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بررسی وضعیت پلی اتیلن
مائده صمیمی فر
کارشناس توسعه و بازاریابی

گزارش زیر بر اساس اطالعات منتشره در پایگاه اطالعاتی بازار سرمایه ایران و گزارش های روزانه ی
واحد توسعه و بازاریابی تهیه شده است.

مروری بر پلی اتیلن
پلی اتیلن یكی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها و پر مصرف ترین ماده پالستیكی در جهان است .این ماده از پلیمریزاسیون
اتیلن به دست می آید و به طور خالصه به صورت  PEنشان داده می شود .نام آیوپاك مونومر آن ،برخالف آنچه كه در گذشته
اتیلن ذكر شده ،اتن می باشد .بنابراین نام آیوپاك این پلیمر ،پلی اتن خواهد بود .البته این نام هرگز توسط شیمیدان ها به كار
نمی رود و این پلیمر به نام متداول خود یعنی پلی اتیلن نامیده می شود.

مولكول اتیلن دارای یك پیوند دوگانه  C=Cاست .در فرآیند پلیمریزاسیون ،پیوند دوگانه هر یك از مونومرها شكسته شده و
به جای آن یك پیوند ساده بین اتم های كربن ایجاد و درشت مولكول  nحاصل می شود.
پلی اتیلن معموالً تحت نام های تجاری آالتون  ،هستالن  ،مارلكس  ،پتروتن  ،ترولن  ،هیپالن  ،لوپولن و آلكاتن به بازارهای
دنیا عرضه می شود.
تاریخچه تولید پلی اتیلن
پلی اتیلن اولین بار به طور اتفاقی توسط شیمیدان آلمانی هنس وان پكما سنتز شد .او در سال  ،۸۱۸۱هنگام حرارت دادن
دی آزومتان ،تركیب مومی شكل و سفیدی را سنتز كرد كه بعدها پلی اتیلن نام گرفت.اولین روش سنتز صنعتی ،توسط اریك
فاوست و رینولدگیبسون انجام شد .این دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتیلن و بنزالدهید در فشار باال ،ماده ای موم مانند
به دست آوردند .علت این وا كنش ،وجود ناخالصی های اكسیژن دار در دستگاه های مورد استفاده بود كه به عنوان ماده آغازگر
پلیمریزاسیون عمل كرده بود .در سال  ، ۸۸۹۱مایكل پرین این روش را توسعه داد و تحت فشار باال ،پلی اتیلن را سنتز كرد كه
برای تولید صنعتی پلی اتیلن ،به عنوان روش اساسی در سال  ۸۸۹۸اتخاذ شد .از آن زمان به بعد با از میان برداشتن موانع،
پیشرفت های زیادی در زمینه سیستم های پلیمری و ساخت پلیمر صورت گرفت و همه این ها منجر به این شد كه تولید
پلیمرها ،امروزه به صورت صنعت عظیمی درآمده است.
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روش های تولید پلی اتیلن
چهار روش اصلی برای تولید صنعتی پلی اتیلن وجود دارد و در هر مورد ،محصوالتی با خواص متفاوت حاصل می شود.
فرآیند فشار باال
در فرآیند فشار باال ،از فشارهای  atm ۸۳۳۳ ۹۳۳۳و دماهای استفاده می شود .یكی از مكانیسم ها برای انجام این كار،
پلیمریزاسیون به صورت رادیكالی است كه برای شروع واكنش می توان از پراكسیدها ،تركیبات آزو و مقادیر جزئی اكسیژن
استفاده كرد و باید شرایط به دقت كنترل شود تا واكنش فرعی انجام نشود .در صورت انجام واكنش فرعی ،هیدروژن ،متان و
گرافیت تولید می گردد كه اگر به دست آوردن پلیمری با جرم مولكولی زیاد مورد نظر باشد باید آنها را از محیط واكنش خارج
كرد .به طور كلی ،فرآیندهای فشار باال ،پلی اتیلن های شاخه دار با دانسیته كمتر در محدوده gr cm۸0۱5۳۸۸۱5۳۹ایجاد
می كنند كه جرم مولی آنها نیز نسبتاً پایین است.
فرآیند زیگلر ناتا
فرآیند زیگلر براساس واكنش های كوردیناسیون به كمك كاتالیزورها شامل هالیدهای تیتان و تركیبات آلی آلومینیوم دار
انجام می شود .این واكنش ها توسط زیگلر در سال  ۸۸۱۹در موسسه ماكس پالنك در آلمان كشف و توسط ناتا در ایتالیا در
اوایل دهه  ۸۸۱۳توسعه یافتند .كاتالیزور زیگلر ناتا كمپلكسی تهیه شده از تتراكلراید تیتانیوم و تری اتیل آلومینیوم است .این
كاتالیزور در ابتدا به ظرف واكنش وارد شده و پس از آن اتیلن اضافه می شود .واكنش در دماها و فشارهای پایین در غیاب هوا
و رطوبت ،كه كاتالیزور را تجزیه می كنند انجام می گیرد .پلی اتیلن تولید شده طی این فرآیند ،دارای دانسیته متوسط در
حدود grcm۸0۱5۳۹می باشد .با تغییر نسبت اجزای پلیمر یا وارد كردن مقدار كمی هیدروژن به ظرف واكنش ،می توان به
دامنه ای از جرم های مولی نسبی دست یافت.
فرآیند فیلیپس
این فرآیند ،پلی اتیلن با دانسیته زیاد در فشار و دمای نسبتاً پایین به دست می دهد .در فرآیند فیلیپس ،از كاتالیزور CrO۹
5۱در سیلیس 5آلومینا بسیار ریز در فشار  atm۸۱ ۹۱و دمای استفاده می شود .دانسیته محصول grcm ۸05۳۹می باشد.
فرآیند نفت استاندارد (ایندیانا)
در این فرآیند نیز همانند فرآیند فیلیپس كه پلی اتیلن با دانسیته باال( ( grcm0۸5۳۹تولید می شود از  MnO۹تثبیت شده
روی فلز یا هیدرید كلسیم و سدیم در فشار  atm ۱۳0۳و دمای استفاده می گردد.
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انواع پلی اتیلن
طبقه بندی پلی اتیلن ها براساس دانسیته آنها صورت می گیرد كه در مقدار دانسیته ،اندازه زنجیر پلیمری ،نوع و تعداد شاخه
های موجود در زنجیر دخالت دارد.
 HDPEپلی اتیلن با چگالی باال(سنگین)
این پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است .بنابراین نیروی بین مولكولی در زنجیرها باال و استحكام كششی آن
بیشتر از بقیه پلی اتیلن ها است .پلی اتیلن خطی معموالً با وزن مولكولی از  ۰۳۳۳۳۳تا  ۱۳۳۳۳۳تولید می شود اما می تواند
حتی سنگین تر هم ساخته شود .شرایط واكنش و نوع كاتالیزور مورد استفاده در تولید  HDPEموثر است .پلی اتیلن بدون
شاخه معموالً از روش پلیمریزاسیون با كاتالیزور زیگلر ناتا حاصل می شود.
ـ LDPEپلی اتیلن با چگالی پایین(سبك)
این پلی اتیلن دارای زنجیری شاخه دار است یعنی بعضی از كربن ها به جای اتصال به اتم های هیدروژن به زنجیرهای بلندی
از پلی اتیلن متصل هستند .بنابراین زنجیرهای  LDPEنمی توانند به خوبی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند و دارای نیروی بین
مولكولی ضعیف و استحكام كششی كمتری هستند .این نوع پلی اتیلن معموالً با روش پلیمریزاسیون رادیكالی تولید می شود.
(پلیمریزاسیون رادیكال آزاد وینیل) .البته پلیمریزاسیون زیگلر هم برای تهیه  LDPEبه كار می رود.

مولكول پلی اتیلن با دانسیته باال یاHDPE

ـ LLDPEپلی اتیلن خطی با دانسیته پایین
این پلی اتیلن ،یك پلیمر خطی با تعدادی شاخه های كوتاه است و معموالً از كوپلیمریزاسیون اتیلن با الكن های بلند زنجیر
ایجاد می شود .
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ـ UHMWPEپلی اتیلن با وزن مولكولی بسیار باال

مولكلول پلی اتیلن با دانسیته پایین یاLDPE
این پلیمر با وزن مولكولی  ۹تا  0میلیون ،با استفاده از پلیمریزاسیون كاتالیزور متالوسن تهیه می شود.
انواع دیگر پلی اتیلن شامل VLDPE ،XPE ،HDXLPE ، MDPEمی باشد.
خواص پلی اتیلن
پلی اتیلن ،جامدی موم مانند ،كه از نظر شیمیایی بی اثر است .در درجه حرارت معمولی در هیچ حاللی حل نمی شود و فقط
به وسیله برخی هیدروكربن ها و تتراكلرید كربن متورم می شود .همچنین در مقابل اسیدها و قلیاها مقاومت خوبی دارد اما
اسیدنیتریك غلیظ بر آن اثر می گذارد .پلی اتیلن در مجاورت با نور و اكسیژن به مرور فرسوده می شود .محلول و یا
سوسپانسیون های پلی اتیلن در تتراكلریدكربن می توانند در درجه حرارت كلردار شوند و یك محلول نرم و االستیكی را به
وجود آورند.
پلی اتیلن از دو ناحیه بلورین و آمورف تشكیل شده است كه سهم بلورینگی در پلی اتیلن های بدون شاخه بیشتر است .دمای
انتقال شیشه ای ) (Tgبسیار پایین در حدود  ،دمای ذوب ) (Tmنسبتاً باال در حدود و انعطاف پذیری ،استفاده از آن را در
دامنه وسیعی از دما سبب شده است .خواص فیزیكی پلی اتیلن هایی كه در فشار باال به دست می آیند كامالً با آنهایی كه در
فشار كم به دست می آیند متفاوت است .شاخه دار كردن باعث می شود كه میزان تبلور ،چگالی ،نقطه نرم شدن و نقطه ذوب
ساختمان بلورین كاهش یابد.
برخی دیگر از خصوصیات پلی اتیلن كه سبب می شوند تا این پلیمر دارای كاربردهای بسیاری باشد عبارتند از:
 -۸قیمت پایین
 -۰خواص الكتریكی مطلوب
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 -۹مقاومت شیمیایی باال
 -0شفافیت مناسب در فیلم های نازك
 -۱عاری بودن از بوی زننده و سمیت
 -0قابلیت نفوذ بسیار كم آب در هنگام استفاده در بسته بندی و در كاربردهای كشاورزی و ساختمانی.
از معایب این پلیمر می توان به
 -۸قابلیت اكسیداسیون
 -۰كدر بودن جسم در حالت توده
 -۹ظاهر شبیه به پارافین
 -0مقاومت كم در مقابل خراشیدن اشاره كرد
کاربردهای پلی اتیلن
این ماده اولین بار در سال  ۸۸۹۸به عنوان عایق الكتریكی مورد استفاده قرار گرفت .انواع گوناگون پلی اتیلن ،كاربردهای
مختلفی از جمله لوله ها ،لفاف های بسته بندی ،تولید انواع لوازم پالستیكی مورد استفاده در آشپزخانه ،اجزای سازنده كارخانه
های مواد شیمیای ی ،جعبه ها ،اسباب بازی ها ،جلیقه های ضد گلوله و عایق های الكتریكی دارند.
پلی اتیلن با چگالی زیاد به خاطر استحكام كششی و سختی بیشتری كه دارد در ساخت لوله ها ،تولید ظروف شیر و مایعات،
انواع لوازم پالستیكی آشپزخانه و بسیاری وسایل و ظروف به كار می رود.
 LDPEكه ساالنه  05۹میلیون تن در ایاالت متحده تولید می شود به خاطر انعطاف پذیری و مقاومت زیاد در برابر پارگی و
همچنین مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی ،دامنه وسیعی از كاربردها را در برگرفته است .حدود  ۱۱درصد از كل پلی
اتیلن با چگالی كم ،به شكل فیلم و ورقه تو لید می شود و عمدتاً برای مصارف بسته بندی و خانگی (كیسه ،پوشش غذا،
لباسشویی ،خشكشویی و زباله) و همچنین مصارف كشاورزی و ساختمانی (گلخانه ،الیه های داخل تانك ،رطوبت گیر ،محافظ)
استفاده می گردد .قالب گیری تزریقی اسباب بازی ها و اجناس خانگی  ۸۳تا  ۸۱درصد دیگر از مصرف را شامل می شوند .در
حدود  ۸۱درصد یا بیشتر از  LDPEتولیدی در عایق سیم و كابل ،برای انتقال نیرو و مخابرات و همچنین به عنوان روكش
های مذاب داغ (بر روی كاغذ ،ورقه فلزی و دیگر فیلم های پالستیكی) استفاده می شود .دیگر مصارف ، LDPEشامل بطری
ها و ظروف ساخته شده از طریق قالب گیری بادی و لوله های آبیاری در كشاورزی می باشد.
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 LLDPEبه دلیل باال بودن میزان انعطاف پذیری ،در تهیه انواع وسایل پالستیكی انعطاف پذیر مانند لوله هایی با قابلیت خم
شدن كاربرد دارد  . MDPEدر تولید لوله های پالستیكی و اتصاالت لوله كشی استفاده می شود  . UHMWPEبرای
ساختن فیبرهای بسیار قوی كه جایگزین كوالر  ،برای استفاده در جلیقه های ضد گلوله به كار می رود .ورقه های بزرگ این
پلیمر ،به جای یخ برای زمین های یخی اسكیت استفاده می شود.
بطور كلی عوامل مختلفی بر تقاضای بازار پلی اتیلن اثر می گذارد :
 - ۸رشد اقتصادی
 - ۰تغییرات موجودی
 - ۹رشد تقاضا
 - 0تغییرات عرضه
 - ۱گاز طبیعی
 - 0هزینه خوراك
 - 7قیمت نفت خام
 - ۱تولیدات صنعتی
 - ۸جریانات تجاری
بر این اساس قیمت نفت به دو دلیل  ،اثرگذاری بر قیمت خوراك اصلی پلی اتیلن(اتیلن) و سازو كار بازار می تواند قیمت پلی
اتیلن را تحت تاثیر قرار دهد .تغییر قیمت نفت خام به عنوان یك كاالی اساسی در اقتصاد جهانی منجر به ایجاد تغییر در
بسیاری از متغیر های اقتصادی شده وبه طور نظام مند ،كلیه بخش های بازار جهانی را متاثر می سازد .بنابر این با توجه به
ارتباط معنادار بین قیمت نفت خام و متغیر های كالن كشور های مختلف و نیز به علت گسترش روند جهانی می تواند بر
قیمت كاالهای مختلف اثر گذار باشد.
تحلیل نفت در بازار های جهانی
پیش بینی قیمت نفت به دلیل تاثیر گذاری متغیر های زیاد ،كار دشواری است و نمی توان برآورد دقیقی از قیمت نفت داشت.
علت كاهش قیمت فعلی نفت  ،افزایش عرضه (اعضای اوپك و افزایش تولید نفت شل آمریكا )كاهش تقاضا (كاهش رشد كشور
های اروپایی و چین ) اعمال تخفیف های فروش از سمت تولید كنندگان بزرگ و  ...عنوان می شود.
بهای جهانی نفت خام در زمان نگارش این گزارش بیشترین كاهش را طی  ۸۸سال گذشته داشته و به پایین ترین قیمت
یعنی بشكه ای تقریبا  ۹7دالر رسیده است.
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عربستان از سال  ۰۳۸0با ادعای مقابله با نفت شیل آمریكا ،از كاهش صادرات نفت خودداری كرده اما حتی اگر این كشور یا
دیگر تولید كنندگان عرضه را كاهش دهند یك میلیارد بشكه نفت ذخیره شده در انبارهای جهان تا ماه ها از متعادل شدن
قیمت نفت جلوگیری خواهد كرد .در حال حاضر كاهش تدریجی تولید نفت آمریكا نشان میدهد كه عرضه در بازار جهانی
رشد خود را متوقف خواهد كرد اما نكته ای كه پس از این مسئله بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد روند تدریجی و آرام كم
شدن ذخایر نفتی انبار شده است.
بنا به آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی از اواخر سال  ۰۳۸0تا پایان سال  ۰۳۸0حجم ذخایر نفت انبار شده
در كشورهای جهان به حدود  ۸.۸میلیارد بشكه رسید و  ۹7میلیون بشكه نیز در سال  ۰۳۸7به این ذخایر اضافه خواهد شد.
با توجه به پیش بینی صورت گرفته از سوی این آژانس تاثیر این انبارهای استراتژیك نفت ذخیره شده تا حدود سال  ۰۳۰۸در
بازار جهانی ادامه خواهد یافت.
از طرفی با توجه به برداشته شدن تحریم ها ،تهران صادرات خود را به صورت محسوسی درحدود  ۸.۸میلیون بشكه در روز در
مقایسه با سال  ۰۳۸۸افزایش خواهد داد ،این اضافه عرضه جهانی تاثیربسزایی بر روند كاهش قیمت نفت جهانی كه از نیمه
دوم سال  ۰۳۸0شدید تر شده است دارد .انتظار می رود بیشتر صادرات از موجودی های شناور در دریا صورت گیرد .به
گزارش آژانس انرژی بین المللی در پایان نوامبر ،ایران  ۹0میلیون بشكه نفت در تانكر ها در دریا نگهداری كرده است.
آمار نفت ایران در دوره پسا برجام


تولید نفت خام ایران  ۰.۸میلیون بشكه در روز



صادرات نفت خام ایران  ۸.۸میلیون بشكه در روز



با برداشته شدن تحریم ها  ۱۳۳.۳۳۳هزار بشكه در روز به صادرات نفت خام ایران اضافه خواهد شد.



 ۹0میلیون بشكه نفت خام ایران در تانكر های شناور در دریا ذخیره شده است.

هدف ایران دو برابر كردن ظر فیت تولید ساالنه مواد شیمیایی تا مرز  ۱.۸میلیون بشكه در سال است كه با توجه به برداشته
شدن تحریم های ایران و افزایش سرمایه گذاری های مستقیم شركت های اروپایی و آسیایی امری دور از دسترس نخواهد بود.
آنچه مسلم است نوسانات در قیمت نفت و صنایع پایین دستی شیمیایی برای یك تا دو سال آینده همچنان ادامه خواهد یافت
و این كاهش قیمت ها به صورت نرمال و طبیعی به كاهش حاشیه سود مشتقات نفتی منجر خواهد شد.
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تحلیل تكنیكال نفت

با توجه به شكل باال مالحظه می شود كه قیمت نفت از ماه قبل رشد داشته است و می توان مشاهده نمود رالی  ۱موج نزولی
به اتمام رسیده و با تشكیل الگوی كف دوقلو و همگرایی با نوسان نمای الیوت انتظار برای رشد تا محدوده  ۱۳دالر در گام اول
و سپس تا محدوده  ۱۱دالر در ماه های آینده قابل پیش بینی می باشد.
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بررسی وضعیت پلی اتیلن در بازار های جهانی
تقاضا برای پلیمرها در جهان روبه افزایش است و در این میان بیشترین تقاضا متعلق به پلی اتیلن و پلی پروپیلن می باشد.

تقاضای پلیمرها طی سال های  ۰۳۸۰-۰۳۳۱و ۰۳۰۱-۰۳۸۹
همانطور كه نمودار نشان می دهد پلی اتیلن هنوز هم بزرگترین پلیمر محسوب میشود و  ۹05بازار پلیمرها را پلی اتیلن
تشكیل می دهد .در میان سه نوع گرید رایج پلی اتیلن ،گرید پلی اتیلن سنگین با بیشترین تقاضا ( )۸75در جایگاه اول ،گرید
پلی اتیلن سبك خطی با  ۸۸5تقاضا در جایگاه دوم و نهایتاً گرید پلی اتیلن سبك با  5۸تقاضا در جایگاه سوم قرار دارد.
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تقاضای پلیمرها در جهان در سال  ( ۰۳۸۱برابر با  ۰۸۸میلیون متریك تن)
تقاضای گریدهای پلی اتیلن بر حسب مصارف در سه نمودار ذیل تقاضای پلی اتیلن سنگین  ،پلی اتیلن سبك و سبك خطی
بر حسب مصارف به تفكیك نشان داده شده است .بیشترین تقاضای پلی اتیلن سنگین برای مصارف قالب گیری بادی ،فیلم و
قالب گیری تزریقی می باشد .همچنین نرخ رشد ساالنه پلی اتیلن سنگین در جهان  0٫0درصد می باشد.
 .تقاضای پلی اتیلن سبك خطی در بازارهای جهانی در حال پیشروی می باشد و این رشد تقاضا برگرفته از صنایع پلی اتیلن
سبك خطی كشورهای درحال توسعه آسیا پاسیفیك و اروپای غربی می باشد .كاربرد پلی اتیلن سبك خطی وابسته است به
منطقه آسیا كه  0۰5تقاضا را تشكیل می دهد و پیش بینی می شود رهبری آن را به دست بگیرد .این درحالی است كه
بازارهای رشد یافته آمریكای شمالی و اروپا افزایش تقاضای كمی را خواهند داشت .حجم مصرف پلی اتیلن سبك خطی در
جهان پیش بینی می شود تا سال  ۰۳۸7معادل  0-0٫۱درصد افزایش یابد .مهمترین ورودی برای افزایش تقاضا به صنایع
بسته بندی و ساخت مربوط می شود.
.
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تقاضای پلی اتیلن به تفكیک مناطق مختلف جهان ()2118-2118

 .با توجه به نمودار بیشترین تقاضا برای پلی اتیلن مربوط به مناطق آسیا ،آمریكای شمالی و اروپای غربی می باشد و پیش
بینی می گردد طی سال های آتی این مناطق همچنان بیشترین تقاضا را داشته باشند .مناطق آمریكای جنوبی ،اروپای مركزی
و  CISو شبه قاره هند نیز كمترین تقاضا را داشته اند
چین
در قاره آسیا  ۱۱درصد تقاضای پلی اتیلن متعلق به كشور چین می باشد .پس از چین ،هند و ژاپن به ترتیب با  ۸۳و  ۸درصد
تقاضا عمده ترین متقاضیان پلی اتیلن می باشند .كشور چین ،عمده پلی اتیلن سبك خطی خود را از عربستان سعودی وارد
می كند .چین درحال افزایش تولید داخلی و انتقال وارداتش به سمت عرضه كنندگان خاورمیانه با هزینه كم است.با توجه به
خرید پلی اتیلن كمتر از معمول توسط تولید كنندگان پیش از تعطیالت سال نو در چین و میزان پایین تر از معمول ذخیره
این محصول در انبارها ،فروشندگان پس از تعطیالت قیمت های خود را افزایش دادند.با این وجود معامله كنندگان اظهار
داشته اند با توجه به عدم حضورتولید كنندگان در بازار و انتظار بازگشت آنان در هفته آتی انجام خریدهای بزرگ از طرف
خریداران دور از انتظار است .قیمت های پلی اتیلن وارداتی به چین به صورت ( )CFRبرای منابع مشمول و غیرمشمول
عوارض  ،ثابت بوده و یا افزایش  ۸۱تا  0۳دالری را تجربه كرده اند و به شرح زیر اعالم شده اند ۸۳0۳ :تا  ۸۸0۳دالر در هر
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تن برای پلی اتیلن سبك گرید فیلم ۸۸۰۱ ،تا  ۸۸۹۱دالر در هر تن برای پلی اتیلن سبك خطی گرید فیلم و  ۸۳۱۳تا ۸۸۹۳
دالر در هر تن برای پلی اتیلن سنگین گرید فیلم .همچنین پلی اتیلن سنگین گرید فیلم و پلی اتیلن سبك گرید فیلم
وارداتی از تایلند به صورت ( )CFRبه ترتیب رقم های  ۸۸۳۳دالر و  ۸۸۹۳تا  ۸۸0۳دالر در هر تن معامله شده است.
بازار چین در این روزها شاهد عرضه بیشتر محصوالت ایاالت متحده و برزیل با قیمت های رقابتی است .پلی اتیلن سنگین
گرید قالب بادی و پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی وارداتی از برزیل به صورت ( )CFRبه ترتیب  ۸7۳تا  ۸۱۳دالر و  ۸۰۳دالر
در هر تن معامله می شود .فروشندگان روزهای پس از تعطیالت سال نوی چین را با افزایش قیمت آغاز كردند در حالیكه
معامله كنندگان گزارش داده اند وضعیت واقعی تقاضا هفته آینده و با بازگشت اكثر تولید كنندگان به بازار مشخص تر خواهد
شد.
آمریكا
كاهش قیمت نفت خام جهانی به صورت محسوسی باعث كاهش ارزش  P Eدر امریكا شده است به نحوی كه بسیاری از
تولید كنندگان امریكایی ازكاهش  ۹سنت در هر بشكه خبر داده اند ،كه احتماال با توجه به بازار رقابتی  ،این كاهش ها توسط
بقیه تولید كنندگان دنبال خواهد شد .این در حالی است كه تولید كنندگان وعده افزایش  ۱سنتی در هر بشكه را درماه های
اكتبر و نوامبر و دسامبر داده بودند كه به دلیل تقاضای كم و كاهش قیمت نفت نتوانستند برآورده كنند .پیش بینی می شود
تقاضای پالستیك ها در جهان در نتیجه تحوالتی مانند شهرسازی ،تقاضای انرژی ،تغییرات آب و هوایی و توسعه های فناوری
با رشد همراه گردد  .این تحوالت مختلف محرك های رشدی هستند كه به دیگر بخش های صنعتی مانند ساخت و ساز،
كارایی انرژی و مسكن ارتباط داده می شود ،صنایعی كه پالستیك ها نقش روزافزونی را در آنها ایفا می كنند .طبق تحقیقات
انجام شده توسط گروه  ،PEMRGمصرف سرانه مواد اولیه پالستیكی در اروپای غربی و آمریكای شمالی  ۸۳۳كیلوگرم به ازاء
هر نفر می باشد.الزم به ذكر است حاشیه سود تولید كنندگان برای هر دو گرید پلی اتیلن ( HDPE،تراكم باال )LDPE،
(تراكم پایین) همچنان باالی  7۳در صد است. .در جدول زیر موجودی پلی اتیلن در آمریكا در ماه های سال به تصویر كشیده
شده است.
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ایران
تولید مواد شیمیایی در ایران به دلیل فقدان ریز ساخت های مناسب  ،كاهش سرمایه گذاری خارجی و همچنین عدم
دسترسی به تكنولوژی روز دنیا  ،از سال ( ۰۳۳0شروع تحریم های بین المللی علیه ایران) كاهش شدیدی پیدا كرد .به گزارش
شركت مشاوره نگزانت( )NEXANTتولید كنندگان پلی اتیلن در ایران به صورت میانگین فقط از  50۱ظرفیت تولید خود
استفاده كرده اند كه این میزان كمتر از  5۱۳از ظرفیت تولید در سال های  ۰۳۸0-۰۳۸۹بوده است.
شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران( )NPCدر مارچ  ۰۳۸۱از دو برابرشدن ظرفیت تولید مواد شیمیایی تا مرز  ۸۰۳میلیون
تن در سال ،تا سال  ۰۳۸۱خبر داد كه این موضوع از دیدگاه تگزانت امری چالش بر انگیز و غیر واقع بینانه است .بر اساس
یك سناریوی خوشبینانه یك سیر صعودی در تولید و فروش بسیاری از محصوالت شیمیایی وجود دارد ،برای مثال متانول از
 ۱میلیون بشكه در سال به  0۳میلیون بشكه در سال تا سال  ۰۳۰۹خواهد رسید  ،همچنین نگزانت انتظار افزایش صادرات را
برای پلی اتیلن ( )PEاز ۸میلیون تن در سال تا  0.۱میلیون تن تا سال  ۰۳۰۳را دارد. .الزم به ذكر است این تعبیر
خوشبینانه شامل پروژه هایی می شود كه مشاركت و سرمایه گداری خارجی در آنها انجام شده است.از طرفی ،خودكفایی چین
در تولید مواد پتروشیمی و همچنین برنامه افزایش ظرفیت تولید آمریكا با هدف تبدیل شدن به بزرگترین صادركننده مواد
شیمیایی جهان ،بازار اروپا را به مقصدی جذاب برای صادرات مواد شیمیایی ایران تبدیل كرده است .الزم به ذكر است ،كشور
تركیه با كمبود  ۳.۱میلیون تن  PEدر سال مواجه است كه این میزان را از محل واردات ،به خصوص از ایران برطرف می
كند.
جمعیت ایران بالغ بر  7۱میلیون است كه  ۸5۹آن بین سنین  ۰۳-۹0ساله مصرف كنندگان پلیمر هستند(بر اساس آمار
نگزانت) یعنی به ازا هر نفر  ۸7كیلوگرم .در حالی كه مصرف سرانه پلیمر در امریكا  0۸كیلوگرم به ازای هر نفر و در اروپا ۹۳
كیلوگرم به ازای هر نفر می باشد .با برداشته شدن تحریم ها نگزانت پیش بینی رشد  ۸۹.0درصدی)GDPتولید ناخالص
داخلی ایران ) را از سال  ۰۳۸۱تا سال  ۰۳۹۳را داردكه درمقایسه با رشد نا خالص داخلی ایران از سال  ۰۳۳۳تا ۰۳۸۱
( )5۹0تفاوت چشم گیری داشته است.
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تجزیه و تحلیل شرکت پتروشیمی جم ( جم )

با توجه به شكل باال مالحظه می شود قیمت درموج سوم از یك رالی صعودی در تایم هفتگی قرار گرفته انتظار برای اصالح تا
سطح ۸۳۳۳ریال و سپس رشد تا محدوده ۸۸۳۳۳ریال در میان مدت می باشد.
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تجزیه و تحلیل تكنیكال شرکت پتروشیمی مارون(مارون)

با توجه به شكل باال مالحظه می شود قیمت درموج سوم از یك رالی صعودی در تایم هفتگی قرار گرفته با توجه به واگرایی
ایجاد شده بین قیمت و نوسان نمای الیوت انتظار برای اصالح تا محدوده ۹۳۳۳۳ریال و در حالت بدبینانه تا محدوده
۰0۳۳۳ریال در میان مدت وجود دارد .
نتیجه گیری:
پیش بینی می شود رشد جمعیت ،افزایش درآمد ،رشد شهرنشینی و تغییر سبك زندگی محركی برای تقاضای پالستیك
بازارهای درحال توسعه گردد .تقاضای پالستیك منعكس كننده رشد صنایع پایین دستی می باشد.صنایع بسته بندی ،ساخت
و ساز ،اتوموبیل و سالمتی بیش از  0۱درصد این تقاضای پالستیك را تشكیل می دهندs.تقاضای پلی اتیلن وابسته به عوامل
متعددی از جمله قوانین دولتی و زیست محیطی و روند تقاضای محصوالت ساخته شده از پلی اتیلن دارد .طی چند سال
گذشته به علت افزایش جمعیت جهان ،بازار پلی اتیلن در جهان رشد خوبی را تجربه نمود .از جمله فاكتورهای مهم رشد پلی
اتیلن  ،می توان به دسترسی آسان و اینكه می توان با توجه به نیاز ،آن را مجدداً به حالت اولیه خود بازگرداند ،اشاره كرد.
بازار جهانی پلی اتیلنی رشد بزرگی را مخصوصاً در كشورهای درحال توسعه ای مثل چین ،هند ،برزیل و روسیه نشان داده
است .از آنجایی كه پلی اتیلن در محصوالت گوناگونی استفاده می شود ،پیش بینی می شود تقاضا با نرخ سریعی رشد كند.
بطری های بسته بندی ،لوله های پلی ات یلنی و ورق های پلی اتیلنی از مصارف مهم پلی اتیلن می باشند و به علت توسعه
اقتصاد جهانی و افزایش جمعیت ،تقاضا برای این محصوالت بصورت افزایشی پیش بینی می شود و به عالوه با توجه به كاهش
قیمت كامودیتی ها طی دو سال گذشته ،به نظر می رسد روند نزولی قیمت ها به پایان رسیده و شاهد افزایش قیمت های
جهانی باشیم  .بنابراین در یك جمع بندی كلی با توجه به افزایش تقاضا برای پلی اتیلن ها و همینطور افزایش قیمت نفت
،انتظار افزایش قیمت پلی اتیلن در بازار های جهانی دور از دسترس نمی باشد.

