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Geachte mevrouw Van Veldhoven.

De kunststof recyclingindustrie maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de
sterk dalende afzet van kunststofrecyclaat.

De sterk dalende afzet van recyclaat is deels het ge\iolg van de algeheel dalende vraag
naar kunststof ten gevolge van de Corona uitbraak. De horticulturele sector, nog altijd
een belangrijk afzetmarkt voor recyclaat, heeft minder verpakkingen nodig, de
automotive sector ligt nagenoeg stil, de bouwsector wordt geraakt, maar ook
consumentengoederen worden veel minder verkocht.

Daarnaast is de dalende afzet van recyclaat het gevolg van de prijsdaling van virgin
kunststoffen; een ontwikkeling die al voor de Coronacrisis was ingezet, maar die door de
crisis nog is verergerd. Zie ook de verschillende bijlagen.

De prijzen van virgin grondstoffen zijn al maanden aan het dalen. Wij stuurden op uw
verzoek daar in januari jl. een notitie over toe {bijlage}. Die trend is al voor de
coronacrisis ingezet en is o.a. het gevolg van handelsconflicten, de schaliegasproductie
in de USA en daaraan gekoppelde aanvullende capaciteit voor productie van virgin
kunststoffen. Als gevolg van de dalende virgin prijzen, (zie bijvoorbeeld de grafiek van
de daling van PP sinds januari 2A2Ol staat de afzet van recyclaat onder grote druk.

lnzameling, sortering en recycling kennen een hoge kostenstructuur. De prijs van virgin
kunststoffen is momenteel zelfs lager dan de kostprijs voor het maken van recyclaat,,
Omdat helaas de prijs nog altijd één van de belangrijkste argumenten is om recyclaat in
plaats van virgin kunststoffen te gebruiken, stagneert de vraag. Dat heeft grote
gevolgen voor de continurteit van recyclingbedrijven, en dus ook voor inzamelaars &
sorteerders; immers zonder afzet van recyclaat is inzameling van kunststofafval zínloos,
Uiteindelijk zal het stagneren van de inzameling, sortering en recycling, ook betekenen
dat we de door u gestelde recyclingsdoelen niet gaan halen.
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De maatschappelijke effecten van afbouw van recyclingcapaciteit zijn groot. Meer CO2
uitstoot door inzet van virgin materiaal, meer gebruik van fossiele grondstoffen, maar
ook meer verbranding van kunststofafval en de daarbij behorende CO2 uitstoot. En

daarvan zal het gevolg zijn dat het kunststofafval verbrand gaat worden dat weer inhoud
dat we meer CO2 uitstoot gaan veroorzaken. We brengen zo in korte tijd aanzienlijke
schade toe aan on$ gezamenlijk streven naar de Circulaire Economie

De Nederlandse overheid, maar ook de Nederlandse Kunststofrecycling bedrijven hebben
het Plastic Pact ondertekend" Daarin staat het commitment om de toepassing van virgin
materiaal terug te dringen en om recyclaat toe te passen. Dat is ook de doelstelling van
de Europese Commissie in haar European Plastics Strategy. Willen we voor de toekomst
de circulaire economie voor kunststoffen veilig stellen, dan moet de kunststofrecycling-
industrie nu worden ondersteund.

Dat kan op verschillende manieren:
1. Zorgen voor een stabiele afzetmarkt voor recyclaat.

Deze crisis maakt pijnlijk duidelijk dat vrijwillige afspraken over de inzet van recyclaat
niet werken, Kunststof verwerkende bedrijven. gedreven door hun afzetmarkt, klezen
massaal voor goedkoper virgin materiaal. Het gevolg is dat recyclingbedrijven de
productie sterk moeten verminderen en zelfs overgaan tot het (tijdelijk) sluiten van hun
Íabrieken. ln een zeer kort tijdsbestek zien we recyclingscapaciteit verdwijnen, terwijl
het conform de European Plastic Strategy en het Plastic Pact juist de bedoeling is om de
recyclingscapaciteit in Europa fors uit te breiden. (Weder)opbouw van capaciteit blijkt
een zaak van jarenlange adem, zoals we uit de vorige crisis hebben geleerd. We pleiten
dan ook voor het invoeren van een per marktsegment gedífferentieerde, maar verplichte
recyclecontent in producten en verpakkingen. Wij zijn graag bereid om over de invoering
daarvan met het Ministerie mee te denken.

2. Financieren van bedrijfsvoorraden met een kosteloze lening: Mede door de crisis hopen
de voorraden zich op. Veel van het kapitaal van recyclingbedrijven zit in
bedrijfsvoorraden. Als daar geen oplossing voor wordt gevonden, heeft dat direct
gevolgen voor de aannemen van kunststofafvalstromen door recyclingbedrijven. De hele
inzamel-, sorteer- en recyclingketen gaat dan stagneren.

3. Blijf als overheid het voorbeeld geven: stel de eis dat in bepaalde producten &
verpakkingen recyclaat is verwerkt door middel van groene inkoopregels.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de noodsituatie
in kunststof recycling. We zien uw spoedige reactie graag tegemoet en blijven graag in
gesprek over ons gezamenlijk streven naar een Circulaire Economie.

Met vriendeliike groet,
NRK Recycling
M, Veerman en B. Krat voorzitters
Namens deze;

Mr. H.E.M.
secretaris
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NOTITIE  

Onderwerp : Antwoord NRK op de vraag van de Minister aan NRK inzake het 

  concurrentienadeel van recyclaat t.o.v. olie en gas gebaseerde 

  kunststoffen 

Datum : 23 januari 2020 

Goedgekeurd door : Bestuur NRK 

Referentie : EdR/ES/1014A/2020 

Van : Erik de Ruijter, Eric Schutjes 

 

 
1. Aanleiding 

De NRK meldde de Minister van Milieu en Wonen op 7 januari 2020 dat de inzet van 

kunststof recyclaat voor eindproducten erg onder druk staat door het lage prijsniveau 

van olie en gas gebaseerde kunststoffen. 

Dit leidt ertoe dat de producenten van recyclaat hun prijzen moeten verlagen en geen 

ruimte meer hebben voor investeringen. De marge staat ook onder druk door 

toenemende kosten voor energie en de afvoer van reststoffen.  

 

De minister vroeg de NRK om een onderbouwing van de lage prijzen van olie en gas 

gebaseerde kunststoffen en hoe het evenwicht tussen de soorten grondstoffen – hetzij 

biobased, recyclaat, of olie of gas gebaseerde kunststoffen – kan worden hersteld, 

zodat de transitie naar een circulaire economie kan worden doorgezet. 

 

De minister wil een goede onderbouwing van de ontwikkelingen om daar NL en EU 

beleid op te baseren/voorstellen. Deze notitie geeft een analyse en doet aanbevelingen 

die passen in het beleid NRK op Circulaire Economie. 

 

2. Doel NRK 

Een stabiele markt (op korte en lange termijn) voor basis grondstoffen t.b.v. de 

productie van kunststof en rubber eindproducten, hetzij biobased, hetzij recyclaat, hetzij 

olie of gas gebaseerde kunststoffen. 

Tegen de achtergrond van de transitie naar een circulaire economie vraagt dat 

evenwichtige prijsvorming tussen alle drie de grondstof soorten. En het vraagt om een 

gelijk speelveld in Europa voor biobased, recyclaat, en olie of gas gebaseerde 

kunststoffen. 

Als we in dit kader over recyclaat spreken, hebben we het op de korte termijn over 

mechanische gerecycled materiaal, maar in de nabije toekomst toe zal ook chemische 

recycling zijn eigen plek veroveren. 
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3. Samenvatting verklaringen 

Ontwikkelingen (in het kort) die het concurrentienadeel van recyclaat t.o.v. olie en gas 

gebaseerde kunststoffen verklaren. De toelichting geeft verdere verdieping. 

- Sinds 2016 heeft de prijs van olie minder invloed op de prijs van kunststoffen dan in 

de eerdere jaren (voor 2016); 

- De terugval van wereldhandel leidt tot een lagere vraag naar kunststoffen, die trend 

wordt versterkt door de handelsoorlog met invoertarieven tussen USA en –China. 

- De winning van schalie olie en –gas in de USA leidt tot hogere productie met nieuwe 

krakers voor de productie van kunststoffen. 

- De economische groei is China neer al enkele jaren af met een lagere vraag naar 

kunststoffen. Gelijktijdig is de productiecapaciteit van basiskunststoffen in China 

sterk vergroot (vele nieuwe krakers zijn online gekomen in de afgelopen jaren). 

- Het aangekondigde verbod op plastic draagtasjes in de grote steden van China leidt 

ook tot wegvallen van vraag in China en dus komt dat volume grondstof ook op de 

mondiale markt. 

- De productiecapaciteit van basiskunststoffen in Europa is de afgelopen jaren sterk 

verkleind (Europa is netto importeur) terwijl door de lagere wereldvraag naar 

kunststoffen de EU productie van kunststoffen in grotere mate moet worden afgezet 

in de EU zelf. 

- De inzameling en recycling van  kunststofafvalstromen in Europa stijgt, maar is meer 

gebaseerd op hoeveelheid dan op kwaliteit. Daardoor is de kwaliteit van het 

recyclaat in vele gevallen nog een issue. 

- De invoerbeperking van China op kunststofafval blijft meer afval beschikbaar voor 

recyclaat in Europa. Het leidt tot groot aanbod volume recyclaat. Ook Turkije is flink 

gaan recyclen en biedt veel recyclaat aan op de Europese markt. Er is een 

overaanbod aan bepaalde typen recyclaat. 

- Vooruitlopend op de CE trend in Europa wordt zwaar geïnvesteerd in inzamel-, 

sorteer- en recyclingcapaciteit (Declaration CPA). Het aanbod van recyclaat overstijgt 

op dit moment de vraag. De kosten van verwerking stijgen. 

 

4. Beleidsopties 

Naar 2030 is het Nederlandse doel het gebruik van mechanisch geproduceerd recyclaat 

met 200% naar 750 kton te laten stijgen ten opzichte van 250 kton in 2016. Daarnaast 

streven we ernaar 250 kton recyclaat in te zetten dat via chemische recycling is 

geproduceerd. Daarvoor dient recyclaat een aantrekkelijke alternatieve grondstof te zijn 

voor merkeigenaren en fabrikanten van rubber en kunststof producten. 

 

Onderstaande opties kunnen op korte termijn worden ingevoerd: 

- de kwaliteit van recyclaat is in vele gevallen nog een issue. Ondanks de 

voortdurende verbetering van de sorteer- en recycleprocessen, blijft de kwaliteit 

van het ingezamelde afval een zorgpunt (vervuild, mede door PMD-inzameling, 

nascheiding, onvoldoende controle bij gemeenten etc.). Deze handschoen zou de 

overheid moeten oppakken. 
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- Kosten productie recyclaat reduceren: maatregelen rond bijv. investeringsaftrek, 

lagere energiekosten, lagere kosten afvoer reststoffen (VAMIL, EIA, MIA), 

- Merkeigenaren kunnen recyclaat actief inzetten en bereid zijn daar dezelfde of 

een hogere prijs voor te betalen dan olie of gas gebaseerde kunststoffen. Unilever 

en Nestle hebben actie aangekondigd: https://www.unilever.nl/news/overig-

nieuws/2019/ons-plastic-in-de-kringloop-houden.html, 

https://www.nestle.nl/pers/pressreleases/nestle-creeert-markt-voor-gerecycled-plastic-van-

voedingskwaliteit.  

- Afspraken tussen overheid en bedrijfsleven om  per productfamilie een specifiek 

% recyclaat in te zetten (o.a. gekoppeld aan het Plastic Pact) 

- Stimuleren redesign in de waardecirkel via CIRCO Tracks gericht op inzet van 

recyclaat in producten. 

- Duurzaam inkopen van overheden en bedrijven gericht op het inzetten van 

recyclaat in producten (DEI 2020). 

Op de lange termijn is het voorstel om de aanbevelingen te coördineren via het opstellen 

van het Actieplan Toepassen Recyclaat waartoe de NRK het initiatief heeft genomen en 

waartoe zeer waarschijnlijk in februari door het Transitieteam Kunststoffen een taskforce 

wordt ingesteld. In dat actieplan hebben zowel mechanische als chemische recycling 

hun eigen plaats. 

 

TOELICHTING 

 

1. Correlatie tussen olieprijs en prijs kunststoffen 

De olieprijs bereikte in voorjaar 

2016 een dieptepunt en is sindsdien 

– met ups and downs - geleidelijk 

gestegen. De laatste periode is de 

prijs redelijk stabiel tussen 55 en 65 

Euro per barrel. 

In combinatie met die hogere 

olieprijs, zien we lagere prijzen van 

kunststoffen. Hieruit volgt de 

conclusie dat de prijs van olie 

minder invloed heeft op de prijs van 

kunststoffen dan in eerdere jaren 

(voor 2016). Dit is een observatie die wordt ondersteund door de resultaten van het 

NRK voorspelmodel grondstofprijzen. In dit econometrisch model is de correlatie tussen 

de (mutaties in de) olieprijs en (mutaties in de ) prijzen van kunststoffen sinds de start in 

2004 sterk verminderd. 

 

Dus is de vraag wat de oorzaak is van de lagere grondstofprijzen. 

 

2. Waarom hebben we te maken met een lage prijs van olie/gas gebaseerde kunststoffen? 

https://www.nestle.nl/pers/pressreleases/nestle-creeert-markt-voor-gerecycled-plastic-van-voedingskwaliteit
https://www.unilever.nl/news/overig-nieuws/2019/ons-plastic-in-de-kringloop-houden.html
https://www.unilever.nl/news/overig-nieuws/2019/ons-plastic-in-de-kringloop-houden.html
https://www.nestle.nl/pers/pressreleases/nestle-creeert-markt-voor-gerecycled-plastic-van-voedingskwaliteit
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Alle data zijn afkomstig uit het NRK voorspelmodel Grondstofprijzen dat NRK realiseert 

met Panteia. 

 

2.1. Ontwikkelingen olie en gas gebaseerde kunststoffen 

 Wereldeconomie 

- Terugval van mondiale groei: dus lagere 

vraag naar materialen,  

- Handelsoorlog USA-China: hoge 

invoertarieven leiden tot verdere 

verlaging van de internationale handel 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

- Winning van schalie olie en –gas: 

hogere productie leidt tot nieuwe 

krakers voor de productie van 

kunststoffen 

 

 

 

 

 

 

China 

- Lagere economische groei dus 

lagere behoefte aan kunststoffen 

- Productiecapaciteit van 

basiskunststoffen is sterk vergroot 

(vele nieuwe krakers zijn online 

gekomen in de afgelopen jaren). 

- Het aangekondigde verbod op 

plastic draagtasjes in de grote 

steden van China leidt ook tot 

wegvallen van vraag in China en 

dus komt dat volume grondstof 

ook op de mondiale markt. 
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Europa 

- Productiecapaciteit van 

basiskunststoffen is de afgelopen jaren 

sterk verkleind (Europa is netto 

importeur) 

- Door lagere wereldvraag naar 

kunststoffen blijft de EU productie 

meer in de EU zelf. 

 

 

 

Samenvattende conclusie: meer aanbod in Europa, lagere vraag wereldwijd 

 

2.2. Ontwikkelingen afval en recycling industrie 

China/Europa 

Door invoerbeperking van China blijft meer afval beschikbaar voor recyclaat in Europa. 

(Dit is het technisch wel moeilijker te verwerken materiaal.) Het leidt tot groot aanbod 

volume recyclaat waardoor de prijs daalt. 

 

Nederland/Europa 

- Vooruitlopend op de CE trend in Europa wordt zwaar geïnvesteerd in inzamel-, 

sorteer- en recyclingcapaciteit (Declaration CPA). Het aanbod van recyclaat overstijgt 

op dit moment de vraag- mede door een grote importstroom uit Turkije -  wat 

prijsdaling tot gevolg heeft. De kosten van verwerking stijgen. 

- De kwaliteit van het recyclaat in vele gevallen nog een issue (m.n. leverzekerheid, 

technische kwaliteit, samenstelling en geur). 

 

 

3. Effect ontwikkelingen 

De prijzen van de kunststoffen dalen sinds Januari 2018 en liggen sindsdien ca. 10 tot  

15% lager dan het meerjarig gemiddelde van voor 2018. 
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Bron Kunststof en Rubber december 2019 

Price Plastics in primary forms (last 5 years: 2015 January – 2019 December 

 
3.1. Wat betekent dit voor de prijs van recyclaat in NL/EU? 

 

1. De prijs van olie en gas gebaseerde kunststoffen daalt en zet de prijs van recyclaat 

onder druk 

2. Het volume recyclaat stijgt sneller dan de markt en zet de prijs van recyclaat onder 

druk. 
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Magazine / Nr 01 2020 BE / Virgin of recyclaat?
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VIRGIN OF RECYCLAAT?

Een zegen was het. China wilde niet langer het ‘afvoerputje’ van de wereld zijn en sloot in

januari 2018 de grenzen voor onder meer plastic afval. Ineens was er meer dan voldoende

plasticafval om te recycleren. Een van de grootste uitdagingen van onze sector – waar

halen we voldoende recycleerbaar materiaal vandaan –  was opgelost. Onze tweede

grote uitdaging luidt: Waar kunnen we de gerecycleerde grondstoffen weer kwijt? Maar

we wisten niet wat er op de loer lag.

Het is een mooie uitdaging. Immers, het is goed om samen na te denken over een circulaire

economie. En dat leek te slagen. Steeds meer bedrijven willen duurzaam ondernemen. De

prijs van deze ‘groene’ grondstof is hierin echter nog altijd een heikel punt. Uiteraard moet

het toepassen van de gerecycleerde grondstof rendabel zijn voor beide partijen. En toch,

het onverwachte gebeurde in het afgelopen jaar. Amerika besloot de productie van

schaliegas �ink uit te breiden. Met als doel minder afhankelijk te zijn van brandstoffen uit

het Midden-Oosten. Naast brandstoffen kan met hetzelfde schaliegas ook plastic worden

geproduceerd. Een methode die goedkoper is dan de productie van plastic uit aardolie. Het

gevolg is te zien in de gra�ek. In januari 2018 was de hoeveelheid plastic dat uit Amerika

naar Europa werd vervoerd nagenoeg nihil. In de tweede helft van 2019 steeg dit aantal tot

40.000 ton per maand. Doordat er veel meer werd geproduceerd dan er nodig was, ging de

prijs van vooral virgin (primair) PE �ink omlaag.

https://www.recyclepro.be/magazine
https://www.recyclepro.be/magazine/nr-01-2020-be/


4/14/2020 Virgin of recyclaat? - Recyclepro

https://www.recyclepro.be/artikel/virgin-of-recyclaat/ 2/7

Peter Brughmans

 

VERSTORING VAN WANKELE EVENWICHT

In de sterk concurrentiële markt van de maakindustrie speelt de inkoopprijs van de

grondstof nog altijd een belangrijke rol. Het gevolg was dan ook een daling van de tarieven

van recyclaat en een �inke overstap van recyclaat naar virgin. De recycleerders kunnen als

gevolg daarvan hun businessmodel niet meer sluitend krijgen. Aan de inkoopkant dan maar

compenseren en het plastic afval voor recyclage duurder maken? Of raken we dan juist de

input weer kwijt omdat verbranden of storten dan goedkoper is? Kortom, een verstoring

van het toch al wankele evenwicht. De recycleerders – ook van papier, hout, textiel en

metaal – hebben het zwaar. Iedereen ervaart dezelfde problematiek. Dalende opbrengsten

voor secundaire grondstoffen en teruglopende afzet.

MEER DAN ALLEEN POLITIEKE AMBITIE NODIG

Maar wacht even… We hebben als Europa toch circulaire doelen gesteld? De EU Green

Deal; ambitieus en heel duidelijk. Helaas is tot nu toe de weg naar deze doelen nog een

dwaalspoor. Realisatie van de noodzakelijke circulaire doelen vraagt om meer dan alleen

politieke ambitie. Als we deze doelen in 2030 willen halen moeten we niet wachten met

actie tot 2029. Gisteren hadden we moeten starten! Mogelijkheden zijn er genoeg. We

kunnen als Europa fabrikanten verplichten om een minimaal percentage recyclaat te

verwerken in hun producten. Een verbrandingsverbod op recycleerbaar afval brengt de

markt aan de inputzijde van de recycleerder meer in balans. Bij de concurrentie tussen de

recycleerders onderling moet niet het vernietigen van de grondstof het goedkope

alternatief zijn!
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EEN GEMISTE CIRCULAIRE KANS?

Als recyclagebedrijf steken we onze nek uit om stappen te zetten richting de gewenste

circulaire economie. Helaas remt deze nieuwe ontwikkeling enorm de afzet van onze

grondstoffen. Het stimuleert ook geen nieuwe initiatieven. Zo wordt het ontwikkelproces

van een circulaire economie afgeremd. En let wel: alles wat we nu verbranden of storten

kunnen we in de toekomst niet meer recycleren. Een gemiste circulaire kans! Onlangs zat ik

in de auto en luisterde naar een prachtige reclame van een shampoomerk. ‘Onze �acons zijn

volledig recyclebaar.’ Dan denk ik: “Nee, stop. Ze moeten gemaakt worden van recyclaat!”

Als iedereen op deze wijze blijft ondernemen, dan wordt er niets gerecycleerd. Maak je

product van recyclaat, pas dan volgt er weer zegen.

Ton van der Giessen, CEO Van Werven

Peter Brughmans, Consultant Van Werven   

Tekst en beeld Van Werven

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

Voer hier je e-mailadres in *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel van uw verzoek. *

 Ik ga akkoord

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

INSCHRIJVEN

https://www.recyclepro.be/privacy-statement/
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Market Update — April 6
th

, 2020 

The spot resin markets continued to transact in a very nervous fashion. There was a lot of quoting, but not as 
much buying as many participants were seemingly just probing the market for ideas of price and availability. 
Still, overall interest was active which led to good completed volumes, helped by the sheer number of opportu-
nities presented to our trading desk. Overall sentiment is negative as the Covid-19 pandemic has led to many 
non-essential processors temporarily shutting down, significantly damaging demand for some products, such 
as automotive and other durable goods, while other products including packaging and medical supplies are 
seeing increased demand. Spot commodity resin prices remained under pressure, some Polyethylene grades 
managed steady, but others saw losses as much as $.02/lb; Polypropylene also took a 2-cent hit. Polyethylene 
contracts rolled flat in March; Polypropylene contracts followed PGP lower, both were down $.04/lb. 
 
The major energy markets were volatile this past week as WTI transacted in a nearly 50% range! After crater-
ing below $20/bbl, the Crude complex came roaring back with historic percentage basis gains. The oil markets 
soared after it appeared that not only OPEC+ would be looking to enact a production cut, but that other oil 
producing nations, specifically the US, could potentially join in for a gigantic production cut deal. By the end of 
the week, May WTI futures had added $6.83/bbl to settle at $28.34; it was an astonishing 32% gain. June 
Brent Oil saw a smaller percentage rally, but still recorded a huge weekly addition of $6.16/bbl to $34.11/bbl. 
Nat Gas moved in a large $.20/mmBtu range and the May futures contract ultimately settled at $1.621/mmBtu, 
right in the middle, for a net loss of $.05/mmBtu. NGLs staged a recovery rally; Ethane gained $.005/gal to 
$.10/gal ($.042/lb). Propane soared $.055/gal to $.30/gal ($.084/lb). 
 
The monomer markets remained moderately active, visible volume was a touch below average and prices 
were mixed. Ethylene continued to track lower and spot material changed hands Tuesday at $.0925/lb, down a 
quarter cent. April rolled to lead and on Thursday, saw added pressure as spot transacted at $.085/lb while 
other deals completed for later 2020 deliveries. By the end of Friday, April Ethylene had hacked off $.015/lb to 
end the week at $.08/lb, a new low and huge move given the price level. April PGP opened the week to imme-
diate gains of nearly 8%, prices reached back above the $.20/lb level with daily deals struck through Wednes-
day on material solely for future deliveries. Spot interest returned to the marketplace late in the week, and 
monomer was bid up, but traders were unable to match on price. On Friday April PGP settled just north of 
$.225/lb, a $.03/lb increase from the prior week’s close. The contango widened again, nearly all of the 2021 
months rest above $.30/lb while peak Dec ’21 is now nestled at $.33/lb. The recent rally, if sustained, would 
limit the decrease anticipated for April contracts. 
 
Spot Polyethylene trading was once again slightly off from the pace we had been running prior to the Covid-19 
pandemic shuttering much of the world economy; however, considering the current global environment we are 
pleased with the opportunities that have still been flowing through our platform. Our trading team was very 
active and completed close to average volumes as processors and resellers were not shy to reach out and ask 
for updated quotes, albeit mostly for truckloads rather than railcars. The selling environment has been very 
competitive as many of our trading partners have sought to reduce inventory positions with the expectations 
that prices will move lower in the coming weeks and months. So far, the increased demand for packaging for 
the food and medical fields have been enough to keep PE running at a decent clip but as this continues to play 
out there seems to be an overall mindset that demand will eventually slow substantially. As much of this hap-
pened very quickly, resellers did not have much time to shed higher priced inventory, so the spot market has 
been moving down slower than many processors hoped as suppliers fight to limit losses. Most of our spot PE 
prices were flat this week except for LLDPE, film grades lost a penny while injection lost 2 cents on improved 
supplies. Producers will wrestle with contract price decrease expectations that are surely to come, perhaps 
draw them out slowly with hope that demand returns and perhaps the oil market can continue to recover. 
 
Spot Polypropylene trading returned to a stronger pace, buyers adjusted to market conditions and demand 
improved a bit. Prices for CoPP and HoPP, however, slid another 2 cents amid improved supply and deeper 
offgrade discounts. This marks a 6 cents drop over the past 5 weeks, sending prices 2 cents lower than where 
we started the year. Prime CoPP was our most actively traded product, railcars transacted more than truck-
loads and reseller demand eclipsed processor buying. Although CoPP railcar supply has improved, spot truck-
loads for immediate shipment remained difficult to source, especially for Prime material. HoPP truckload avail-
ability was better and most commodity grades were accessible. It will be some time, but with early signs of 
improvement out of Italy, Spain, and US COVID hot spots, markets appear to see some sort of light at the end 
of this tunnel. Until then, we expect demand to be sporadic, with processors filling just in time needs and re-
sellers shopping to position for when manufacturing returns to more regular levels.   

  Michael Greenberg 

  312.202.0002 

  @ResinGuru 
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Resin for Sale 13,359,628 lbs

Resin Total lbs Low High Bid Offer

LLDPE - Film 2,212,944          0.350$   0.440$   0.330$    0.370$   

PP Copo - Inj 2,143,460          0.450$   0.550$   0.420$    0.460$   

HDPE - Inj 1,932,104          0.340$   0.440$   0.330$    0.370$   

LDPE - Film 1,778,220          0.480$   0.580$   0.500$    0.540$   

HDPE - Blow 1,500,036          0.340$   0.450$   0.330$    0.370$   

LLDPE - Inj 1,308,472          0.430$   0.540$   0.440$    0.480$   

PP Homo - Inj 1,253,472          0.430$   0.545$   0.400$    0.440$   

LDPE - Inj 708,644             0.440$   0.520$   0.440$    0.480$   

HMWPE - Film 522,276             0.360$   0.410$   0.340$    0.380$   

TPE IndexSpot Range

HDPE Blow Molding 

1 Year 

PP Homopolymer 

1 Year 


