Polymerupdate Metodolojisi
Bu sayfa, küresel petrokimya piyasalarına erişmek için Polymerupdate ekibi tarafından kullanılan metotları açıklar.
Fiyat raporları ve günlük haberler; polimer üreticileri, işleyiciler, tüccarlar ve distribütörlerden alınan bilgilere dayanır. Polymerupdate, çeşitli iletişim yöntemleri
aracılığıyla bilgi toplar ve gerçek zamanlı olarak yayımlar. Polymerupdate editör ekibi, raporlama amacıyla SMS, e-posta, Whatsapp sohbetleri ve telefon görüşmeleri
yoluyla bilgileri kabul eder. Standart tekrarlanabilir siparişler fiyat bölümlerinin tabanını oluştururken, haberler ise, piyasalarda teyit edilebilir, raporlanabilir veya
rivayet edilen anlaşmalardan oluşabilir. Onaylanmış satışlar, alıcılar ya da satıcılar tarafından teyit edilir. Teyit edilmemiş satışlar, sözlü tartışmaların veya başarılı
müzakerelerin sonucu olabilecek ancak henüz resmi bir sözleşmenin henüz yapılmadığı anlaşmalar olabilir. Söylentiler ise, her iki tarafın da olabileceği ya da bir
tüccarın, bir alıcıdan aldığı uluslararası bir teklifi geçici olarak kabul etmesini içerebilecek fiyat fikirleridir.
Polymerupdate.com, web sitesinde görüntülenen bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir, ancak herhangi bir hata, yanlışlık veya
ihmalden sorumlu değildir. Bilgilerin çoğunluğu herhangi bir bildiri veya ihbarda bulunmaksızın değiştirilebilir. Polymerupdate.com, web sitesinde verilen bilgilere
dayanarak alınan kararlardan sorumlu olmayacaktır.
Temsili olmayan fiyat referansları veya özel şartlar altında görüşülmüş olan bazı anlaşmaların günlük raporlarımızdan çıkarılması hakkı saklıdır.
Polymerupdate’in gerçek zamanlı haberleri ve fiyat teklifleri, çoğunlukla polimer üreticileri veya büyük tanınmış tüccarlarla çalışan sektör analistleri tarafından
sunulan raporlara dayanmaktadır. Bu analistler, dikkatli incelemeler ve kişisel görüşmelerden sonra atanır. Göreve alınmadan önce, yetenekleri ölçülür ve sektördeki
pozisyonları incelenir. Onlardan alınan raporların doğruluğunun teyit edilmesi için Polymerupdate’in editör ekibi tarafından araştırmalar yapılır. Ayrıca bilgi; işleyiciler,
polimer üreticileri, tüccarlar ve distribütörlerden, karar vericilerle yapılan bire bir görüşmelerden ve sektör deneyimine sahip kişilerden toplanır. Polymerupdate’in,
alt ve üst pazarlarla olan yakın ilişkileri de sektördeki birçok uzman tarafından gerçek zamanlı, bilgi verici ve etkili olarak kabul edilen haberleri sağlamasına yardımcı
olur. Fiyatlandırma analistleri, fiyatları değerlendirmek ve bir iç denetime tabi olan sıkı bir uyumluluk sistemini takip etmek için her bölgeden en az 15-20 önde gelen
sektör oyuncusuyla bireysel olarak bağlantı kurar. Ürün fiyatlandırmasındaki herhangi bir anormallik, ürün analistleri arasında tartışılır, yeniden kontrol edilir ve
mantıksal fiyat aralığının dışında olduğu tespit edilirse, değerlendirme sisteminden çıkarılır. Fiyatlardaki değişkenliği ve gerçekliği kontrol etmek için, aykırı değerler
dikkate alınmaz. Bu, her çarşamba günü haftalık olarak düzenlenen analistlerin fiyat değerlendirme toplantıları sırasında tartışılır.
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Kontratlar, alıcı ve satıcı arasında uzun bir süre müzakere edilen fiyatlardır. Bu aylık veya üç aylık olabilir. Her yılda dört çeyrek bulunur. Ocak, şubat ve mart birinci
çeyreği, nisan, mayıs ve haziran ikinci çeyreği, temmuz, ağustos ve eylül üçüncü çeyreği ve ekim, kasım ve aralık ise dördüncü çeyreği oluşturur.
Spot fiyatlar, hızlı teslimatlar (genellikle yayın tarihinden itibaren bir ay içinde) için verilen fiyatlardır. Spot teklifler genellikle tek gönderiler içindir. Spot fiyatlar
genellikle önerilen fiyat kotasyonuyla ilgili tartışmaların bir yansımasıdır.
Liste fiyatları ise, imalatçılar tarafından önerilen satış fiyatları olarak yayımlanan fiyatlardır. Bu fiyatlar, birçok durumda, alıcılarla yapılan görüşmelerden sonra
düşer.
Yurt içi fiyatlar, üreticiler ve tüketiciler arasındaki düzenli ve uzun vadeli iş için brüt bazda verilen fiyatlardır ve bireysel tedarikçiler ile müşteriler arasında
uygulanabilecek indirimleri dikkate almaz.
Hindistan yerel piyasa fiyatları ise tüccarlar ve tüketiciler arasındaki düzenli, uzun vadeli iş için geçerlidir ve bireysel tüccarlar ve müşteriler arasında
uygulanabilecek indirimleri dikkate almaz.
Fiyat Değişiklikleri:
Bir önceki döneme ait fiyat değişimleri, fiyat tablosunda renklendirilmiş olarak gösterilir: yeşil, yukarı doğru fiyat revizyonunu (fiyat artışını), kırmızı, aşağı yönlü fiyat
revizyonunu (fiyat düşüşünü) gösterirken, gri (renksiz) fiyat değişimi belirtmez. Renkli hücreler aynı zamanda cari fiyatların önceki döneme kıyasla ne oranda arttığını
ya da düştüğünü de gösterir. Haftalık spot fiyatlardaki değişimler, önceki haftaya kıyasla olan değişimi, aylık ya da çeyreklik kontrat fiyatlarındaki değişimler ise,
sırasıyla, önceki aya veya önceki çeyreğe kıyasla olan değişimleri gösterir.
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Bölgeler:
Coğrafi Bölgeler
Polymerupdate fiyatlandırması, belirli bir alandaki piyasayı etkileyen ana faktörlerin yeterli bir şekilde karşılanmasını sağlamak için ürünleri bölgesel bazda kapsar.
Raporlar şu anda Avrupa, Türkiye, Orta Doğu, Asya veya Asya-Pasifik, Çin, Hindistan ve Pakistan'ı kapsamaktadır.
Analizlerde ele alınan ülkeler:
Güney Kore, Singapur, Tayland, Endonezya, Japonya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Hindistan, Pakistan, Çin, Vietnam, Sri Lanka, Bangladeş, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Nepal, Türkiye, Kuzey Batı Avrupa, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere.
Birimler:
Fiyatlar belirli bir piyasaya ilişkin para birimi cinsinden ve birim ölçülerinde belirtilmektedir. Ürünlerin çoğu metrik ton başına ABD doları cinsinden (USD/MT)
belirtilirken, metrik ton başına avro (EUR/MT), USD/varil, Hint rupisi/kg, Pakistan rupisi/pound, Çin yuanı (CNY)/MT, $/lb de sıklıkla kullanılır.

Polymerupdate Merkez Ofis
1001/1002, Lodha Supremus, Opp ‘The World Towers’, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West),
Mumbai – 400013, Maharashtra, India Tel: (91-22) 61772000(25 Lines)
Email: info@polymerupdate.com | www.polymerupdare.com

Polymerupdate Türkiye Ofisi
Ataşehir Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok, Kat 20, Daire 317 Ataşehir/İSTANBUL Telefon : +90 216 232 26 78 | Faks: +90 216 514 98 00
Email : sales@polymerupdate.com.tr | www.polymerupdate.com.tr

FERAGATNAME:
Polymerupdate.com, bu web sitesinde gösterilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için her türlü çabayı
göstermektedir; ancak herhangi bir hata, yanlışlık veya eksiklikten sorumlu değildir. Bilgilerin çoğunluğu herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın değişebilir. Polymerupdate.com bu web sitesinde verilen bilgilere dayanarak alınan
kararlardan sorumlu olmayacaktır. © 1999-2019. Shalimar Infotech Pvt. Ltd.

COPYRIGHT (C) 2019 Shalimar Infotech Pvt. Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Polymerupdate.com, Shalimar Infotech Pvt. Ltd.’in TESCİLLİ MARKASIDIR.

