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آرگوسگزارش بررسی اوره در مجله 
2022جوالي30بهمنتـهی

اوره در دریاي سیاه، بالتیک، اروپا، خاورمیانه، آسیاي شرقی و آمریکاي جنوبی 



تداشقیمتیجهشوگرفتخودبهصعوريروندياورهقیمت:بازارخالصه

درتریدرهازیرایافتافزایشتن/دالر100ازبیشهفتهاینکلیديهاب هايازبسیاريدراورهقیمت•
.دادندقوتبازارطولبهودادندپوششرااستقراضیفروش هاياروپابحرانبحبحه

فوبتن/دالر615تافوبتن/دالر493ازاسپاتمعامالتیکسريطیهفتهطولدرخاورمیانهگرانولاوره•
.شدمعاملهفوبتن/دالر595حدودتافوبتن/دالر450ازمرکزيآسیاياورهسیاه،دریايدر.شدمعامله

.رسیدفوبتن/دالر765بهوشدآغازفوبتن/دالر650ازنیزمصردر

یدارانخرونداشتحجیمخریدبرايتمایلیهمچنانشرقیجنوبآسیايبازار.نبودندفعالبازارهاهمهاما•
.ندادندنشانبازاراینبهواکنشینیزبرزیلی

.تاسنیازبیشتريتوازنبهبازارحفظبرايدرحالیکهاست،فروشندگانباحاضرحالدرهنوزقدرت•

20222جوالي 30گزارش بررسی اوره در مجله آرگوس منتـهی به 
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محرك هاي بازار

اروپادرطبیعیگازقیمت

 هايکارخانهوشوندتعطیلاروپادراورههايکارخانهازبسیاريکهاستشدهباعثگازقیمت
اورهریدختوجهقابلافزایشمعنايبهدوهر.دهندافزایششدتبهراهاقیمتماندهباقینیترات

.استاروپاسوياز

یافتهتاخیرتقاضاي

انندم(اختیاريچهیاو)سریالنکامانند(بحرانجبراثربرچهکهبازارهاازبسیاريدرخریداران
بازارکهناکنوشدند،بازاردرقیمتیافتبهمنجروانداختند،تعویقبهراخودخریدکه،)مکزیک

.داده اندعمقاورهبازاربهوشده انداورهخریدمیدانوارداستگرفتهخودبهمعکوسجهت
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آیندهروز60الی30اندازچشم

نوسانی تر•

امادهد،افزایشرامنطقه ايتقاضايبایدکهداردادامهاروپادرعرضهبحران

تعادلنایچگونگی.می اندازندتعویقبهراخودخریدقیمت هاافزایشباخریداران

.می شودبیشترنوساناتبهمنجراحتماالً
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یکی از سایت هاي تولیدي–اندونزي
دچار حادثه انفجار Kaltimشرکت 

شده است و ممکن است تا ماه ها 
.فعالیتی نداشته باشد

تن اوره گرانولی 120،000بیش از –مصر
تن معامله /دالر765تن تا /دالر650از 

.شد

IPL593،000شرکت –هند
بصورت تضمینیتن اوره را 

.خریداري کرده است

قیمت  اوره در برزیل علیرغم -برزیل
580افزایش نرخ اوره در دیگر بازارها 

.باقی ماندCFRتن /دالر

تن افت /دالر360قیمت هاي داخلی تا –چین
می کنند و علت آن جلوگیري از فعالیت 

.حرفه اي هاي بازار اوره چین می باشد
افزایش یافت % 25اوره نوال –ایاالت متحده 

.تریدرها بودندفعل و انفعاالت آن محرك و 

بازار اوره در یک نگاه

2022جوالي 30گزارش بررسی اوره در مجله آرگوس منتـهی به 

تن اوره 150،000مناقصه خرید MoAشرکت –سریالنکا
پایین ترین محموله خود را در Fertigoرا بست و شرکت 

به که از امارات تهیه شده است CFRتن /دالر675محدوده 
.فروش رسانید



FR

خاورمیانه•

ایران•

امارسیدتن/دالر500بهتن/دالر482-477ازایرانیاورهنرخورفتباالتقاضاقدرتهفتهاوایلدر
.نداشتندفروشبرايعجله اينیزنرخاینباتولیدکنندگان

برگزارجوالي28درآگوستمحموله هايبرايگرانولیاورهتن30,000فروشمناقصهکرمانشاهپتروشیمی
زنیخراسانپتروشیمیوکردبرگزارگرانولیاورهتن28,000فروشمناقصهجوالي27درنیزلردگان.کرد

.رساندفروشبهفوبتن/دالر540نرخبارانامعلومیحجم

چین•

میبارگیريهندسمتبهIPLجوالي20مناقصهفروشندگانازجداآگوستماهبرايمحمولهسهفقط
برايهفتهایندرمعامالتازبرخی.می باشدRe-exportمحمولهیکوداخلیتاجریکازمحمولهدو.شود
حدودکاهشبا(داخلیقیمت هايشدیدرکود.شدگزارشفوبتنهردردالر470حدودآسیاشرقجنوببازار
امامی کند،بیشترراصادراتبرايوسوسه)تنهردردالر360بهگذشتههفتهبهنسبتتنهردردالر35

.ندارندصادراتیکنترل هايگذاشتنپازیربهتمایلیعمدتاًبین المللیوداخلیبازرگانان

اروپا•
750ازویافتافزایشفروش هاخردهبازاردرمتحدهایاالتاورهقیمتافزایشدنبالبهقیمت هافرانسهدر

تن/دالر700نرخباازبکستانیگرانولیاوره6,000تریدريرومانیدر.رسیدFCAتن/یورو817تاتن/یورو
CFRکردخریداريعوارضپرداختبدون.

تن/دالر530-520ازبیشنرخیباخریدبهتمایلیایرانیاورهخریدارانکشور،ایندرتقاضاضعفپیدرترکیهدر
.نداشتند

بالتیک•

محدودهدرحملنرخبهبستهکهاستپریلاورهآنازمحموله3وهستندهندبهارسالآمادهمحموله4
.می رسدفروشبهتن/دالر410-440

جنوبیآمریکاي•

برزیل•

OQشرکتهفته،اوایلدر Tradingدالر547قیمتبهراگرانولاورهتن20,000معادلحجمی
بهجوالي28تاهاقیمت.بودآفریقاشمالدرقیمتیسطحرفتنباالازقبلفروشاینفروخت،تن/

ازدستترباالسطوحبهقیمترسیدنامیدبهفروشندگاناکثرامایافت،افزایشCFRتن/دالر570
.برداشتندفروش

سیاهدریاي•

یازهاينآوردنفراهمپیدرزیرابودقیمتافزایشآننتیجهوکردندحرکتمنطقهایندروسیعیبازهدرقیمت ها
قیمت هاشدسببهمینوشدتقاضاافزایشآننتیجهوارزانتررفتندمحموله ايدنبالبهتریدرهادیگرهند،مناقصه
.یابدافزایش

صادراتبرايمحدودیتکشوراینمارسماهاوایلدر.برداشترااورهصادراتبهمربوطمحدودیت هاينیزاوکراین
اکنونهماما.بودشدهجواليماهدرصفرصادراتآماربهمنجرکهبوددادهقرارماه3هردر210,000ازبیش

.الزامیستمجوزداشتنصادراتجهتهمچنانامااستشدهبرداشتهمحدودیت ها

6
6 2022جوالي 30گزارش بررسی اوره در مجله آرگوس منتـهی به 



FR

Urea freight نرخ حمل

Loading Destination Tonnage
Rate  (S/t)         .   

Low High

Mideast Gulf US Gulf 45 58 60

Mideast Gulf Thailand 30 41 45

Mideast Gulf Brazil 40 45 47

Baltic Brazil 30 85 95

Nigeria Brazil 30 25 35

Egypt French bay 6 45 47

China SE Asia 6 48 57

China India 60 24 25

Algeria Brazil 30 34 36

Algeria US Gulf 30 32 34

Algeria French bay 12 45 47

Baltic EC Mexico 30 115 120

Baltic WC Mexico 25 120 130

China WC Mexico 25 64 69
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