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واحد تحلیل کاال و انرژی کارگزاری صبا تامین
گزارش ماهیانه پیش بینی قیمت های کاالی  ppدر منطقه ی آسیا
منتشر شده در  11ژوئن 2021
پیش بینی قیمت ها از ژوئن  2021تا نوامبر2022
انتظار می رود قیمت های  PPژاپن در منطقه ی شمال شرقی آسیا به دلیل ضعف تقاضا و افزایش عرضه
در ماه ژوئن کاهش یابد.
باتوجه به چشم انداز نزولی بازار برای قیمت های کاالی ,PPتقاضا برای کاالی مذکور از سوی بازار چین در
ماه ژوئن همچنان ضعیف باقی خوهد ماند.هزینه های باالی مواداولیه ,نه تنها برای کاالی  PPبلکه برای
زغال سنگ و فوالد ,بر نرخ عملکردتولیدکنندگان نهایی محصوالت فشار زیادی وارد نموده است .واحدهای
پردازنده ی  PPبرای گذر از هزینه های باالی خوراک اولیه خود برای تولید محصوالتشان با چالش روبرو
هستند .در نتیجه ,برخی از تولیدکنندگان کیسه های بافته شده و  BOPPمجبور شده اند نرخ بهره وری
خود را کاهش دهند.
در همین حال ,کمبود شدید برق درجنوب چین چشم انداز تقاضا در منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد
داد .این مسئله برخی از کارخانه ها در استان Guangdongرا از اواسط ماه می تا جهار روز در هفته مجبور
به تعطیلی نموده است .جنوب چین با وجود بسیاری از کارخانه های تولید کننده ی مایحتاج روزانه و
لوازم خانگی که در این منطقه متمرکز شده اند ,یکی از مناطق کلیدی این کشور برای مصرف کاالی pp
است.
کاهش میزان صادرات محصوالت نهایی چین نیز بر تمایالت و احساسات فعاالن بازار تاثیر می گذارد.
سفارشات صادرات جدید در بحبوحه ی افزایش نرخ هزینه های حمل و نقل به دلیل محدودیت در تامین
کانتینرهای حمل بار و همچنین فشار ناشی از میزان باالی مصرف جهانی ,کاهش یافته است.
شدت گرفتن روند همه گیری ویروس کرونا در مناطق جنوب شرقی و جنوب آسیا که منجر به اعمال
مجدد محدودیت های شدید در برخی از مناطق کشورهای هند ,اندونزی ,مالزی و ویتنام در ماه ژوئن شده
است ,تقاضای محلی برای کاالی  ppرا مختل خواهد نمود.
بااین حال ,به دلیل محدود بودن واردات  PPو موجودی نسبتا کم کاالی مذکور هم در تولیدکنندگان PP
و هم تولیدکنندگان صنایع پایین دستی ,انتظار نداریم این کاال در ماه ژوئن کاهش قیمت زیادی داشته
باشد.
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علی رغم ضعیف شدن قیمت ها در بازارهای داخلی چین ,انتظار م یورد قیمت های واردات این کشور در
ماه ژوئن با توجه به افزایش ارزش یوان ,دریک رنج محدود باقی بماند
ما پیش بینی می کنیم که قیمت های کاالی  PPدر ماه ژوئیه مجددا برگشت نماید و قیمت ها به سطحی
برسند که برای خریداران مقرون به صرفه تر باشد .اما ممکن است قیمت ها در ماه های اوت و سپتامبر
مجددا کاهش یابد که این کاهش قیمت ناشی از ظرفیت های جدید تولدی در چین و منطقه ی جنوب
شرقی آسیا خواهد بود.
به جز  1.8میلیون تن در سال ظرفیت جدید تولیدی که در سه ماه دوم سال  2021راه اندازی شده است,
برنامه ریزی های الزم برای راه اندازی  2.15میلیون تن در سال ظرفیت تولیدی جدید دیگری نیز برای سه
ماه سوم سال بخصوص در ماه های اوت و سپتامبر انجام شده است.
قیمت های کاالی  PPمنطقه ی آسیا احتماال در اوایل سه ماه چهارم سال مجددا افزایش خواهد یافت
که محرک اصلی این افزایش قیمت ,فصل اوج تقاضا قبل از شروع تعطیالت سال نو میالدی و همچنین
بازگشت تقاضا به دلیل افزایش آمار مربوط به واکسیناسیون ویروس کرونا خواهد بود.
در بلند مدت پیش بینی می کنیم میانگین قیمت های کاالی  PPدر نیمه ی اول سال  2022در مقایسه
با نیمه دوم سال  , 2021پایین تر باشد که این کاهش قیمت تحت تاثیر انتظارهای موجود در بازار مبنی
بر کاهش قیمت های نفتا و همچنین راه اندازی  2میلیون تن در سال ظرفیت تولیدی جدید دیگر در
پایان سال  2021رخ خواهد داد.
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نمودار قیمت های نفتا ,پروپیلن و ppدر منطقه ی شمال شرقی آسیا

نمودار قیمت های نفتا ,پروپیلن و ppدر منطقه ی جنوب شرقی اسیا
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جدول پیش بینی قیمت

همانطور که در ماه گذشته پیش بینی کرده بودیم ,قیمت  PPآسیا در ماه می کاهش یافت .انتظار می
رود قیمت های متوسط در ماه ژوئن با کاهش تقاضا در آسیا بیشتر کاهش یابد.
با توجه به فصل رکود و تاثیر برخی از سیاست های نظارتی ,تقاضا برای کاالی  PPدر بازارهای داخلی چین
در ماه ژوئن بسیار کم و ضعیف خواهد بود.
به دلیل کمبود برق در تابستان ,برخی از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی در استان Guandongاز اواسط
ماه می تاکنون  4روز در هفته مجبور به تعطیلی شده اند .این امر بر میزان تقاضا برای کاالی  ppاز سوی
کارخانه های تولید کننده ی مایحتاج روزانه ,اسباب بازی ,لوازم خانگی و مبلمان تاثیر گذاشته است.
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بهبودهای ایمنی در کارخانه ها احتماال توسط دولت های محلی در ماه ژوئن اعمال می شود زیرا این ماه,
بیستمین"ماه ایمنی کار" در چین است .نظارت ایمنی بر تولید ممکن است سخت تر از قبل باشد و برخی
از تولیدات از تولیدات مشتقات  PPتاثیر بگذارد.
با داشتن چشم انداز نزولی نسبت به قیمت کاالی  PPو هزینه های غیر قابل قبول ,خریدارن PPفقط برای
تامین نیازهای اساسی خود خرید می کنند .برخی از تولیدکنندگلن کیسه های بافته شده و  BOPPاز ماه
می نرخ بهره برداری خود را کاهش داده اند ,زیرا به سختی می تواندد هزینه های خود را بپردازند.در
همین حال ,برخی از تولیدک نندگان صنایع پایین دستی موجودی باالییی از محصول نهایی خود را در
اختیار دارند.
صادرات محصوالت نهایی چین در سه ماه دوم سال کاهش یافته است .براساس اداره ملی آمار چین,
شاخص سفارشات صادراتی در ماه می به  48.3کاهش یافته است که  2.1واحد درصد کمتر از ماه
آوریل بوده است و این نشان دهنده کاهش سفارشات از خارج از کشور است.
افزایش عرضه از طریق ظرفیت های جدید تولیدی در سه ماه دوم سال ,قیمت های کاالی  PPرا تحت
تاثیر قرار می دهد .مجموعه ی  Oriental Energyدوپروزه ی تولید  ppخود را به ترتیب در ماه های می و
ژوئن به بهره برداری رسانده است که هر یک از این واحدها به میزان  400 000تن در سال ظرفیت تولید
 ppخواهند داشت.
بااین حال ,ما انتظار داریم کاهش قیمت  PPدر ماه ژوئن با پشتیبانی از سوی عرضه و همچنین هزینه
های مواد اولیه محدود باشد.
راه اندازی چندین پروژه در چین از سه ماه دوم سال به سه ماه سوم و یا چهارم به تاخیر افتاده است از
جمله واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید  450 000تن در سال از مجموعه ی پتروشیمی , Zhejiangواحد
تولیدی با ظرفیت تولید  200 000تن در سال از مجموعه ی  Hami Hengyouو همچنین واحد تولیدی با
ظرفیت تولید  300 000تن در سال از مجموعه ی  Tianjin Bohai Chemicalدومورد آخر با واحد های
الفین مبتنی بر متانول ادغام شده اند که با توجه به قیمت های باالی کاالی متانو ل ,انتظار می رود از
حاشیه ی سود ضعیفی برخوردار باشند.
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نمودار افزایش ظرفیت های جدید تولید ppبراساس منطقه

در همین حال ,توقف فعالیت تولید از سوی واحدهای تولیدی PPمبتنی بر زغال سنگ در چین ,تا حدی
افزایش عرضه ی رخ داده به دلیل ظرفیت های جدید تولیدی را جبران خواهد نمود .تولیدکنندگان ذغال
سنگ /متانول به الفین  CTO/MTOمعموال برنامه نگهداری انعطاف پذیرتری نسبت به واحدهای تولیدی
مبتنی بر نفتا دارند.
با توجه به دامنه ی اختالف قیمت بسیار ناچیز بین کاالی  ppو پروپیلن آسیا ,تولیدکنندگان  ppدر
خصوص هزینه های باالی تولید خود اظهار نگرانی نموده اند .دامنه ی اختالف قیمت این دوکاال در
منطقه ی شمال شرقی آسیا در ماه می به  3دالر در هر تن کاهش یافته است و همین مسئله
تولیدمستقل  ppرا بی فایده نموده است .در نتیجه ,برخی از تولیدکنندگان پودر  ppدر چین کارخانه های
خود را تعطیل کرده و در حال فروش پروپیلن هستند.
روند قیمت های کاال ی ppدر منطقه ی جنوب شرقی اسیا همانند روند قیمت های این کاال در منطقه ی
شمال شرقی آسیا خواهد بود بااین تفاوت که کاهش قیمت ها به دلیل همه گیری بیماری کرونا بیشتر
خواهد بود .شیوع مجدد بیماری کرونا در منطقه ی جنوب شرقی آسیا -از جمله هند -مالزی-اندونزی-
تایلند و ویتنام میزان تقتضا در این بازارها را به شدت مختل نموده است.
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ماانتظار داریم قیمت های کاالی  ppدر نیمه اول  3ماه سوم سال با توجه به تداخل عرضه و تقاضا
نوسان داشته باشد و هنگامی که تقاضا برای کاالی  ppآسیا از اواخر سه ماه سوم بهبود یابد ,قیمت های
این کاال نیز افزایش خواهد یافت .با افزایش واکسیناسیون در آسیا ,احتماال تا آن زمان وضعیت بهتر
کنترل خواهد شد و فعالیت های بیشتری در فضای باز انجام خواهد شد .تقاضا برای کاالی ppبه تدریج
افزایش خواهد یافت چرا که با سیاست هی محرک بیشتر از سوی دولت ها ,تولید ,ساخت و ساز و
گردشگری رونق خواهد گرفت.

تراز عرضه/تقاضا کاالی  PPدر منطقه ی شمال شرقی آسیا
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