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صنعت اوره در بازارهای جهانی

کشاورزان و تاخیر در تقاضای اوره

ــه شــهرابی - شــش مــاه ابتدایــی ســال 2022 دوره پرماجرایــی بــرای صنعــت اوره بــوده اســت.  رشــد 50 درصــدی و بــه دنبــال  ریحان
آن افــت 40 درصــدی قیمــت اوره، تغییرالگــوی تقاضــای جهانــی بــه دلیــل نوســان قیمتــی، بحرانهــای سیاســی اثرگــذار بــر عرضــه و تــورم از 
نمونــه هــای آن بــوده اســت. بــا ایــن حــال شــرکتهای تولیــد کننــده اوره در اغلــب نقــاط دنیــا بــه جــز اروپــا عملکــرد مالــی موفقــی در نیمــه 

ابتدایــی ســال داشــته انــد.

رشد درآمد شرکتهای اوره ای آمریکای شمالی در نمودار زیر دیده میشود.

در فوریه سال 2022 به دنبال حمله روسیه به اوکراین، رشد قیمت اوره آغاز شد و در کمتر از 2ماه به 920 دالر در هر تن رسید.
 افزایــش 50% قیمــت و کاهــش تقاضایــی کــه در پــی آن بــه وجــود آمــد، بــه نگرانــی هــای تــازه برخاســته دربــاره امنیــت غذایــی جهــان دامــن 

زد کــه در مقالــه قبلــی اوره بــه تفصیــل بــه آن پرداختیــم.
ــار  ــن ب ــازار، کاهــش قیمــت اوره از مــاه آوریــل آغــاز شــد. ای ــر صــادرات گاز و کاهــش تقاضــا در ب ــر جنــگ ب ــی از اث ــا کمتــر شــدن نگران ب
کشــاورزان دیرتــر از همیشــه فصــل کاشــت را آغــاز کردنــد تــا بــا حداکثــر تاخیــر ممکــن در خریــد اوره، از مــوج نزولــی قیمــت اوره بیشــتر 

منتفــع شــوند. 
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ایــن بــار نیــز نگرانــی جدیــدی بــه وجــود آمــد. نگرانــی از آنکــه بــه خاطــر کشــت دیرتــر فصــل دوم کشــت هــم دیرتــر آغــاز شــود و افزایــش 
تقاضــا اوره بــرای فصــل جدیــد کشــت دیرتــر اتفــاق بیفتــد. 

امــا گرمــای شــدید تابســتان ســال جــاری بــه کمــک آمــد تــا ایــن نگرانــی نیــز مرتفــع شــود. برداشــت  و پــس از آن کشــت دوم در زمــان 
معمــول خــود صــورت خواهــد گرفــت.  پــس انتظــار  تاخیــر بیشــتر در تقاضــای اوره بــرای کشــت دوم وجــود نــدارد.

کاهش عرضه اوره در اروپا

افزایــش قیمــت گاز اروپــا در مــاه جــوالی بــه 50 دالر در هــر MMBtu، هزینــه تولیــد هــر تــن آمونیــاک را بــه 1700 دالر در هــر تــن رســاند. 
ایــن نــرخ بــا گاز 3 دالری، 90 دالر بــوده اســت.

همزمــان بــا افزایــش بهــای تمــام شــده تولیــد اوره در اروپــا، رونــد نزولــی قیمــت جهانــی اوره ادامــه داشــت و قیمــت بــه 521 دالر رســید. 
بنابرایــن تولیــد بــرای بســیاری از واحدهــای تولیــدی  در اروپــا بــه صرفــه نبــود و 10 واحــد تولیــدی ناگزیــر بــه تعطیلــی یــا کاهــش تولیــد 

شــدند. میــزان کاهــش تولیــد اوره اروپــا 20% تخمیــن زده میشــود.

ــه روســیه و افزایــش مصــرف در فصــل ســرد ســال اســت کــه ممکــن اســت  *  نقطــه خاکســتری دیگــر در آینــده گازی اروپــا  وابســتگی ب
ــا را ادامــه دار کنــد.  چالشــهای تامیــن گاز اروپ
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بــا وجــود آنکــه پتــاس روســیه مشــمول تحریــم هــای جهانــی وضــع شــده علیــه آن کشــور نیســت، بــه دلیــل چالــش هــای پرداخــت و انتقــال 
پــول، روســیه موفــق بــه صــادرات پتــاس بــه میــزان قبــل نشــده اســت. بــاروس امــا بــا دوری از آبهــای آزاد و تحریــم  وضعیــت ســخت تــری 

دارد.
بــاروس پیــش از تحریــم هــا از لیتوانــی بــرای صــادرات دریایــی اســتفاده مــی کــرده اســت امــا انتقــال پتــاس بــا کانتینــر از مســیر جــاده ای 

مشــکات زیــادی دارد. تخمیــن زده میشــود صــادرات پتــاس بــاروس و روســیه 50-20 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
تخمینهــا بــرای کل ســال 2022 از کاهــش صــادرات 65-50 درصــدی پتــاس بــاروس حکایــت دارنــد. امــا در مــورد روســیه امیدهــا بــه  برطرف 

کــردن موانــع مالــی و بهبــود صــادرات پتــاس بیشــتر اســت و بازگشــت بــه میــزان صــادرات قبلــی دور از انتظــار نخواهــد بــود.

تقاضای آتی اوره

فصــل کاشــت در برزیــل در پیــش اســت. امســال واردات ایــن کشــور 37-30 درصــد نســبت بــه ســال پیــش افزایــش داشــته اســت بــا ایــن 
حــال ذخیــره فعلــی اوره برزیــل 50% کمتــر از نیــاز کشــاورزان برزیلــی اســت. 

واردات اوره در چیــن در نیمــه اول ســال 2022، 11% کمتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت. حجــم اوره وارداتــی ذخیــره شــده چیــن 
ــه اعتقــاد تحلیلگــران 1.5 میلیــون تــن آن  حــدود 1.8 میلیــون تــن تخمیــن زده میشــود کــه کمتریــن میــزان در 5ســال گذشــته اســت. ب

ذخایــر اســتراتژیک ایــن کشــور اســت. 
بنابرایــن حفــظ  محدودیــت صــادرات اوره از چیــن کــه در نیمــه اول ســال اعمــال شــد و در مقالــه قبــل بــه آن پرداختیــم، دور از ذهــن نخواهــد 

بــود. صــادرات اوره چیــن از 2 میلیــون تــن در مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 700 هــزار تــن رســید. 
ــاز  ــر از نی ــیار کمت ــه بس ــن زده میشــود ک ــن تخمی ــزار ت ــد 600-550 ه ــره اوره هن ــته اســت. ذخی ــش داش ــز واردات 37% کاه ــد نی در هن
کشــاورزان ایــن کشــور اســت. هنــد اعــام کــرده اســت کــه میــزان LNG وارداتــی ایــن کشــور از روســیه مطابــق انتظــار نبــوده اســت. ایــن 

کشــور میــزان اوره تولیــدی خــود را کاهــش داده اســت.

وضعیــت ذخیــره برخــی از بزرگتریــن واردکننــدگان اوره نشــان مــی دهــد در شــش دوم از ســال جــاری میــادی تقاضــای قابــل ماحظــه ای 
در انتظــار بــازار اوره اســت هــر چنــد زمــان حضــور ایــن بازیگــران در بــازار بــرای خریــد اوره مشــخص نیســت.

مدیــران Nutrien ســومین تولیدکننــده بــزرگ کودهــای نیتروژنــی دنیــا، اعتقــاد دارنــد قیمــت اوره در فصــل ســوم و چهــارم ســال جــاری 
میــادی در محــدوده فعلــی نوســان کنــد.
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درآخــر
بــا توجــه بــه بحــران گاز در اروپــا و ذخایــر انــدک اوره در کشــورهایی نظیــر چیــن و هنــد انتظــار کاهــش قیمــت قابــل 
توجهــی در فصــل ســوم و چهــارم ســال میــادی نداریــم. همچنــان معتقدیــم صنعــت اوره گزینــه مناســبی بــرای ســرمایه 

گــذاری اســت.

,,



Instagram.com/surena.capital

t.me/surenacapital

linkedin.com/company/surena-capital

مــارا در شــبکه هــای اجتماعــی دنبــال کنید.

https://surena.capital


