
گزارش تحوالت بازار محصوالت پتروشيمي مرواريد   

 1  واحد بازاريابي و فروش شركت پتروشيمي مرواريد

 

  

  1395تير  13 - 1  ةشمار

 تحوالت بازار اتيلن  

اولين كراكرهاي بزرگ و جديد ، 2016بنا به گزارش مجلة آيسيس كميكال بيزينس در ماه جون و جوالي 
به  اتيلن  صنعت پتروشيمي معتقد است كه قيمتيكي از مشاوران . به توليد خواهند رسيد 2017آمريكا از سال 

ع شده آمريكاي اتيلن از بازار اشبا فعاالن بازار سعي در صادرات پلي طرز وحشتناكي كاهش خواهد يافت، چرا كه
و البته ميزان كاهش قيمت در اين نواحي به ميزان افزايش ظرفيت توليد در هر زمان  شمالي خواهند داشت؛
  . بستگي خواهد داشت

شود كه در  بيني مي گرچه پيش. كردجبران خواهد را افزايش تقاضا  ،اتيلن ةعرضثابت برخي معتقدند كه افزايش 
  .بازار درگيرد بيشتري از سهماخذ  جهتاي  هر بازار مبارزه

بوده و معتقد است كه افزايش ها منفي  اين افزايش ظرفيتروند ديدگاه وال استريت به  الزم به ذكر است كه
عتقد است او م. لمبيك گلوبال، نظر ديگري داردتحليلگرِ آ. دهد از افزايش تقاضا در آمريكا رخ ميها پيش  يتظرف

سال /ميليون تن 1/7، در آمريكاي شمالي، خاورميانه و چين، 2019الي  2015هاي  كه افزايش ظرفيت طي سال
هاي  بررسي. سئله فقط مسئله زمان استالبته اين م. بيش از ميزان واقعي آن تخمين زده شده است% 22يعني 

درصدي  23آمريكاي شمالي و درصدي  40ن در ظرفيت اتيلپيش بيني افزايش است كه  اينآلمبيك بيانگر 
سال اتيلن /ميليون تن 1/3 توليد بيني شده طي دورة پيش. باشد صحيح نمي 2019الي  2015هاي  چين در سال

هاي تبديل ذغال سنگ به اولفين  همچنين ميزان توليد پلنت. در آمريكاي شمالي با تأخير مواجه خواهد بود
(CTO)  فزايش اعالوه بر اين، . از ميزان توليد معمول آن در نظر گرفته شده است ميليون تن بيش 3/3چين نيز

  .تخمين زده شده استاز ميزان واقعي آن  ميليون تن بيش 8/0ميانه نيز هاي خاور ميليون تني پلنت 2/3توليد 

كه اين چرخه در سال  شود ادعا ميجهاني  GDPهاي افزايش عرضه و پيش بيني رشد  بيني با استفاده از پيش
ابد چرا شود كه مزيت اتان آمريكاي شمالي همچنان ادامه ي بيني مي همچنين پيش. به اوج خواهد رسيد 2016

  .د يافتهخواافزايش توليد اتيلن همچنان ادامه  رغم كه افزايش عرضه اتان علي

كننده اتيلن در آمريكا از جمله داو كميكال، ليوندل هاي توليد درآمد و ارزش شركتلمبيك برطبق سناريوي آ
  .خواهد شد "در واقع دو برابر"يك كميكال ل ستباسل و وِ
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  گلوبال و عموممقايسه افزايش ظرفيت تقريبي پيش بيني شده توسط آلمبيك 

  

كه ي از اين است كحا 2016جوالي  01مندرج در ام مجلة پلتس  30اطالعات مندرج در شماره  اين،عالوه بر 
   .اتيلن همچنان ادامه خواهد يافت ةكاهش عرض

اين پلنت . آغاز به كار مجدد كراكر ميتسوبيشي كميكال ژاپن با دو هفته تأخير به اواسط جوالي معوق شده است
مي به دليل تعميرات ساليانه بسته  09كند از  تن پروپيلن توليد مي 260,000تن اتيلن و  526,000اليانه كه س
  .ه استبود

كراكر اتان پتروربيق عربستان سعودي واقع در ساحل درياي سرخ به دليل مشكالت به وجود آمده در ژنراتور 
  .باشد توربين آن از ماه جون بسته مي
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 11سال از /يانجين پتروكميكالِ سابيك و ساينوپك با ظرفيت توليد يك ميليون تنهمچنين پلنت اتيلن ت
  . سپتامبر بسته مي باشد 25آكوست تا 

ترين  شود كه تقاضاي خريد عمده بيني مي پيش زيرا ،چشم انداز طوالني مدت بازار اتيلن چندان مناسب نيست
پيش بيني منابع ما . ادرات از ايران قرار بگيردتحت تأثير منفي حجم ص -  اتيلن پلييعني  - مشقات اتيلن 

اتيلن توسط توليدكنندگان ايراني به اين  پلي كنند كه تقاضاي اتيلن در جنوب شرقي آسيا به دليل صادرات مي
   .خواهد يافتكاهش ناحيه 
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 تحوالت بازار اتيلن گاليكول  

هاي اتيلن گاليكول چين  قيمت، 2016بنا به گزارش مجلة آيسيس كميكال بيزينس در ماه جون و جوالي 
 بسته شدندر پي استر  هاي توليدكننده پلي سازي پلنت هاي ذخيره فعاليتدر كوتاه مدت توسط ممكن است 
   .افزايش يابنداستر در اواخر آگوست  هاي پلي اجباري پلنت

شد بصورت فصلي و طبق معمول در ماه جون و جوالي  بيني مي اتيلن گاليكول كه پيشي خريد منو تقاضا
  .و با كاهش مواجه نشده است كاهش يابد، همچنان ثابت مانده

 G20گروه  كنفرانستوليد خود را حداقل دو هفته قبل از  بايست مياكثر كارخانجات پتروشيمي در شرق چين 
  .، متوقف كننددر استان ژجيانگ ر در شهر هانگژوسپتامب 5الي  4 در

به منظور بحث در مورد   G20شرايط جوي در هنگام گردهمايي اعضاي كشورهاي بهبود  از اين طرح هدف
  . مسائل مربوط به اقتصاد جهاني است

اما  . افزايش خواهد يافت MEGهاي  از فعاالن بازار معتقدند كه قيمتبرخي ": گويد يكي از منابع اين صنعت مي
  ".انداز بازار حاصل شود ، مگر آنكه تغييرات شديدي در چشماين افزايش قيمت محدود خواهد بود

به علت ثبات تقاضا با كاهش قيمت نيز مواجه  گرچهها ادامه نخواهد يافت،  ديگران معتقدند كه افزايش قيمت
  .نخواهيم بود

دهد، در حال حاضر به  ميگاليكول در چين را به خود اختصاص  مصرف منواتيلن% 90استر كه بيش از  توليد پلي
  .ها در اواخر آگوست و سپتامبر افزايش يافته است بيني تعطيلي پلنت دليل پيش

است و تقريباً از ماه مارچ % 80باالي  -PETاز جمله كارخانجات –هاي پلي استر در حال حاضر ميزان توليد پلنت
در نتيجه با توجه به موجودي باالي اين محصول قيمت پلي استر و به تبع آن قيمت . تا مي تغييري نداشته است

  . منو اتيلن گاليكول تغييري نخواهد داشت

افزايش قيمت مواد  توليدكنندگان منواتيلن گاليكول در آسيا از ماه دسامبر سال گذشته توليد خود را به دليل
اين امر منجر به كاهش واردات منو اتيلن گاليكول در . اند اوليه و كاهش قيمت اتيلن گاليكول كاهش داده

  . مقايسه با سال پيش به چين شده است



گزارش تحوالت بازار محصوالت پتروشيمي مرواريد   

 5  واحد بازاريابي و فروش شركت پتروشيمي مرواريد

 

  

  
  2016آر بندر اصلي چين در ماه جون .اف.تغييرات قيمت منو اتيلن گاليكول سي        

  

حاكي از اين است كه  2016جوالي  1ام مجلة پلتس مندرج در  30مندرج در شماره عالوه بر اين، اطالعات 
  .تن افزايش مواجه خواهد بود/يوآن 100قيمت اتيلن گاليكول در چين در ماه آگوست با 

شرق چين و رسيدن موجودي آن مخازن به  بندريِ تني موجودي مخازنِ 10,000رسيده از افزايش  اخبار
  . هاي اسپات اتيلن گاليكول نداشته است منفي بر قيمت تأثير ،تن 682,000

  .گزارش شده است% 90الي % 85كرة جنوبي  تايوان وو در % 80الي % 75در چين  PETميزان توليد كارخانجات 

  


