  ا
کار  ســـخت  صعـــودی  تقاضـــای 

کننـــد، ایـــن مســـئله نرخ عملیاتـــی را افزایـــش می دهد و بـــه تولید بیشـــتر محصول جانبی اســـتون نیز کمـــک می کند. 

3. Plywoods
4. Engineered woods

نمودار)۱5( تغیرات قیمتی فنل آمریکا از مه 202۱-2020
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جدول)1( ظرفیت فنل آمریکا )1000 تن در سال(

ظرفیتموقعیتشرکت

INEOS Phenol600موبایل، آالباما

AdvanSix510فرانکفورت، پنسیلوانیا

Shell Chemicals363دیر پارک، تگزاس

SABIC340مونت ورسون، ایندیانا

Altivia - Petrochemicals308هاورهیل، اوهایو

Olin295اویستر کریک، تگزاس

Sasol16هوستون، تگزاس

Dakota - Gasification13بیوال، داکوتای شمالی

چشم انداز تقاضا با توجه به اجماع پیش بینی رشد 6/6 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سال 
کامل تقاضا طی دو سال و  که بهبودی  گفته میشل بوسی، تحلیلگر ارشد ICIS انتظار می رود  ۲۰۲۱ مثبت است. به 
که به سطح مصرف قبل  یابی در حدود ۵ درصد برای سال ۲۰۲۱ و در حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد  باز
از بحران همه گیری خواهد رسید. انتظار می رود پس از آن مصرف فنل ایاالت متحده در سه سال آینده با سرعت 

کمتری و در حدود ۱ درصد در سال رشد داشته باشد.


