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منتشر شده در تاریخ  21می 2021
در حال حاضر بازار منطقه ی آسیا شاهد تقاضای پایدار برای کاالی سودکاستیک می باشد.
در کنار عرضه ی اندک کاالی سود کاستیک از سوی تولید کنندگان کره جنوبی و ژاپن ,دسترسی به مذکور از سوی چین و تایوان
به چشم می خورد.
فعاالن بازارچشم به تحوالت در ایاالت متحده دوخته اند.

کاالی سودکاستیک آسیا با وجود عرضه ی محدود منطقه ای ,همچنان شاهد تقاضای پایدار بوده است.
به دلیل مشکالت فنی در شروع به کار مجدد یکی از تولیدکنندگان کاالی سودکاستیک در کره جنوبی تاخیرهایی رخ داده است که
همین مسئله منجر به ادامه ی روند محدودیت دسترسی به کاالی مذکور از سوی این کشور شده است.
عرضه از سوی ژاپن نیز با توجه به تعهدات قراردادی و همچنین شروع عملیات تعمیر و نگهداری در یکی از تولیدکنندگان بزرگ
کاالی سودکاستک ,بامحدودیت مواجه شده است.
فعاالن بازار در آسیا مجبور شده اند محموله های مورد نیاز خود را برای بارگیری در ماه ژوئن از طریق تولیدکنندگان کاالی
سودکاستیک در چین و تایوان تهیه نمایند.
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باوجود افزایش اخیر موارد ابتال به ویروس کرونا در منطقه ,تقاضا در منطقه ی جنوب شرقی آسای پایدار بوده است ,زیرا اکثر فعالیت
های تولیدی صنایع پایین دست همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر ,برخی از فعاالن بازار نسبت به هزینه های باالی حمل و نقل و محدود بودن دسترسی ها به کشتی های حمل بار ابراز
نگرانی کرده اند ,که باعث شده صادرات کاالی تمام شده از آسیا به اروپا و ایاالت متحده در هفته های اخیر به طور فزاینده ای دشوار
شود.
بررسی چشم انداز
اختالل های بوجود آمده در ایاالت متحده ممکن است در هفته های آینده فرصتهای آربیتراژ را به همراه داشته باشد.
پس از پایان عملیات های تعمیر و نگهداری منطقه ای ,عرضه ی کاالی سودکاستیک در ماه ژوئیه بهبود خواهد یافت.
تقاضای منطقه با وجود افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا,پایدار خواهد ماند.
جدول قیمت های لحظه ای

بررسی میزان تولید
باتوجه به اینکه افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در هند ,منجر به کاهش تقاضا در بازار واردات اصلی این کشور شده است ,لذا
تمایالت نسبت به بازار محصوالت مشتقات اصلی کلر-پلی وینیل کلراید( -)PVCکاهسش یافته است.
بااین وجود ,بنابه اظهارات فعاالن بازار,انتظار می رود نرخ بهره وری واحدهای chlor-alkaliبرای تولیدکنندگان یکپارچه در آسیا
در حال حاضر تحت تاثیر این مسئله قرار نگیرد زیرا حاشیه سود کنونی  PVCهمچنان مطلوب است.
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چندین عملیات تعمیر و نگهداری در منطقه ی شمال شرقی آسیا ,احتمال دارد عرضه ی کاالی سود کاستیک از سوی این منطقه
رامحدود نماید.

همانطو ر که در نمودار فوق نشان داده شده است ,پنجره آربیتراژ برای فروش مواد شمال شرقی آسیا به سواحل غربی ایاالت متحده
بسته است ,اما برخی از فعاالن بازار انتظار دارند در هفته های آینده فرصت هایی برای فروش از آسیا به سواحل غربی ایاالت متحده
ایجاد شود.
عرضه در ایاالت متحده به طور غیر منتظره ای محدودتر شده است ,زیرا چندین تولید کننده در این کشور به دلیل عوارض ناشی از
سیل در تاسیسات مربوطه,وضعیت فورس ماژور را برای عملکرد واحدهای  Chlor-alkaliاعالم نموده اند.
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