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بيرون راه : تهيه كننده  ٢ 

  در چين تحوالت بازار اتيلن گاليكول

  2020الي  2014وضعيت عرضه و تقاضاي بازار چين از سال 

  
  

  گاليكول و ظرفيت مخازن شرقي چين واردات منواتيلن
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  2016تحوالت بازار چين در نيمة دوم سال 
  

زايش ظرفيت سه ماهة سوم سال اف. محدود خواهد بود 2016ميزان توليد داخلي منو اتيلن گاليكول در سه ماهة سوم سال 

. باشد سنگ مي ة اولية ذغالگاليكول با ماد اشي از افزايش ظرفيت واحدهاي منواتيلندر چين بيش از هر چيز ن 2016

ظرفيت اسمي آنها باشد، در نتيجه ميزان تقريبي افزايش توليد در سه % 50شود ميزان توليد اين واحدها حدود  بيني مي پيش

رغم آنچه توسط عموم انتظار  علي G20رود كنفرانس  انتظار مي. هزار تن گزارش شده است 60الي  50ماهة سوم حدود 

 . گاليكول نداشته باشد اني بر توليد منواتيلنرفت تأثير چند مي

 (Tongliao)و افزايش ظرفيت پلنت تونگليائو  (Yangmei)مي  توليد پلنت يانگ آغازِ 2016در سه ماهة چهارم سال 

 46الي  45ارم اين سال حدود رود كه افزايش ظرفيت توليد در سه ماهة چه انتظار مي. ن با ترديد روبرو استهمچنا

  . ماه باشد/تنهزار
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  انداز بازار چين چشم
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  در چين G20برگزاري كنفرانس : عوامل مؤثر بر بازار
  

در اواخر آگوست و  G20يع وابستة آن برگزاري كنفرانس ترين عامل مؤثر بر بازار اتيلن گاليكول و صنا مهم  در حال حاضر

تنها محل بخش شرقي چين كه اين استان در آن واقع است نه . باشد گژو چين مياوايل سپتامبر سال جاري در استان هان

رازايلن و ها، كراكرها و واحدهاي پا بلكه تعداد بسياري از پااليشگاه استر و الياف جهاني است بزرگترين كارخانجات پلي

  . را نيز در خود جاي داده است. اي.تي.پي

بطور كلي قوانين وضع شده در حين برگزاري اين كنفرانس در استان هانگژو كه كارخانجات واقع در اين ناحيه را مجبور به 

. خواهد داشت بر زنجيرة صنعت پلي استر و بازار پلي استر شايان توجهيكنند تأثير  تن و يا كاهش ظرفيت توليد خود ميبس

دستي در حين برگزاري اين كنفرانس همگي مجبور به  نايع باالدستي و پايينشود كه از آنجايي كه ص بيني مي هرچند پيش

شوند، در نتيجه برگزاري آن تأثير چنداني بر وضعيت عرضه و تقاضا و  هش ظرفيت توليد كارخانجات خود ميبستن و كا

   .ها نخواهد داشت نتيجتاً روند تغيير بازار و قيمت
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  سنگ رشد كارخانجات توليد اتيلن گاليكول از مادة اولية ذغال: عوامل مؤثر بر بازار

به دليل مشكالت كيفيت اين كارخانجات تنها  2023سنگ تا سال  ل جات توليد اتيلن گاليكول از ذغاظرفيت اسمي كارخان

 .ميليون تن باشد 2/3يت واقعي توليد اين كارخانجات بالغ بر شود ظرف بيني مي ميليون تن گزارش شده است، كه پيش 3/4

  . ، گرچه كيفيت آن رو به بهبود استنيستكيفيت اتيلن گاليكول توليدي از ذغال سنگ در چين در حال حاضر مناسب 
 

  . سال موفق به حل مشكل كيفي خود شده است/تن 50,000ژاپن با ظرفيت توليد   (Ube)پلنت اوبه
 

اين . استتن /دالر 450سنگ تن براي ذغال/دالر 45تساب هزينة د منو اتيلن گاليكول توليدي از ذغال سنگ با احهزينة تولي

سنگ از  گاليكول از ذغال الزم به ذكر است كه اكثر توليدكنندگان اتيلن .قرار داردهزينه همچنين تحت تأثير قيمت نفت نيز 

بايست به صورت  حمل محصول مي. ة زيادي دارندن واقع هستند فاصلكنندگان اين محصول كه در نواحي ساحلي چي مصرف

از ذغال  گاليكول تني اتيلن 300,000ندازي يك پلنت ا هزينة راه. حمل باال از طريق خط آهن صورت بگيرد ةزميني و با كراي

اكسايد در  گاليكول از اتيلن اتيلناندازي يك پلنت توليد  هزينة راهبرابر  3يش از تقريباً بباشد كه  ميليون دالر مي 800سنگ 

  . چين است
  

نيز به دليل سنگ  گاليكول از ذغال ة سود كارخانجات توليد اتيلندر صورتي كه قيمت نفت پايين باقي بماند، حاشي

سود اين كارخانجات  ما در صورت افزايش قيمت نفت حاشية، اخواهد ماندهاي زنجيرة تقاضا و مواد خام پايين باقي  هزينه

  . بهبود خواهد يافت
 

گاليكول  اتيلن سنگ جدي است و كيفيت منو گاليكول از ذغال ناتيل تهديد كارخانجات توليد منودر پايان شايان ذكر است كه 

هاي پايين و توليد ضديخ دارد جايگزين  در حال حاضر در مصرفكه اين محصول . حاصل از آن رو به بهبود است

 . استر نيز افزايش يابد رود كه مصرف آن در بخش پلي شود، همچنين احتمال مي اتيلن اكسايد ميول توليد شده از گاليك اتيلن
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