FELFELÉ FORDULÓ POLIOLEFIN ÉS
LEFELÉ TARTÓ POLISZTIROL ÁRAK
2022. 41. HÉT

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS
Az elmúlt hét „commodity” polimer árait az alábbi tényezők befolyásolták:
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BRENT olajár (2022.10.14.) 94,57 USD/hordó, az előző hét végéhez képest stagnáló árak
NAPHTHA European; (2022. 10.14.) 673,32 USD/t, az előző hét végéhez képest
csökkenő árak,
Dutch TTF Gas Futures (2022. 10.14.) 143,8 EUR/Mwh, az előző hét végéhez képest
csökenő árak,
EUR/USD (10.14.): 0,97 az előző héthez képest stagnáló EURÓ,
Októberi szerződéses monomer árak:
Ethylene (C2) contract ár -45 EUR/t (1,260 EUR/t),
Propylene (C3) contract ár -50 EUR/t (1,180 EUR/t),
Styrene monomer (SM) contract ár: +9 EUR/t (1,553 EUR/t),
Polimer kapacitás hírek
Tartós termelési problémák
SABIC Wilton alapanyag ellátási problémák miatt a FM tovább tart (400 kt/év LDPE
kapacitás), de a termelés folyik
INEOS FM, mLLDPE (Köln, 230 kt/év kapacitás),
Karpatneftekhim (Kalush, nem tervezett leállás, HDPE 110 kt/év kapacitás)
Folyamatban lévő karbantartások, leállások
LyondellBasell karbantartás (Brindisi 420 kt/év PP kapacitás) újra indulás leghamarább
januárban (2023)
Rompetrol LDPE üzem nem tervezett leállás (60 kt/év kapacitás) várható újra indulás
október második felében.
Petkim polietilén gyárak karbantartása megkezdődött 310 kt/év LDPE és 96 kt/év HDPE
kapacitás)
Sztrájk és FM a Total Energies Petrochemicals France SA Gonfreville-i finomítójában. A
termelés korlátozás érinti a LLPE (300 kt/év kapacitás), a PP (230 kt/év kapacitás) és a PS
(275+60 kt/év kapacitás) gyártást is.
Nem tervezett leállás LyondellBasell, Berre-i krakkolója esetében (470 kt/év etilén, 225
kt/év propilén kapacitás), várható újra indulás 2023 márciusában. A leállás miatt az Aubetti LDPE gyártást is 320 kt/év LDPE kapacitás áll.
Egyéb piaci hírek
Az elmúlt héten több közép európai gyártó is áremelést jelentett be polietilénre és
polipropilénre egyaránt. Egyelőre a kereslet gyenge.





A következő 2 hétben a „K 2022” miatt várhatóan minimális lesz a kereslet.
Az energia felár bevezetése a legtöbb esetben sikertelen, az energia árak korrekciója jó
hivatkozási alap a felár visszavonásra.
A műanyag feldolgozók az alacsony kereslet és az emelkedő energia árak miatt hosszabb
téli leállásokra készülnek.
A közép európai poliolefin gyártók elmúlt hét elejei áremelése egyértelmű jelzés volt a piac
számára, hogy nem akarnak további árcsökkenést. Az árcsökkenés vége nyugtatóan hatott a
piacra is; a vevőknek egyel kevesebb ismeretlen tényezővel kell kalkulálniuk. Egyes
régiókban, például a Baltikumban a stabilizálódó, kismértékben emelkedő árak ösztönözték a
keresletet. Azonban a többi régióban nem találkoztunk kereslet élénküléssel az elmúlt héten,
mivel a feldolgozók már október első hetében megrendelték a szükséges polimer
mennyiséget, áremelkedésre számítva. Sőt egyes gyártók az áremelést követően teljesen leálló
keresletről adtak számot. Az elmúlt héten eladni csak a szeptember végi, október elejei árakon
lehetett. Összességében az októberi kereslet nem rossz, bár gyengébb az egy évvel ezelőttinél.
A polimergyártók viselkedése változni látszik. Kevésbé fejtenek ki aladási nyomást. A
jövedelmező, de legalább a költségeket fedező árszint alapcélkitűzéssé vált. Ennek a célnak az
eléréséhez nagyban hozzájárul az is, hogy a készletnyomás lecsökkent, illetve az is, hogy
egyesesetekben polimer üzemek is leállításra kerültek. A polimergyártók a nagyon
jövedelmező első félév és az egészen jó harmadik negyedéve után már nem akarják lerontani
2022-es számaikat. 2022 utolsó negyedévében a megszokottól kisebb polimer termelésre
számítunk. Egyes vélemények szerint az európai polimergyártás 2022 utolsó negyedévében
akár 30%-is alacsonyabb lehet 2021 utolsó negyedévéhez hasonlítva. Ennek is köszönhető,
hogy a kereslet és a kínálat lassan egyensúlyba kerül Közép Európában. Illetve annak is, hogy
az erős dollárnak miatt az Európán kívüli import megdrágult, és kevésbé versenyképes, mint
korábban. Az európai polimergyártók további áremelkedést is elképzelhetőnek tartanak
novemberben.
A feldolgozók is alkalmazkodnak a piaci és a gazdálkodási környezet változásaihoz.
Rövidebb távra terveznek és ugyancsak nagyon fontossá vált, hogy a műanyag termékek
eladási ára fedezze a termelési költségeket. Éppen ezért még emelkedő árak esetében is csak
mérsékelten vásárolnak előre. Az őszi szezon rövidebb lesz a szokásosnál valószínűleg a
feldolgozók jelentős része már december első felében leáll és csak január második felében
indul újra. Ezért az előttünk álló hetekben a szokásostól gyengébb keresletre számítunk.
A polisztirol árak lefelé fordultak. Egyes nyugat európai polisztirolgyártók jelentősebb
árcsökkentéseket is végrehajtottak, hogy utolérjék a piacot. Ennek ellenére a kereslet
gyengébb a megszokottnál. Egyes piaci szereplők jelentős SM áremelkedésre számítanak
novemberben, azonban a polisztirol esetében nehéz elképzelni áremelkedést.

POLIETILÉNEK
Október második hetében az LDPE árak 1,390-1,600 €/t között voltak. Az árak az elmúlt
héten emelkedtek, köszönhetően annak, hogy a két közép európai LDPE gyártó is árat emelt.
A kereslet az elmúlt héten nem volt erős, a feldolgozók csak annyit vásároltak, amennyi
szükséges volt. egyes feldolgozók további árcsökkenésre spekuláltak és megpróbáltak 1,350
€/t körüli áron vásárolni. Nem sok sikerrel. A jellemző tranzakciós ár sáv 1,400-1,500 €/t
között volta az elmúlt héten, alapvetően nem változott. Azonban az átlagárak kismértékben
emelkedtek a sávon belül. Közép Európa déli (SCE) és középső (MCE)részén könnyen lehet
vásárolni 1,400 euróhoz közeli árakon, addig a Baltikumban inkább az 1,500 €-s vagy afölötti
ár a jellemző. Bizonyos, nehezen elérhető nyugat európai típusokért a feldolgozók megfizetik
az 1,600 €/t-s árat is, de ez az árszint nem általános. A következő héten stagnáló keresletre és
stabil árakra számítunk.
Az MFI 0,6-1-es, transzparens rLDPE granulátum ár sáv kissé kitágult az elmúlt héten,
vegyes ármozgásakat láttunk, az északi régióban (NCE) megjelent az 1,000 €/t-s ár, a déli
régióban (NCE) viszont elmozdult az 1,030n €-s szintről fölfelé. Az MFI 0,6-1-es
szegmensben jellemző ár-sáv 1,000-1,270 €/t volt. Összességében az árak stabilizálódtak,
amelynek hátterében a termelés visszafogása áll.
Október második hetében a HDPE árak 1,270-1,550 €/t között voltak Közép Európában. Az
elmúlt héten 3 közép európai polimergyártó is emelte az árait 50-100 €/t közötti mértékben,
lekövetve az európai trendeket. A kereslet nem volt erős, a feldolgozók igyekeztek levadászni
a legolcsóbb tételeket. Sőt egyes feldolgozók közölték, hogy csak szeptember végi árakon
hajkandók vásárolni. Sokan bíznak abban, hogy a K 2022-en majd nagyobb kedvezményeket
tudnak majd elérni. Erre azonban aligha van esély, mivel a nagy polimergyártók közölték nem
kívánnak akciós árakat adni a „K” időtartama alatt.
A teljes ár sáv és a jellemző tranzakciós ár sáv HDPE típusonként a következők voltak az
elmúlt héten Közép Európában:




HDPE BM: 1350-1,550 €/t, a legtöbb tranzakció 1,350-1,450 €/t között történt
HDPE IM: 1,270-1,500 €/t, a legtöbb tranzakció 1,300-1,400 €/t között történt
HDPE FILM: 1,350-1,520 €/t, a legtöbb tranzakció 1,350-1,450 €/t között történt
Október második hetében a HDPE-100 (Black & coloured) árak 1,580-1,750 €/t között
voltak. Már minden polimergyártó kiadta októberi árait, ennek következtében az ár sáv
kitágult. A polimergyártók sem számítanak erős őszi szezonra ezért összességében lekövették
az etilén monomer árcsökkenését. Az idei őszi szezon gyengébb a szokásosnál, azonban a
gyártók egy része előre termel, hogy még az idei energiaszerződésével képezzen készleteket.
Október második hetében az LLDPE C4 árak 1,220-1,400 €/t között voltak. Az árak az előző
héthez képest az ár sáv nem változott, csak az átlagárak emelkedtek, kismértékben tovább. Ez

a vihar előtti csendnek tűnik, ha a nagy feldolgozók nem tudnak gondoskodni az ellátásukról a
„K”-n akkor elképzelhető, hogy novemberben ellátási problémák és emelkedő árak fogják
jellemezni a piacot.
Október második hetében az (m)LLDPE (C6) árak 1,350 -1,780 €/t közötti voltak. Az
LLDPE C6 ára 1,350-1,550 €/t, míg az mLLDPE 1,450-1,780 €/t közötti ár sávban voltak. A
kereslet gyenge, még a legdrágább európai gyártó árai is 1,800 €/t alatt vannak. Ugyan az ár
sávok nem változtak az előző héthez képest, azonban az átlagárak folyamatosan csökkennek.
Az eladók nyomás alatt vannak, még nem teljesültek az októberi eladási terveik.
Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét jellemző árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

Megnevezés

Tipikus polimer ársávok
2022 OKTÓBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

Tipikus polimer ársávok
2022 SZEPTEMBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

HDPE BM

1 350 - 1 550

1 270 - 1 550

HDPE Film

1 350 - 1 520

1 280 - 1 520

HDPE IM

1 270 - 1 500

1 250 - 1 500

HDPE Pipe (100) 1 580 - 1 750

1 600 - 1 720

LDPE Film

1 390 - 1 600

1 350 - 1 550

LDPE GP

1 390 - 1 565

1 350 - 1 500

rLDPE

1 030 - 1 270

1 050 - 1 300

LLDPE C4

1 220 - 1 400

1 150 - 1 350

mLLDPE (C6)

1 350 - 1 780

1 350 - 1 660
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POLIPROPILÉNEK
Október második hetében a PPH Raffia árak 1,150-1,350 €/t közötti ár sávban voltak. Az ár
sáv nem változott az előző héthez képest. Azonban 2 jelentős közép európai gyártó is 70-100
€/t-al emelte az árait. Ennek ellenére kisebb dél közép európai PP gyártóknál még mindig
vannak 1,200 €/t alatti ajánlatok. Ezek iránt nagy a kereslet, gyorsan fogynak. A Román
gyártó csak késve tudja kielégíteni még az október elejeén leadott igényeket is. Várhatóan az
előttünk álló héten az 1,200 € alatti tételekből sem lesz elérhetőség. Mindeközben a BOPP
típusok ára meghaladta az 1,250 €/t-t.
Október második hetében a PPH IM kis és közepes folyásindexű nem speciális termékek
árai 1,160 - 1,300 €/t a magas folyásindex, PPH IM árai 1,240-1,420 €/t között voltak. A

legtöbb tranzakció 1,300 €/t felett történt. Ennek oka, hogy a két nagy közép európai PP
gyártó 70-100 €/t-al emelte az árait. Azonban a bolgár gyártónál az elmúlt héten még volt
elérhetőség 1,200 €/t alatti tételekből. Valószínűleg a következő hétre az olcsó tételek
kifutnak, és az átlagárak emelkedni fognak. Gyenge keresletre számítunk az előttünk álló
héten. A feldolgozók csak a szükséges mennyiségeket vásárolják.
Október második hetében a jellemző PPC árak 1,350-1,500 €/t között voltak KözépEurópában. A két nagy közép európai PP gyártó 70-100 €/t-al emelte az árait, felzárkózva
nyugat európai versenytársaikhoz. Az árak stabilan 1,300 €/t felett vannak, az átlagárak 1,400
€/t közelében - emelkedtek, annak ellenére, hogy a kereslet moderált, az ilyenkor
megszokottnál gyengébb. Nincs elérhetőség a megszokott Európán kívüli típusokból. Az
európai gyártók pedig nem akarnak költségeik alatt eladni. Úgy tűnik nincs készletnyomás
rajtuk
Az rPP IM kereslet gyenge maradt az elmúlt héten. Bizonyos vevők elsősorban IM területről
„teljesen eltűntek”. Azonban van kereslet, ha gyengébb is a megszokottnál. A szabad kínálat
továbbra is nagy mind közép mind nyugat európai forrásból. Azonban az eladók igyekeznek
felefelé tolni az árakat lehetőleg 1,000 €/t felé. Az elmúlt héten a jó minőségű homogén színű
és szűk folyásindex tartományú MFI (8-15, 15-20) regranulátumok ára 900-1,300 €/t között
voltak. A magasabb folyásindexű (MFI (25-35) termékek ára 1,150-1,750€/t között voltak.
Október második hetében a PPR árai 1,380-1,510 €/t közötti voltak. Az elmúlt héten 2
jelentős közép európai gyártó is 70-100 €/t-al emelte az árait. Annak ellenére, hogy a kereslet
gyenge minden felhasználási területen. Azonban a gyártók most a minimális
jövedelmezőséget tartják szem előtt. Ezért nem hajlandók nagyobb árcsökkentésre. Egyelőre
van a piacon az olcsó 1,380 € alatti spot tétel, valószínűleg ezek a következő hétre elfogynak.
Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét jellemző árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

Megnevezés

Tipikus polimer ársávok
2022 OKTÓBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

Tipikus polimer ársávok
2022 SZEPTEMBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

PPC

1 350 - 1 500

1 250 - 1 450

PPH IM

1 160 - 1 300

1 120 - 1 300

PPH IM HMFR

1 240 - 1 420

1 240 - 1 315

rPP IM

900 - 1 300

980 - 1 400

PPH Raffia

1 150 - 1 350

1 100 - 1 300

PPR

1 380 - 1 510

1 340 - 1 460
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POLISZTIROLOK
Október második hetében a jellemző EPS (white) árak 1,750-2,100 €/t között voltak. A teljes
ár sáv változatlan az előző héthez képest. A kereslet nem rossz, de kezd elbizonytalanodni. A
legtöbb feldolgozó már felhasználta drága korábban beszerzett készleteit. Ez pedig azt is
eredményezheti, hogy az előttünk álló időszakban nyitottabbá válnak az olcsóbb
beszerzésekre, esetleg előre vásárlásokra is. Egyelőre az időjárás kedvez a szigeteléseknek, a
kereslet jó. Az energia válság miatt a középtávú szigetelőanyag piaci kilátások is biztatóak.
Azonban a feldolgozók bizonytalanok novembert és decembert illetően.
Október második hetében a GPPS árak 1,780-1,870 €/t között voltak. A
jellemző HIPS árak 1,880-1,970 €/t között voltak. Az európai piacon árcsökkenés történt
októberben. Ennek oka a gyenge kereslet, valamint a még mindig számottevő spread. Az
olcsóbb helyettesítő poliolefinek miatt nagy volt a nyomás a polisztirolon. Azonban a
poliolefin áremelkedés megállíthatja a polisztirol árcsökkenést.
Október második hetében a natur ABS árak 2,250-2,750€/t között voltak. A jellemző
tranzakciós ár sáv 2,300-2,500 €/t között volt. A kereslet lassú, elsősorban az autóiparban van
kereslet. Jellemzően európai típusok érhetők el. Az Európán kívüli típusok A dollár erősödése
miatt veszítettek versenyképességükből.
Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét jellemző árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

Megnevezés

Tipikus polimer ársávok
2022 OKTÓBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

Tipikus polimer ársávok
2022 SZEPTEMBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)

GPPS

1 780 - 1 870

1 800 - 1 870

HIPS

1 880 - 1 970

1 900 - 1 970

EPS

1 700 - 2 100

1 750 - 2 100

ABS (natural)

2 250 - 2 750

2 300 - 2 750
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POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
A PET jegyzés a következő negyedévben kerül kialakításra. Év végéig minden
előfizetőnk ingyen férhet ezekhez az árinformációkhoz.
Október második hetében a PET Bottle grades árak 1,350-1,470 €/t között voltak. A szezon
lassan a végéhez közeledik. A feldolgozók kivárnak, bizonytalanok az utolsó negyedév
kilátásait illetően.

Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét jellemző árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

Megnevezés

Tipikus polimer ársávok
Tipikus polimer ársávok
2022 OKTÓBER második hetében, 2022 SZEPTEMBER második hetében,
Közép-Európában (€/t)
Közép-Európában (€/t)

PET Bottle grade

1 350 - 1 470

2022. 10. 16.
A myCEPPI az egyetlen kifejezetten közép-európai fókuszú polimerpiaci elemzőcég. Több
mint 25 éves szakértői tapasztalatra és kiterjedt régiós kapcsolatrendszerre támaszkodva kínál
részletes elemzéseket, adatokat és előrejelzéseket a polipropilén, polietilén, polisztirol
alapanyagok világából.
Szeretne hozzáférést?
Hívjon! +36 30 278 6830

