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امروزه تجارت بین المللی بیش از گذشته مورد توجه خاص جوامع قرار گرفته 
اس��ت به طوری که از تاثیر تجارت بین الملل بر توس��عه اقتصادی، نمی توان 
چشم پوشی کرد. در این میان کشورهای در حال توسعه از چندین سال پیش 
به تجارت بین الملل به عنوان یکی از مولفه های توسعه اقتصادی و روندی برای 
جهانی شدن اقتصاد، نگاه ویژه ای داشته اند و در کش��ور ما نیز از زمان امضای 
برجام، تالش های گسترده ای در راستای توسعه تجارت بین الملل صورت گرفته 
است. در این میان نهادهای اقتصادی در کشور به هر اندازه به سمت بین المللی 
شدن حرکت کنند، تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد داخل و حتی بر اقتصاد بین الملل 
بیشتر خواهد شد. بورس کاالی کش��ور نیز با وجود اینکه تنها یک دهه از آغاز 
فعالیتش می گذرد و یک بورس جوان به شمار می رود، اما در همین مدت کوتاه 
توانسته رسالت شفافیت، کشف عادالنه قیمت ها و تامین بهینه مواد مورد نیاز 
تولید را به خوبی انجام دهد و دست واسطه های غیر ضروری را از بازار کوتاه کند. 
به این ترتیب بورس کاال با حفظ و تقوی��ت فعالیت های داخلی و ارائه خدمات 
متنوع تر به صنایع و فعاالن اقتصادی، در مسیر توسعه فعالیت های بین المللی 

خود با سرعت بیشتری قدم برمی دارد.
ورود بورس کاال به مبادله کاالها در س��طح بین الملل باعث می شود خریداران 
خارجی وارد قراردادهای دو طرفه و مستقیم نش��وند که ممکن است ریسک 
پرداخت پول یا تحویل کاال را داشته باشد و با انجام معامالت بین المللی در بستر 
بورس کاال، معامله گران از مکانیسم اتاق تس��ویه پایاپای بورس کاال بهره مند 

می شوند.
در معامالت بین المللی، بحث اس��تانداردها بس��یار حائز اهمیت است؛ در این 
راستا ورود تاجرانی که به طور مستمر روی یک کاالی خاص تجارت نمی کنند، 
سبب از بین رفتن اعتبار کاالی ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد؛ در این 
زمینه بحث استمرار عرضه و توجه به کیفیت هم موضوعی است که با مبادالت 
بین المللی در بورس کاال، رعایت می شود و دیگر ش��اهد به خطر افتادن نام و 

اعتبار کاالیی ایرانی در بازارهای جهانی نخواهیم بود.
بر این اس��اس با بین المللی ش��دن حوزه فعالیت ها و تعامالت ب��ا بورس دیگر 
کشورها، بورس کاالی ایران می تواند رفته رفته به جایگاه واقعی خود به عنوان 
مرجعی به منظور قیمت گذاری تعدادی از محصوالت و نیز تنوع بخشی به عرضه 
و تقاضای کاالها در بستر معامالتی مربوطه دست یابد که این امر در نهایت منجر 
به برندسازی و در نتیجه جذب و ترغیب بیشتر سرمایه گذاران خارجی به حضور 

در بورس کاالی ایران خواهد شد.
بررسی ها بیانگر آن اس��ت که یکی از مهم ترین مس��یرهای افزایش تعامالت 
اقتصادی بین کش��ورها از طریق مبادالت فیزیکی کاال، معامالت اوراق بهادار 
مبتنی ب��ر کاال و بازارهای مش��تقه از بس��تر بورس های کاالیی اس��ت که در 
این راس��تا ایجاد روابط تجاری بین بورس ها یک��ی از مهم ترین اهداف در افق 
چش��م انداز بین المللی بورس کاالی ایران تعیین شده اس��ت تا این بورس به 
مرجع قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای در منطقه و یکی از 
گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری 

تبدیل شود.

در این رابطه، راه اندازی سکوهای معامالتی مشترک یکی از اهدافی است که در 
بورس کاالی ایران در حال پیگیری بوده و می تواند با نزدیک تر شدن روابط میان 
تجار بین دو کشور و در نتیجه افزایش حجم و ارزش معامالت بین بورس های 
کاالیی، به افزایش صادرات و واردات کاالها کمک کند تا این امر در بس��تری 
شفاف، قانومند، تاثیرگذار بر قیمت های منطقه ای و هدفمند صورت گیرد. ضمن 
اینکه راه اندازی سکوهای معامالتی مشترک، می تواند به انتقال تجارب موفق 
و دو طرفه بین بازارها در حوزه بورس های کاالیی منتهی شود و عالوه بر اینکه 
خرید از طریق بورس به عنوان مرجع قابل استناد برای خریداران دیگر کشورها 
امکان پذیر خواهد شد، کاالهای جدید صنعتی فرصت معرفی و حضور در دیگر 

بازارها را نیز پیدا خواهند کرد.
کاهش هزینه های معامالت ناش��ی از صادرات و واردات بی واس��طه کاالها نیز 
موضوع دیگری است که به کمک راه اندازی س��کوهای معامالتی مشترک به 
ارمغان می آید تا در بستر فراهم شده توسط بورس ها، ریسک های بازار کاال در 

حوزه بین المللی به شکل بهتری پوشش داده شود.
با توجه به همه این مزیت ها، بورس کاالی ایران درصدد ایجاد و توسعه سکوهای 
معامالتی مش��ترک با همتایان خارجی خود برآمده تا در آینده شاهد اتصال 
کارگزاری های بورس های کاالیی به یکدیگر باش��یم. هدفی که در راس��تای 
تحقق آن، برای نخستین بار در منطقه شاهد عملیاتی شدن فاز نخست سکوی 
معامالتی مشترک بین بورس کاالی ایران و بورس ملی کاالیی و مشتقه هند 
بودیم. در این راس��تا هم اکنون امکانی ایجاد ش��ده اس��ت تا تجار دو کشور از 
طریق وب سرویسی به طور مستقیم قیمت های کشف شده قیر را روی تابلوی 
بورس های خود ببینند و بتوانند براس��اس اطالعات کس��ب ک��رده، مبادالت 
تجاری و کاالیی خود را پیگیری کنند. همچنین بورس کاالی ایران در نظر دارد 
با اتخاذ تدابیر الزم و با همکاری بانک های جهانی بستری را فراهم کند تا زمانی 
که معامله گر خارجی روی سکوی مشترک معامله می کند، انتقال پول به آسانی 
انجام شود؛ ضمن اینکه با این راهکار می توان از فرآیندهایی همچون پولشویی 

نیز جلوگیری کرد.
عالوه بر این بورس کاال در حال ایجاد فرآیندهای صادرات بی واسطه و مستقیم 
با بورس کاالی پاکستان است که امید است این پیگیری ها در ماه های آینده به 

نتیجه دلخواه برسد.
با اجرای این برنامه، می توان معامله گران بین المللی را نیز به ش��کل مستقیم 
در بورس کاال پذیرش کرد؛ به طوری که در حال حاضر حدود 400 معامله گر 
خارجی عضو بورس کاال هستند که امکان افزایش آن از طریق افزایش تعامالت 
با بورس های دیگر کشورها و راه اندازی سکوهای معامالتی مشترک وجود دارد.

در پایان اینکه بورس کاالی ایران در راس��تای توسعه فعالیت های بین المللی 
خود، پذیرش انبارها در مناطق آزاد و خارج از ایران برای تحقق اهداف صادراتی، 
طراحی مدلی جهت انتشار بلیط حمل و نقل، ایجاد بستر بازاریابی بین المللی و 
جذب مشتری خارجی و ایجاد زیرساخت های ارتباطی با بورس های منطقه را 
نیز در در دستور کار دارد تا در حوزه بین المللي شاهد یک جهش از سوی بورس 

کاالی ایران باشیم.

 بورس های کاالیی
سکوی توسعه تجارت 
بین الملل

��دکتر�حامد�سلطانی�نژاد�
مدیرعامل�بورس�کاالی�ایران�
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موقعیت اقتصادی، سیاس��ی و جغرافیایی برخی 
کشورهای همسایه ایران، فرصت ها و ظرفیت های 
بالقوه ای را برای کش��ور فراهم نموده اس��ت که با 
بهره گیری مناسب از آنها می توان بر سرعت رشد 
و توس��عه اقتصادی ایران افزود. بهره ب��رداری از 
چنین ظرفیت هایی می تواند از طریق گس��ترش 
مناس��بات تجاری بین کش��ورها در بس��تر بازار 

سرمایه و بورس های کاالیی اتفاق بیفتد. 
برهمین اس��اس، ب��ورس کاالی ایران ب��ه عنوان 
یک��ی از ارکان بازار س��رمایه با توجه ب��ه جایگاه، 
موقعیت و نقش خ��ود در اقتصاد ملی و مختصات 
محیط کسب وکار و روند توس��عه و گسترش آن، 

به برنامه ریزی دقیق برای قرار گرفتن در مس��یر 
پیش��رفت نیازمند اس��ت و از این رو، بسترسازی 
الزم برای بهره برداری مناسب از تحوالت داخلی و 
بین المللی یکی از مهم ترین محورهای پیش روی 

آن است.
در این رابطه، بورس کاالی ایران عالوه بر توسعه 
فعالیت های داخلی می تواند در گسترده تر شدن 
ارتباط تجاری کشور در سطح بین المللی نیز نقش 
قابل توجهی داشته و مسوولیت یکی از شریان های 
اصلی جریان س��رمایه های بین الملل��ی به داخل 
مرزهای ایران را ایفا کند و از ظرفیت تبدیل شدن 
به مرجع قیمت گذاری در منطقه و نیز تس��هیل 
تأمین مالی بین المللی برخوردار باش��د.  بررسی 
عملکرد این بورس در س��ال های اخیر نیز بیانگر 

روند رو به رش��د فعالیت های آن در بُعد داخلی و 
بین المللی بوده و در این رابطه، یکی از کشورهایی 
که ظرفیت باالیی برای تعامل و همکاری با بورس 
کاالی ایران را دارد، عراق است. بطوریکه تعمیق 
ارتباط می��ان تجار و ش��رکت های ایرانی با طرف 
عراقی، همکاری با مناطق آزاد تجاری و اقتصادی 
ایران و عراق و تس��هیل موانع گمرکی، اس��تفاده 
از ابزارهای نوین مال��ی همچون معامالت گواهی 
سپرده کاالیی و استقرار نظام انبارداری در مناطق 
آزاد و در نهایت رشد و تس��هیل صادرات ایران به 
عراق می تواند در بس��تر تعام��الت بین المللی دو 

کشور صورت پذیرد.
در همین ارتباط، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در گفتگو با پیام اقتصادی بورس کاال به استفاده از 

�محمد�نهاوندیان�
معاون�اقتصادی�رئیس�جمهور�

دولت از 
 بین المللی شدن

 بازار سرمایه 
حمایت می کند

�����الهه�پیروی
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ظرفیت های بازار سرمایه به خصوص بورس کاالی 
ایران در توس��عه تجارت ایران و عراق اشاره کرد 
و گفت: در سیاس��ت های دولت در بازار سرمایه، 
ارتباطات بین المللی هم دیده شده است، منتهی 
در این زمین��ه باید گام ب��ه گام و مرحله به مرحله 

پیش رفت.
محمد نهاوندیان در خصوص ش��رایط اقتصادی 
کش��ور و ام��کان ج��ذب س��رمایه گذار از طریق 
بازارهای بین المللی افزود: خوش��بختانه با ثبات 
کلی که در ش��اخص های اقتصاد کالن ایران پیدا 
شده و با رشد مستمری که مجموعه اقتصاد ایران 
طی دو سال گذشته نشان داده است اگر چه برخی 
از ای��ن بخش ها همچنان جای رش��د دارد، اما در 
مجموع اقتصاد کشور در س��ال گذشته باالترین 

نرخ رشد جهانی را تجربه کرد؛ این ها عالمت هایی 
اس��ت که در بازارهای بین المللی هم نس��بت به 

سرمایه گذاری در ایران عالقه ایجاد می کند.
به گفته نهاوندیان طبیعی به نظر می رسد که بازار 
بورس کاال نیز می تواند با توجه به ظرفیت هایی که 
دارد حضور خود را در بازارهای بین المللی طراحی 

و گسترش دهد.
وی تاکید کرد: ما در س��ال های گذش��ته یک یا 
دو مورد عرضه اوراق به��ادار ایرانی را در بازارهای 
بین المللی تجربه کرده ایم که مورد استقبال قرار 
گرفت؛ اما باز هم تاکید می کنم برنامه ریزی دقیق 

می تواند ما را به اهدافمان نزدیک تر کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاس��خ به این 
پرسش که با توجه به ظرفیت های صادراتی بورس 

کاال آی��ا این بازار مال��ی می تواند با ب��ورس عراق 
ارتباط تجاری برقرار کند، اف��زود: عراق می تواند 
نزدیک ترین و مناسب ترین شریک تجاری ایران 
باش��د که در ارتباطات بین بورس��ی الزم اس��ت 
س��اختارهای اداری و اقتصادی کام��اًل در جای 
خودش قرار بگیرد و هماهنگ باش��د که این مهم 
امکان پذیر اس��ت؛ در این میان حتماً باید با انجام 
اقداماتی اعتماد بیش��تری میان تج��ار و فعاالن 
اقتصادی دو کشور جلب کرد و گام به گام به سمت 
جلو حرکت کرد. بنابرای��ن، در این زمینه طبیعی 
است که غیر از همکاری های بخش دولتی، بخش 
خصوصی هر دو کش��ور نیز می تواند نقش موثری 
داشته باشد که اتاق مشترک ایران و عراق در این 

حوزه اصلی ترین بازیگر خواهد بود. 
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علي�صالح�آبادي�نخستین�رییس�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار؛

شفافیت اقتصادي با نقش آفریني 
بورس کاال در تولید ناخالص داخلي 

نیاز�به�ایجاد�بازاري�متشکل�و�سازمان�یافته�براي�تقابل�آزاد�عرضه�و�تقاضا�و�دستیابي�به�اثرات�مثبت�این�مهم�در�اقتصاد�تولید�و�
مصرف،�دولت�و�مجلس�شوراي�اسالمي�را�بر�آن�داشت�تا�بستر�قانوني�الزم�جهت�تاسیس�و�راه�اندازي�بورس�هاي�کاالیي�را�در�ایران�
فراهم�سازند.�در�این�راسـتا�با�تصویب�بند�)ج(�ماده�)95(�قانون�برنامه�سـوم�و�بند�)الف(�قانون�برنامه�چهارم،�شوراي�عالي�بورس�
موظف�به�تشکیل�و�گسترش�بورس�هاي�کاالیي�در�ایران�شد.�در�پي�این�امر،�سازمان�کارگزاران�بورس�فلزات�تهران�در�شهریورماه�
سال��82به�عنوان�اولین�بورس�کاالي�کشور�فعالیت�خود�را�آغاز�کرد�و�پس�از�آن�نیز�سازمان�کارگزاران�بورس�کاالي�کشاورزي�در�
شهریورماه�سال��83شروع�به�فعالیت�کرد�و�پس�از�ادغام�این�دو�بورس�در�سال�1385،�بورس�کاالي�ایران�تاسیس�شد�و�از�مهرماه�
�1386به�طور�رسمي�فعالیت�خود�را�آغاز�کرد.�دهمین�سال�فعالیت�این�بورس�بهانه�اي�شد�تا�با�»علي�صالح�آبادي«�به�عنوان�نخستین�
رییس�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار�که�در�زمان�تاسیس�بورس�کاالي�ایران�سکان�دار�بازار�سرمایه�بود،�با�محوریت�عملکرد��10ساله�

این�بورس�به�گفت�وگو�بپردازیم�که�شرح�آن�در�ادامه�آمده�است.

��سودابه�کیوان�فرمقدمه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال
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��در�بحث�عملکـرد�بورس�کاالي�
ایران�با�توجه�به�اینکه�در�دهمین�سال�فعالیت�
خود�قرار�دارد�و�با�توجه�به�اینکه�شـما�هم�در�
سـال�هاي�ابتدایي�فعالیت�بورس�در�سازمان�
بورس�و�اوراق�بهادار�فعالیت�داشتید،�عملکرد�
این�بورس�را�چگونه�ارزیابي�مي�کنید؟�به�نظر�
شـما�طي�یک�دهه�اخیر�این�بـورس�چقدر�به�
اهداف�و�برنامه�هایي�که�برایش�تعریف�شده،�

رسیده�است؟
ما زمان��ي بورس فل��زات و بورس کش��اورزي را 
داشتیم؛ در زمان اجراي قانون جدید بازار اوراق 
به��ادار تصمیم گرفته ش��د که وظای��ف این دو 
ب��ورس، در ب��ورس کاالي ایران تجمیع ش��ود. 
در اواخ��ر س��ال 1386 تصمیم گرفته ش��د که 
محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي نفتي هم 
در این بازار در یک تابلوي مس��تقل و مجزا مورد 
معامله ق��رار بگیرند، در مجموع ب��ورس کاالي 
ایران در بخش فلزات، کش��اورزي و محصوالت 
پتروشیمي فعالیت مي کرد؛ عالوه بر محصوالت 
کاالیي و فیزیکي، بحث بازار اوراق بهادار مبتني 
بر کاال نیز در سال 1387 راه اندازي شد. معامالت 
قراردادهاي آتي سکه طال در بورس کاالي ایران 
شروع شد و در سال هاي اخیر هم اتفاقات خوبي 
افتاده اس��ت و بورس کاالي ایران پیشرفت هاي 
قابل مالحظه اي در حوزه محصوالت کاالیي، به 
ص��ورت فیزیکي در بخش فلزات پتروش��یمي و 
فرآورده هاي نفتي داش��ته تبدیل به  بازار بزرگ 
و قابل مالحظه اي شده اس��ت. عالوه بر این، در 
سال هاي اخیر محصوالت کشاورزي هم در این 
بازار مورد مبادله قرار مي گیرد و با سیاست هاي 
حمایتي دولت محترم، افزایش قابل مالحظه اي 
در حج��م محص��والت کش��اورزي در ب��ورس 
کاالي ایران اتفاق افتاده اس��ت؛ طي چند سال 
اخیر، بورس کاالي ای��ران در بخش محصوالت 
کش��اورزي موفقیت هاي قابل توجهی کس��ب 
کرده اس��ت. عالوه بر این ، در حوزه قراردادهاي 
آتي خوشبختانه بورس کاال یکي از موفق ترین ها 
بوده است و توانس��ته قراردادهاي آتي سکه طال 
را راه اندازي و توس��عه دهد؛ به طوري که حجم 
معام��الت آن افزایش پیدا ک��رده و امکان انجام 
معامالت آنالین قراردادهاي آتي سکه طال فراهم 
ش��ده اس��ت. عالوه بر این، قراردادهاي اختیار 
معامله ه��م در ب��ورس کاالي ای��ران راه اندازي 
شده که موجب گسترش ادبیات مهندسي مالي 
در بازار س��رمایه به ویژه در ب��ورس کاالي ایران 
ش��ده اس��ت؛ به طوري که امروز ب��ورس کاالي 
ایران نه فقط در ب��ازار محص��والت فیزیکي در 
حال فعالیت اس��ت، بلکه در حوزه اوراق بهادار از 
قبیل قراردادهاي آتي و اختیار معامله کاالیي هم   
فعال است که نشان مي دهد بورس کاالي ایران 
توانس��ته هم معامالت کاالیي و هم اوراق بهادار 
مبتني بر کاال را گسترش دهد. در مجموع اینکه 
حجم معامالت بورس کاالي ایران در سال هاي 

اخیر گس��ترش قابل مالحظه اي پی��دا کرده   و 
فکر مي کنم به جای��گاه واقعي خ��ود نزدیک تر 

شده است.
��در�زمان�شـروع�فعالیت�بورس�
کاالي�ایـران�چـه�چالش�هایي�بـراي�معرفي�
جایـگاه�ایـن�بـورس�بـه�تولیدکننـدگان�و�
فعاالن�بازار�کاالیـي�وجود�داشـت�و�چگونه�
با�مقاومت�هایي�کـه�همـواره�در�مقابل�اتخاذ�
سیاست�ها�و�اجراي�برنامه�ها�و�طرح�هاي�جدید�
شکل�مي�گیرد،�مقابله�کرده�و�آنها�را�به�عرضه�

محصوالتشان�در�این�بازار�ترغیب�کردید؟
م��ا در ب��ورس کاال براي کس��ي که قص��د دارد 
محصولش را در آن بفروشد، مزیت هاي مختلفي 
داریم. در وهل��ه اول  اینکه فروش��نده یک کاال 
مي تواند اطمینان حاصل کند که بهاي ناشي از 
فروش محصولش را در زمان مش��خص دریافت 
مي کند؛ بنابراین ریسک نکول در معامله وجود 
ن��دارد و عرضه کنن��ده مي تواند به��اي فروش 
محصولش را به س��هولت دریافت کند. در مقابل 
خریداران اطمینان دارن��د کاالیي را که از بورس 
خریداري مي کنند با کیفیت مش��خصي اس��ت 
که در س��ایت بورس اعالم مي شود. ضمن اینکه 
کاالي فروخته ش��ده در زمان مش��خصي که در 
قرارداد و س��ایت بورس کاال اعالم ش��ده تحویل 
خریدار مي ش��ود. اف��زون بر این، اگ��ر خریدار و 
فروش��نده اختالفي پی��دا کنند، هی��ات داوري 
مرجع رسیدگي به اختالفات است و راي هیات 
داوري براي طرفین معامل��ه قطعي و الزم االجرا 
اس��ت. پس  در بورس کاال یک ضمانت اجرایي 
قوي وجود دارد تا بر مبناي آن هم خریدار و هم 
فروشنده به حق و حقوق خودشان برسند. عالوه 
بر این، فروشنده مي تواند محصول خودش را به 
صورت سلف فروخته، پول فروش محصول را به 
صورت نقد دریافت کند و کاال را دو، سه یا شش 
ماه دیگر به خریدار تحویل دهد؛ به عبارت بهتر، 
بورس کاالي ایران امکان تامین مالي را نیز براي 
فروشنده فراهم مي کند. عالوه بر این، در بورس 
کاال قیمت ه��ا به ص��ورت رقابتي و آزاد کش��ف 
مي شود؛ بنابراین، هم خریدار و هم فروشنده در 
یک فضاي کامال شفاف، منصفانه و رقابتي کاال را 
معامله مي کنند؛ در واق��ع، در نتیجه نبود بورس 
کاالي ایران، قیمت کاالها به صورت دس��توري 
تعیین مي ش��د و قیمت گذاري دولتي روي کاال 
انجام مي گرفت؛ اما در حال حاضر بورس کاال در 
حوزه فوالد، پتروشیمي و حوزه هاي دیگر ابزاري 
براي آزادس��ازي قیمت ها اس��ت تا به کمک آن 
کاالها در یک فضاي رقابتي و شفاف مورد معامله 
قرار گرفته و کش��ف قیمت اتف��اق بیافتد. یکي 
از مزیت هاي بورس کاالي ایران کش��ف قیمت 
اس��ت و با توجه به اینکه با راه اندازي این بورس 
قیمت ها رقابتي و شفاف ش��د، به طور طبیعي، 
به نفع عرضه کنندگان بود که وارد بورس شوند؛ 
چراکه در ای��ن بازار قیمت ها بر اس��اس عرضه و 

تقاضا تعین مي شد؛ در حالي که زماني که بورس 
نبود قیمت کاالها به مراتب پایین تر از نرخ واقعي 
قیمت گذاري و فروخته مي شد؛ بنابراین بورس 
کاال ای��ن ام��کان را فراهم کرد تا کس��اني که به 
صورت حواله اي محصوالت را از شرکت ها دریافت 
مي کردند و به تبع آن کاالها به قیمت هاي رانتي 
فروخته مي ش��د، این رانت به ط��ور کلي با ورود 
بورس کاال حذف ش��ود. این بود که فروشندگان 
رغبت کردند که کاالي خود را وارد بورس کنند 
و بتوانند آنجا با قیمت ش��فاف، عادالنه و واقعي 
محصوالت خودشان را بفروشند و این بود که اگر 
مقاومتي هم وجود داش��ت فضای شفاف فراهم 
شده در نهایت سبب شد تولیدکنندگان بورس 
را بهترین محل براي عرضه محصول خود بدانند.
��بـا�توجـه�بـه�وجـود�ابزارهاي�
مختلف�در�بورس�هاي�دنیا،�تنوع�و�توسعه�این�

ابزارها�را�در�ایران�چگونه�ارزیابي�مي�کنید؟
به نظر من پیش��رفت این ابزارها در ایران بسیار 
خوب بوده اس��ت؛ اینکه ما ام��روز هم معامالت 
فیزیکي کاالها را در بورس کاالي ایران داریم که 
مورد معامالت قرار مي گیرد و هم قراردادهاي آتي 
و اختیار معامله و به عبارتي ابزارهاي مالي مبتني 
بر کاالها یک حرکت مثبت به ش��مار می رود. به 
نظر من روند پیشرفتش در مقایسه با کشورهاي 
دنیا خیلي خوب بوده اس��ت و هنوز جا دارد که 

توسعه پیدا کند.
��به�نظر�شما�پیشرفت�کدام�یک�از�
بازارهاي�بورس�کاالي�ایران�بهتر�بوده�است�و�
در�کدام�یک�از�تاالرهاي�پتروشیمي،�صنعتي�و�
معدني،�کشاورزي�و�صادراتي،�پتانسیل�توسعه�

بیشتري�وجود�دارد؟
در تاالرهاي داخلي اقدامات خوبي انجام ش��ده 
است؛ چه در حوزه پتروشیمي چه در حوزه فلزات 
و چه در بخش کشاورزي؛ در این بخش ها اقدامات 
خوبي انجام شده است و من فکر مي کنم یکي از 
اولویت هاي آتي، توسعه تاالر صادراتي در بورس 

کاالي ایران است که االن هم فعال است.
��فکـر�مي�کنیـد�در�کدام�
بازار�ایـن�قابلیت�براي�توسـعه�بحث�

صادرات�وجود�داشته�باشد؟
با توجه به اینکه ما ام��روز بورس انرژي 
را داری��م؛ در حوزه ه��اي ان��رژي بورس 
انرژي باید بیش��تر فعال باشد منتهي در 
حوزه هاي مربوط به فلزات و کش��اورزي 
ب��ورس کاالي ایران باید بیش��تر تمرکز 
کند. در این زمینه، یکي از بازارهاي مهم 
در منطقه بازار عراق است و مهم این است 
که بورس کاالي ای��ران روي صادرات به 
کش��ورهاي منطقه به ویژه عراق تمرکز 

بیشتري کند.
��معامالت�سلف�و�انتشار�
اوراق�سلف�موازي�اسـتاندارد�چقدر�
مي�تواند�در�بحـث�تامین�مالي�به�ویژه�

در حال حاضر بورس 
کاال در حوزه فوالد، 

پتروشيمي و حوزه هاي 
ديگر ابزاري براي 

آزادسازي قيمت ها 
است تا به کمک آن 
کاالها در يک فضاي 

رقابتي و شفاف مورد 
معامله قرار گرفته و 

کشف قيمت اتفاق 
بيافتد



10

در�بلندمدت�براي�فعاالن�اقتصادي�موثر�باشد؟
ابزار س��لف در بورس کاال یک اب��زار تامین مالي 
کوتاه مدت حداکثر یک ساله است؛ بنابراین، براي 
تامین مالي کوتاه م��دت مي تواند ابزار 
مناسبي باشد و مورد استفاده قرار گیرد. 
براي تامین مالي بلند مدت هم در قالب 
اوراق سلف موازي اس��تاندارد مي توان 
اقدام کرد. اوراق سلف موازي استاندارد 
اوراقي اس��ت ک��ه امکان تامی��ن مالي 
بلندمدت را از طریق عقد س��لف فراهم 
مي کند؛ بنابراین ش��رکت ها مي توانند 
مبتني بر یک کاالي اس��تاندارد، اوراق 
س��لف موازي تعریف   و از امکان سلف 
براي تامین مالي بلندمدت در بورس کاال 
استفاده کنند که خوشبختانه این بستر 

هم در بازار سرمایه فراهم است.
��با�توجه�به�ابزارهایي�که�
در�بورس�کاال�وجود�دارد،�به�چه�میزان�
امکان�پیش�بیني�پذیر�کردن�بازارها�از�
جنبه�کشف�قیمت�براي�ماه�هاي�آتي�

مي�تواند�فراهم�شود؟
همین اوراق س��لف ابزاري براي کش��ف 
قیمت و پیش بیني پذیر کردن بازار است، 
قراردادهاي آت��ي و اختیار معامله نی��ز ابزارهایي 
هستند که مي توانند امکان پوشش ریسک را براي 
فعاالن ب��ازار فراهم کنند؛ به ط��وري که ما امروز 
امکان پیش بیني قیمت ها را از طریق قراردادهاي 
آتي و اختیار معامله در بورس کاالي ایران داریم. 
همچنین، در عقد قرارداد سلف کوتاه مدت هم یک 
نوع امکان پیش بیني کردن قیمت وجود دارد؛ زیرا 
براي اینکه کاال 6 ماه یا یک سال دیگر به خریدار 
تحویل داده ش��ود، در این ق��رارداد امروز قیمت 
مشخص مي ش��ود و ش��ما پیش بیني قیمت را از 
آینده بازار دارید؛ بنابراین، هم اکنون، ابزارهایي که 
در بورس کاالي ایران وجود دارد امکان پیش بیني 

قیمت را براي آینده فراهم کرده است.
��در�بحث�صادرات�سیمان�به�عراق�
که�در�برهه�اي�از�زمان�متوقف�شد،�با�توجه�به�
مسائلی�که�عراق�هم�اکنون�درگیر�آن�است�آیا�
می�توان�به�از�سرگیری�صادرات�این�محصول�به�

عراق�از�کانال�بورس�کاال�امیدوار�بود؟
سیمان یکي از محصوالت خوب است و با توجه 
به اینکه ما در عراق بعد از اتمام حمالت و تجاوز 
داعش به خاک این کش��ور، دوره س��ازندگي را 
داریم، طبیعي به نظر مي رسد که سیمان و سایر 
محصوالت صنعتي و معدني ج��زو محصوالتي 
هس��تند که مي توانند در بورس کاال مورد توجه 
قرار گیرند؛ منتهي از سوي دیگر، از جانب کشور 
عراق و سیاست هاي کلي کش��ور هم مشکالت 
خاصي در بحث هاي مربوط ب��ه تعرفه، مقررات 
واردات و غیره وج��ود دارد که خ��ارج از حیطه 
اختیارات و وظایف بورس کاال بوده و رسیدگي به 
آنها بر عهده دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت است؛ اما بورس کاالي ایران به مفهوم یک 
بورس مس��تقل و نظام مند مي تواند در صادرات 
محصوالت به کش��ور عراق و یا کشورهاي دیگر 

منطقه نقش آفریني باالیي داشته باشد.
��در�شـرایطي�کـه�طبـق�گفتـه�
اعضـاي�انجمن�صنفـي�کارفرمایـان�صنعت�
سـیمان�قرار�بود�از�اول�مهر�سیمان�در�بورس�
کاالي�ایـران�عرضه�شـود�عرضـه�محصول�
سیمان�در�بورس�کاال�چقدر�مي�تواند�در�بحث�
رقابت�منفي�کـه�در�بازار�آن�وجـود�دارد،�اثر�

بخش�باشد؟
بورس یک بازار رقابتي است. بر همین اساس، اگر 
فروش محصوالت خارج از بورس باش��د، امکان 
شکل گیري رقابت منفي بیشتر از زماني است که 
کاالیي در بورس عرضه مي ش��ود، اما اگر فروش 
محصوالت مختلف در بورس کاال باشد، این رقابت 
منفي از بی��ن مي رود؛ به طوري ک��ه براي اینکه 
صادرکننده ما بتواند سیمان خودش را به قیمت 
مناس��ب به خارج صادر کند، انجمن این صنعت 
مي توان��د هماهنگي هاي الزم را با ش��رکت هاي 
عرضه کنن��ده انجام دهد ت��ا در فروش محصول 
روي قیمت رقابت منفي نکنند. اینجاس��ت که 
نقش انجمن صنفي کارفرمایان صنعت سیمان 
مي تواند یک نقش کلیدي و موثر باشد تا با تعامل 
با بورس کاالي ایران و هماهنگ با عرضه کنندگان 
س��یمان، از رقاب��ت منفي بی��ن تولیدکنندگان 
جلوگیري کند. با توجه به اینک��ه تابلوي بورس 
تابلو شفاف و رقابتي اس��ت، دیگر امکان رقابت 
منفي در آن وج��ود ندارد. اگر فض��اي حاکم بر 
معامالت شفاف نباشد خیلي از عرضه کنندگان 
ممکن اس��ت اقدام به رقابت منف��ي کنند، اما با 
توجه به ماهیت اصلي بورس که معامله بر مبناي 

شفافیت است، این امکان کاهش پیدا مي کند.
��در�بخـش�بـازار�کشـاورزي�
اخیرا�بحث�راه�اندازي�بازار�پسـته،�زعفران�و�
دیگر�محصوالت�وجود�دارد.�از�سـویي�طبق�
آمارهایي�که�اعالم�مي�شـود،�ایـران�جایگاه�
اول�جهان�را�در�تولید�پسـته�در�اختیار�خود�
دارد،�اما�بـه�دلیل�نبـود�بازاري�منسـجم�در�
کشور،�آمریکا�که�رقیب�ایران�در�تولید�پسته�
محسوب�مي�شود،�قیمت�گذاري�را�در�اختیار�
دارد،�آیا�با�عرضه�پسته�در�بورس�کاالي�ایران�
مي�توانیم�به�جایگاه�اصلي�خودمان�در�جهان�

دست�یابیم؟
از یک طرف باید تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 
در ح��وزه زعف��ران و پس��ته و س��ایر محصوالت 
کش��اورزي به این نتیجه برس��ند که مي توانند از 
طریق این بازار محصوالت خودش��ان را راحت تر 
در ب��ازار صادرات��ي عرضه کنند؛ از س��وي دیگر، 
خریداران پس��ته نیز باید خرید خ��ود را از طریق 
بورس کاالي ای��ران انجام دهن��د؛ بنابراین، یک 
فرهنگ سازي براي فروشنده و خریدار الزم است؛ 
یعني اگر فروش��نده حاضر به عرض��ه در بورس 

باشد، اما خریداري حاضر نشود، هیچ بازاري شکل 
نمي گیرد. ایران   جزو تولیدکنندگان مهم در دنیا 
است و ضرورت دارد در این زمینه فرهنگ سازي 
الزم انجام شود تا شاهد رونق بیشتري در معامالت 

محصوالت کشاورزي باشیم.
��آیـا�مي�توانیـم�از�طریق�عرضه�
در�بورس�کاال�به�مرجعیـت�قیمت�گذاري�این�

محصوالت�تبدیل�شویم؟
اگر هم��ه خریداران و تولیدکنندگان به س��مت 
بورس کاالي ای��ران بیایند و معام��الت خارج از 
بورس کاهش پی��دا کند، مي توانی��م در بورس 
مرجع تعیین قیمت باش��یم؛ ولي اگ��ر از بورس 
استقبالي نشود طبیعي است که همین وضعیت 

موجود ادامه پیدا مي کند.
��بارهـا�بحث�خـروج�محصوالت�
پتروشـیمي�از�بورس�کاال�مطرح�شده�است؛�

نظر�شما�در�این�رابطه�چیست؟
معامالت پتروش��یمي حتما باید از طریق بورس 
کاالي ایران انجام شود؛ زیرا بورس کاال یک فضاي 
رقابتي و شفاف است؛ هم تولیدکننده اطمینان 
دارد که محصولش را با قیمت منصفانه مي فروشد 
و هم خریدار مطمئن است که منصفانه محصول 
را خریداري مي کند. اگر محصوالت پتروشیمي 
بخواهد خارج از بورس کاالي ایران مبادله شود، 
ش��فافیتي که امروز در بازار این محصول وجود 

دارد، از بین مي رود.
نکته اي در خصوص عرضه محصوالت پتروشیمي 

بورس يک بازار رقابتي 
است. بر همين اساس، 
اگر فروش محصوالت 
خارج از بورس باشد، 
امکان شکل گيري رقابت 
منفي بيشتر از زماني 
است که کااليي در 
بورس عرضه مي شود، 
اما اگر فروش محصوالت 
مختلف در بورس کاال 
باشد، اين رقابت منفي 
از بين مي رود
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در ب��ورس کاالي ای��ران وجود دارد ک��ه باید به 
آن توجه کرد. ممکن اس��ت براي یک س��ري از 
محصوالت خریداران خاصي وجود داشته باشد 
که بهتر اس��ت آن محص��والت در تابلوي خاص 
خودش معامله شود؛ یعني افراد دالل و واسطه گر 

نتوانند این محصوالت را معامله کنند.
با توجه به اینکه در گذش��ته این امکان ایجاد شد 
که هر کدام از خریداران و فروش��ندگان کدهاي 
کاالیي خاصي را در بورس به خودشان اختصاص 
دهند، طبیعي است که خریداران واقعي و اشخاص 
حقوقي باید بتوانند محصوالت را خریداري کنند 
که براي این مورد از گذشته در بورس کاالي ایران 
تدبیري اندیشیده شده است و سایتي به نام بهین 
یاب در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي 
شد که بر اساس پروانه اي که در اختیار شرکت ها 
قرار دارد، آنها مي توانس��تند در این بورس خرید 
کنند. به نظر من کدهایي که در بورس کاالي ایران 
وجود دارند، باید براساس میزان تولید و مصرفي 
ک��ه در گروه هاي مختلف کاالیي وج��ود دارد، به 
صورت مرحله اي پاالیش شوند تا تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان واقعي بتوانن��د در این بورس 
مبادالت کاالیي انجام بدهند. ع��الوه بر این، هر 
چقدر قیمت ها رقابتي تر و ش��فاف تر باشد، فقط 
تجار واقعي وارد معامله خواهند شد. از این رو، بنده 
بر بورس کاالي ایران به عنوان مرجع کشف قیمت 

محصوالت پتروشیمي با نظارت الزم اصرار دارم.
��با�توجـه�به�شـرایط�اقتصادي�و�

سیاسـت�کالن�کشـور،�راه�اندازي�بورس�ارز�
و�ایجاد�صنـدوق�ارزي�و�معامـالت�آتي�ارز�را�
تا�چه�حـد�امکان�پذیر�مي�دانیـد�و�با�توجه�به�
اینکه�هنوز�در�اقتصاد�تک�نرخي�شدن�ارز�را�
نداریم�وجود�این�ابزارها�براي�پوشش�ریسک�
تولیدکنندگان�و�صادرکنندگان�و�کساني�که�
در�بحث�واردات�نیازمند�ارز�هسـتند،�چقدر�

مي�تواند�مزیت�داشته�باشد؟
راه اندازي ب��ورس ارز مقوله جدیدي نیس��ت و 
سالیان زیادي است که این موضوع مطرح است. 
به طوري ک��ه در زمان حضور بنده در س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار نیز همی��ن قضیه مطرح 
بود. منتهي تحقق آن مراتب��ي دارد. من هم فکر 
مي کنم بورس ارز خوب است، اما بورس ارز یک 
سري پیش ش��رط هایي دارد. بانک مرکزي باید 
بتواند به صورت فعال در این بازار ورود پیدا کند 
و حضور داشته باش��د. ضمن اینکه ارز باید تک 
نرخي باشد و امکان دسترسي مناسبي به ارزهاي 

مختلف را در کشور داشته باشیم.
��با�توجه�به�حجم�و�ارزش�معامالت�
بورس�کاال�طي�سال��95و�اینکه�این�معامالت�
حدود��6.5درصد��GDPکل�کشور�را�به�خود�
اختصاص�داده�است،�در�اقتصاد�کشور�ما�چه�
جایگاهي�دارد�و�به�چه�نقطه�اي�مي�تواند�دست�

پیدا�کند؟
 GDP هرچه س��هم معامالت بورس کاالیي در
افزایش پیدا کند، نش��ان از این است که اقتصاد 
در حال حرکت به سمت ش��فاف تر شدن است. 
بدین ترتیب، اینکه ام��روز حجم قابل توجهي از 
محصوالت مختلف در بورس کاال معامله مي شود، 
نشان از این است که در حال پیشرفت به سمت 
اقتصاد شفاف، کارا، منصفانه و رقابتي هستیم. اگر 
با سالیان گذشته که قیمت خیلي از محصوالت را 
دولت تعیین مي کرد، مقایسه کنیم، امروز خیلي 
از محص��والت در فضاي رقابت��ي تعیین قیمت 
مي شود؛ بنابراین، طبیعي است که هرچه حجم 
معامالت بورس کاالیي کشور افزایش پیدا کند 
نشان از رقابت و شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور 
است که در این زمینه روند خیلي خوب و مثبتي 

بوده است و باید تداوم پیدا کند.
��آیا�خاطـره�اي�در�رابطه�با�بورس�
کاالي�ایران�در�زمان�حضور�خودتان�در�ریاست�

سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار�دارید؟
خاطرات بسیار زیادي دارم؛ یکي از این خاطرات 
بر مي گردد به زماني که قیمت سکه طال  افزایش 
قابل مالحظه اي پیدا کرد؛ به طوري که در طول 
یک روز قیم��ت از 800 ه��زار تومان ب��ه باالي 
یک میلیون تومان افزایش یاف��ت؛ این اتفاق در 
سال هاي 90 و 91 که قیمت دالر در حال افزایش 
بود رخ داد. در آن زمان موقعیت فروش سکه طال 
براي کس��اني که قراردادهاي آت��ي را در بورس 
کاالي ای��ران معامله کرده بودند ب��ا توجه به باال 
رفتن قیمت موقعیت آنها منفي شد و وجه التزامي 

که نزد بورس کاال داشتند، جوابگوي این میزان 
افزایش قیمت نبود؛ مارجین حساب سرمایه گذار 
10 درصد بود و قیمت خیلي بیشتر از این میزان 

باال رفته بود که یک معضل اساسي و مهم بود.
آن روزي که این اتفاق تحت تاثیر رش��د بهاي ارز 
در بورس کاالي ای��ران افتاد، کارگ��زاران بورس 
کاال همه ب��ه دفتر من آمدند تا ب��راي این چالش 
چاره اندیش��ي ش��ود. در آن زمان دامنه نوسانات 
قیمت تنها س��ه درصد بود و به دلیل التهابي که 
در بازار ایجاد شده بود، تصمیم بر این شد تا بازار 
جبراني آن روز را برگزار نکنیم. دو روز معامالتي 
بعد نیز بازار را تعطیل کردیم تا به روز چهارشنبه 
رس��یدیم؛ در نهایت یک س��ري تمهیداتي چون 
افزایش سطح مارجین ها و باال بردن دامنه نوسان 
قیمت اندیش��یده ش��د. همچنین، مقرر شد که 
 Long Futures( موقعیت جدید خرید سکه آتي
Position( بسته شود تا خریدار جدیدي اجازه 
ورود به بازار را نداش��ته باش��د و فقط افرادي که 
 )Short Futures Position( موقعیت فروش
داش��تند اجازه داش��تند موقعی��ت خرید جدید 
بگیرند و با این استراتژي ریسک ناشي از موقعیت 
معامالتي خودش��ان را خنثي کنند. در آن زمان 
فکر مي کردیم با این تصمیمات مش��کالت بازار 
معامالت آتي سکه طال در بورس کاال حل مي شود 
که خوش��بختانه در همان روز مشکل حل شد و 
با این تصمیم مش��کالت کارگ��زاران بورس کاال 
که ممکن ب��ود تحت تاثیر التهاب ب��ازار ارز دچار 
مشکل جدي شوند، حل شد و این تصمیم یکي از 
تصمیمات بسیار سخت و حساس در طول دوران 
قریب به 10 س��ال مدیریت بنده در بازار سرمایه 
و ریاست س��ازمان بورس و اوراق بهادار بود که در 
رابطه با نوسانات شدید قیمت سکه طال در بورس 

کاالي ایران گرفته شد و با این تصمیم از 
آن بحران خطرناکي که در انتظار بورس 

کاال بود، عبور کردیم.
��چشم�انداز�بورس�کاال�را�

در�اقتصادمان�چگونه�مي�بینید؟
با توجه به اینکه سیاست دولت این است 
که بخش خصوصي متولي اصلي اقتصاد 
کشور باشد و بنگاه ها به بخش خصوصي 
واگذار ش��وند تا رانت در اقتصاد به طور 
کامل از بی��ن برود، به نظر مي رس��د که 
در این فض��ا ب��ورس کاال مي تواند رونق 
پیدا کند؛ زیرا بورس کاال بازار ش��فاف و 
کارا و رقابت��ي اس��ت و در اقتصادي این 
بورس رش��د پی��دا مي کند ک��ه فضاي 
فعالیت بخش خصوصي وجود داش��ته 
باشد و قیمت گذاري ها به صورت رقابتي 
باشد، نه به صورت دس��توري و دولتي؛ 
بنابراین، باتوجه به اینکه سیاس��ت هاي 
عمومي دولت به این س��مت است، بنده 
آینده بورس کاالي ایران را آینده خوبي 

مي بینم. 

هرچه سهم معامالت 
 GDP بورس کااليي در

افزايش پيدا کند، 
نشان از اين است که 

اقتصاد در حال حرکت 
به سمت شفاف تر شدن 

است. بدين ترتيب، 
اينکه امروز حجم قابل 

توجهي از محصوالت 
مختلف در بورس 

کاال معامله مي شود، 
نشان از اين است که 
در حال پيشرفت به 

سمت اقتصاد شفاف، 
کارا، منصفانه و رقابتي 

هستيم
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 امکان کنترل حجم آالیندگی هوا 
با ابزارهای مالی

در�راستای�تحقق�اهداف�برنامه�سوم�و�چهارم�توسعه�که�مطابق�با�آنها�شورای�عالی�بورس�موظف�به�راه�اندازی�و�گسترش�بورس�های�
کاالیی�در�ایران�شناخته�شده�بود،�بورس�فلزات�در�شهریور��1382)نخستین�بورس�کاالیی�در�ایران(�و�بورس�کاالی�کشاورزی�در�
شهریور��1383آغاز�به�فعالیت�کردند.�بر�مبنای�قانون�بازار�اوراق�بهادار�جمهوری�اسالمی�ایران�)مصوب��1آذر�1384،�مجلس�شورای�
اسالمی(�و�با�تصویب�شورای�عالی�بورس،�شرکت�بورس�کاالی�ایران�از�مهرماه��1386کار�خود�را�زیر�نظر�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار�
آغاز�کرد�و�وظایف�دو�بورس�فلزات�و�کشاورزی�به�این�بورس�واگذار�شد.�به�مناسبت�دهمین�سالگرد�تاسیس�بورس�کاالی�ایران�با�
محمدرضا�شهیدی�تبار�نخستین�رئیس�هیات�مدیره�این�بورس�به�گفت�وگو�پرداخته�ایم�تا�از�حال�و�روز�آغاز�فعالیت�آن�با�خبر�شده�

و�نگاهی�گذرا�به�عملکرد�دهه�اول�فعالیت�بورس�کاالی�ایران�بیندازیم.

��نرگس�عباسیمقدمه

در�گفت�وگو�با�نخستین�رئیس�هیات�مدیره�بورس�کاالی�ایران�مطرح�شد�
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�مهم�ترین�چالش�هایـی�که�هیات�
مدیره�بـورس�کاالی�ایران�در�زمان�تاسـیس�با�
آن�رو�به�رو�بود،�چیسـت�و�چگونه�با�آنها�مقابله�

کردید؟
در مباحث مدیریتی هر گونه تغییر مانند زایمانی 
است که با درد همراه است، ولی یک زایش و تولد 
را به همراه دارد. بورس کاال نیز یک زایش جدید در 
حوزه اقتصادی و بازارهای کاالیی بود و در ابتدای 
تاس��یس، به دلیل ناآش��نایی بنگاه های تولیدی، 
نبود ثبات در برنامه ریزی ها و سیاست های کالن 
اقتصادی ب��ا مقاومت های��ی از س��وی متصدیان 
عرص��ه تولی��د مواجه و ای��ن مقاومت ه��ا یکی از 
چالش های آغ��از راه بورس بود. به ط��وری که به 
عنوان مثال چندی��ن مرتبه بحث بر س��ر خروج 
محصوالت پتروشیمی در بازار به گوش می رسید 
که خوشبختانه با پیگیری مسئوالن در بازار سرمایه 
و به ویژه مدیران بورس کاال جلسات متعددی در 
این زمینه با مسئوالن عالی رتبه کشور برگزار شد 
تا محصوالت پتروش��یمی امروز یکی از تاالرهای 
مهم بورس کاالی ایران را در بر بگیرد. چالش دیگر 
این بازار به تدوین ضوابط و قوانین مورد نیاز بود و 
به دلیل اینکه یک الگوی قبلی برای آن در اقتصاد 
وجود نداشت، موضوعی جدید محسوب می شد؛ 
بورس فلزات و بورس کشاورزی که پیش از بورس 
کاالی ایران فع��ال بودند، به دلی��ل محدود بودن 
نمی توانستند الگوی مناسبی برای راه اندازی بورس 
کاالی ایران و ضوابط و قوانین آن باشند. حال آنکه 
وقتی یک الگو پیش از ش��روع هر کار جدیدی در 
دسترس باشد، راحت تر می توان نسبت به اصالح 

قوانین اقدام کرد.
چالش دیگری ک��ه در آن زمان با آن مواجه بودیم، 
نبود نگاه بلندمدت در برنامه ه��ا بود؛ به طوری که 
همواره نگاه ها کوتاه مدت و محدود بوده و همین امر 
موجب می شد، نگاه های مختلفی که البته چندان 
مثبت هم نبود، به بورس کاال وجود داش��ته باشد. 
هرچند به تدریج این نگاه ها بهبود یافت و مثبت شد.
توس��عه بازارها و ابزارها نیز چالش دیگر راه اندازی 
بورس کاال بود؛ زیرا عمده این ابزارها با الگوبرداری از 
بورس های دنیا است و جا انداختن این ابزارها یکی 
از مشکالتی محسوب می شد که هیات مدیره آن 
زمان بورس کاال برای حل آن تالش می کرد. البته 
این چالش ها در بورس فلزات و کشاورزی متفاوت و 
محدودتر بود؛ به عنوان مثال، در بورس کشاورزی 
چالش های موجود به دلیل نبود استاندارد و همگن 
بودن محصوالت کشاورزی در کل محصول تولیدی 
و وجود تفاوت بین کیفیت محصول در ابتدای دوره 

برداشت با پایان این دوره مطرح بود.
یکی از خصوصیت های ب��ورس کاال که البته یک 
مزیت نیز برای آن محسوب می شود، اثرات لحظه ای 
تصمیم گیری ها و نوسانات قیمتی متغیرها در آن 
اس��ت که به موجب آن در کمترین زمان اشکاالت 
موجود بروز می کند. با این ش��رایط، مدیریت این 
اتاق شیش��ه ای همراه با جدید ب��ودن فضای کار، 

مقاومت ه��ای موجود، تدوین دس��تورالعمل های 
مورد نیاز و تاکی��د بر اینکه بورس مکانی س��الم و 
شفاف و رقابتی به شمار می آید، کار بسیار دشواری 
است و این امر نیاز به این امر دارد که مدیران بورس 
دائم بازار و ش��رایط آن را رصد کنند و همواره برای 

آن وقت گذاشته و در لحظه تصمیم گیری کنند.
�حال�و�هوای�ایـن�روزها�در�بورس�
کاال�چه�تفاوتی�با�حال�و�هوای�تاالر�در�زمان�آغاز�

فعالیت�آن�دارد؟
حال و هوای فیزیکی تاالر بورس کاال به دلیل توسعه 
سیستم های الکترونیک و تلفن های همراه بسیار 
متفاوت اس��ت و مراجعات حض��وری از معامالت 
حذف شده و انجام معامالت آنالین جای آن را گرفته 
اس��ت. در بورس های فعال دنیا نیز دیگر از حضور 
فیزیکی خبری نیست و همه فعالیت ها الکترونیک 
شده است؛ اما از جنبه معامالتی، عامل مهم دیگری 
طی سال های اخیر بر فضای حاکم بر معامالت اثر 
گذاشته و حال و هوای آن را تغییر داده که آن هم 
به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کالن کشور است که 
غیرقابل انکار بوده و حل نشده است؛ به طوری که 
سس��تی و عدم هیجان در همه بورس ها را در پی 
داشته است. این در حالی است که نبض اقتصاد ملی 
کشور به دست بورس هاست و وقتی اقتصاد با رونق 
همراه باشد، نبض آن نیز بهتر می زند. بورس ها تنها 
جایگاه  برای کنار هم قرار گرفتن عرضه و تقاضا در 
فضای شفاف و رقابتی هستند و هر کدام از دو طرف 
این موازنه دچار مشکل باشند، سازوکار اقتصادی را 

دچار رخوت می کند.
�از�اولین�هیات�مدیره�شرکت�بورس�

کاالی�ایران�بگویید.
نکته جالب توج��ه آن دوره در هیات مدیره بورس 
کاالی ایران این بود که اعضای آن هیچ موضوعی 
را با اکثری��ت آراء تصوی��ب نمی ک��رد؛ بلکه تمام 
تصمیمات با اتفاق آراء اعضا گرفته می شد و این امر 
ناشی از تالش تمام اعضا برای بررسی و رسیدگی 
به تمام موضوعات و متقاعد کردن دیگر اعضا بود تا 

نگاهی واحد در شرکت حاکم باشد.
�سـاختمان�کنونی�بـورس�کاالی�
ایران�که�در�خیابان�طالقانی�واقع�شده�است،�چه�

زمانی�خریداری�شد؟
خرید این ساختمان یکی از خاطرات بنده در دوره 
حضورم در ریاست هیات مدیره بورس کاالی ایران 
است. ساختمان بورس فلزات سابق باالتر از میدان 
فردوسی واقع ش��ده بود که با توجه به توسعه بازار 
و کمبود ش��دید فضا، تصمیم بر نقل مکان گرفته 
شد که بهترین گزینه، خرید یک ساختمان آماده 
در مکانی با دسترسی آس��ان و موقعیت مکانی در 
وسط شهر بود؛ زیرا برای س��اخت یک ساختمان 
جدید محدودیت زمانی وجود داشت. از همین رو، 
ساختمان کنونی بورس کاالی ایران که به ساختمان 
هما معروف بود و به شرکت هما یا همان ایران ایر 
تعلق داشت، خریداری شد و برای بازسازی آن اقدام 
به دریافت تس��هیالت بانکی کردیم و فکر می کنم 

بهترین گزینه در آن زمان بود.
�در�حال�حاضر�آیـا�اخبار�مرتبط�با�

بورس�کاالی�ایران�را�دنبال�می�کنید؟
به عنوان ی��ک مخاطب ع��ام اخبار این ح��وزه را 
پیگیری و اخب��ار مربوطه را مطالع��ه می کنم چرا 
که همیش��ه موفقیت ه��ای ب��ورس کاال برای من 

اهمیت دارد.
�روند�توسـعه�فعالیت�های�بورس�
کاال�را�طی�دهه�اول�فعالیـت�آن�چطور�ارزیابی�
می�کنید�و�به�نظر�شـما�این�بازار�تا�چه�اندازه�به�
اهدافی�که�برای�آن�تعریف�شـده،�دست�یافته�

است؟
روند ای��ن بازار را بای��د در چارچ��وب کلی اقتصاد 
کش��ور و البته نسبی بررس��ی کنیم. اگر نسبت به 
دیگر بخش ها عملک��رد آن را م��ورد ارزیابی قرار 
دهیم، نتایجی عالی و مطلوب ب��رای این دوره 10 
ساله به دست می آید؛ زیرا طی این مدت در بورس 
کاالی ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام، که 
سهامدارانش عمدتا متشکل از کارگزاران، نهادهای 
مالی، تولید کنندگان، عرضه کنندگان و سهامداران 
خرد اس��ت، نه تنها مشکل س��هامداری رخ نداده، 
بلکه پرونده ها و موارد خاص اقتصادی که در سایر 
بخش های اقتصادی گهگاه بروز می کند، دیده نشده 
و این به دلیل شفافیت باالیی بوده که در آن اتفاق 

افتاده است.
الگوی اجرا ش��ده در این بازار ی��ک الگوی موفق و 
مردمی بوده و این موفقیت حاصل مدیریت بخش 
خصوصی و نظارت دولت و سازمان بورس و اوراق 

بهادار است و نه دخالت در آن.
�راه�انـدازی�بورس�ارز�چند�سـالی�
است�مطرح�شده،�اما�هنوز�عملیاتی�نشده�است.�
آیا�تحقق�این�امر�با�توجه�به�شرایط�کلی�حاکم�بر�

اقتصاد�امکان�پذیر�است؟
ورود به این حیطه باید آرام آرام باشد تا مقاومت های 
موجود به تدریج شکس��ته ش��ود؛ زیرا اگر اقدامی 
ضربتی و س��ریع انجام ش��ود، کنترلی که در حال 
حاضر در بازار وجود دارد نیز ممکن است از بین رفته 

و روند بازار از دس��ت بانک مرکزی خارج 
ش��ود. از این رو، به نظر می رسد راه اندازی 
معامالت آتی و تاس��یس صن��دوق ارزی 

بهترین گزینه ممکن باشد.
موجـود� ابزارهـای� � �
در�بـورس�کاال�بـه�چـه�میـزان�قدرت�
پیش�بینی�پذیـری�را�در�بازارها�افزایش�
می�دهد�و�تا�چه�اندازه�در�پوشش�ریسک�
عرضه�کننـدگان�کاال�و�خریداران�موثر�

است؟
روند معامالت در بورس تابعی از اقتصاد 
کالن است و بدون اینکه بتوان پیش بینی 
درستی از اقتصاد داشت، نمی توان نسبت 
به حل چالش های موج��ود اقدام و برای 
آین��ده برنامه ری��زی دقیقی ک��رد و این 
عدم ثبات، درصد احتم��ال موفقیت و یا 

حال و هوای فيزيکی 
تاالر بورس کاال 
به دليل توسعه 

سيستم های 
الکترونيک و 

تلفن های همراه 
بسيار متفاوت است 
و مراجعات حضوری 

از معامالت حذف 
شده و انجام معامالت 

آنالين جای آن را 
گرفته است
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عدم موفقیت را بیش��تر می کن��د. به طوری که 
بخش��ی از فعاالن اقتصادی نمی توانند ریسک 
کنند و نبود ی��ک برنامه حداقل پنج س��اله در 
کش��ور پیش بینی ها را س��خت می کند که 
یکی از موارد و چالش های موجود در بازارها 
پیش بینی نرخ ارز است؛ زیرا اگر نتوانیم نرخ 
ارز را برآورد کنیم، ریسک ناشی از آن بر روند 
معامالت اعم��ال اثر می کند. ای��ن در حالی 
اس��ت که یکی از کارکردهای بورس، خرید 
ریس��ک های آتی اس��ت و اگر دولت تکلیف 
نرخ ارز را مشخص کند، ریسک های موجود 
تا حد زیادی کاهش می یابد. نرخ بهره بانکی 
نیز چالش دیگر بورس اس��ت؛ چراکه بورس 
و بهره بانکی با یکدیگر رابطه معکوس دارند 
و نرخ بهره ب��اال س��رمایه گذاران را به جای 
بورس به س��رمایه گذاری در بانک ها ترغیب 
می کند؛ اما در ش��رایط کنونی سیاست های 
پول��ی و بانک��ی کش��ور چن��دان بلندمدت 
نیس��ت که بتوان نس��بت به آن برای آینده 
برنامه ریزی کرد. یکی دیگ��ر از چالش های 
بورس جهش های ناشی از رشد بهای ارز در 
کشور است که نوس��انات شدیدی را در بازار 
به همراه داشته و تبدیل به کاالیی شده است 
که بازار س��فته بازی را برای کاالهایی همچون 
سکه ایجاد می کند؛ بنابراین، باید ارز در بازاری 
ش��فاف و دارای چارچوب منظم عرضه شود تا 
امکان پیش بینی برای بازیگران و فعاالن بورس 
فراهم ش��ود و این امر بر لزوم راه اندازی بورس 

ارز تاکید دارد.
��به�نظر�شـما�به�غیـر�از�کاالهای�
کنونی،�چه�کاالهای�دیگری�قابلیت�عرضه�در�

بورس�کاال�را�دارند؟
ب��ورس کاال قابلی��ت عرضه 

خیل��ی از کااله��ا را 
دارد؛ اما به شرط 

ینکه  ا

صرفه اقتصادی در آن وجود داشته و مسئوالن امر 
به دنبال تحقق آن باشند؛ به طوری که امالک نیز 

می تواند در آن مورد معامله قرار گیرد.
��با�این�وجود�شـاهد�هستیم�که�
در�مقابل�عرضه�برخی�کاالهای�نهایی�به�ویژه�
در�تـاالر�فرعی�بـورس�کاال�انتقاداتی�مطرح�
می�شـود�مبنی�بر�اینکـه�در�این�تـاالر�تنها�
باید�کاالی�واسـطه�ای�عرضه�شود؛�به�عنوان�
مثال،�پذیرش�و�عرضه�برخی�کاالهای�جدید�
از�جملـه�محصوالت�حوزه�سـالمت�همچون�
قوزبند،�شـکم�بند�و�کمربند�طبی�با�مقاومت�
و�انتقاد�رو�به�رو�می�شود.�چطور�باید�این�نگاه�

را�رفع�کرد؟
در بورس کریس��تیز لندن کاالی یونیک و آثار 
هنری مثل تابلوهای نقاش��ی و تابلو فرش در 
فضایی قانون مند و ش��فاف قابل معامله است. 
حتی ب��ورس آب و هواي اروپ��ا در حال حاضر 
بزرگ ترین ب��ورس تخصصي دنی��ا در زمینه 
معامالت ابزارهاي مالي موسوم به آالینده های 
کربني اس��ت که میزان آالیندگ��ی واحدهای 
تولیدی خرید و ف��روش می ش��ود؛ به طوری 
که در آن میزان آالیندگی کمت��ر از حد مجاز 
از سوی واحدهایی که س��طح آالیندگی خود 
را کاه��ش داده اند، فروخته ش��ده و واحدهای 
تولیدی با س��طح آالیندگی غیرمج��از اقدام 
به خری��د آن می کنن��د و به گون��ه ای جریمه 
خود را ب��ه واحده��ای دارای اس��تانداردهای 
آالیندگی می پردازن��د و در مقابل واحدهای با 
س��طح آالیندگی پایین از این محل برای خود 
درآمدزایی می کنند. چنین بورسی واحدهای 
تولی��دی را به رعای��ت اس��تانداردها و کاهش 
میزان آالیندگی خود ترغیب می کند. با این 
توصیف، بورس کاالی ایران نیز 
می تواند به این حوزه وارد 
ش��ده و بورس محیط 
زیس��ت راه اندازی 
کند؛ البته درک 
بازیگران این 
ه  ز ح��و

نس��بت به این ابزارها و بازاره��ای جدید بحث 
دیگری اس��ت. از این رو، نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که هم��واره در مقابل بازاره��ای جدید 
مقاومت ها و عدم شناختی ناشی از عدم درک 
کامل از موضوعیت ب��ورس کاال وجود دارد که 
موجب ط��رح این قبیل انتقادات می ش��ود. به 
طوری که طرح انتقاداتی در مقابل عرضه برخی 
محصوالت خاص در بورس کاال نش��ان از عدم 
اطالع از موضوع و نبود شناخت نسبت به دیگر 
بورس هاس��ت که حل آن هم نیازمند معرفی 
چهره به چهره، آموزش و فرهنگ سازی جهت 
ایجاد شناخت اس��ت. اگر این انتقادات صرفا از 
بابت منافع گروهی خاص باش��د ک��ه از طریق 
بورس به مخاطره می افتد، به دلیل آن است که 
شخص منتقد خود را به خواب زده است. حال 
آنک��ه موجودیت بورس یک تاالر شیش��ه ای و 

شفاف است.
بر همین اس��اس، اینکه بگوییم الزاما باید کاالی 
واس��طه ای در بورس کاال و به ویژه ت��االر فرعی 
عرضه شود، به هیچ وجه درس��ت نیست و هیچ 
ایرادی برای عرضه کاالی نهایی در بورس وجود 
ندارد؛ چراکه مهم ترین نکته ای که باید مورد توجه 
قرار گیرد این اس��ت که حتی اگر کاالی نهایی را 
از طریق بورس کاال و در تاالر فرعی عرضه کنیم، 

شفافیت را برای آن کاال فراهم کرده ایم.
��جای�چه�ابزارهایی�برای�توسعه�
بازارهای�بورس�کاال�خالی�اسـت؟�و�کدام�بازار�

بیشترین�ظرفیت�توسعه�را�دارد؟
با توجه به شرایط کنونی، توسعه کمی در اولویت 
نبوده و باید به توسعه کیفی توجه بیشتری داشت؛ 
زیرا در حال حاضر ابزارهای موجود برای پاسخ به 
نیاز بازار کفایت می کند و برای شرایط اقتصادی 
کشور باید توسعه کیفیت ابزارها بیشتر مدنظر قرار 
گیرد. هم اکنون در بازار فلزات تقریبا تمام بازیگران 
اصلی و خریداران محصوالت در بورس کاال حضور 
دارند. همچنین، در بازار محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی نیز بازار به س��متی حرکت 
کرده که با وجود برخی مقاومت ه��ا، عرضه این 
محصوالت در بورس انجام می ش��ود، اما می توان 
بهتر عمل کرد. گفتنی است، در بخش کشاورزی 
به دلیل نبود استانداردهای کاالیی، انبارهای مورد 
تایید و تبدیل شدن کاالها به محصول قابل عرضه 

در بورس، جای رشد زیادی وجود دارد.
��چشـم�انداز�بـورس�کاال�را�در�

اقتصاد�ایران�چطور�ارزیابی�می�کنید؟
بورس مکانی برای شفاف س��ازی معامالت بین 
خریدار و فروش��نده اس��ت تا دو طرف معامله به 
راحتی یکدیگر را پیدا کنند و قیمتی منصفانه و 
به روز برای هر کاالیی تعیین شود. هم اکنون در 
برخی بخش های اقتصادی با عدم شفافیت رو به رو 
هستیم که این می تواند به کمک بورس کاال رفع 
شود. با همه این تفاسیر، آینده بورس ایران مثبت 

ارزیابی می شود.

طرح انتقاداتی در 
مقابل عرضه برخی 
محصوالت خاص در 
بورس کاال نشان از 
عدم اطالع از موضوع 
و نبود شناخت نسبت 
به ديگر بورس هاست 
که حل آن هم 
نيازمند معرفی چهره 
به چهره، آموزش و 
فرهنگ سازی جهت 
ايجاد شناخت است
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براس��اس قانون بازار اوراق به��ادار و همچنین 
مطابق مصوبه شورای عالی بورس، بورس کاالی 
ایران در سال 86 تاسیس شد و شروع به فعالیت 
کرد. این بورس که ابتدا ب��ا دو گروه محصوالت 
صنعتی و معدنی و کشاورزی شروع به فعالیت 
کرده ب��ود، پس از چن��د ماه از آغ��از به فعالیت 
خویش، گروه محصوالت پتروشیمی و نفتی را 
نیز به جمع کاالهای قابل دادوستد اضافه کرد؛ 
بعد از آن نیز معام��الت قراردادهای آتی نیز به 
مجموع فعالیت های بورس کاالی ایران پیوست 
و حجم دادوس��تدها در این بورس افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد.
به لح��اظ کارک��ردی بای��د گفت ک��ه بورس 
کاالی ایران مانند س��ایر بورس های دنیا دارای 
کارکردهای ذاتی شامل ش��فافیت در مبادالت 
تجاری و کش��ف قیمت واقع��ی کاالها، امنیت 

معامالت از طری��ق تضمین تعه��دات طرفین 
دادوستدها، آش��کار کردن وضعیت واقعی بازار 
کاالها و کمک به برنامه ریزان اقتصادی کش��ور 
برای اعمال سیاس��ت های صحیح اقتصادی به 

منظور تنظیم بازار است.
 عالوه بر آن با توجه به حساسیت های ویژه ای که 
دولت به واسطه شرایط اقتصادی کشور طی دهه 
اخیر داشته، بورس کاالی ایران در برخی مقاطع 
زمانی کمک های شایانی به تنظیم بازار و اقتصاد 

کشور کرده است.
ارزش ریالی مبادالت بورس کاالی ایران از مبلغ 
117 هزار میلیارد ریال طی سال 1386 )اولین 
سال تشکیل و ش��روع به فعالیت بورس کاالی 
ایران( به رقم 817 هزار میلیارد ریال درس��ال 
1395 رسیده که رشدی معادل 700 درصد را 
تجربه کرده است. این افزایش قابل توجه هم در 

مبادالت فیزیکی بوده و هم اینکه بخش مهمی از 
آن مربوط به اوراق مبتنی بر کاال شامل معامالت 
قراردادهای آتی، اختیار معامله، س��لف موازی 

استاندارد و گواهی سپرده کاالیی بوده  است.
نقش بورس کاالی ای��ران در اقتصاد ملی طی 
10 س��ال گذش��ته قابل تقدیر   و رشد حجم و 
تنوع کاالیی نیز گویای این مهم است، اما کافی 
نیس��ت. هم اکنون الزم اس��ت که برای جذب 
بخش خصوص��ی به فعالیت بیش��تر در بورس 
کاالی ایران مشوق های جدیدی در نظر گرفته 
شود. امید است با مساعدت دولت مشوق های 
بیشتری، به خصوص در بخش تسهیالت بانکی 
و تخفیف های مالیاتی، در اختیار فعاالن بورس 
)عرضه کنن��دگان و خری��داران( ق��رار گیرد تا 
انگیزه آنها برای حضور قوی ت��ر در بورس کاال 

بیشتر شود.

محمودرضا�الهی�فرد؛�مدیرعامل�شرکت�کارگزاری�سی�ولکس�کاال

دولت مشوق های بانکی و مالیاتی 
را افزایش دهد
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بورس کاال روشنگر 
جاده ابریشم در توسعه 
معامالت بین المللی

روابط�تجاری�ایران�و�هند�با�راه�اندازی�سکوی�
معامالتی�مشترک�گسترش�می�یابد
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بورس های کاالی��ی در جهان به عن��وان نمادهای 
اقتصاد م��درن به ش��مار می رون��د و در این رابطه 
طراحی س��امانه معامالت بین المللی بین بورسی 
برای تجارت انواع کاالهای پذیرش ش��ده می تواند 
در معرفی ظرفیت ها و پتانس��یل های بازار سرمایه 
ایران ب��ه بازارهای جهانی و س��رمایه گذاران دیگر 
کشورها موثر واقع شود. به گونه ای که می توان گفت 
با افزایش مناسبات تجاری ایران با تجارت جهانی، 
بورس کاالی ایران می تواند همچون جاده ابریشم 
مس��یر توس��عه ارتباطات و معامالت بین المللی را 
فراهم آورد. ضمن اینکه نباید ای��ن نکته را از نظر 
دور داش��ت که یک��ی از کارکرده��ای بورس های 
کاالیی، کشف قیمت های درست و شفاف براساس 
س��ازوکار عرضه و تقاضا در بازار اس��ت؛ از این رو، 
قیمت های کش��ف ش��ده در بورس ه��ای کاالیی 
مورد وثوق و اطمین��ان نهادهای بین المللی بوده و 
به عنوان قیمت های معتبر و ش��اخص مورد توجه 
محافل اقتص��ادی بین المللی و همچنین نهادهای 
سیاس��ت گذار تجارت و اقتص��اد بین الملل مانند 
سازمان تجارت جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل متحد )آنکتاد( و صندوق بین المللی 

پول است.
بر همین اس��اس بورس کاالی ایران طی س��الیان 
اخیر و با استفاده از ظرفیت تاالر صادراتی خود در 
منطقه آزاد کیش و معامالت تعدادی از محصوالت 
ش��اخص ایران در بازارهای جهان��ی از جمله قیر، 
سنگ آهن، گوگرد و گندم توانسته است قیمت های 
کشف شده در تاالر صادراتی خود را در سایت های 
معتب��ر قیمت��ی و تحلیل��ی بین الملل��ی از جمله 
آرگس، متال بولت��ن، پالتس و آیس��یس در کنار 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا انتش��ار دهد و به مرجع 

قیمتی این کاالها در منطقه خاورمیانه بدل شود.
در این رابطه، ایران به عنوان یک کش��ور نفت خیز 
در بخش تولید و به تبع آن صادرات محصول قیر، 
به عنوان یکی از فرآورده های نفتی، به کش��ورهای 
آسیایی و آفریقایی جزو پنج کشور برتر دنیاست که 
کیفیت این محصول تولیدی زبانزد بوده و از جایگاه 

ویژه ای در جهان برخوردار است.
قیر تولیدی پاالیشگاه های بزرگ قیر ایران که تحت 
تکنولوژی ه��ای روز دنیا اقدام ب��ه تولید می کنند، 
همواره به عن��وان باکیفیت ترین قی��ر دنیا مطرح 
است، به گونه ای که الزامات استاندارد سخت گیرانه 
همه کش��ورها را نیز تامی��ن می کن��د. در فضای 
جدید کس��ب وکار و با توجه به قوانی��ن و مقررات 
صریحی که در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد در 

تبادالت مالی وج��ود دارد، تاکید و ترجیح 
تولیدکنن��دگان بزرگ قی��ر ایران و 
تجار بزرگ و معتب��ر بین المللی بر 
انج��ام معامالت به صورت رس��می  
و ش��فاف در قالب های تعریف شده 

نظیر بورس کاال بوده و از این مس��یر 
امکان ارتباط مس��تقیم خریداران قیر 
با ش��رکت های بزرگ تولیدکننده قیر 

ایران و تامین محصول باکیفیت و تحویل سفارش ها 
در کوتاه ترین زمان ممک��ن از جمله مزایای اصلی 

ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان قیر ایران است.
در ح��ال حاضر ش��رکت های ب��زرگ تولیدکننده 
قیر ایران از ظرفیت ها و امکان��ات الزم برای تولید 
و عرضه قیر به روش فله، بش��که، ب��گ و بیتوتینر 
برخوردار ب��وده و این امکان را دارن��د که قیر مورد 
نظر مش��تریان را در محل پروژه یا ه��ر مکانی که 
مورد نظر تجار و پیمانکاران بزرگ بین المللی باشد 

تحویل دهند.
نکته قابل تامل دیگر، جهت گیری پاالیشگاه های 
اصلی ایران به ارتقای فرآیندهای تولیدی و کاهش 
تولید فرآورده های سنگین مانند نفت کوره و قیر و 
تولید فرآورده های سبک تر و با ارزش افزوده بیشتر 
است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود، طی پنج 
تا شش س��ال آینده و با اجرای این پروژه ها، روند 
تولید قیر ایران با رش��د قابل مالحظ��ه ای مواجه 
شود. در مجموع به نظر می رسد ایجاد شراکت های 
اس��تراتژیک بین الملل��ی بی��ن  تولیدکنن��دگان 
و مصرف کنن��دگان و تجار به منظ��ور تامین قیر 
مورد نیاز آنها و تغییر قراردادهای تامین از اسپات 
به قراردادهای استراتژیک بلند مدت از ویژگی های 
اصلی بازار قیر باش��د که امضای تفاهم نامه بورس 
کاالی ایران و هند برای راه اندازی سکوی معامالتی 
مش��ترک نقطه آغازینی برای تحقق این امر مهم 
محسوب می شود که به کمک این سکوی معامالتی 
مشترک، بازرگانان دو کش��ور می توانند وضعیت 

سفارش های ارائه شده و قیمت ها را رصد کنند.
ایده این همکاری مش��ترک پس از برگزاری اولین 
کنفرانس قیر آسیا، آفریقا و خاورمیانه که در تاریخ 
۲1 و ۲۲ تیرم��اه 96 )1۲ و 13 ج��والی ۲017 
میالدی( در بمبئی هندوس��تان برگزار شد، شکل 
گرفت؛ چراکه موارد متعددی مش��اهده ش��ده که 
بازرگانان هندی از دریافت قی��ر بی کیفیت از بازار 
ایران ابراز نارضایتی کرده و حضور و انجام مذاکراتی 
بین تجار فعال در بازار قیر دو کش��ور همس��ایه در 
این کنفرانس، مدیران ب��ورس کاالی ایران را برای 
گسترش روابط بین دو کشور مصمم تر کرد. اتفاقی 
که امضای یک تفاهم نام��ه مهم تجاری را در تاریخ 
9 آبان ماه سال جاری )31 اکتبر ۲017( به همراه 
داشت تا در تعامل بین بورس کاالی ایران با بورس 
 ،)NCDEX( ملی کاالیی و مشتقه هندوس��تان

تجارت قی��ر بین دو کش��ور بی واس��طه تر و یا کم 
واس��طه تر ص��ورت پذیرفته و محص��ول باکیفیت 
تضمین ش��ده به دس��ت مصرف کننده برسد؛ زیرا 
هندوس��تان برای س��اخت جاده ها و خیابان های 
خود نیاز باالیی به قیر داش��ته و ب��ه عنوان یکی از 
مصرف کنندگان بالقوه این فرآورده نفتی محسوب 

می شود.
با اتصال بورس کاالی ایران و بورس ملی کاالیی 
و مشتقه هندوس��تان به کمک راه اندازی سکوی 
معامالتی مشترک بین بورس کاالی ایران و بازار 
نقدی این کش��ور به عنوان یکی از زیرشاخه های 
این بورس، اولین قدم برداش��ته شد تا از این پس 
خریدار هندی از طری��ق کارگزاری های عضو به 
صورت مس��تقیم درخواس��ت خرید قیر را صادر 
کرده و ب��ه واس��طه آن تاجران هن��دی و ایرانی 
می توانند به شکل مستقیم در فضایی که قیمت 
عادالنه تر کشف و کیفیت تضمین شده، جزییات 
و روند معامالت کاالهای مورد مبادله را مشاهده 

کنند.
به گفته مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران، صادرات و 
واردات بی واسطه کاالها روی سکوی بورس کاالی 
ایران باعث می شود از هزینه های معامالت کاسته 
شده و ریس��ک های بازار کاال به ش��کل بهتری در 

حوزه بین المللی پوشش داده شود.
بدین ترتیب، طب��ق مذاکرات به عم��ل آمده بین 
بورس های کاالیی دو کش��ور مقرر شده در مقابل 
فراهم ش��دن ام��کان معامله محصول قی��ر تولید 
شرکت های ایرانی، محصوالت غذایی همچون برنج 
هندی روی این تابلوی معامالتی مورد دادوس��تد 
قرار گیرد تا تسویه پول ناشی از انجام این مبادالت 
به صورت پایاپای )Netting( انجام ش��ده و یا به 

صورت تسویه خارج از بورس صورت گیرد.
در این راس��تا، امض��ای تفاهم نام��ه همکاری در 
حاشیه دومین روز از برگزاری چهارمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
)کیش اینوکس ۲017( و ایجاد وب سرویسی که 
کاالهای هر دو ب��ورس را به صورت جداگانه روی 

صفحه وب به نمایش در می آورد، اولین 
اقدام زیرساختی برای ایجاد این سکوی 
معامالتی مشترک بوده است تا رفته رفته 
تعداد کاالهای پذیرش شده در دو بورس 
جهت انج��ام معامله روی این س��کوی 
مش��ترک افزای��ش یابد. گرچ��ه به نظر 
می رسد با توجه به ظرفیت های موجود 
در بورس ه��ای کاالیی ای��ران و هند، در 
بلندمدت اهداف باالتری دنبال شود؛ 
راه اندازی بازار معامالت آتی 
برای محصوالتی از جمله قیر 
از جمله این ظرفیت هاست 
تا ضمن پوش��ش ریس��ک 
برای معامله گران این سکوی 
مشترک، روابط تجاری بین دو 
کشور بیش از پیش توسعه یابد.

به گفته مديرعامل 
بورس کاالی ايران، 
صادرات و واردات 

بی واسطه کاالها 
روی سکوی بورس 
کاالی ايران باعث 

می شود از هزينه های 
معامالت کاسته شده 

و ريسک های بازار 
کاال به شکل بهتری 
در حوزه بين المللی 

پوشش داده شود
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همای��ش بزرگ تج��ارت ایران و ع��راق با حضور 
مقامات ارشد دو کش��ور، در سالن اجالس سران 
را می ت��وان نقطه عطف مهم��ی در رونق تجارت 
دو کش��ور به ش��مار آورد؛ زی��را بخش های مهم 
تجاری و دولت��ی این فرص��ت را پی��دا کردند تا 
در فضایی ش��فاف و صریح به بی��ان نظرات خود 
پرداخته و پاس��خ س��واالت احتمال��ی را از زبان 
دست اندرکاران دولتی و تجاری دو کشور دریافت 

کنند. گفت وشنودهای این اجالس نشان داد که 
مقامات و تجار هر دو کشور با رویکردی همراه با 
عالقه مندی پیگیر توسعه روابط تجاری دو کشور 
هس��تند که این ذهنیت را می توان نکته بس��یار 
مهمی برای توس��عه روابط تجاری به شمار آورد. 
بررس��ی مش��کالت گمرکی، حمل ونقل و نقل و 
انتقاالت مالی را می توان مهم ترین مباحث مطرح 
ش��ده در این نشس��ت و به خصوص در پنل های 

تخصصی آن به شمار آورد.
یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای ای��ن همایش را 
می توان س��خنرانی »حامد س��لطانی نژاد« مدیر 
عامل بورس کاالی ایران به ش��مار  آورد؛ زیرا وی 
در سخنرانی خود به مانیفست و نقشه راه حضور 
بورس کاال در بازار ع��راق پرداخت. صحبت های 
»س��لطانی نژاد« به صراحت نش��ان داد که عزم 
بورس کاال برای حضور در ب��ازار عراق جدی تر از 

ظرفیت�های�بورس�کاال�برای�ورود�به�بازار�عراق

 حضور در 
سرزمین فرصت ها

عراق�سرزمین�فرصت�هاست.�شواهد�این�ادعا�را�می�توان�در�تحلیل�های�کارشناسی�و�توجیهات�فنی�و�اقتصادی�ورود�به�بازار�عراق�جست�وجو�کرد.�
ادعایی�که�اغلب�کارشناسان�به�آن�اذعان�داشته�و�تعلل�در�ورود�به�بازار�عراق�را�تنها�به�منزله�از�دست�دادن�فرصت�ها�تعبیر�می�کنند.�ذخایر�عظیم�
نفت�خام�با�حجم�صادرات�نزدیک�به�دو�برابر�ایران�و�نیاز�به�بازسازی�های�عظیم�و�رشد�جمعیت�فزاینده،�مواردی�است�که�جذابیت�های�این�بازار�را�
دو�چندان�ساخته�است.�امنیت�جنوب�عراق،�توسعه�صنایع�مرتبط�با�انرژی�و�به�خصوص�تالش�عراق�برای�احداث�صنعتی�ملی�مواردی�است�که�
نشان�می�دهد�بازاری�مطمئن،�امن�و�دائمی�پیش�روی�مواد�اولیه،�محصوالت�غذایی�و�دارویی�و�سیستم�های�مالی�و�حمل�ونقل�ایران�قرار�دارد�که�
نمی�توان�جذابیت�های�آن�را�نادیده�گرفت.�سال�هاست�بورس�کاالی�ایران�رخدادهای�بازار�عراق�را�مورد�رصد�دقیق�قرار�داده�و�شاید�اکنون�زمان�
آن�فرارسیده�باشد�تا�با�حضور�در�این�بازار،�موفقیت�هایی�مثال�زدنی�را�برای�بورس�کاال�به�ارمغان�آورد.�رویکردی�که�در�صحبت�های�اخیر�»حامد�

سلطانی�نژاد«�مدیر�عامل�بورس�کاالی�ایران�در�همایش�همکاری�های�تجاری�ایران�و�عراق�به�صراحت�به�آن�اشاره�شده�است.

��محمد�حسین�بابالواشاره
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چیزی اس��ت که به نظر می رس��د و البته ترسیم 
س��از و کار ورود این بازار مالی به تجارت با عراق 
خود گواهی می دهد ک��ه برنامه ریزی های متقن 
و دقیقی ب��رای ورود علمی و حرف��ه ای به عرصه 
تجارت با عراق در دس��تور ب��ورس کاالی ایران 
قرار دارد. تقویت صادرات ایران به عراق، بر طرف 
کردن بسیاری از موانع بر سر راه این مسیر، حضور 
ام��ن و دائمی محصوالت ایران��ی و اقالم صنعتی 
با ف��رض تعهدات کیف��ی و مال��ی و همچنین به 
حداقل رس��اندن پتانس��یل اختالف��ات تجاری، 
بخش کوچک��ی از مزایای حضور ب��ورس کاالی 
ای��ران در فرآینده��ای صادراتی به عراق اس��ت. 
پتانس��یل تامین مالی ارزی و ریالی و همچنین 
حمایت از صنایع عراق با عرضه ممتد مواد اولیه 
و همچنی��ن ایجاد ب��ازار صادرات��ی دائمی برای 
محصوالت کشاورزی در این کشور می تواند منافع 
دوجانبه ای را برای دو کشور به همراه داشته باشد؛ 
این در حالی اس��ت که تجربه های پیشین بورس 
کاال گواه این امر است که می توان نیاز بخش های 

مختلف صنعتی و تجاری را در این بستر امن برای 
همیشه تامین کرد.

��نقشه�راه�بورس�کاال�در�بازار�عراق
ب��ه گزارش »پای��گاه خب��ری ب��ورس کاالی 
ایران«، »حامد س��لطانی نژاد« مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران در این همایش به تش��ریح مزایای 
توس��عه تجارت ایران و عراق از بستر این بورس 
پرداخ��ت و گف��ت: ورود ب��ورس کاالی ایران به 
بازار ع��راق مزایای��ی همچون افزای��ش تجارت 
خارجی و توس��عه ص��ادرات کااله��ای ایرانی با 
فراهم کردن زیرس��اخت های مبادالتی و مالی، 
تضمین کیفیت مناسب، قیمت شفاف و عادالنه، 
کاهش هزینه های معامله و ریس��ک های تجاری 
و ساختارمندش��دن صادرات ایران به عراق را در 

پی دارد.
»سلطانی نژاد« رونق بازار س��رمایه در عراق را از 
دیگر مزایای ارتباط تجاری دو کش��ور از بس��تر 
بورس کاال عنوان ک��رد و افزود: ایجاد بس��تری 

ش��فاف جهت مبادل��ه کااله��ا در بازار ع��راق یا 
صادرات کاالهای عراقی، ساختاردهی بازارهایی 
چون بازار مس��کن، خودرو، محصوالت غذایی و 
برخی محصوالت کشاورزی مانند خرما در بستر 
بورس کاال، ایجاد و گسترش س��اختارهای بازار 
سرمایه در جهت توسعه بازار سرمایه اسالمی و نیز 
ایجاد و گس��ترش فضای کسب و کار B۲B بین 
دو کشور از دیگر مزایای ورود بورس کاال به بازار 

عراق است.
وی با بیان اینکه B۲B فعالیت تجاری بین تجار و 
فروشندگان عمده در یک بستر معامالتی است، به 
مزایای B۲B اشاره کرد و گفت: ایجاد دسترسی 
سراسری، پوشش سراسری بازار، اتصال خریدار 
به فروشنده، ایجاد ارزش افزوده برای فعاالن بازار، 
پشتیبانی از ضمانت ها و مدل های پذیرش ریسک 
و دامن��ه بزرگ ت��ر مش��تریان و در نتیجه امکان 

فروش بهتر، از مزایای این بستر معامالتی است.
»س��لطانی نژاد« ب��ورس کاالی ای��ران را ی��ک 
بازار B۲B و دارای دو ب��ازار اوراق بهادار مبتنی 

بر کاال و فیزیکی عنوان کرد و گفت: تامین مالی، 
امکان حضور بازیگران بین المللی، پوشش ریسک، 
تنظیم بازار، شفافیت معامالت و نیز اخذ تضامین 
از خری��داران و فروش��ندگان از مزایای توس��عه 

تجارت از کانال بورس کاالی ایران است.
 

��اهداف�بورس�کاال�برای�حضور�در�بازار�
عراق

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران همچنین به 
اهداف این بورس جهت فعالیت در عراق اش��اره 
کرد و افزود: توس��عه و تحکیم روابط اقتصادی و 
سیاس��ی ایران و عراق، افزایش تجارت خارجی و 
توس��عه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف برای 
کاالهای ایرانی و اعتبار بخشی به برند و کیفیت 
کاالهای ایرانی، توسعه بین المللی بازار مالی ایران، 
ایجاد زیرس��اخت مالی و صادراتی جهت تسهیل 
مبادالت به کش��ور عراق برای طرفین، بنا و نفوذ 
پایدار در بازار مالی عراق، صادرات مجدد کاالهای 

ایرانی در بستر بورس عراق، تامین مالی و جذب 
س��رمایه گذاری جهت فعالیت در عراق و جذب 
س��رمایه گذار عراقی جهت رونق تولید داخلی، از 

جمله این اهداف است.
»س��لطانی نژاد« در ادامه ب��ه ابزارهای معامالتی 
بورس کاالی ایران اش��اره کرد و گفت: معامالت 
نقد، نس��یه، س��لف، قراردادهای س��لف موازی 
اس��تاندارد، قرارداده��ای آتی و اختی��ار معامله، 
گواهی س��پرده کاالیی، صندوق کاالیی و اوراق 
خرید دی��ن و همچنین قرارداده��ای بلندمدت 
از ابزاره��ای معامالتی بورس کاالی ایران اس��ت 
که س��رمایه گذاران و فعاالن اقتص��ادی در دیگر 
کش��ورها می توانند از این ابزارها بهره مند شوند. 
وی در ادامه با اشاره به آمار معامالت بورس کاالی 
ایران در سال گذش��ته، اظهار کرد: طی سال 95 
ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران شامل بازار 
فیزیکی و مالی به بیش از 817 هزار میلیارد ریال 
رسید که در مقایسه با سال 94 با رشد چشمگیر 

73 درصدی مواجه شد. همچنین حجم معامالت 
محصوالت مختلف طی سال 95 در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران افزون ب��ر ۲5 میلیون و 475 
تن کاال به ارزش بیش از 371 هزار میلیارد ریال 
بود که این ارقام بیانگر افزایش 10 و ۲5 درصدی 
حجم و ارزش معامالت به نسبت سال 94 است. او 
در ادامه به کاالهای قابل عرضه بورس کاالی ایران 
در عراق اش��اره و تصریح کرد: با ورود بورس کاال 
به بازار عراق انواع محصوالت فلزی، فرآورده های 
پتروشیمی، محصوالت کشاورزی، انواع سیمان 
و محصوالت غذایی می توان��د در این بازار عرضه 

و معامله شود.

��پنج�سناریوی�پیشنهادی�برای�توسعه�
تجارت

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران ب��رای افزایش 
مبادالت ایران و عراق پنج سناریو پیشنهاد کرد و 
گفت: سناریوی نخست، فعال کردن تجار عراقی 

 حضور در 
سرزمین فرصت ها
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از طریق عرضه محصول ایرانی در رینگ صادراتی 
و عرضه محصول توس��ط تج��ار عراقی در رینگ 
داخلی بورس کاالی ایران اس��ت؛ سناریوی دوم 
نیز پذیرش انبارهای عرضه کاالهای اس��تاندارد 
در کشور عراق و شهرهای مرزی ایران است تا به 
کمک ابزار گواهی س��پرده کاالیی با تایید بورس 
کاالی ایران، شاهد معامالت کاالهای مختلف با 

کیفیت باشیم.
»س��لطانی نژاد« ادامه داد: س��ناریوی سوم فعال 
کردن تجار عراقی و ارائه تسهیالت و مشوق هاست 
تا بر مبن��ای آن رینگ خاصی مخت��ص به تجار 
عراقی در بورس کاال تعریف کرد؛ به طوری که روز 
و ساعت خاصی را برای معامالت تجار عراقی در 
نظر گرفت و همچنی��ن زمینه ارائه خدمات بیمه 

و حمل ونقل در ایران و عراق را نی��ز فراهم کرد؛ 
سناریوی چهارم ایجاد شعبه یا تاسیس نمایندگی 
بورس کاال در کشور عراق است که بیشتر می توان 

به آن پرداخت.
وی سناریوی پنجم را تاس��یس بورس مشترک 
ایران و ع��راق عنوان ک��رد و گفت: وق��ت تغییر 
ساختار سنتی بازارها به س��مت بازارهای مدرن 
است تا از این پس مشکالت حقوقی در قراردادها 
را نداشته باشیم و برای هر قرارداد تضامین الزم 
را دریاف��ت نکنیم. اج��رای این م��وارد بر مبنای 
س��ناریوهای پیش��نهادی می تواند به توس��عه 
صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف و بقای تجارت 
بین دو کشور کمک شایانی کند تا در بازارهای دو 
کشور یک روند مدرن پایدار داشته باشیم. وی در 

خاتمه س��خنان خود تاکید کرد: در حال حاضر 
بحث اصالت، کیفیت و عرضه کاالی اس��تاندارد 
مطرح اس��ت و بورس کاالی ایران آمادگی دارد 
برای اجرای هر یک از این س��ناریوها با مسئوالن 

کشور عراق همکاری خود را آغاز کند.

��چرا�بورس�کاال؟
تصمیم س��ازان سیاس��ی و اقتص��ادی ع��راق با 
پیگیری های زیاد به سمت ایجاد صنعت داخلی 
و صنای��ع ملی متمایل ش��ده اند؛ گویی توس��عه 
صنعتی ع��راق را به عن��وان هدفی اس��تراتژیک 
تعقیب می کنند. همین نکته ساده نشان می دهد 
که عراق در آینده به یک عرضه کننده امن و قابل 
اعتماد مواد اولیه نیاز دارد، آن هم در ش��رایطی 

که کش��ورهای منطقه را نمی توان قطب مهمی 
برای تغذیه عراق از مواد اولیه و ملزومات صنعتی 
به شمار آورد، زیرا به جز محصوالت پتروشیمی 
و برخی م��واد اولیه صنعتی محدود، خودش��ان 
هم یک واردکننده به ش��مار می آین��د. این نکته 
س��اده مزیت بزرگی را برای ب��ورس کاالی ایران 
ترس��یم می کند تا با ثبت عرضه های صادراتی به 
بازار عراق، عرضه کننده ای امن، دائمی، مطمئن 
و رس��می برای مواد اولیه، محصوالت کشاورزی 
و پتروش��یمیایی و حتی محصوالت نهایی باشد. 
این ویژگی مه��م را می توان با ف��رض ارتباطات 
مستقیم بانکی و تضمین کیفیت و تعهد تحویل 
کاال در هم آمیخت که در نهای��ت حضور بورس 
کاال در ب��ازار عراق را می توان ابزار بس��یار مهمی 
در دستان تصمیم س��ازان اقتصادی دو کشور به 
ش��مار آورد. حضور ب��ورس کاال می تواند پیش 
قراول ورود مستقیم بازار سرمایه به کشور عراق 
نیز قلمداد شود که خود جذابیت های بزرگی در 
خصوص تامین مالی، عرضه س��هام شرکت های 
داخلی در این بازار و حتی پذیرش ش��رکت های 
عراقی در بازار س��رمایه ایران محس��وب شود. با 
توجه ب��ه وجود مش��کالتی در زمین��ه صادرات 

همچون نقل و انتقاالت مالی و تس��ویه وجوه، اما 
و اگرهای کیفی محصول و استانداردهای کاالیی 
و زمان و مکان تحویل و تعهدات تجاری، حضور 
بورس کاال در بازار عراق را می توان باطل الس��حر 
بسیاری از مشکالت ذکر ش��ده به شمار آورد که 
همگی آنها را می توان در چارچوب های رس��می 
به س��ادگی حل و فصل کرد. از سوی دیگر هفت 
میلیارد دالر حجم روابط اقتصادی ایران و عراق 
به صورت سالیانه با فرض حجم واردات و صادرات 
دو کشور و س��ایر مراودات اقتصادی نیز با شیب 
بسیار تندی به سمت صادرات ایران متمایل شده 
است؛ یعنی ایران یک صادرکننده بزرگ به عراق 
محسوب می شود ولی با نادیده گرفتن مسافرت 
زائرین ایرانی به عراق، این مسیر یک طرفه شاید از 
دوام استراتژیک مطلوب برخوردار نباشد. کاهش 
جدی حج��م واردات عراق از کش��ورهای ترکیه 
و عربس��تان نیز به صراحت این نکته را یادآوری 
می کند، بنابراین حضور ب��ورس کاالی ایران در 
تامین مواد اولیه و یا واردات بسیاری از کاالها به 
صورت رسمی از این کش��ور به کمک بازار فرعی 
می تواند جایگاه روابط استراتژیک و اقتصادی دو 

کشور را تقویت کند.

تجربه بورس کاالی ایران در معامالت محصوالت 
مختلف، وجود ابزارهای بازاریابی گسترده با تکیه 
بر شبکه کارگزاری قوی، جایگاه رسمی این بازار 
مالی در مناسبات اقتصادی در کشور و همچنین 
ارتباطات تجاری و رایزنی های صورت گرفته بین 
مدیران بورس کاالی ایران و مقامات اقتصادی و 
تجاری در عراق بس��ترهای مورد نی��از برای آغاز 
روابط تجاری از بستر بورس کاالی ایران را فراهم 

کرده است.
���چرا�عراق؟ �

اگر ایران را بزرگ ترین بازار نوظهور در جهان با 
فرصت سرمایه گذاری یک هزار میلیارد دالری به 
شمار آوریم؛ به طور قطع، عراق جذاب ترین کشور 
برای فعالیت اقتصادی است؛ زیرا عراق همچنان 
که از تقاضای بسیار باالیی برخوردار است، کشور 
ثروتمندی هم به ش��مار می رود. ش��اید پس از 
عراق کشورهای لیبی و یا نیجریه را بتوان در این 
چارچوب به ش��مار آورد، ولی هیچ کدام به پای 
عراق نمی رسند. قرابت های فرهنگی، جغرافیایی 
و اقتصادی ایران و عراق موجب شده تا بتوان این 
کشور را فرصتی اس��تثنایی برای ایران به شمار 
آورد که یکی از مهم ترین مناب��ع آن را می توان 
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نفت خام به ش��مار آورد. این در حالی است که 
هنوز ذخایر قطعی پس از اکتش��افات تفصیلی 
این کشور به وضوح مخابره نشده و این احتمال 
بسیار زیاد است که با افزایش جدی حجم ذخایر 
روبه رو شویم. این در حالی اس��ت که )بدون در 
نظر گرفتن اما و اگرهای اقلیم کردستان و ذخایر 
نفت کرکوک(، حج��م صادرات نف��ت خام ماه 
س��پتامبر عراق به 3/98 میلیون بشکه افزایش 
یافته که بیش��ترین حد از دسامبر سال گذشته 
تاکنون اس��ت. این در حالی بود ک��ه عراق برای 
دومین ماه پیاپی توانس��ت جایگاه عربستان را 
در صادرات نفت خام به آمری��کا از آن خود کند 
که اتفاق بس��یار مهمی برای این کشور به شمار 
می آید. طبق گزارش ه��ای وزارت نفت، حجم 
صادرات نزدیک به چهار میلیون بش��که ای نفت 
عراق در ش��رایطی بسیار مهم اس��ت که در این 
بازه زمانی ای��ران ۲ میلیون و ۲50 هزار بش��که 
نفت خ��ام در روز صادرات داش��ته و در این بازه 
زمانی هم به انضم��ام میعامات گازی این رقم به 
۲ میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده است 
. برنامه های دولت عراق در سال های گذشته بر 
پایه افزایش جدی تولید قرار داشته تا جایی که 
در چشم انداز بلندپروازانه خود، هدف گذاری بین 
10 تا 1۲ میلیون بش��که تولید روزانه را تعریف 
کرده و بر پایه آن برنامه ریزی های گس��ترده ای 
انجام داده ولی رس��یدن به این رقم شاید بیش 
از حد خوش بینانه باش��د. این در حالی است که 
شاهد سرمایه گذاری های گس��ترده ای هستیم 
تا جایی که برآورد رس��یدن ب��ه تولید بیش از 6 
میلیون بشکه در روز با فرض تجربه تولید بیش 
از چهار میلیون و 800 هزار بشکه در اواخر سال 
گذشته میالدی چندان دور از ذهن نیست. در هر 
حال ذخایر متعارف نفت خام این کشور بزرگ تر 
از آمارهای رسمی منتشر ش��ده است؛ بنابراین 
باید آینده تولیدات نفت عراق را بسیار بزرگ تر 
از شرایط کنونی به شمار آورد. این شرایط نشان 
می دهد که باید منتظر آینده بس��یار جذابی از 
درآمدزایی عراق باشیم، اگرچه با افزایش حجم 
تولید این کشور در کنار واقعیت های شیل های 
نفتی در آمریکا شاید شاهد قیمت های پایین تری 
برای بهای نفت خام باشیم. به کمک رشد حجم 
تولید و صادرات نفت عراق، رش��د اقتصادی این 
کش��ور به 11 درصد افزایش یافته که باالترین 
حد از س��ال ۲01۲ تاکنون است. به رغم نوسان 
قیمت جهانی نفت خام و مشکالت تامین مالی 
و هزینه های نظامی و عمرانی این کشور، شاهد 
هس��تیم که ارزش دینار عراق به نس��بت دالر 
آمریکا به نس��بت ثابت بود و البته ت��ورم نیز در 
سطوح بس��یار پایینی )کمتر از یک درصد( قرار 

دارد.
هن��وز تخمی��ن دقیق��ی نمی ت��وان از واقعیت 
خرابی های پ��س از داع��ش تعریف کرد. س��ال 
گذش��ته حجم ویرانی ه��ا بی��ش از 38 میلیارد 

دالر برآورد ش��ده و به طور قطع، رقم خسارت ها 
بیشتر از این مقدار است. در صورت سفر به عراق 
و ب��ه خصوص مس��افرت به نقاطی که از دس��ت 
داعش آزاد ش��ده، می توان حجم انبوه ویرانی ها 
را با چش��م مالحظه کرد. این در حالی است که 
در نقاطی که به تصرف داعش درآمده اند و سپس 
توسط نیروهای دولتی آزاد شده شاید هیچ نقطه 
س��المی به صورت کامل وجود نداش��ته باشد تا 
جایی که حتی نمی توان به کارکرد ش��بکه های 
انتقال آب کش��اورزی نیز امید کامل داشت؛ این 
موضوع نش��ان می دهد نیاز به بازسازی بیشتر از 
آن چیزی است که در نگاه اول تصور می شود. از 
سوی دیگر نیاز عراق به خدمات فنی و مهندسی 
بیش از 50 میلیارد دالر برآورد شده که تمامی آنها 
خود پتانسیل حضور پیمانکاران ایرانی و صادرات 

مصالح ساختمانی را برجسته می سازد.
نکته دیگر را می توان در جمعیت رو به رشد عراق 
رصد کرد؛ زی��را جمعیت عراق در س��ال ۲006 
میالدی رقمی نزدیک به ۲6 میلیون نفر بوده ولی 
در سال ۲016، این نرخ به بیش از 37 میلیون نفر 
افزایش یافته اس��ت. این وضعیت نشان می دهد 
هر سال یک میلیون نفر به جمعیت عراق افزوده 
شده و در آینده سرعت رشد جمعیت عراق شتاب 

بیشتری خواهد گرفت؛ یعنی برای ۲0 سال آینده 
رسیدن جمعیت عراق به بیش از 65 میلیون نفر 
مطلب عجیبی نخواهد بود. رش��د صادرات نفت 
خام عراق، بازسازی های گسترده در کنار افزایش 
جمعیت به سه رکن اصلی برای افزایش تقاضای 
عراق منجر می شود که از یک سو نیاز به صنعت 
داخلی در این کشور را برجسته ساخته و از سمت 
دیگر فضا برای مراودات اقتصادی دائمی و امن را 

تقویت خواهد کرد.
طبق گزارش بانک جهانی، نگاهی به تراز تجارت 
خارجی ع��راق نش��ان می دهد که پس از س��ال 
۲009 و س��قوط آزاد قیمت جهان��ی نفت خام، 
دیگر تراز تجارت این کش��ور منفی نشده و ارقام 
بزرگی را ثبت کرده اس��ت که این وضعیت یعنی 
ثبت رقم 4/4 میلیارد دالر ت��راز تجارت خارجی 
عراق در کنار ثبات قیمت ارز این کش��ور باز هم 
معرف مهم��ی از جذابیت های بازار ع��راق برای 
اقتصاد ایران به شمار می رود. تجمیع تمامی این 
موارد نش��ان می دهد که عراق را باید س��رزمین 
فرصت ها به ش��مار آورد که تعلل در ورود به این 
بازار مهم و جذاب با حجم واردات ساالنه نزدیک 
به 40 میلیارد دالر تنها از دس��ت دادن فرصت ها 

خواهد بود.
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 حجم کل معامالت بورس کاال طی هش��ت ماهه 
س��ال 96 به رقم 18 میلیون و 931 هزار و 865  
تن رسیده که نس��بت به دوره س��ال 95 که این 
رق��م ۲۲میلی��ون و 988 ه��زار و 115 تن بوده 
است، 17.6 درصد کاهش را نشان می دهد. اما در 
مقابل کاهش حجم معامالت که عمده آن ناشی از 
کاهش انعقاد قراردادهای سلف موازی استاندارد 

و محصوالت صنعتی و معدنی در سال جاری بوده، 
ارزش معامالت در بازه مورد بحث رش��د درخور 
توجهی داشته است. بر این اساس از ابتدای سال 
تا سوم آذر ارزش معامالت بورس کاالی ایران به 
بیش از 595 هزار و ۲00 میلیارد ریال رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته که این رقم 
463 هزار و ۲91 میلیارد ری��ال بوده، ۲8 درصد 

افزایش را نشان می دهد.

���بازار�مشـتقه�به�دنبال�سـبقت�از�بازار�
فیزیکی

مقایس��ه آمار بورس کاال در مدت یادشده نشان 
می دهد که معامالت بازار مشتقه نسبت به سال 
گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. 

آمار�معامالت�بورس�های�کاالیی�و�بررسی�روند�کاهشی�یا�افزایشی�آن�در�دنیا�همواره�به�عنوان�یکی�از�شاخص�های�مهم�عملکرد�بورس�ها�به�شمار�
می�رود.�به�عبارت�ساده�تر�با�بررسی�حجم�معامالت�و�مقایسه�آن�با�دوره�های�پیشین�می�توان�درباره�اینکه�یک�بورس�کاالیی�تا�چه�اندازه�در�جذب�
بازیگران�یک�صنعت�موفق�بوده�و�تا�چه�حد�توانسته�فعاالن�اقتصادی�را�به�سمت�این�بازار�سوق�دهد،�قضاوت�و�تحلیل�درستی�ارائه�کرد.�بورس�
کاالی�ایران�طی�سال�های�فعالیت�خود�با�جذب�و�هدایت�فعاالن�اقتصادی�به�بورس�کاال�توانسته�زمینه�های�گذر�از�بازار�سنتی�به�یک�بازار�مدرن�
و�رقابتی�را�در�الیه�های�گوناگون�اقتصادی�فراهم�کند.�آمار�معامالت�بورس�کاال�در�هشت�ماهه�سال�96)�از�ابتدای�فروردین��96تا�سوم�آذر�همین�
سال(�گویای�رشد�معامالت�بازار�فیزیکی�و�بازار�مشتقه�بورس�کاال�هم�از�نظر�حجم�و�هم�از�نظر�ارزش�است؛�در�این�بین�تاالر�فرعی�بورس�کاال�با�
رشد�چشمگیر��125درصدی�در�حجم�و��130درصدی�در�ارزش�معامالت�بهترین�عملکرد�را�در�این�مدت�به�نام�خود�به�ثبت�رسانده�است.�در�ادامه�

این�گزارش�به�بررسی�جزئیات�معامالت�انجام�شده�در�بورس�کاال�در�بازه�زمانی�مورد�بحث�خواهیم�پرداخت.

افزایش سهم بازار مشتقه 
بررسی�آمار�هشت�ماهه�معامالت��بورس�کاال�نشان�می�دهد

��امید�امانی
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بر این اساس از ابتدای سال 95 تا سوم آذر همین 
سال، تعداد قراردادهای بازار مشتقه یک میلیون 
و 64۲ هزار و 683 و ارزش ای��ن بازار نیز بیش از 
185 هزار و 630 میلیارد ریال بوده است. این در 
حالی است که تعداد قراردادهای منعقد شده در 
بازار مش��تقه در مدت مشابه س��ال 96 به عدد ۲ 
میلیون و 33 هزار و ارزش معامالت این بازار نیز به 
رقم ۲88 هزار و ۲17 میلیارد ریال رسیده است؛ 
این یعنی رشد ۲4 درصدی در حجم و افزایش 55 

درصدی در ارزش معامالت این بازار. 
از س��وی دیگر نگاهی به حجم و ارزش معامالت 
بازار فیزیکی نش��ان می دهد که در هش��ت ماهه 
امسال بیش از 17 میلیون و 337 هزار و ۲۲3 تن 
کاال مورد معامله قرار گرفته است. حجم معامالت 
این بازار در مدت زمان مشابه سال گذشته، تقریبا 
برابر با امسال بوده است )17 میلیون و ۲53 هزار 
و 97۲ تن(، بر این اس��اس در سال جاری شاهد 
رشد نامحسوس 0.5 درصدی در حجم معامالت 
بازار فیزیکی بوده ایم. این در حالی است که ثابت 
ماندن حجم معام��الت مانع از ب��اال رفتن ارزش 
معامالت این بازار نش��ده به طوری که در س��ال 
جاری ارزش ریالی بازار فیزیکی به بیش از 301 
هزار و 541 میلیارد ریال رسیده که نشان از رشد 

۲8 درصدی دارد. 
اما مقایسه سهم بازار مشتقه از بازار فیزیکی بورس 
کاال نشان می دهد که این بازار هر روز که می گذرد 
بیشتر جای خود را در میان اهالی بازار باز می کند. 
درواق��ع از طرف��ی فرهنگ س��ازی ها و تبلیغات 
صورت گرفته ب��رای معرفی این بازار و از س��وی 
دیگر بکارگیری ابزارهای جدید در آن سبب شده 
که عالوه بر رشد حجمی و ارزشی معامالت بازار 
مشتقه شاهد سهم بیش��تر این بازار از ارزش کل 
معامالت بورس کاال باشیم. بر این اساس در دوره 
سال گذشته سهم بازار مش��تقه از کل معامالت 
بورس کاال 40 درصد بوده، اما این رقم طی دوره 
یادشده در س��ال جاری به 48.5 درصد رسیده و 
این یعنی فرهنگ بازار به سمت بازارهای نوین و 
استفاده از ابزارهای مشتقه در حال حرکت است. 

 
��سلطه�صنعتی�ها�بر�بازار�فیزیکی

اما بررسی معامالت تاالر صنعتی و معدنی نشان 
می دهد که از ابتدای س��ال تا س��وم آذر بیش از 
5.5 میلیون ت��ن کاال در این گ��روه مورد معامله 
قرار گرفته که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
18.5 درص��د کاهش را نش��ان می ده��د. با این 
حال رشد قیمت فلزات طی این مدت سبب شد 
ارزش معامالت این تاالر در دوره سال 96 به رقم 
1۲۲ هزار و 730 میلیارد ریال برس��د و افزایش 
۲۲درصدی را نسبت به دوره سال گذشته تجربه 
کند. در اختی��ار گرفتن 31.7 درص��د از حجم و 
همچنین 40.6 درص��د از ارزش ب��ازار فیزیکی 
توسط این تاالر نیز سبب شد که این گروه کاالیی 
بیش��ترین ارزش بازار را در می��ان تاالرهای بازار 

فیزیکی داشته باشد.

از ط��رف دیگر مانند  همیش��ه معام��الت فوالد 
بیش��ترین س��هم معامالت این ت��االر را به خود 
اختصاص داده، به ط��وری ک��ه  80.8 درصد از 
حجم و 78 درصد از ارزش معامالت تاالر صنعتی 
و معدنی مربوط به معامالت انواع فوالد بوده است. 
پس از فوالد، فلز مس ب��ا در اختیار گرفتن 15.7 
درصد از ارزش معامالت این تاالر مکان دوم را از 

لحاظ ارزش از آن خود کرده است. 

��رشـد�22درصـدی�حجـم�معامـالت�
پتروشیمی

همچنین طی هشت ماهه امس��ال، بیش از ۲.6 
میلیون تن محصول پتروش��یمی به ارزش بیش 
از 94 هزار و 685 میلیارد ری��ال در بازار فیزیکی 
مورد معامله قرار گرفت تا محصوالت پتروشیمی 
31.4 درصد از ارزش کل معامالت بازار فیزیکی 
را به خ��ود اختصاص دهن��د. اما در عی��ن اینکه 
محصوالت پتروشیمی از لحاظ ارزش در جایگاه 
دوم قرار دارند، تنها 15.4 درصد از حجم بازار را به 
خود اختصاص داده اند.   حجم و ارزش معامالت 
این تاالر به ترتیب 10 و ۲8 درصد نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته رشد داشته است. 
 اما در جریان معامالت امس��ال نی��ز، پلیمری ها 
مانند همیش��ه رتب��ه اول را هم از لح��اظ ارزش 
و هم در حج��م به خ��ود اختص��اص داده اند، به 
طوری ک��ه 71 درص��د از حج��م و 81 درصد از 
ارزش معامالت پتروش��یمی به این گروه کاالیی 
تعلق داشت. از طرف دیگر طی دوره مورد اشاره، 
معامله محصوالت ش��یمیایی در س��ال جاری با 
رش��د ۲۲ درصدی در حجم و رشد 67 درصدی 
در ارزش معامالت همراه بوده اس��ت. همچنین 
این گروه کاالیی با ثبت ۲9 درصد از حجم و 19 
درصد از ارزش معامالت بازار پتروش��یمی تقریبا 
بقیه معامالت این گروه را به خود اختصاص دادند.   

��وکیوم�باتوم�و�قیر�،�شـاخص�های�بازار�
فرآوردهای�نفتی

اما تاالر فرآورده های نفتی نیز همچون همسایه 
خود یعنی تاالر پتروشیمی طی هشت ماهه سال 
96 شاهد رشد در حجم و ارزش معامالت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بوده است. بر این اساس 
طی این مدت بیش از 7.۲ میلی��ون تن فرآورده 
نفتی ب��ه ارزش بی��ش از 61 هزار میلی��ارد ریال 
مورد معامله قرار گرفته که رش��د 16.3 درصدی 
در حجم و 54.5 درصدی نس��بت به مدت زمان 
مشابه در سال گذشته را نشان می دهد. در جریان 
معامالت امس��ال گروه فرآورده های نفتی 41.6 
درصد از حج��م و ۲0.۲ درصد از ارزش معامالت 
کل بازار فیزیک��ی را به خود اختص��اص دادند و 
از نظر حج��م در جای��گاه اول و از لحاظ ارزش به 
سومین گروه کاالیی این بازار تبدیل شدند. ناگفته 
نماند که بیشترین حجم و ارزش این بازار مربوط 
به معامالت قیر و وکیوم باتوم به علت حجم باالی 
استفاده در صنعت راه س��ازی و عایق کاری است، 

به ط��وری که 86 درص��د از حج��م و ارزش بازار 
فرآورده های نفتی به این دو محصول تعلق دارد.

�
��معاملـه��1/1میلیون�تن�گنـدم�در�تاالر�

کشاورزی
در بی��ن تاالره��ای معامالتی ب��ورس کاال، بازار 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال طی سال های 
گذشته رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. 
چرا که با اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
بخش کش��اورزی و منابع طبیع��ی حجم عظیم 
ذرت، جو و همچنین گندم چهار استان کشور به 
بورس کاال سرازیر ش��د. عالوه بر این تالش برای 
شناس��اندن مزیت عرضه محصوالت کشاورزی 
در بورس کاال از س��وی دولتم��ردان و نماندگان 
مجلس س��بب ش��ده که ن��گاه تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان محصوالت کشاورزی تغییر کرده 
و توجه ها نسبت به عرضه محصوالت کشاورزی 

در بورس کاال بییشتر جلب شود. 
اما آمار معامالت بازار فیزیکی بورس کاال از ابتدای 
سال تا سوم آذر از فروش یک میلیون و 814 هزار 
تن محصول کشاورزی به ارزش بیش از ۲1 هزار 
میلیارد ریال حکایت دارد. ثبت این ارقام س��بب 
شد که حجم معامالت نسبت به دوره مشابه سال 
گذش��ته ثابت مانده و ارزش معام��الت ۲ درصد 

تقویت شود. 
در ای��ن می��ان معام��الت گن��دم بیش��ترین 
حجم)61درصد( و ارزش)45 درص��د( این بازار 
را به خود اختصاص داد، بر این اساس طی مدت 
یادشده بیش از یک میلیون و 109 هزار تن گندم 
به ارزش بالغ بر 9 هزار و 494 میلیارد ریال در تاالر 
کشاورزی بورس کاال مورد معامله قرار گرفت. پس 
از گندم، شکر از بیش��ترین ارزش بازار برخوردار 
بوده، به ط��وری که با مبادله بی��ش از ۲89 هزار 
تن ش��کر به ارزش 7 ه��زار و ۲۲۲ میلیارد ریال، 
34 درصد از ارزش کل معامالت تاالر کشاورزی 
به معامالت این محصول اختصاص داشته است. 

��قدم�مبـارک�جوجه�های�یـک�روزه�در�
بازار�فرعی

مثل اینکه پاقدم جوجه های یکروزه در تاالر فرعی 
خوب بوده، چ��را که معامالت این ت��االر در دوره 
یادشده امسال 1۲5 درصد از لحاظ حجم و 130 
درصد از نظر ارزش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد داشته است. در این مدت 13۲ هزار 
و 833 تن کاال به ارزش یک هزار و 978 میلیارد 
ریال در این بازار مورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
نگاهی به آمار مربوط به این تاالر نش��ان می دهد 
که معامله 43 هزار و 616 تن کاالی کش��اورزی 
به ارزش 577 میلی��ارد ری��ال، 3۲.8 از حجم و 
۲9 درصد از ارزش کل معامالت ای��ن تاالر را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در این میان به تعداد 
631 هزار و ۲00 عدد جوجه یک��روزه طی دوره 
سال1396 در گروه کش��اورزی بازار فرعی مورد 

معامله قرار گرفته است.
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آلومینیوم را برخی از تحلیل گ��ران بازار فلزات 
با لقب فلز آین��ده خطاب می کنن��د که همین 
ادبیات نشان دهنده آینده درخشان این صنعت 
در بازارهای جهانی است. چگالی پایین و سبکی 
آلومینیوم، مقاومت باال، عدم خوردگی و اکسیده 
ش��دن، آلیاژپذیری باال و بسیاری از ویژگی های 
مثبت مش��ابه موجب ش��ده تا تقاضای این فلز 
در بازارهای جهانی روز ب��ه روز افزایش یافته و 
توجه بیش��تری در بخش های صنعتی به سمت 
اس��تفاده از این فلز جلب شود. رشد قیمت های 
مداوم آلومینیوم در کنار کاهش موجودی انبارها 
و همچنین س��رمایه گذاری های گسترده برای 
تولید و فرآوری فلز خالص آلومینیوم در کنار رشد 
جدی قیمت مواد معدنی حاوی این فلز مواردی 
است که اهمیت فلز نقره ای را در بازارهای داخلی 

و بین المللی افزایش داده است.
بهای آلومینیوم در اغلب بازارهای جهانی بر پایه 
قیمت های کشف ش��ده در بورس فلزات لندن 
موس��وم به LME مورد معامله ق��رار می گیرد؛ 
اگرچه دو بورس ش��انگهای و ش��یکاگو نیز راسا 
اقدام به معامله و قیمت گذاری می کنند ولی باز 

هم مالک غالب در بازارهای جهانی بورس لندن 
اس��ت. این در حالی اس��ت که بورس شانگهای 
نرخ های متفاوتی با بورس فلزات لندن دارد که 
دلیل اصلی آن را باید در مکان تحویل و معامله 
آلومینیوم در کشور چین به شمار آورد که خود 
تولیدکنن��ده و مصرف کننده مهمی به ش��مار 
رفته، ولی تعرفه واردات در این کشور نیز به جز 
شرایط کلی عرضه و تقاضا، در تعیین نرخ اهمیت 
به سزایی دارد. این شرایط در نهایت موجب شده 
 SHFE تا قیمت های بورس شانگهای موسوم به
با نرخ های LME تفاوت داش��ته باش��د، اما در 

نهایت از یک روند کلی تبعیت کنند.
عرضه ه��ای صادراتی ایران ب��ر پایه قیمت های 
بورس لندن قیمت گذاری شده و همین ویژگی 
در کنار شرایط تاریخی و سنتی معامله آلومینیوم 
موجب ش��ده تا قیمت گ��ذاری در بورس کاالی 
ایران نیز بر پای��ه نرخ های ب��ورس فلزات لندن 
صورت پذیرد؛ بنابرای��ن، قیمت های پایه بورس 
کاالی ایران در تقارن کاملی با نرخ های جهانی 
و نوسان قیمت دالر آزاد نوسان می کند. با توجه 
به ای��ن موارد برای بررس��ی نوس��ان قیمت ها و 

همچنی��ن ش��رایط ب��ازار آلومینیوم،مهم ترین 
س��یگنال را می توان تحلیل قیمت های جهانی 
این فلز نقره ای به شمار آورد که در تقابل عرضه 

و تقاضای آزادانه در جهان کشف نرخ می شود.
تجربه نشان داده اس��ت که در بازارهای جهانی 
تقاضای آلومینیوم همه س��اله در مس��یر رشد 
قرار داشته و به نظر می رس��د این روند افزایشی 
تقاضای صنعتی، ب��از هم ادامه یاب��د؛ بنابراین، 
در رش��د مداوم تقاضا، جایگاه عرضه آلومینیوم 
اهمیت بیش��تری داش��ته یعنی وزن عرضه در 
تعیین قیمت ها اغلب بیش از تقاضا خودنمایی 
کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که در جایگاه، 
آلومینیوم همه ساله در مناس��بات اقتصادی و 
صنعتی در جهان در مس��یر ترقی ق��رار دارد و 
استفاده از آلومینیوم های آلیاژی )سبک و مقاوم( 
در دستور کار بسیاری از واحدهای صنعتی قرار 
داشته و دارد. از سوی دیگر مصرف آلومینیوم در 
تولیدات صنعتی سودآوری مطلوبی را به همراه 
داشته که موجب شده کشش تقاضای این کاال 
افزایش یابد؛ یعنی با افزایش قیمت ها، به صورت 
کلی مصرف این کاال کاهش پیدا نکرده و نخواهد 

�جایگاه�آلومینیوم�در�آینده�اقتصاد�جهانی�چگونه�است؟

آینده پژوهی بازار فلز نقره ای
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تقاضای آلومينيوم به 
مرور زمان رشد مطلوبی 

را تجربه خواهد کرد، 
اما پاشنه آشيل اين 
بازار را بايد در طرف 

عرضه مخصوصا 
عرضه معدنی اين 

فلز جست وجو کنيم؛ 
زيرا با محدوديت های 

بسياری روبه رو بوده و 
اين شرايط باز هم ادامه 
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کرد. این وضعیت را باید بسیار مهم ارزیابی کرد، 
زیرا آلومینیوم در تولیدات صنعتی به دلیل وزن 
پایین، اس��تحکام مطل��وب، آلیاژپذی��ری باال و 
کاربردهای متنوع آن ش��اید جایگزینی نداشته 
باشد؛ بنابراین به مرور زمان، آلومینیوم در حال 
تبدیل شدن به یک کاالی اس��تراتژیک است و 
نه تنها جایگزینی نداش��ته، بلکه صنایع بیش از 
پیش به سمت مصرف این فلز حرکت کرده اند. 
این ش��رایط در دوره های پیش��ین برای فوالد 
نیز خودنمایی ک��رد و در آینده می توان به نقش 
آفرینی بیشتر آلومینیوم در فرآیندهای صنعتی 

مختلف خوش بین بود.
با توجه به این موارد تقاضای آلومینیوم به مرور 
زمان رشد مطلوبی را تجربه خواهد کرد، اما پاشنه 
آشیل این بازار را باید در طرف عرضه مخصوصا 
عرضه معدنی ای��ن فلز جس��ت وجو کنیم؛ زیرا 
با محدودیت های بس��یاری روبه رو ب��وده و این 
شرایط باز هم ادامه خواهد داشت. این در حالی 
است که استفاده از قراضه آلومینیوم نیز در حال 
افزایش است، ولی عرضه قراضه آلومینیومی هنوز 
جوابگوی تقاضای رو به رشد آن نیست و بنابراین 
جای��گاه تولیدات معدنی این فل��ز بیش از پیش 

برجسته خواهد شد.
طی سال ۲016 میالدی مهم ترین تولیدکننده 
آلومینیوم در جهان، کش��ور چین ب��ا تولید 31 
میلیون تن فلز خالص آلومینی��وم بوده و پس از 
آن با فاصله زیادی روسیه با تولید سه میلیون و 
580 هزار تن و کانادا با تولید سه میلیون و ۲50 
هزار ت��ن در رتبه های بعدی ق��رار دارند. این در 
حالی است که کل تولیدات آلومینیوم در جهان 
در س��ال ۲016 برابر با 57 میلیون و 600 هزار 
تن بوده که نشان می دهد چین به تنهایی 53.8 
درصد از کل آلومینیوم تولیدی از ذخایر معدنی 

در جهان را به خود اختصاص داده است. 
چین در سال ۲015 رقمی نزدیک به 31 میلیون 
و 400 هزار تن آلومینیوم تولید کرده، ولی این 
رقم در س��ال ۲016 به 31 میلی��ون تن کاهش 
پیدا کرده اس��ت که البت��ه دلی��ل آن را باید در 
سخت گیری های زیس��ت محیطی کشور چین، 
افزایش بهای آلومین��ا )مهم ترین ماده اولیه این 
صنعت( در بازاره��ای داخلی و جهان��ی و البته 
واردات آلومینیوم خالص جست وجو کرد که البته 
وزن داده های زیست محیطی در این میان بیشتر 
است و سخت گیری جدی دولت این کشور برای 
سال ۲016 به کاهش 400 هزار تنی تولید این 
کاال منتهی شده اس��ت؛ این شرایط می تواند در 
س��ال ۲017 نیز ادامه یابد. س��خت گیری های 
جدید در اس��تخراج ذخایر بوکس��یت به عنوان 
ماده معدنی ح��اوی آلومینی��وم در چین نیز به 
این مشکالت دامن زده اس��ت تا جایی که سود 
آربیتراژی در بازار چین به نس��بت بورس لندن 

قابل شناسایی شده است.
نکته دیگ��ر در خصوص بازار آلومینی��وم را باید 
ویژگی های فن��ی تولید این فلز به ش��مار آورد، 
زیرا اس��تحصال فلز آلومینیوم از م��واد معدنی 

فرآیندی است که به سوخت و انرژی باالیی نیاز 
دارد؛ بنابراین، کش��ورهایی که از ذخایر انرژی 
باالتر برخوردار هستند تمایل بیشتری به احداث 
واحدهای فرآوری آلومینیوم داشته که می توان 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس را یکی از نقاط 
جذاب برای س��رمایه گذاری در این خصوص به 

شمار آورد.
 پس از ایران، کشورهای عربستان، بحرین، قطر 
و امارات متحده عربی در خصوص اس��تحصال 
آلومینیوم سرمایه گذاری های گسترده ای انجام 
داده اند ت��ا جایی که در س��ال ۲016، این چهار 
کشور عربی ذکر شده جمعا چهار میلیون و 750 
هزار تن آلومینیوم خالص تولید کرده اند که رقم 
بزرگی به ش��مار می آید. این در حالی است که 
افزایش ظرفیت تولید در دستور کار این کشورها 
قرار گرفته بوده و در سال های اخیر شاهد افزایش 
ظرفیت جدی در این کشورها نیستیم اما سایر 
کشورهای جهان هنوز در حال افزایش ظرفیت 

تولید خود هستند.
از سوی دیگر کشورهای غنی از ذخایر آلومینیوم 
که بعضا از لحاظ ذخایر انرژی فقیرتر هس��تند، 
تمایل کمتری به اس��تحصال آلومینیوم و تولید 
فلز خالص از خود نشان داده و ترجیح می دهند 
که مواد معدنی خود را به صورت کانه آرایی شده 
)فرآوری ابتدای��ی معدنی( به فروش برس��انند 
که کش��ورهای عرب��ی، از همین ش��رایط برای 
توسعه زیرساخت های استحصال آلومینیوم بهره 
برده اند، ولی ذات عدم رشد جدی تولید و حتی 
توسعه واحدهای تولید آلومینیوم در سال های 
اخیر نشان می دهد که آنها چندان هم برای تامین 
امن مواد اولیه شرایط مطلوبی را پیش روی خود 

ترسیم نمی کنند.
دقیقا مخال��ف این ش��رایط را در ایران ش��اهد 
هستیم؛ یعنی نزدیک به یک سوم از مواد معدنی 
تولید آلومینیوم در کش��ورمان و اغلب از معدن 
جاجرم تولید شده و البته س��رمایه گذاری های 
گس��ترده ای را ب��رای تکمیل اکتش��اف در این 
معدن و ذخایر مشابه شاهد هستیم که در آینده 
می تواند وضعیت بهت��ری را پیش روی صنعت 

آلومینیوم در ایران به وجود آورد. 
هنوز نتایج اکتشافات این معدن به صورت کامل 
مخابره نش��ده، ولی برآوردهای زمین شناس��ی 
نشان از بهبود وضعیت معادن بوکسیت به عنوان 
مهم ترین ذخایر آلومینیوم در ایران دارد. در هر 
حال تامین امن ماده اولیه با فرض رشد روزافزون 
تقاضا،مهم ترین کلید حل مشکالت این صنعت 
در ایران و جهان به ش��مار می رود و کم توجهی 
به اکتشاف ذخایر جدید و توسعه معادن کنونی 
شاید در آینده به پاشنه آشیل نگران کننده ای در 

این صنعت بدل شود. 
نزدیک به 30 س��ال پیش، قرارداد بهره برداری 
از یکی از بزرگ ترین ذخایر بوکس��یت در جهان 
بین ایران و گینه کوناکری منعقد ش��د که امید 
است به تولید این ماده معدنی منجر شود اگرچه 
به زیرساخت های بس��یاری نیاز دارد. به گزارش 

ایرنا،اردیبهشت سال جاریبا پیگیری های وزارت 
امورخارج��ه و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
کشورمان، بهره برداری از معادن بوکسیت گینه 

به مدت ۲5 سال دیگر تمدید شد.
ذخیره بوکسیت این معدن به 300 میلیون تن 
می رس��د و یکی از منابع تامین مواد اولیه برای 
دستیابی به اهداف توسعه صنعت آلومینیوم در 
ایران محسوب می شود. منابع مالی این طرح از 
طریق بانک توسعه اسالمی و بانک توسعه آفریقا 

تامین خواهد شد. 
با توجه به برنامه های توسعه جمهوری اسالمی 
ایران و نیاز صنایع آلومینیوم، پیش بینی می شود 
س��االنه چهار میلیون تن بوکسیت از این معدن 
استخراج و برای تبدیل به پودر آلومینا به جنوب 

ایران منتقل شود.
توجه به ذخایر بوکسیت آن هم در کشوری دور 
از ایران را می توان مهم ترین تصمیم استراتژیک 
تاریخ صنعت آلومینیوم در ایران به ش��مار آورد 
که پس از توس��عه ظرفیت استحصال و فرآوری 
این فلز، می تواند جایگاه ایران را در تولید این فلز 
مهم در جهان به شکل محسوسی ارتقا دهد. این 
در حالی است که دوگانه تولید معدنی در داخل 
و واردات م��واد اولیه از خارج کش��ور در نهایت 
می تواند شرایط امنی را برای تولید در کشورمان 
فراهم آورد که به ثبات بیش��تری در بازار و این 
صنعت مهم منجر شود؛شرایطی که کشورهای 

رقیب اغلب از آن برخوردار نیستند.

��دوگانگی�خطرناک�صنعت�آلومینیوم�
در�جهان

موارد فوق یعنی تولید م��واد معدنی در برخی از 
کش��ورها و اس��تحصال و فرآوری نهایی و تولید 
آلومینیوم خالص در دیگر کش��ورها باید با دقت 
باالیی مورد بررس��ی قرار گیرد؛ زیرا یک دوگانه 
مهم را برجس��ته می س��ازد. این ش��رایط نشان 
می دهد که برخی از کش��ورها در صورت تامین 
نش��دن امن مواد اولیه ممکن اس��ت با وقفه در 
تولید روبه رو ش��وند که در نهایت برای بسیاری 

از کش��ورها و البته بازارهای جهانی 
نگران کننده است.

 یکی از ش��واهد این ام��ر را باید در 
رش��د نک��ردن ظرفی��ت تولید در 
خ��الل س��ال های ۲015 و ۲016 
در کش��ورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس جس��ت وجو ک��رد؛ زی��را به 
رغم س��رمایه گذاری های گسترده 
و پوش��ش رس��انه ای عملکردشان، 
ب��از ه��م در ای��ن س��ال ها ش��اهد 
رش��د ظرفیت تولی��د در آمارهای 

بین المللی نیستیم.
 ای��ن وضعیت ب��ه صراحت نش��ان 
می دهد که شرایط تامین مواد اولیه 
این صنعت، به خصوص آلومینا، در 
س��ال های اخیر دش��وارتر شده که 
یکی از خروجی های آن را می توان 
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حضور به صورت 
تعاونی در فرآيند 
خريد می تواند 
توانمندی صنايع 
پايين دستی و 
مصرف کننده 
آلومينيوم را افزايش 
داده و البته ذات 
همکاری و همبستگی 
بيشتر را در بين اين 
بخش از فعاالن بازار 
افزايش دهد

رش��د س��ریع بهای آلومینا در بازارهای جهانی 
برشمرد که یکی از محرک های اصلی رشد قیمت 

آلومینیوم بوده است.
نکته دیگر و البته مهم در بازار جهانی آلومینیوم 
را باید کاهش حجم تولید این فلز در 
کشور چین دانست که نشان می دهد 
وضعیت ای��ن صنعت س��خت تر از 

چیزی است که به نظر می رسد. 
در تولی��د آلومینی��وم، انرژی نقش 
برجس��ته ای دارد و البت��ه ان��رژی 
الکتریکی ش��اید اهمیت بیشتری 
داشته باش��د. این ش��رایط موجب 
شده تا برای تولید انرژی کافی برای 
مصرف در این کش��ور، صنعتگران 
چینی به فکر استفاده از زغال سنگ 
و احداث نیروگاه های زغال س��نگی 
باش��ند تا هزینه های تولید خود را 
تا حد باالیی پوش��ش دهن��د. این 
وضعیت در کنار س��خت گیری های 
زیست محیطی دولت چین موجب 
ش��ده تا ب��ا محدودیت ب��ر فعالیت 
این قبیل نیروگاه ه��ا، حجم تولید 
آلومینیوم خالص نیز در این کشور 
کاه��ش یابد ک��ه تاثی��ر مهمی بر 
بازارهای این کش��ور و بازارهای جهانی داشته 
اس��ت. البته این س��خت گیری ها هم اکنون بر 
اس��تخراج بوکس��یت از معادن چین نیز سایه 

افکنده است.
دوگانه خطرناک بازار و صنعت آلومینیوم به این 
موارد محدود نمی ش��ودو فاصله ذخایر تا رشد 
حجم تولید ش��کننده تر از این موارد اس��ت؛ به 
عنوان مثال، حجم تولید فلز خالص آلومینیوم در 
سال ۲006 میالدی رقمی نزدیک به 33 میلیون 
و 700 ه��زار تن بوده ولی در س��ال ۲016، این 
رقم به 57 میلیون و 600 هزار تن افزایش یافته 
است. این در حالی اس��ت که ذخایر زیرزمینی 
ش��ناخته ش��ده در س��ال ۲006 نزدیک به ۲5 
میلیاردتن بوده که این رقم در پایان سال ۲016 
به ۲8 میلیاردتن افزایش یافته اس��ت. این رشد 
ذخایر زیرزمینی در سال های اخیر در مقایسه با 
فلزات مشابه و حتی طال، نشان می دهد که رشد 
چندانی در حجم ذخایر به ثبت نرسیده و حتی 
این رش��د را در مقایسه با س��ایر فلزات می توان 

تقریبا هیچ به شمار آورد. 
از س��وی دیگر، اکتش��اف جدی��د و تکمیلی در 
ذخایر موجود و آنومال��ی و اندیس های معدنی 
بالقوه )مناطقی که احتمال وجود آلومینیوم در 
آنها وجود دارد( تداوم یافته، ولی نتایج چندانی 
حاصل نشده اس��ت. همچنین، حجم استخراج 
بوکسیت در سال ۲006 نزدیک به 178 میلیون 
تن بوده که در س��ال ۲016 به ۲6۲ میلیون تن 
افزایش یافته اس��ت. به عبارت س��اده تر شاهد 
استخراج بیش��تر از ذخایر قدیمی بوده ایم که از 
یک سو به افزایش عمر معدن، رشد هزینه تولید 
و کاهش عیار محصول اس��تخراجی منجر شده 

که در نهایت هزینه های نهایی تولید را افزایش 
می دهد.

با توجه به ش��رایط کنونی باید این گونه عنوان 
کرد که احتماالاوضاع سخت بازار آلومینا باز هم 
تداوم داشته و قیمت این ماده معدنی باز هم باال 
باقی خواهد ماند. هم اکنون بهای هر تن آلومینا 
بار کشتی در سواحل استرالیا بین 440 تا 450 
دالر در هر تن است که رقم باالیی به شمار آمده 
و پتانسیل کاهش قیمت آلومینیوم در بازارهای 
جهانی را محدود می س��ازد، البته بهای آلومینا 

هنوز هم در مسیر رشد قرار دارد.

آخرین�وضعیت�بازار�جهانی�آلومینیوم
بهای آلومینیوم در بازاره��ای جهانی از ابتدای 
سال ۲016 تاکنون در مسیر رش��د مداوم قرار 
داشته که یکی از بهترین رکوردهای قیمتی در 
جهان را به ثبت رسانده است. این در حالی است 
که در ابتدای س��ال ۲016 ش��اهد قیمت هایی 
نزدیک به یک هزار و 450 دالر در هر تن بودیم، 
ولی هم اکنون بهای این فلز در ارقامی نزدیک به 
۲ هزار و 150 دالر در هر تن نوسان می کند. الزم 
به ذکر اس��ت که موجودی انبارهای آلومینیوم 
در بورس فلزات لندن در این مدت در مس��یری 
کاهشی تغییر کرده که به صراحت برتری تقاضا 

بر عرضه را نشان می دهد. 
در ابت��دای س��ال ۲014 موج��ودی انبارهای 
آلومینیوم در انبارهای بورس فل��زات لندن در 
اقصی نقاط جهان رقمی نزدیک به پنج میلیون 
و 500 هزار تن بود که از آن دوره تاکنون شاهد 
کاهش موجودی انبارها هس��تیم و در روزهای 
اخیر این رقم به کمتر از یک میلیون و ۲50 هزار 

تن کاهش یافته است.
 در صورت تداوم این روند کاهش��ی و همچنین 
رشد قیمت آلومینا و همچنین مشکالت تولید، 
به احتمال قوی نرخ ه��ای موجود در بازار پایدار 
بوده ول��ی ذات قیمت های موج��ود و باالبودن 
محسوس آنها باز هم سیگنالی برای عقب نشینی 
خریداران است که می تواند چند فاز وقفه را در 
رش��د قیمت ها پدید آورد. این در حالی اس��ت 
که خری��داران آلومینیوم فض��ای چندانی برای 
نوس��ان حجم تقاضای خود در اختیار نداش��ته 
و در نهایت مجبور هس��تند تا فل��زات مورد نیاز 
خود را خری��داری کنند. ای��ن وضعیت موجب 
خواهد ش��د تا برتری تقاضا ب��ر عرضه ها تداوم 
یابد؛ یعن��ی نرخ های باالی کنون��ی هنوز هم از 
داده های بنیادین قدرتمندی برخوردار خواهد 
بود مگر آنکه رخدادهای جدی��دی در این بازار 

به ثبت برسد.

معامـالت�آلومینیوم�در�بـورس�کاالی�
ایران

شرایط کشف قیمت آلومینیوم در بورس کاالی 
ایران در تقارن کامل با قیم��ت دالر در بازار آزاد 
و همچنین نرخ های بورس فل��زات لندن تغییر 
می کند؛ یعنی با فرض ثبات فرمول قیمت گذاری 

آلومینیوم، این دو داده مهم را می توان مهم ترین 
س��یگنال های تاثیرگذار بر قیم��ت آلومینیوم 
در بورس کاالی ایران به ش��مار آورد. نگاهی به 
وضعیت عرضه آلومینیوم در بورس کاال نیز نشان 
می دهد که این روند به صورت کلی از یک روال 
عمومی و مشخص تبعیت نمی کند و در ماه های 
اخیر، ف��راز و فرودهایی را تجربه کرده اس��ت؛ 
اگرچه ویژگی های فنی و تولیدی آلومینیوم را نیز 

باید در این خصوص مورد توجه قرار داد.
آمارهای معامالتی آلومینی��وم در بورس کاالی 
ایران نشان می دهد که در ماه های اخیر کمترین 
حجم معامله در خرداد و در رقم یک هزار تن به 
ثبت رسیده، ولی این رقم در شهریوربه 11 هزار 
و 800 تن افزایش یافته اس��ت. از س��وی دیگر، 
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متوسط هر معامله در ش��هریور، عددی نزدیک 
به یک ه��زار و 685 تن بوده که نش��ان می دهد 
برخی از خریداران برجسته، اغلب محموله های 
معامالتی را در اختیار گرفته ان��د. این وضعیت 
را باید ج��دی گرفت زیرا نش��ان می دهد حجم 
عرضه های خرد در این بازار کاهش یافته و البته 
افزایش حج��م معامالت خود س��یگنالی برای 
اعمال تخفیف بیش��تر در فرآیند خرید به شمار 
می رود. این ش��رایط واقعیت های بازار است که 
بهتر است خریداران توجه بیش��تری نسبت به 

آن داشته باشند.
با توجه به موارد فوق باید رویک��ردی عملگرا از 
س��وی خریداران آلومینیوم در ب��ورس کاالی 
ایران به کار گرفته ش��ود؛ زیرا حج��م تقاضای 

محدود، اما و اگرهای خاص خ��ود را دارا بوده و 
می تواند بخش��ی از فعاالن بازار را ناخودآگاه به 

حاشیه براند. 
ساده ترین و ش��اید کاراترین رویکرد معامالتی 
را می ت��وان تجمیع تقاضا به ش��مار آورد؛ یعنی 
خریداران کوچک ت��ر می توانند با تجمیع حجم 
خرید خود، با تقاضای بزرگ تری در بازار حاضر 
ش��ده و در فرآیند چانه زنی، حت��ی قیمت های 
کمتری را طلب کنند. این رویکرد اجرایی در بازار 
پلیمرها تجربه شده و به نسبت موفقیت هایی را 

نیز حاصل کرده است. 
حضور چن��د خریدار با یکدیگر ب��ا یک تقاضای 
واحد و یا حضور ب��ه صورت تعاون��ی در فرآیند 
خرید مواردی است که می تواند توانمندی صنایع 

پایین دستی و مصرف کننده آلومینیوم را افزایش 
داده و البته ذات همکاری و همبستگی بیشتر را 
در بین این بخش از فعاالن بازار افزایش دهد. با 
توجه به تجربیات پیش��ین و همچنین صادرات 
محور بودن بسیاری از صنایع مصرف کننده فلز 
آلومینیوم، این رویکرد اجرایی حتی در آینده ای 
نه چندان دور می تواند به ایجاد کنسرسیوم های 
صادراتی منجر شده و ذات بازاریابی و حفظ سهم 
بازار این صنعت را در بازاره��ای جهانی تقویت 
کند. امید اس��ت این موارد با دقت و حساسیت 
بیشتری از س��وی صنایع مصرف کننده تعقیب 
شود تا از یک سو حجم انتقادات موجود کاهش 
یافته و از سوی دیگر توانمندی این بخش مهم از 

اقتصاد کشور را تقویت کند.

Industrial and mineral صنعتی  و معدنی



30

نی
عد

 و م
تی

صنع



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

31

وضعیت�تولید�و�ذخایر�آلومینیوم�در�جهان�– میلیون�تن

درصد�استفاده�از�ظرفیت�های�ذخیره�معدنیاستخراج�بوکسیت�ظرفیت�تولیدتولید�جهانیسال
صنعتی�نصب�شده

۲01657.6007۲.500۲6۲.000۲8.000.00079.45
۲01557.50071.۲00۲93.000۲8.000.00080.76
۲01450.50066.900۲45.000۲8.000.00075.49
۲01347.6006۲.900۲83.000۲8.000.00075.68
۲01۲45.90057.000۲58.000۲8.000.00080.53
۲01144.40056.000۲59.000۲8.000.00079.۲9
۲01040.80053.500۲09.000۲9.000.00076.۲6
۲00937.30048.800199.000۲8.000.00076.43
۲00839.00044.600۲05.000۲7.000.00087.44
۲00738.0004۲.700۲0۲.000۲7.000.00088.99
۲00633.70037.900178.000۲5.000.00088.9۲

وضعیت�تولید�و�ظرفیت�تولید�آلومینیوم�در�برخی�از�کشورهای�جهان�– هزار�تن

ظرفیت�2016ظرفیت��2015تولید�2016تولید�2015

1587840۲0001730آمریکا
1650168017۲017۲0استرالیا
961970970970بحرین
77۲79014001400برزیل
۲8803۲503۲703۲70کانادا
31400310003860040100چین
۲360۲75038503850هند
1۲301۲3015501550نروژ
610640640640قطر

3530358041804180روسیه
68۲740740740عربستان سعودی
695690715715افریقای جنوبی

۲400۲400۲400۲400امارات متحده عربی
59006۲4083508370سایر کشورها

575005760071۲007۲500مجموع

وضعیت�معامله�آلومینیوم�در�بورس�کاال�-�تن

معاملهتقاضاعرضهبازه�زمانی�)ماهانه(

131001586011800شهریور 96
83601500078۲0مرداد 96
113۲01۲۲0010880تیر 96

1694091307890خرداد 96
1074034۲03100اردیبهشت 96
191۲075607460فروردین 96
168۲058۲05100اسفند 95
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بررسی بازار شمش در مناسبات تجاری صنعت فوالد 

معامالت�شمش�و�تختال�را�می�توان�داده�ای�برای�تخمین�اوضاع�پیش�روی�بازار�فوالد�به�شمار�آورد

عرضه�شـمش�فوالدی�در�بورس�کاالی�
ایـران�را�می�تـوان�داده�ای�مهـم�برای�
رصد�رخدادهای�پیش�روی�بازار�فوالد�
در�روزهـای�آینده�به�شـمار�آورد؛�زیرا�
جایـگاه�این�محصـول�میانـی�مهم�در�
بازار�فوالد�به�گونه�ای�است�که�بر�اساس�
واقعیت�هـای�عرضه�و�تقاضا�و�نوسـان�
قیمت�کشف�شـده،�می�توان�دورنمای�
قیمت�ها�در�بـازار�مصنوعـات�فوالدی�
همچون�میلگـرد�را�تخمیـن�زد.�به�جز�
تقابل�عرضه�و�تقاضا�و�قیمت�های�کشف�
شـده،�حجم�معامـالت�شـمش�در�این�
بـازار�داده�مهمی�بـرای�تغذیه�بـازار�از�
محصوالت�میانـی�مورد�نیاز�اسـت�که�
می�توانـد�به�صورت�کلی�بـازار�فوالد�را�
تحت�تاثیر�قرار�دهد.�با�فرض�این�موارد،�
شرایط�بازار�و�قیمت�شـمش�در�بورس�
کاالی�ایران�را�می�توان�به�عنوان�چراغ�
راهنمای�مهمی�در�بازار�فوالد�به�شـمار�
آورد�و�حتی�لقـب�آینده�نگر�بـازار�هم�
برای�شمش�چندان�غیرمنطقی�نیست.

 ش��مش فوالدی را می توان مهم ترین محصول میانی مقدمه
در بازار و صنعت فوالد به ش��مار آورد؛ زیرا بسیاری از 
مصنوعات ساختمانی همچون میلگرد و تیرآهن و حتی 
برخی مقاطع فوالدی از این محصول ساخته می شود. 
این در حالی اس��ت که در کنار ش��مش )بیلت و بلوم( 
می توان از اس��لب )تختال( به عنوان یکی از مهم ترین 
محصوالت میانی برای تولید ورق نیز نام برد که توجه 
به این دو بازار می تواند راهگش��ای تحلیل بسیاری از 
رخدادها در بازار فوالد به شمار بیاید؛ اگرچه این صراحت 
در خصوص بازار اسلب داخلی تا حدودی خوش بینانه 

به شمار می رود.
با توجه به مصوبات رس��می، بهای سنگ آهن و گندله 
بر مبنای نوس��ان قیمت در بورس کاالی ایران کشف 
نرخ می ش��ود که بر اهمیت قیمت های کشف شده در 
این بازار رسمی می افزاید. با توجه به دستورالعمل های 
جدید انتظار افزایش حجم عرضه شمش در بورس کاال 
قوت گرفته و شاید از هم اکنون بتوان به افزایش حجم 

معامالت این محصول در بورس خوش بین باشیم. 
با توجه به جایگاه شمش در تولید مصنوعات فوالدی 
حتی می توان قیمت ه��ای کنونی این محص��ول را با 
نرخ های کاالهایی همچون میلگرد در تناسبی مطلوب 
فرض کرد؛ بنابراین، با فرض رخدادهای جدید ش��اید 
بتوان از بهای ش��مش به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
داده های قیمتی برای تخمین قیمت تمام شده میلگرد 

و مصنوعات فوالدی مشابه نام برد؛ یعنی جایگاه شمش 
فوالدی را در این مناسبات تقویت می کند.

تداوم عرضه شمش فوالد از سوی کارخانه های معتبر در 
بورس کاالی ایران خود سیگنال مهمی برای مدیریت 
بازار خواهد بود که البته ب��ه افزایش حجم معامالت و 
تقویت توانمندی کش��ف نرخ در این بورس برای این 
محصول میانی مهم نیاز دارد. از سوی دیگر می توان به 
رخدادهای ماه های اخیر در بازار فوالد و نوسان قیمت ها 

و التهاب معامالت اشاره کرد.
براس��اس گزارش ها و آمار، اوج الته��اب در بازار فوالد 
امسال را می توان در مردادماه جست وجو کرد، اگرچه 
این نوس��ان قیمتی از اواس��ط تیرماه آغاز شد، پس با 
توجه به این س��یگنال می توان به ص��ورت دقیق تری 
وضعیت بازار شمش را بررس��ی کرد. نگاهی به نمودار 
حجم تقاضا به نس��بت حجم معامالت نشان می دهد 
که اوج التهاب تقاضا در تیرماه به ثبت رسیده که نشان 
می دهد آغاز التهاب در این ب��ازار در همین بازه زمانی 

کلید خورده است. 
از س��وی دیگر، در فروردین ماه امس��ال و دی پارسال، 
ش��مش فوالدی در بورس کاالی ایران عرضه نشد که 
نکته مهمی در خص��وص واقعیت های بازار به ش��مار 

می رود.
متوس��ط حجم تقاضا به نس��بت حجم معامالت در 
ماه های اخیر، رقم��ی نزدیک به 1/5 اس��ت؛ یعنی به 

آینده نگر بازار فوالد
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صورت کلی با فرض ثبت التهابات قیمتی در بازار، در 
برابر هر ت��ن معامله اگر 1/5 تن تقاضا به ثبت برس��د، 
ش��رایط بازار از حالت تعادل کلی خارج نش��ده است. 
البته وضعیت کلی در نمودارهای معامالت شمش در 
بورس کاالی ایران نشان می دهد که تقاضای شمش در 
مقایسه با حجم معامالت در شرایط تعادل بازار رقمی 
نزدیک به یک اس��ت و البته عدد یک و نزدیک به یک 
را می توان یک سیگنال مهم فنی به ش��مار آورد؛ زیرا 
خریداران این کاال اغلب کارخانه های نوردی هستند 
که در بورس کاال مواد اولیه خود را خریداری کرده و این 
به معنی آن است که فضای چندانی برای واسطه گری 
و س��فته بازی وجود ندارد.  حال اگر اوضاع این بازار از 
تعادل خارج شده و شاهد برتری جدی تقاضا بر عرضه ها 
باشیم، به این معناست که بازار، خود را برای تغییر فازی 

جدی آماده می کند. 
نکته دیگر را باید عرضه نشدن شمش دانست که این 
س��یگنال هم بازار را از تعادل خارج می کند؛ به عنوان 
مثال، در س��ه هفته ابتدایی مهر شاهد عرضه شمش 
در بورس کاال نبودیم ک��ه همین نکته احتمال برتری 
تقاضا بر عرضه را در بازار آزاد برجس��ته تر می س��ازد. 
نگاهی دقیق تر به رخدادهای بازار فوالد در هفته سوم 
مهر نشان می دهد که این بازار به سرعت در مسیر رشد 
قیمتی قرار گرفته تا جایی که بهای شمش در این بازه 
زمانی نزدیک به ۲00 تومان در هر کیلوگرم در بازار آزاد 
رشد کرد. به صورت دقیق تر در دو هفته ابتدایی مهر، 
بهای ش��مش در بازار آزاد به نزدیکی 1700 تومان در 
هر کیلوگرم کاهش یافت، ولی پس از آن حتی برخی 
از انواع شمش توانستند تا نزدیک به ۲ هزار تومان در هر 

کیلوگرم نیز برسند.
 این وضعیت کلی نشان می دهد که اگرچه توجه بازار به 
معامالت شمش در بورس کاال محدود است، ولی گویا 
بازار در هر حال به عرضه های بزرگ شمش در بورس 
کاالی ایران نیاز دارد و در صورتی که این عرضه ها انجام 
نشود، مصرف کنندگان بزرگ باالخره باید تقاضای خود 
را از جایی تامین کنند و این به معنی آن است که بازار 

پتانسیل رشد قیمتی بزرگی را تجربه می کند.
 این در حالی است که در رشد قیمت ها در هفته سوم 
مهرماه، افزایش قیمت قراضه و تقویت قیمت تمام شده 
دلیل اصلی رشد قیمتی عنوان شده، ولی اگر تقاضای در 
این بازار وجود نداشت، هیچ گاه رشد قیمتی بزرگی به 

ثبت نمی رسید.
 البته باید به این نکته نیز اش��اره داشت که اوایل فصل 

پاییز و به خصوص مصادف ب��ا دهه محرم، جمع آوری 
آهن قراضه با مشکل روبه رو می شود که بخشی از رشد 
بهای شمش به دلیل وقفه در عرضه گسترده قراضه را 

توجیه می کند.
نکته دیگر در خصوص بازار ش��مش را می توان حجم 
معامالت آن به ش��مار آورد که در یک س��ال گذشته، 
بیشترین حجم معامالت ماهانه، در ابتدا در آذرماه 95 و 
سپس در مردادماه 96 به ثبت رسید که البته وضعیت 

معامالتی مردادماه امسال اهمیت بیشتری دارد. 
همچنین، در تیرماه 96 نیز شاهد بودیم که برتری تقاضا 
به نسبت حجم عرضه و معامالت موجب شد تا التهابی 
محسوس در این بازار به ثبت برسد اگرچه پس از این 
فاز معامالتی، شمش فوالد بیشتری در این بازار مورد 
معامله قرار گرفت که نشان دهنده وجود تقاضای موثر 

در بازار فوالد بود. این 
در حال��ی اس��ت که 
التهاب بازار فوالد در 
اواخر شهریورماه 96 
به کلی فرو نشس��ت 
ک��ه نش��ان می دهد 
حجم معامله و عرضه 
ش��مش در ب��ورس 
کاالی ایران می تواند 
سیگنالی مهم برای 
رصد رخدادها در بازار 

فوالد باشد.
نکته مه��م دیگر در 

خصوص معامالت ش��مش را باید در چه��ره صادرات 
محور این بازار به شمار آورد. با توجه به صادرات بیش 
از پنج میلیون تن فوالد از کشور و همچنین پیش بینی 
بیش از هش��ت میلیون تن برای س��ال جاری باید به 
جایگاه شمش در مناسبات تجاری فوالد توجه بیشتری 
داشت؛ زیرا بخش بزرگی از صادرات فوالد خام کشور به 
این صورت در حال انجام است و شمش فوالدی یکی 

از عرضه های صادراتی مهم کشورمان به شمار می آید.
 این در حالی است که در سال های گذشته ایران بیش 
از چهار میلیون تن ش��مش فوالدی به صورت مرسوم 
واردات داشته ولی هم اکنون دو برابر این رقم را می توان 
پیش بینی صادراتی کشورمان به شمار آوریم. با توجه 
به این شرایط و با فرض نیاز به کشف بازارهای صادراتی 
جدید و البته تجربه موفقیت آمیز صادرات سنگ آهن در 
بورس کاال و همچنین جایگاه شمش در صنعت و بازار 
داخلی فوالد، شاید 
نیاز به ش��فافیت 
بیش��تری در این 

بازار حس شود.
 این در حالی است 
ک��ه تالش ه��ای 
ب��رای  دولت��ی 
عرض��ه حداکثری 
ش��مش در ب��ازار 
ف��والد می توان��د 
در قراب��ت کام��ل 
با پتانس��یل های 
صادرات��ی ف��والد 

خام نقش آفرینی کند؛ یعنی پس از تامین نیاز داخلی 
در بازار، پتانسیل های صادراتی نیز در دستور کار قرار 
گیرد. البته تفاوت قیمت تمام شده بین شمش تولیدی 
از سوی کارخانه های بزرگ در کنار واحدهای کوچک تر 
القایی نیز واقعیتی اس��ت که نمی ت��وان از کنار آن به 
سادگی عبور کرد؛ به عبارت ساده تر، باید نگاهی فراگیر 
به واقعیت های بازار فوالد داشته باشیم تا از یک سو از 
تمامی واحدهای صنعتی در کشور حمایتی جدی به 
عمل آمده و از سوی دیگر توسعه کلی در صنعت فوالد 
را به عنوان هدف اصلی مد نظر قرار داده و تا حدودی از 
بخشی نگری فاصله بگیریم. این دو سیگنال را می توان 
گاهی در تناقض با یکدیگر رصد کرد، اما ساز و کارهای 
بازار آزاد خود در نهایت می تواند بهترین کارنامه اجرایی 
را در این عرص��ه، نمایش دهد.  توج��ه به قیمت تمام 

شده تولیدات مختلف، وضعیت بازارهای صادراتی، نیاز 
داخلی، بهای قراضه، توسعه سرمایه گذاری های جدید 
برای تولید فوالد خام با فرض راندمان باالتر کوره های 
قوس در مقایس��ه با کوره های القای��ی و حتی تجربه 
کشورهایی همچون چین همگی مواردی است که آینده 

بازار فوالد را رقم خواهد زد.
 با توجه به صادرات محصوالت فوالدی و جایگاه شمش، 
اسلب و حتی آهن اس��فنجی در فرآیند صادرات باید 
گفت که از این پ��س رقیب اصلی ای��ران در بازارهای 
جهان��ی و منطق��ه ای تولیدکنندگان از کش��ورهای 
مشترک المنافع موسوم به CIS هستند که البته یکی 
از ارزان ترین نرخ های جهان را در سواحل دریای سیاه به 
خود اختصاص می دهند. با توجه به این شرایط باید در 
قیمت گذاری محصوالت توجه بسیاری داشت. اگرچه 
قطعا تامین نیاز بازار داخل��ی اولویت اصلی واحدهای 
بزرگ تولیدی در داخل کشور خواهد بود، اما توجه به 
بازارهای صادراتی نیز باید در نظر گرفته شود، آن هم 
در شرایطی که پتانسیل رشد حجم صادرات فوالد در 

کشورمان هر روز افزایش می یابد.
 با توجه به تمامی این موارد از یک س��و باید به افزایش 
حجم عرضه شمش فوالدی در بورس کاال توجه داشت 
و از س��وی دیگر ایجاد بازار صادراتی شمش در بورس 
را به عنوان یک برنامه مهم لحاظ ک��رد تا بتوان حتی 
تقاضای صادراتی محدود را نیز مدیریت کرده و از آنها 
سود جست. به نظر می رسد توجه عرضه کنندگان به 
عرضه های صادراتی ش��مش فوالد در ب��ورس کاالی 
ایران بتواند کلید آغاز به کار تاالر صادراتی ش��مش در 

این بورس باشد.
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دوگانه�رونق�– رکود�در�بازار�فلز�سرخ�چه�وضعیتی�را�پدید�می�آورد؟

خوش بینی های شکننده در بازار مس

مس�یکی�از�مهم�ترین�فلزات�در�بازار�صنعتی�بورس�کاالی�ایران�است�که�اغلب�در�روزهای�یکشنبه�مورد�معامله�قرار�می�گیرد�و�عرضه�های�
مس�کاتد�و�در�کنار�آن�مس�مفتول�از�جذابیت�فنی�و�اقتصادی�بیشتری�برخوردار�است.�بهای�این�فلز�در�بورس�کاالی�ایران�همچون�اغلب�
فلزات�بر�پایه�نرخ�های�جهانی�استخراج�شـده�در�بورس�فلزات�لندن�با�احتسـاب�بهای�دالر�در�بازار�آزاد�مورد�معامله�قرار�گرفته�که�این�
شرایط�تاکنون�مورد�پذیرش�بدنه�غالب�در�بازار�بوده�است.�با�توجه�به�مصرف�مس�در�سیم�و�کابل،�روزهای�گرم�سال�که�شاهد�ساخت�و�ساز�
بیشتری�در�کشور�هستیم،�زمان�اوج�تقاضای�فصلی�این�فلز�در�بورس�کاالست�که�اغلب�در�این�بازه�زمانی�شاهد�رشد�تقاضا،�جذابیت�خرید�
و�حتی�التهاب�در�بازار�مس�هسـتیم،�ولی�به�مرور�زمان�و�با�آغاز�روزهای�سرد�سال،�این�روند�به�سمت�تعادلی�نسبی�پیش�می�رود�تا�جایی�
که�در�روزهای�اخیر�باز�هم�شـاهد�آرامش�در�معامالت�بورس�کاال�هستیم.�این�در�حالی�است�که�تاکنون�حجم�معامالت�مس�در�بورس�کاال�
به�نسبت�مدت�مشابه�سال�قبل�از�آن��9درصد�کاهش�یافته،�ولی�ارزش�معامالت��10/1درصد�رشد�را�تجربه�می�کند.�از�سوی�دیگر�در�سال�
�95نیز�حجم�معامالت�مس��14درصد�افت�کرده،�ولی�ارزش�معامالت�آن��17درصد�تقویت�شده�است.�این�وضعیت�به�صراحت�نشان�دهنده�
رکوردی�نسبی�در�سال�های�اخیر�برای�تقاضای�مس�به�شمار�می�رود؛�اگرچه�در�روزهای�اوج�التهاب�در�بازار،�شاهد�برتری�تقاضا�بر�عرضه�ها�
بودیم�و�نشان�داد�که�بازار�به�صورت�مقطعی�رشد�تقاضا�را�تجربه�کرده�که�البته�شامل�تمامی�دوره�های�معامالتی�در�طول�یکسال�نیست.�
رکود�نسبی�در�بخش�ساخت�و�ساز�و�نیاز�به�مصرف�مس�در�سال�های�اخیر�در�کنار�رشد�قیمت�های�هفته�ها�و�ماه�های�اخیر�در�بازارهای�جهانی�

را�می�توان�از�واقعیت�های�این�بازار�مهم�به�شمار�آورد.
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نگاهی به وضعیت معامالتی م��س در بورس کاالی 
ایران،به خصوص برای مس کاتد نشان می دهد که 
با فروکش کردن التهاب در ب��ازار، عرضه مس کاتد 
به اندازه کافی در بازار فیزیکی به ثبت می رس��د که 
نشان دهنده آن است که بازار به تعادلی نسبی دست 
یافته و البته برتری حج��م عرضه بر تقاضا باالخص 
برای اوایل مهرماه نیز نشان دهنده کافی بودن عرضه 
مس در این بازار اس��ت. نکته مهم در خصوص بازار 
مس را باید پذیرش پایین بودن جذابیت سفته بازی 
به شمار آورد؛ یعنی التهاب بازار در روزهای گرم سال 
و البته عقب نشینی تقاضا در پاییز نشان می دهد که 
حجم تقاضای موثر تغییراتی جدی را در بر داش��ته 
و البته حتی در زمان هایی که احتمال رشد قیمتی 
وجود دارد نی��ز برتری تقاضا ب��ر عرضه ها ملموس 
نبود. این شرایط نشان می دهد که بازار مس بر پایه 
واقعیت های بنیادین خود نوسان کرده و البته با فرض 
واقعیتی به نام ضعف نقدینگ��ی، می توان با نگاهی 
راهبردی، به س��ادگی این بازار را با محوریت تامین 
نیاز واحدهای پایین دستی مدیریت کرد. با توجه به 
تعیین بهای مس در بورس کاال بر مبنای دالر آزاد و 
قیمت های جهانی و البته نوسان نرخ های بین المللی، 
توجه به عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی با محوریت 
قیمت های بورس فلزات لندن از اهمیت بس��زایی 
برخوردار بوده است؛ بنابراین با این واقعیت ها باید با 

دقت باالیی روبه رو شد.
کاربرد اصلی مس در جهان اغلب برای انتقال جریان 
الکتریسیته است و در مسیرهای انتقال برق از قطعات 
بسیار کوچک الکترونیکی تا سیم و کابل فشار قوی 
هنوز هم از مس استفاده می کنند. این در حالی است 

که بخشی از مصرف مس به دلیل استفاده گسترده از 
سیم و کابل آلومینیومی به کاهش رشد تقاضا منجر 
شده، ولی این نکته تاکنون به افت تقاضای کل در این 
بازار منتهی نشده است. پروژه های عمرانی، تجاری 
و س��اختمانی، خودروهای برقی و یا با سوخت مایع 
)بنزین و گازوئیل( و ماشین های الکتریکی و قطعات 
الکترونیکی را می توان از بازارهای مصرف اصلی مس 
در صنایع به شمار آورد که اغلب آنها مس را به صورت 
سیم و کابل مورد استفاده قرار می دهند؛ زیرا هدایت 
الکتریکی این فلز مطلوب این صنایع است. افزایش 
اس��تفاده از ماش��ین آالت برقی و الکتروموتورها در 
صنایع و لوازم خانگی و به خصوص خودروهای برقی، 
در کنار خوش بینی به تداوم رونق در س��اخت و ساز 
واحدهای مسکونی در اقصی نقاط جهان را می توان 
بازارهای آینده مس دانس��ت که می تواند به تقویت 

تقاضای موثر آن کمک کند.
با توجه به موارد فوق باید دقت بیش��تری به شرایط 
مصرف مس داشته باشیم. ویرانی های توفان هاوری 
و البته تداوم این قبیل مش��کالت آب و هوایی خود 
سیگنال مهمی برای رشد تقاضای مس در آمریکاست 
تا بتوان ویرانی های به جا مانده از این توفان را بازسازی 
کرد؛ البته اوج تقاضای مس را می توان برای نوسازی 
و احداث مجدد واحدهای ساختمانی و جایگزینی 
خودروهای آسیب دیده در این توفان ها و سیل ها در 
نظر گرفت. این مطلب خود تکانه قدرتمندی برای 
رشد تقاضا در این کشور محسوب می شود که از نگاه 
تحلیل گران به دور نمانده است. این در حالی است که 
موجودی انبارهای مس در بورس شیکاگو باالست و 
حتی یکی از رکوردهای موجودی در ماه های اخیر 
را ثبت کرده تا جایی که این رقم ب��ه ۲00 هزار تن 
افزایش یافته است. این مطلب نشان می دهد که حجم 
تاثیرگذاری این تقاضای بالق��وه می تواند برای کل 
بازارهای جهانی محدود باشد، ولی در هر حال برتری 
تقاضا بر عرضه در این بازار به رش��د قیمت ها منجر 
شده و همین سیگنال به افزایش قیمت ها در بازارهای 
جهانی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، اعتصاب ها 
در معادن شیلی نیز به پایان رسیده و البته زلزله این 
کشور نیز تاثیر چندانی بر تولید معدنی مس خالص 
بر جای نگذاشته اس��ت. وزیر معادن اندونزی نیز در 
اظهارنظری تخمین زده که برخی از معادن این کشور 
واگذار خواهند شد، ولی هنوز نمی توان در خصوص 
تاثیرگذاری این سیگنال بر بازار جهانی مس اظهارنظر 
قاطعی داش��ت. جمهوری کنگو نیز پیشنهادی به 
چین ارائه کرده که تا حد امکان بتواند از خام فروشی 
محصوالت خود فاصله گرفته و به کمک چین بخش 
اعظم فرآوری مواد معدنی و فلزاتی همچون مس را 

داخل این کشور انجام دهد.
بزرگ ترین تولیدکنن��ده مس در جهان در س��ال 
۲016 همچون سال های پیش، از آن شیلی با حجم 
تولید پنج میلیون و 500 هزار تن مس بود که البته 
به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن ۲60 هزار تن 
کاهش تولید را ثبت کرد. اعتصابات کارگری در این 
کش��ور همراه با رویکردهای دولتی به ذخایر و البته 
کاهش عیار معادن و همچنین زلزله های پیاپی در 

شیلی از مواردی بود که به کاهش حجم تولید مس 
خالص در این کش��ور انجامید که البته بار رسانه ای 
این رخدادها نیز بر ب��ازار این فلز تاثیرگذار بود. پس 
از شیلی، پرو با تولید ۲ میلیون و 300 هزار تن مس 
خالص در رتبه بعدی قرار داشته و البته به نسبت سال 
۲015 و تولید یک میلیون و 700 هزار تن، از رشد 
قابل توجهی برخوردار شده است. این وضعیت نشان 
می دهد که پرو با رشد تولید خود توانست بخشی از 
بازار مس شیلی را در سال گذشته میالدی به دست 
آورد که البته این وضعیت در ادامه با رقابت بین این 
دو کشور پی گرفته شده است. سومین تولیدکننده 
بزرگ مس در جهان آمریکاست که در سال ۲016 
توانست یک میلیون و 410 هزار تن مس تولید کند.

نکته دیگر در خصوص شرایط تولید مس در جهان را 
می توان ذخایر معدنی و قطعی آن به شمار آورد که 
البته از آمارهای فوق انتظار وجود بخش اعظم ذخایر 
معدنی در شیلی قابل برداشت اس��ت که البته این 
انتظار صحت دارد. آخرین برآوردها نشان می دهد 
که ذخایر معدنی مس خالص در شیلی ۲10 میلیون 
تن بوده و البته استرالیا با 89 میلیون تن، پرو با 81 
میلیون تن و آمریکا با 35 میلیون تن ذخیره قطعی 
در رتبه های بعدی قرار دارند. رتبه دوم اس��ترالیا در 
خصوص ذخایر مس در شرایطی خودنمایی می کند 
که تولید معدنی مس این کشور در سال ۲016 رقمی 
نزدیک به 970 هزار تن بوده که به نسبت ذخایر آن 
رقم پایینی به شمار رفته و البته این پتانسیل را ایجاد 
می کند که استرالیا در آینده به یکی از منابع بزرگ 
عرضه مس در جهان تبدیل شود. از سوی دیگر و به 
صورت کلی استخراج یک درصد و یا بیشتر از ذخایر 
معدنی در هر سال شرایط معمول در جهان است، ولی 
نگاهی به واقعیت های تولید این فلز نشان می دهد 
که ارقام استخراجی در بازار مس بسیار بیشتر از این 
قبیل انتظارات ایفای نق��ش می کند؛ یعنی چین با 
استخراج س��الیانه 6.۲1 درصد از ذخایر خود، یک 
رکورد مهم را به ثبت رسانده و سایر کشورها نیز چنین 
روندی را طی می کنند. انتظار برای افزایش ظرفیت 
تولید نش��ان می دهد که احتمال رش��د عرضه در 

بازارهای جهانی جدی است و همین نکته 
می تواند س��رعت گیر مهمی در بازارهای 
بین المللی به شمار رود، اما این موارد همه 
ماجرا نیست؛ زیرا کاهش نسبی موجودی 
انبارها به صورت کلی نشان از برتری تقاضا 
بر عرضه ها دارد. سخت گیری های دولت 
چین برای حفظ محیط زیس��ت موجب 
شده تا فلز مس نیز از این وضعیت بی نصیب 
نماند، اما برای بررسی بیشتر به آمارهای 
س��ال جاری نیاز اس��ت که در پایان سال 

میالدی مخابره خواهد شد.
نوسان بهای مس در س��ال های گذشته 
نشان می دهد که تغییرات این بازار شدید 
اس��ت. بهای مس قبل از بح��ران جهانی 
اقتصاد به هش��ت هزار و 900 دالر در هر 
تن رسید ولی پس از بحران سال ۲008 به 
کمتر از سه هزار دالر در هر تن هم رسید. 

بازار مس بر پايه 
واقعيت های بنيادين 

خود نوسان کرده 
و البته با فرض 

واقعيتی به نام ضعف 
نقدينگی، می توان 
با نگاهی راهبردی، 

به سادگی اين 
بازار را با محوريت 

تامين نياز واحدهای 
پايين دستی 
مديريت کرد
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جريان غالب در 
بازارهای فلزی، هم 
اکنون کاهشی است 
و تا زمانی که مس 
نتواند جريان قيمتی 
خود را از اين بازار 
تفکيک کند، شايد 
انتظار رشدهای 
محسوس در اين 
بازار بيش از حد 
خوش بينانه باشد

از آن زمان باز هم یک فاز رش��د قیمتی برجسته به 
ثبت رس��ید تا جایی که بهای مس در 9 فوریه سال 
۲011 به نزدیکی 10 هزار دالر در هر تن برای رکورد 
تاریخی خود رسید که نشان می دهد واقعیت های این 
بازار پیچیده تر از چیزی است که به نظر 
می رس��د. از آن دوران باز هم یک جریان 
کاهشی جدید آغاز ش��د تا جایی که در 
اوایل سال ۲016 به چهار هزار و 354 دالر 
در هر تن رسید که از آن زمان تاکنون در 

یک مسیر افزایشی نوسان می کند.
نوسان قیمت مس از ویژگی های مهمی 
حکایت می کن��د که یک��ی از آنها وجود 
پتانسیل جهش های قیمتی شدیدی است 
که البته در ماه ها و سال های اخیر تجربه 
شده اس��ت. این تجربیات نشان می دهد 
که از یک سو پیش بینی پذیر بودن بهای 
مس در سال های اخیر با ابهاماتی جدید 
همراه شده است و همچنین این پتانسیل 
نیز وجود دارد که اگر مس در س��طوحی 
پایین تر از ویژگی های بنیادین خود قرار 
گیرد، امکان جهش ش��دید قیمتی نیز 
متصور خواهد بود؛ به عنوان مثال، با روی 

کار آمدن ترامپ شاهد بودیم که بهای مس در طول 
۲0 روز از چهار ه��زار و 600 دالر به پنج هزار و 900 
دالر در هر تن رسید که جهشی بسیار بزرگ به شمار 
می رود. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت 
که فصل پاییز به صورت کلی زمان خوش یمنی برای 
مس به ش��مار می رود؛ زیرا رشد قیمت های فوق در 
اواخر نوامبر و اوایل اکتبر سال گذشته به ثبت رسیده 
که شاید رخدادهای مش��ابهی در سال جاری نیز به 

ثبت برسد.
از سوی دیگر،نگاهی به نوسان بهای مس در بازارهای 
جهان��ی و همچنین ثب��ت رکورد قیمت��ی 6 هزار و 
900 دالر در هفته های قبل و البته نرخ های کنونی 
همچنین رشد سایر فلزات پایه و ثبت سطوحی بسیار 
باال در بورس فلزات لندن نش��ان می دهد که گویی 
مس از متوسط رش��د قیمت فلزاتی همچون روی و 
آلومینیوم عقب ماند است و البته رشد قیمت هایی 
همچون س��رب را نیز تجربه نکرده است؛ یعنی این 
احتمال وجود دارد که پتانسیل های رشد قیمتی در 
این بازار تجمیع شده و گویی مس پتانسیل آزادشدن 

این توانمندی را برای خود محفوظ داشته است.
تغییر در موج��ودی انبارهای م��س در بازارهای 
جهانی هم شرایط نسبتا آرامی را سپری می کند؛ 

اگرچه در بازارهای شرقی شاهد کاهش موجودی 
انبارها ولی در بازارهای غربی ش��اهد ثبات نسبی 
این رقم و البته روند کاهش��ی آرامی هستیم. این 
موارد نش��ان می دهد که نمی توان از این داده به 
عنوان یکی از رخداده��ای تاثیرگذار در بازار مس 
سخن گفت؛ زیرا بخش بزرگی از این موجودی قابل 
معامله نبوده و رخدادهای دیگری همچون نوسان 
ارزش دالر، تاثیرگذاری مهم��ی را برای این بازار 
ایجاد کرده اس��ت. با توجه به تمامی این موارد در 
کنار امیدواری به توجه بازار به رخدادهای قیمتی 
در بازار مس می ت��وان این گونه اس��تناد کرد که 
خوش بینی ها در این بازار اگرچه به وفور خودنمایی 
می کند،ولی جریان غالب در بازارهای فلزی، هم 
اکنون کاهش��ی اس��ت و تا زمانی که مس نتواند 
جریان قیمتی خود را از این بازار تفکیک کند، شاید 
انتظار رشدهای محسوس در این بازار بیش از حد 
خوش بینانه باشد. به نظر می رسد که این پتانسیل 
یعنی تداوم احتمال رشد قیمت مس در بازارهای 
جهانی وجود داشته باشد؛ یعنی در صورتی که در 
ضعف کنونی بازار باز هم شاهد رشد قیمت و حتی 
ثبات نسبی بهای مس باشیم می توان به تغییر فاز 
سریع این بازار در هفته های آینده خوش بین بود.

وضعیت�تولید�معدنی�مس�و�ذخایر�قطعی�شناخته�شده�– هزار�تن

درصد�استخراج�از�ذخایرذخایر20152016
1.3801.41035.0004.03آمریکا
97197089.0001.09استرالیا
6977۲011.0006.55کانادا
5.7605.500۲10.000۲.6۲شیلی
1.7101.740۲8.0006.۲1چین

1.0۲0910۲0.0004.55کنگو )کینشازا(
71۲740۲0.0003.70زامبیا
1.700۲.30081.000۲.84پرو

73۲71030.000۲.37روسیه
19.10019.4007۲0.000۲.69کل

وضعیت�تولید�و�ذخایر�معدنی�مس�در�جهان�– هزار�تن

ذخایرتولیدسال
۲01619.4007۲0.000
۲01519.1007۲0.000
۲01418.500700.000
۲01318.300690.000
۲01۲16.900680.000
۲01116.100690.000
۲01015.900630.000
۲00915.900540.000
۲00815.400550.000
۲00715.400490.000
۲00615.100480.000
۲00515.000470.000
۲00414.600470.000
۲00313.900470.000
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مولیبدن یکی از فلزاتی اس��ت ک��ه در بورس 
کاالی ایران مورد معامله قرار می گیرد. این کاال 
اغلب به صورت کنس��انتره مولیبدن )سولفور 
مولیبدن –پودر سیاه رنگ( عرضه شده و پس از 
فرآوری به صورت اکسید مولیبدن )دی اکسید 
و تری اکسید مولیبدن( و یا فرومولیبدن و یا به 
صورت خالص مورد معامله قرار می گیرد؛ یعنی 
بازارهای تج��اری مولیبدن را ای��ن گروه های 
کاالیی تش��کیل می دهند. مولیب��دن اغلب به 
عنوان افزودن��ی به فلزات اضافه ش��ده و باعث 
تقویت ویژگی های فیزیکی و افزایش استحکام 
و مقاوم��ت فلزاتب��ه خصوص فوالد می ش��ود. 
مولیب��دن و کنس��انتره فل��زات گران به��ا در 
فرآیند فرآوری و تصفیه مس تولید می ش��ود.

عرضه کننده اصلی سولفور مولیبدن در بورس 
کاالی ایران، ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران 
است. در کشورمان کارخانه های مختلف تولید 
و فرآوری مولیبدن وجود دارند که کنس��انتره 
مولیبدن را ب��ه اکس��ید و فرومولیبدن تبدیل 
می کنند. بخش مهمی از مولیبدن تولیدی در 

کشورمان صادر می شود.
در یکسال و نیم پیش در بازارهای جهانی شاهد 
رشد بهای مولیبدن هس��تیم که موجب شده 
این فلز رشد قیمت های بزرگی را ثبت کند. به 
صورت دقیق تر بهای مولیبدن در اواخر س��ال 
۲010 و اوایل س��ال ۲011 رکوردهای قیمتی 
مهمی را تجربه کرد تا جایی که نرخ هایی بیش 
از 39 هزار دالر در هر تن نیز ثبت شد که ارقام 
بس��یار بزرگی به ش��مار می رود. این در حالی 
بود که از این دوره زمانی تا ابتدای سال ۲016 
میالدی، بهای مولیبدن نیز همچون بسیاری از 
فلزات مشابه وارد یک فاز کاهشی ممتد شد،ولی 
از آن دوران تاکنون ش��اهد رشد قیمت این فلز 
در بازارهای جهانی هس��تیم. در ابتدای س��ال 
۲016 بهای هرتن مولیبدن در بازارهای جهانی 
به نزدیکی 10 هزار دالر در هر تن کاهش یافت، 
ولی هم اکنون این نرخ تقویت ش��ده که نشان 
می دهد بهای مولیبدن از ابتدای س��ال ۲016 
تاکنون در یک مسیر افزایشی ممتد نوسان کرده 
است. این در حالی اس��ت که رشد قیمت های 
کنونی، موفقیت های بزرگی به ش��مار می رود؛ 
یعن��ی احتمال تغییر ف��از این ب��ازار به صورت 

مقطعی وجود دارد.
با توجه به نوس��ان قیمت ها در ب��ورس کاالی 
ایران بر مبنای قیمت های جهانی، در این بازار 

نیز ش��اهد این حجم 
از نوس��ان قیمت ه��ا 
بودی��م؛ ب��ه عن��وان 
مث��ال، در نیم��ه اول 
س��ال جاری ش��اهد 
معامله س��ه ه��زار و 
۲30 تن کنس��انتره 
مولیبدن به ارزش83 
میلیارد و 800 میلیون 
تومان بودی��م. این در 
حال��ی بود ک��ه حجم 
معامالت به نس��بت 
مدت مش��ابه س��ال 
قبل تغییری نداشت، 
ول��ی ارزش معامالت 
در این ب��ازه زمانی 51 

درصد رشد داشته است 
که نش��ان دهنده رش��د 

قیمت های فروش است. طی 
سال گذشته نیز 6 هزار و 40 تن مولیبدن 

به ارزش 114 میلی��ارد و 660 میلیون تومان 
معامله شد. این در حالی بود که حجم معامالت 
به نس��بت مدت مشابه س��ال قبل )سال94(، 
6/8 درصد کاهش یافت��ه، ولی ارزش معامالت 
نزدیک به 31 درص��د افزایش یافت��ه بود. این 
وضعیت نش��ان می دهد که از یک س��و حجم 
عرضه و همچنین حجم معامالت مولیبدن در 
بورس کاالی ایران تغییر چندانی نداشته، ولی 
تغیی��ر قیمت های جهانی دلیل اصلی نوس��ان 
ارزش معامالت به ش��مار م��ی رود. در 6 ماهه 
ابتدایی سال جاری حجم معامالت مولیبدن در 
بورس کاال 0/1 درصد از حجم کل معامالت را 
تشکیل داد، ولی همین معامالت یک درصد از 
کل ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. این 
وضعیت در سال گذش��ته هم شرایط مشابهی 
را تجربه کرد؛ یعنی ثب��ت 0/1 درصد از حجم 
معامالت به هم��راه ثبت 0/7 درص��د از ارزش 
معامالت را شاهد بودیم که نشان می دهد رشد 
بهای مولیبدن در بورس کاال سریع تر از افزایش 
قیمت ها در س��ایر بازارهای کاالیی خودنمایی 

کرده است.
در خصوص دورنمای بهای فل��ز مولیبدن باید 
گفت که ه��م اکنون دو طرزفک��ر اصلی دراین 
خص��وص وج��ود دارد. یکی از نظ��رات بر پایه 
کاهش محسوس بهای این فلز از روزهای اوج آن 

تاکنون، از 
احتمال تداوم رش��د قیمت ها حکایت داشته 

اس��ت؛هرچند که در بازارهای جهانی ش��اهد 
عقب نش��ینی آرام عرض��ه ای��ن فلز ب��ه دلیل 
ویژگی ه��ای فنی تولید هس��تیم ک��ه باز هم 
احتمال رش��د قیمت ها را تقوی��ت می کند. از 
س��وی دیگر طرزفکر دیگری در بازارها وجود 
دارد که از احتمال کاهش قیمت ها حکایت دارد، 
ولی در این خصوص نیز کاه��ش نرخ مقطعی 
فرض ش��ده و بازار باز هم می تواند پس از طی 
یک دوره زمانی محدود به روند افزایش��ی خود 
بازگردد. با توجه ب��ه این موارد ش��اید بازار در 
روزهای جاری و یا آینده کوت��اه مدت با فراز و 
فرود قیمت ها روبه رو باشد،اما در نهایت انتظار 
برای افزایش مجدد بهای مولیبدن در بازارهای 
جهانی وجود دارد. به نظر می رسد ابتدای سال 
۲016 کف قیمتی این فلز بوده و از آن زمان به 
بعد می توان به رشد قیمت ها امیدوار بود؛ یعنی 
خوش بینی ها در این ب��ازار باز هم ادامه خواهد 

داشت.
در پایان باید باز هم به این نکته اش��اره کرد که 
ساده ترین دورنمای قیمت ها به صورت مقطعی 
از احتمال عقب نشینی نرخ در کوتاه مدت خبر 
می دهد، ولی ب��ه احتمال قوی باز هم ش��اهد 
بهبود این بازار و تقویت حجم معامالت و رشد 

قیمت ها در روزهای سرد سال خواهیم بود.

 تداوم خوش بینی ها 

در بازار مولیبدن

Industrial and mineral صنعتی  و معدنی
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 نکته دیگر در خصوص بازار میلگرد را باید گستره 
وس��یع تولید و مصرف آن در ای��ران و اقصی نقاط 
جهان به شمار آورد که موجب شده تا بخش بزرگی 
از سرمایه گذاران به این بخش جذب شده و در نقاط 
مختلف، تولید و مصرف شود. همین ویژگی ساده 
باعث شده تا نوسان بهای این کاال در تقابل بیشتری 
با عرضه و تقاضا تغییر نرخ پیدا کرده و واقعیت های 
معامالتی،تاثیرگذاری بیشتری بر قیمت ها در این 
بازار داشته باش��د. به کمک همین ویژگی می توان 
نوسان قیمت میلگرد در بازار را یکی از شاخص های 
مهم بازار فوالد به شمار آورد، اگرچه نوسان قیمت 
س��ایر مصنوعات فوالدی رایج )ف��والد کربن دار-

غیرآلیاژی( نیز اغلب در تقارنی نسبی با نوسان بهای 
میلگرد تغییر می کند.

واقعیت های فوق، اهمیت نوسان قیمت میلگرد در 
بازار فوالد را برجسته تر می سازد؛ بنابراین، توجه به 
ویژگی های فنی تولید این کاال می تواند راهگشای 
بس��یاری از داده های مبهم در بازار فوالد به شمار 
آید. فرآیند تولید نهای��ی میلگرد و عرضه محصول 

آماده، در طی مرحله ساده ای به صورت تغییر شکل 
انجام می شود؛ یعنی ش��مش فوالد پس از گداخته 
شدن در کوره تغییر شکل یافته و به صورت میلگرد 
در ابعاد مختلف تولید می شود. به این فرآیند نورد 
گفته می ش��ود و البته واحدهای نوردی یا شمش 
مورد نی��از خود را ب��ه صورت مس��تقیم خریداری 
کرده و یا خودش��ان تولید می کنند. همین مطلب 
ساده نش��ان می دهد که واحدهای تولید میلگرد با 
یکدیگر تفاوت های عمیقی داشته و البته از شرایط 
مختلفی نیز برخوردار هس��تند. ناگفته پیداس��ت 
که واحدهایی که به صورت مس��تقیم شمش مورد 
نیاز خود را تولید می کنند با ارزش افزوده باالتری 
فعال بوده و البته سرمایه گذاری اولیه آنها نیز باالتر 
است. به صورت کلی شمش مورد نظر این واحدها 
یا از مواد اولیه معدنی در فرآیندهای تولیدی کوره 
بلند و یا احیا مستقیم تولید شده و یا در واحدهای 
ذوب قراضه به صورت ق��وس الکتریکی و یا القایی 
به دس��ت می آید. به صورت کلی در جهان قیمت 
تمام شده هر کیلوگرم شمش فوالد بدوم احتساب 

میلگرد�یکی�از�مهم�ترین�مصنوعات�فوالدی�
به�شمار�می�رود�که�از�کاربردهای�گوناگون�
برخوردار�است.�اغلب�مصرف�این�محصول�
در�احداث�پروژه�های�عمرانی�و�ساختمانی�
به�کار�گرفته�می�شـود�تا�جایی�که�می�توان�
گفت�در�تمامـی�واحدهای�سـاختمانی�به�
کار�می�رود.�این�محصول�به�دو�شکل�طویل�
و�در�هـم�پیچیـده�)کالف(�و�همچنیـن�به�
صورت�میله�ای�شکل�اغلب�به�طول��12متر�
مورد�اسـتفاده�قرار�می�گیرد،�اگرچه�انواع�
آجدار�آن�موسـوم�به�Rebarاز�بیشترین�
حجـم�تولیـد�و�مصـرف�در�ایران�و�سـایر�
کشـورهای�جهان�برخوردار�اسـت.�از�این�
مصنوع�فوالدی�بیشـتر�برای�مسلح�کردن�
بتن�استفاده�می�شود�تا�ویژگی�های�فنی�آن�

را�تقویت�کند.
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نمی توان به صراحت 
از ميلگرد ذوب آهن 

به عنوان ليدر قيمتی 
بازار ميلگرد نام 

برد، اما بهای اين 
محصول،به خصوص 

در بورس کاالی 
ايران، به عنوان يک 
معرف قيمتی مطرح 
است و شايد چراغ 

راهنمای بازار فوالد 
به شمار آيد
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س��رمایه گذاری اولیه، در کوره های القایی از همه 
بیشتر است و س��پس کوره های قوس الکتریکی، 
واحدهای احیا مستقیم )به همراه قوس( و سپس 
کوره بلن��د در رتبه های بعدی ق��رار می گیرند که 
نشان می دهد تولید شمش از سنگ آهن دانه بندی 
شده و زغال س��نگ )کک( کمترین هزینه تولید را 
در جهان به خود اختصاص داده و موجب ش��ده تا 
ذات تولید فوالدهای ساختمانی در جهان اغلب در 

این مکانیسم صورت گیرد.
در ن��گاه اهال��ی ب��ازار میلگ��رد )و حت��ی 
تیرآهن(،ذوب آهن اصفه��ان از بهترین کیفیت و 
خوش نامی برخوردار ب��وده و البته باالترین قیمت 
را به خود اختصاص داده است و واحدهای فوالدی 
دیگر در رتبه های بعدی قرار می گیرند. این شرایط 
باعث ش��ده تا محصوالت ذوب آه��ن اصفهان در 
بورس کاالی ای��ران و ب��ازار آزاد از جایگاه مهمی 
برخوردار باش��د و نرخ های کش��ف ش��ده در بازار 
داخلی و بورس کاال به عن��وان یک مالک مهم در 
قیمت سایر میلگردهای ساختمانی به شمار بیاید. 
این در حالی است که تولیدات ذوب آهن اصفهان 
نمی تواند بخش اعظم بازار داخلی را تامین کند و 
بنابراین نمی توان به صراحت از میلگرد ذوب آهن 
به عنوان لیدر قیمتی بازار میلگرد نام برد، اما بهای 
این محصول،به خصوص در بورس کاالی ایران، به 
عنوان یک معرف قیمتی و ش��اید چراغ راهنمای 

بازار فوالد به شمار آید.
ذات تعیین قیمت در بازار میلگرد بس��یار پیچیده 
است و در بازه های زمانی مختلف، شاهد تغییرات 
بسیاری در رویکردهای قیمتی در این بازار بوده ایم. 
قیمت های جهانی میلگ��رد و به خصوص نرخ های 
کشف شده در س��واحل خلیج فارس، بهای شمش 
در بازارهای جهانی و بازار داخل��ی، تعرفه واردات، 
قیمت دالر در ب��ازار آزاد و به خصوص تقابل عرضه 
و تقاضاس��ت که در نهایت بهای ش��مش را تعیین 
می کند؛ اگرچه نرخ های بورس کاالی ایران نیز تاثیر 
خاص خود را بر قیمت های بازار آزاد بر جای خواهد 
گذاشت. با توجه به موارد فوق می توان دسته بندی 
مشخصی از شیوه های کشف قیمت در بازار داخلی 
را در نظر گرفت که البته با فرض داده های محرز در 
اقتصاد، در دو گروه اصل��ی داده های موثر بر عرضه 
و داده های موثر بر تقاضا جای گی��ری قابل قبولی 
دارند. طی سال های گذشته که اغلب حجم تقاضا 
بیش از عرضه بود، وضعیت قیمت ها و حجم عرضه 
پیش��نهادی از س��وی عرضه کنندگان اصلی وزن 
بیش��تری در تعیین قیمت ها ایفا می کرد که البته 
از س��وی نهادهای نظارتی نیز مورد توجه و بررسی 
قرار می گرفت. این در حالی بود که در س��ال های 
گذش��ته، ایران یکی از بزرگ تری��ن واردکنندگان 
فوالد در منطقه به ش��مار می رفت، ولی هم اکنون 
ش��رایط متفاوتی در این بازار به چش��م می خورد. 
برآوردهای میدانی نش��ان می دهد ک��ه هم اکنون 
حجم عرضه فوالد در بازار داخلی بیش از تقاضای 
آن اس��ت که یکی از داده های مش��خص این ادعا 
را می ت��وان در حجم صادرات فوالد خام جس��تجو 
کنیم. این موضوع نشان می دهد که وزن تقاضا در 

سال های اخیر به نسبت وزن عرضه در تعیین قیمت 
برتری قابل توجهی پیدا کرده که آرامش نسبی بازار 
در ماه ها و حتی سال های اخیر را می توان از شواهد 
این اظهارنظر به ش��مار آورد، ولی همیشه هم این 
گونه نبوده اس��ت. به نظر می رس��د به صورت کلی 
حجم تقاضای موثر در بازار فوالد بهیک ثبات نسبی 
دس��ت پیدا کرده، اگرچه به آرامی در مسیر بهبود 
قرار گرفته است. این ثبات نسبی تقاضا موجب شده 
تا تکانه های عرضه باز هم تاثیرگذاریپیشین خود را 
در برهه هایی از زمان بر بازار فوالد بر جای بگذارد. 
طی هفته های گذشته کاهش حجم عرضه در بازار 
داخلی، به خصوص برای ش��مش فوالد، به رش��د 
قیمت این کاال منتهی ش��د و در نهایت بازار فوالد 
را به س��مت رش��د قیمتی مهمی رهنمون ساخت 
که به نظر یک رکورد در تاریخچه این بازار به شمار 
می آید. این در حالی بود که کاهش حجم عرضه در 
بازار داخلی و رشد حجم صادرات در شرایطی محقق 
شد که قیمت های جهانی نیز به صورت سرسام آوری 
ب��ا افزایش روبه رو ش��د که در کن��ار ورود تقاضای 
سفته بازیدر بازار داخلی، روزهایی خاص را به ثبت 
رس��اند تا جایی که بهای میلگرد حتی قیمت هایی 
بیش از ۲500 تومان در هر کیلوگرم را تجربه کرد.

این وضعیت نش��ان داده که هنوز ه��م داده های 
طرف عرضه در بازار داخلی برای بسیاری از بازارها 
همچون ب��ازار میلگ��رد تعیین تکلی��ف می کند؛ 
اگرچه داده های این بازار نشان می دهد که باز هم 
تقابل عرضه و تقاضا در بازار میلگرد فصل الخطاب 
جری��ان قیمت گ��ذاری در این بازار اس��ت. وجود 
تولیدکنندگان متعدد در اقصی نقاط ایران و تنوع و 
گوناگونی خریداران، در نهایت جریان غالب در این 
بازار را با تقابل واقعی عرضه و تقاضا شفاف می سازد 
تا جایی ک��ه در دو هفته اول آبانب��ه رغم افزایش 
قیمت دالر در بازار آزاد، باز هم شاهد ثبات نسبی 
قیمت ها بودیم؛ اگرچه فراز و فرودهای بس��یاری 
را در برخی از فهرس��ت های فروش در کشورمان 

مالحظه می کنیم.
در بازارهای جهانی ش��اهد کاه��ش آرام قیمت ها 
هس��تیم و با فرض تداوم رش��د قیمتی در روزها و 
هفته های اخیر، فاصله چندانی تا آرامش قیمت ها 
باقی نماند اس��ت؛ یعن��ی می توان ذات ای��ن بازار 
را با ثباتی نس��بی و البته ش��کننده ترس��یم کرد. 
این در حالی اس��ت که کاهش قیمت س��نگ آهن 
در کنار رش��د محدود بهای زغال س��نگ موجب 
شده تا ذهنیت بازار بر کاهش قیمت ها قرار گیرد، 
اگرچه کاهش واقعی حجم تولید در چین به دلیل 
محدودیت های زیست محیطی خود محرک مهمی 
برای حمایت از بازارهای این کشور به شمار می رود. 
از س��وی دیگر، روزهای سرد س��ال در کشورهای 
شرق آسیا و حتی نیم کره جنوبی زمین دوره مهمی 
از رشد تقاضا محس��وب می ش��ود که می تواند از 
بازارهای جهانی حمایت کند. در بازارهای آتی نیز 
شرایط مشابهی حکم فرماست؛ یعنی شاهد آرامش 
نس��بی معامالت و قیمت های آتی هس��تیم، ولی 
به آرامی افزایش حجم معام��الت در حال تبدیل 
شدن به س��یگنال مهمی از رشد قیمت هاست که 

باز هم دورنم��ای این بازار را با جذابیت بیش��تری 
همراه می سازد.

ب��رای تخمین بهای میلگ��رد در بازاره��ای جهانی 
باید ب��ه چند نکته مه��م توجه ک��رد؛ وضعیت بازار 
مس��کن و ساخت وس��ازهای جدید در چین، بهای 
س��نگ آهن و زغال س��نگ، داده های اقتصادی در 
کشور چین، قیمت شمش و وضعیت بازارهای آتی 
این کشور، بهای شمش صادراتی ایران و کشورهای 
مشترک المنافع موس��وم بهCIS،قیمت میلگرد در 
سواحل دریای سیاه، تعرفه صادرات شمش و حقوق 
دولتی صادرات میلگرد در کشور چین و حتی شرایط 
ساخت وساز و تولید در کشورهای عربی مواردی است 
که بر بازارهای جهانی میلگرد تاثیرگذار است؛ اگرچه 
وضعیت تعرفه واردات در کشورمان و همچنین بهای 
ارز نیز داده های دیگری است که برای تاثیرگذاریآنها 
بر ب��ازار ایران باید در نظر گرفته ش��ود. ب��ا توجه به 
سهولت و س��رمایه گذاری محدود تولید میلگرد از 
شمش فوالدی، دولت های بسیاری به جای واردات 
این کاال اقدام به حمایت از واردات شمش و احداث 
واحدهای نورد کرده که از یک س��و بخشی از ارزش 
اف��زوده تولید در کش��ورهای متبوع خ��ود صورت 
پذیرفته و از س��وی دیگر در ص��ورت تکانه های این 
بازار شرایط مطمئن تری را تجربه کنند. این در حالی 
اس��ت که با توجه به محدود شدن نس��بی بازارهای 
جهانی مصنوعات فوالدی به دلیل س��رمایه گذاری 
کش��ورهای مختلف بر تولید فوالد خام و یا احداث 
واحدهای نوردی، مج��ددا توجه به بازار ش��مش و 
محصوالت میانی جذابیت بیش��تری پی��دا کرده و 
ممکن است این بازارها در اقصی نقاط جهان توسعه 
بیشتری پیدا کنند. این در حالی است که کشورهایی 
با ذخایر انرژی بیش��تر،به خص��وص گاز طبیعی، به 
سمت استفاده از فرآیندهای احیاء مستقیم حرکت 
کرده و با واردات گندله و سنگ آهن، در تالش هستند 
تا تولید فوالد بومی را در اختیار داشته باشند که البته 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند. از سوی دیگر، هنوز هم کشورهای 
مهمی همچ��ون ترکیه و یا مصر و حت��ی امارات در 
نقش واردکننده ش��مش ایفای نقش کرده؛ اگرچه 

بازاره��ای دیگری همچون کش��ورهای 
شرق آس��یا همچون فیلیپین، تایلند و 
ویتنام نی��ز به عنوان بازاره��ای نوظهور 
جدید در ح��ال نقش آفرین��ی جدیدی 
هس��تند. این شرایط موجب ش��ده تا از 
یک سو سرمایه گذاری های برون مرزی 
برای اح��داث واحدهای ن��ورد جذابیت 
بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر بتوان 
به کش��ف بازارهای جدی��د خوش بین 
بود. با توجه به سخت گیری های زیست 
محیطی دولت چین بر تولید فوالد خام، 
به خصوص از ط��رف واحدهای قدیمی 
و آالینده محیط زیس��ت، شاید بتوان از 
این پس به تغییراتی عمیق در بازارهای 
جهانی امیدوار بود، هرچند که بازیگران 
جدیدی هم در بازار فوالد نقش آفرینی 

خواهند کرد.

Industrial and mineral صنعتی  و معدنی
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��در�حـال�حاضـر�میـزان�ظرفیـت�
تولید�سرب�و�روی�در�کشور�چقدر�است�و�از�این�
ظرفیت�چه�حجمی�استخراج�و�تولید�می�شود؟

بیش از 4۲0 هزار تن ظرفیت تولید س��رب ساالنه 
در کشور وجود دارد که از این میزان شاید تنها یک 
سوم آن تولید می شود. همچنین، در بخش روی نیز 
بیش از 480 هزار تن ظرفیت نصب ش��ده شمش 
روی وجود دارد ک��ه بیش از 35 درص��د آن تولید 
نمی شود. عالوه بر این، در بخش فرآوری نیز میزان 
ماش��ین آالت نصب ش��ده دقیقا پنج تا شش برابر 
ماده معدنی تولیدی است. با توجه به ظرفیت های 
موج��ود می توان عنوان ک��رد که مق��دار زیادی از 

ظرفیت هایمان خالی است.

��با�توجه�به�ایـن�میـزان�تولید،�آیا�
صادرات�سـرب�و�روی�توانسـته�اسـت�که�نیاز�

فعاالن�این�بخش�را�تامین�کند؟
در صادرات تقریبا خوب عمل شده است. به گونه ای 
که بیش از دو س��وم تولیدات در این صنعت صادر 
می ش��ود. در گذش��ته فق��ط ش��رکت های بزرگ 
محصوالت خ��ود را ص��ادر می کردن��د، ولی االن 
مجموعه ه��ای کوچک ه��م وارد ح��وزه صادرات 
شده اند. عمده محصوالت تولیدی روی نیز به بیش 
از 14 کش��ور صادر می ش��ود. محصوالت تولیدی 
از نظر کیفیت و با قیمت ه��ای جهانی قابل رقابت 
هس��تند و به هیچ عنوان تاب��ع قیمت های داخلی 
نیستند. همچنین، در صنعت سرب و روی، دولت 

باید پا را فرات��ر از اس��تراتژی صرفا بزرگ ش��دن 
شرکت ها در سطح ملی بگذارد تا این شرکت ها در 
سطح بین المللی قرار گیرند. وزارت صنعت و معدن 
تجارت، وزارت امور خارجه و س��فرای ما می توانند 
با همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان مسیر 
رس��یدن به بازارهای جدید صادراتی برای صنعت 
س��رب و روی را هموار کنند. در برخی موارد شاهد 
این هس��تیم که تصمیمات در این صنعت مش��ابه 
تصمیمات در هیچ کشور دیگری نیست؛ به عنوان 
مثال، س��ال 1391 ب��ا س��رمایه گذاری در معدن 
مهدی آباد، واحد بزرگی آنجا احداث کرده ایم. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دولت های قبلی به جای 
تشویق به افزایش تولید، به واحدهای تولیدکننده 

یک�فعال�معدنی:

تاالر 
صادراتی 
بورس کاال 
به کمک 
صنعت سرب 
و روی بیاید 

صنعت�سرب�و�روی�به�عنوان�یکی�از�صنایع�مهم�کشور�هنوز�نتوانسته�است�در�بورس�کاالی�
ایران،�از�نقشی�مانند�سایر�فلزات�و�کاالها�برخوردار�شود.�شاید�بخشی�از�کم�توجهی�به�این�
صنعت�ناشی�از�پایین�بودن�مصرف�سرب�و�روی�نسـبت�به�صنایع�دیگر�باشد.�مدیر�گروه�
صنعتی�زرین�معدن�آسیا�بخشـی�از�موانع�موجود�در�ورود�این�محصوالت�به�بورس�کاالی�
ایران�را�به�مشکالت�تولیدکنندگان�سـرب�و�روی�و�مواجه�آنها�در�تامین�مواد�اولیه�نسبت�
می�دهد.�»ابراهیم�جمیلی«�از�معدن�انگوران�در�گذشته�و�معدن�مهدی�آباد�در�شرایط�کنونی�
به�عنوان�تنها�معادنی�نام�می�برد�که�تامین�مواد�اولیه�صنعت�سرب�و�روی�را�بر�عهده�دارد؛�
بنابراین،�مشکالت�موجود�در�تامین�مواد�اولیه�صنعت�موجب�شده�است�تا�معادن�ترکیه�به�
واسطه�سرمایه�های�ایرانی�فعال�شود.�»جمیلی«�در�ادامه�طی�گفتگویی�با�دوماهنامه�»پیام�
اقتصادی�بورس�کاال«�به�بررسی�مزیت�های�معامالت�دو�کاالی�سرب�و�روی�در�دو�تاالر�داخلی�

و�صادراتی�بورس�کاالی�ایران�پرداخته�است�که�مشروح�آن�در�ادامه�آمده�است.
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��محبوبه�مغانیمقدمه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

تقريبا عمده تکنولوژی 
الزم را از خارج به 

داخل منتقل کرده ايم؛ 
بر اين اساس فکر 

می کنم بايد بورس 
کاالی ايران با تاالر 

صادراتی اش به کمک 
اين صنعت بيايد و 

نبايد در اين شرايط 
سرمايه گذار داخلی را 

فدای خارجيان کنيم
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روی عنوان می کرد که ظرفیت تولید خود را کاهش 
دهید. جای تعجب دارد ک��ه این وزارتخانه به جای 
حمایت از واح��دی که می توان��د در عرصه جهانی 
نقش آفرینی کند، س��رمایه گذار داخلی را به جرم 
اینکه چرا واحد بزرگ اح��داث کرده و با واحدهای 
فعال خارجی در این صنعت قابل رقابت است، تنبیه   
و حتی توصی��ه می کند که ظرفی��ت تولید خود را 

کاهش دهد.
��دلیـل�ایـن�تصمیمـات�را�چـه�

می�دانید؟
دلیل این مساله بهانه ورود س��رمایه گذار خارجی 
به این صنعت بود که این میزان تولید مانع از ورود 
س��رمایه گذار خارجی به این عرصه می شود. قطعا 
این مساله با سیاست های اقتصاد مقاومتی و آنچه 
که در کشورهای دیگر عمل می شود، مغایرت دارد. 
در حالی سرمایه گذاران خارجی از سوی دولت مورد 
حمایت قرار می گیرند که سرمایه گذاران داخلی باید 
از هزار پیچ و خم بوروکراسی بگذرند؛ بنابراین، باید 
نحوه نگرشمان را به این صنعت تغییر دهیم. تقریبا 
عمده تکنولوژی الزم را از خ��ارج به داخل منتقل 
کرده ایم؛ بر این اساس شاید در حال حاضر چندان به 
تکنولوژی پیچیده خارجی نیازی نداشته باشیم. به 
نظر من این یکی از موفقیت های صنعت است. بر این 
اس��اس فکر می کنم باید بورس کاالی ایران با تاالر 
صادراتی اش به کمک این صنعت بیاید و نباید در این 
شرایط سرمایه گذار داخلی را فدای خارجیان کنیم.
��در�حال�حاضر�مهم�ترین�مشتریان�

سرب�و�روی�ایران،�چه�کشورهایی�هستند؟
بخش اعظم محصول تولیدی ما راهی کش��ورهای 

ترکیه، امارات، پاکستان، کره جنوبی، هند، تایوان، 
چین و مالزی می ش��ود. قبل از اینکه با عربستان و 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس با مشکل روبه رو 
شویم به کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس نیز 
صادرات داشتیم. در هر صورت به لحاظ کیفیت، ما 
از کیفیت جهانی برخوردار هستیم و از نظر قیمت 
نیز، همان قیمت رقابتی جهانی را داریم؛ بنابراین، 
در خصوص صادرات چیزی کم نداریم. شرکت های 
فعال در این صنعت از ت��وان صادراتی برخوردارند، 
ولی گاهی اوق��ات تصمیماتی که گرفته می ش��ود 
مقداری مشکل آفرین اس��ت. پس باید مشوق ها را 

بیشتر کنیم.
��در�صـورت�ورود�سـرب�و�روی�در�
بورس�کاالی�ایـران،�فرمول�قیمت�گـذاری�آن�
چگونه�خواهد�بود؟�و�معامله�این�کاالها�در�بورس�
کاال�چه�جذابیتـی�می�تواند�بـرای�تولیدکننده�

داشته�باشد؟
ورود س��رب و روی به بورس کاالی ایران می تواند 
باعث شفافیت قیمت ها شود. ش��رکت های فعال 
در ای��ن صنعت ک��ه وارد ب��ورس کاال می ش��وند 
ش��رکت های بزرگی هس��تند که در ح��ال حاضر 
نیز قیمت محص��والت آنها بر مبن��ای قیمت های 
جهانی تعیین می شود، این قیمت های جهانی را نه 
مصرف کننده تعیین می کند و نه تولیدکننده؛ بلکه 
براساس فرمولی از میزان عرضه و تقاضا در جهان 
تعیین می ش��ود؛ بنابراین، ورود ای��ن محصوالت 
در ب��ورس کاال می تواند باعث رقاب��ت خریداران و 
فروشندگان شود. ضمن اینکه شفافیت در معامالت 
نیز میسر می شود. در واقع با ثبت این معامالت در 
دفاتر ثبتی، مالیات آن نیز پرداخت می شود و حمل 
آنها نیز مشخص است. در واقع یکی از مشکالتی که 
در حال حاضر با آن روبه رو هس��تیم، ثبت نکردن 
فاکتور خرید از س��وی برخی از شرکت هاست که 
این مساله سبب می شود عده ای از مشتریان خود 

را از دست بدهیم.
��منظورتـان�از�اینکـه�فاکتـور�

نمی�گیرند،�چیست؟
یکسری کاالها بدون فاکتور خریداری می شوند و 
معامله انجام شده در جایی به ثبت نمی رسد. در این 
میان ما به عنوان یک شرکت بورسی نمی توانیم این 
معامالت را انجام دهیم. اگر تولیدکننده ای مالیات 
بر ارزش اف��زوده را پرداخت نکن��د، این مجموعه 
بورس��ی قادر به رقابت با آن نیست. بر این اساس، 
ورود محصوالت سرب و روی به بورس کاال باعث 
می ش��ود که ش��فافیت به معامالت ای��ن صنعت 
بازگردد و همه ملزم به شفافیت شوند. این شفافیت 
در معامالت سرب و روی هم به نفع دولت است و 
هم به نفع تولیدکننده و مصرف کنن��ده. در واقع 
حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده مشخص 
می شود. دولت نیز مالیات و عوارض قانونی اش را 
می گیرد؛ همچنین دیگر مزیتی که می تواند ورود 
س��رب و روی در بورس کاال داشته باشد این است 
که مشخص می ش��ود کدام تولیدکننده در حال 
تولید است؛ چرا که بخشی از تولیدکنندگان تولید 
نمی کنند و فقط از س��همیه خاک به��ره می برند. 

در واقع یک تولیدکننده در حالی از مقدار زیادی 
سهمیه خاک اس��تفاده می کند که در دفاتر خود 

زیان نشان می دهد.
��پس�به�نظـر�شـما�ورود�واحدهای�
تولیدکننده�سرب�و�روی�به�بورس�کاال،�به�مساله�

سهمیه�خاک�نظم�می�دهد؟
بله؛ ما باید قبول کنیم که کشور ما باید به سمت و 
سوی عدالت مالیاتی گام بردارد. واحدهای تولیدی 
باید در ازای خدماتی که دریافت می کنند، مالیات 

پرداخت کنند.
��به�نظر�شما�بورس�کاال�برای�ترغیب�
واحدهـای�تولیدکننده�سـرب�و�روی�به�عرضه�
محصولشـان�در�این�بورس،�چـه�مزیت�هایی�را�

باید�برای�آنها�در�نظر�گیرد؟
من فکر می کن��م اولین کاری که ب��ورس کاال باید 
انج��ام دهد برگزاری جلس��ات هم اندیش��ی میان 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان باش��د؛ چرا که 
ما به عن��وان واحدهای تولیدکننده س��رب و روی 
یاد گرفته ایم که به صورت سنتی معامالت خود را 
انجام دهیم. این در حالی اس��ت که انجام معامالت 
سرب و روی در بورس کاال، روند فعالیتی ما را شفاف 
و مناف��ع تولیدکننده و مصرف کنن��ده را نیز حفظ 
می کند. حتی در ادامه فعالیت می توانیم به تدریج 
صادرات خود را از طریق رینگ صادراتی بورس کاال 
انجام دهیم و از رقابت ه��ای منفی تولیدکنندگان 
بکاهیم. گاهی تولیدکنندگان به دلیل نیاز به پول، 
رقابت های منفی را در پیش می گیرند. حتی شاهد 
این هستیم که در بازار داخلی، تولیدکننده به دلیل 
برخورداری از تعهد خارج��ی، کاالی خود را صادر 

کرده است و از تامین نیاز داخلی سر باز می زند.
��و�در�پایان؟

با توجه به پایین بودن س��هم صنعت سرب و روی 
نس��بت به دیگر صنایع در عرصه تولید کشور، باید 
با ورود این محصول به ب��ورس کاال جذابیت تولید 
را در محصوالت این صنع��ت افزایش دهیم و نباید 
به میزان سقف تولید کنونی قانع بود. در واقع باید 
تالش کنیم که سهم خود را در بازارهای جهانی به 
دست آوریم. اگر با سقف یک میلیون تنی ظرفیت 

میزان تولید س��رب و روی در کشور، 
قیمت این محصول را به طور متوسط 
۲700 یا ۲800 دالر در نظر بگیریم، 
از بازار ۲ میلیارد و 800 میلیون دالری 
سرب و روی برخورداریم که این میزان 
با خیلی از بازارهای دیگر قابل مقایسه 
نیست. اگر این رقم به ریال تبدیل شود 
می تواند رشد خوبی را در بخش معدنی 
به وجود آورد. تاکنون در صنعت سرب 
و روی بسیار کم سرمایه گذاری شده 
است. اگر صنعت روی و سرب هم مانند 
بخش پتروشیمی، فوالد و زغال سنگ 
از سرمایه گذاری های دولتی برخوردار 
می ش��د و مورد توجه بیش��تری قرار 
می گرف��ت، می توانس��تیم در این دو 
صنعت نیز شاهد حجم باالی معامالت 

و ارزآوری باشیم.

Industrial and mineral صنعتی  و معدنی
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نشانه�های�بازگشت�رونق�اقتصادی�در�نگاه�به�آمار��6ماهه�معامالت�بورس�کاالی�ایران

 رشد 27 درصدی ارزش معامالت
 روی ریل محصوالت فلزی و پتروشیمی

بررسی�آمار�معامالت�بورس�کاالی�ایران�در��6ماه�نخست�امسال�بیانگر�آن�است�که�نشانه�های�بازگشت�رونق�اقتصادی�در�برخی�صنایع�به�وضوح�نمایان�شده�
است؛�به�طوری�که�روند�صعودی�معامالت�کاالها�در�عمده�تاالرهای�معامالتی�بازار�فیزیکی�مشاهده�می�شود.�بورس�کاال�در�سال��95با�ثبت�ارزش�معامالت�
�817هزار�میلیارد�ریالی�و�رشد��73درصدی�به�نسبت�سال�94،�رکورد�ارزش�معامالت�از�ابتدای�تاسیس�خود�را�شکست�که�در�ادامه�این�روند�نکته�قابل�توجه،�
رشد��25درصدی�ارزش�معامالت�بازار�فیزیکی�طی�نیمه�نخست�سال�جاری�به�نسبت�مدت�مشابه�سال��95است.�براساس�آمار�منتشره�از�پنج�گروه�معامالتی�
بازار�فیزیکی�شامل�محصوالت�صنعتی�و�معدنی،�پتروشیمی،�فرآورده�های�نفتی،�کشاورزی�و�بازار�فرعی،�حجم�و�ارزش�معامالت�این�بخش�بورس�کاال�در��6
ماهه�نخست�سال��96نسبت�به��6ماه�ابتدایی�سال��95رشد�داشته�است.�البته�تنها�گروه�مستثنی�از�این�افزایش،�طال�است�که�از�نظر�حجم�و�ارزش�در�بورس�
کاال�کاهش�را�تجربه�کرده،�اما�با�توجه�به�اینکه�این�محصول�نسبت�محسوسی�از�کل�بازار�فیزیکی�بورس�کاالی�ایران�را�تشکیل�نمی�دهد،�از�این�رو،�تغییرات�
منفی�آن،�رشد�این�بازار�را�محدود�نکرده�است.�در�این�میان�صعودی�ترین�روند�حجم�و�ارزش�معامالت�در�بخش�بازارهای�فیزیکی�متعلق�به�گروه�کاالهای�
فرعی�است.�نگاهی�به�بازار�مشتقه�بورس�کاالی�ایران�در�دو�گروه�قراردادهای�آتی�و�اختیار�معامله�نیز�نشان�می�دهد�که�با�توجه�به�آرامش�نسبی�بازار�طالی�
جهانی�و�داخلی�به�نسبت�سال�گذشته،�در�مجموع�این�دو�بازار�با�کاهش��18درصدی�در�حجم�و��2درصدی�در�ارزش�روبه�رو�شده�اند.�در�مجموع�عملکرد��6ماهه�
کل�بازارهای�بورس�کاالی�ایران�با�وجود�کاهش��17درصدی�در�حجم�معامالت�با�رشد�چهار�درصدی�ارزش�معامالت�روبه�رو�بوده�است�که�با�توجه�به�نسبت�
حداکثری�حجم�بازار�کاالهای�فیزیکی�از�کل�بورس�کاالی�ایران،�ریشه�این�افزایش�ارزش�در�بازار�کاالهای�فیزیکی�بیش�از�سایر�بازارها�مشهود�بوده�است.

�نمودار�شماره�یک-�ارزش�بازارهای�بورس�کاالی�ایران�در��6ماه�نخست�
سال�های��95و�96

 

با توجه به آمار، در این خصوص بازار فیزیکی با بیش��ترین درصد از نظر اثرگذاری بر 
جریان غالب ش��رکت بورس کاالی ایران نیازمند تفسیر بیشتری است. محصوالت 
صنعتی و معدنی که بیشترین ارزش را در این بازار دارا هستند، اگرچه در برخی از انواع 
معامالت سلف، نقدی و نسیه کاهش حجم مبادالت داشته اما ارزش بازار به گونه ای 
تغییر کرده که این بازار در مقایسه با 6 ماهه اول سال گذشته ۲3.8 درصد رشد داشته 
است. رشد 11/8 درصدی حجم و ۲7 درصدی ارزش محصوالت پتروشیمی در 6 ماهه 
اول سال 96 منعکس کننده رونق معامالت این محصوالت در دو نوع معامالت سلف و 

نقدی است که البته در بازار نقدی با اقبال بیشتری مواجه بوده است.
محصوالت فرآورده های نفتی سومین گروه از نظر گستردگی و ارزش در بازار فیزیکی بورس 
کاالست که در معامالت سلف با کاهش ارزش و در معامالت نقدی و نسیه نسبت به 6 ماه 
مشابه در سال گذشته رشد داشته و در مجموع 49 درصد در 6 ماهه اول امسال افزایش یافته 
است. محصوالت کشاورزی تنها گروهی است که با وجود افزایش ارزش در معامالت نقدی با 

کاهش ارزش در معامالت سلف و نسیه مواجه بوده و در نهایت کاهش ارزش داشته، این در 
حالی است که حجم مبادالت در این گروه 6 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. بیشترین 
رونق در بازارهای بورس کاالی ایران مربوط به بازار فرعی است که با افزایش ارزش و حجم 
مبادالت در تمام انواع معامالت به وقوع پیوسته است؛ این بازار در مجموع با وضعیت سبز در 
هرسه نوع معامالت سلف، نقدی و نسیه، رشد ۲64 درصدی حجم و ۲44 درصدی ارزش 
را ثبت کرده است. در مجموع براس��اس آمار بورس کاالی ایران، طی 6 ماهه ابتدایی سال 
1396، بازار فیزیکی در پنج زیر گروه اصلی، از نظر حجم معامالت 1/37 درصد و از نظر ارزش 
معامالت ۲7 درصد نسبت به 6 ماهه ابتدایی سال 1395 ارتقا یافته است. بیشترین افزایش 
با توجه به آمار، مربوط به معامالت نقدی با 49.6 درصد و سپس معامالت سلف با ۲.1 درصد 
است؛ اما معامالت نسیه 85 درصد نزول داشته که برآیند کاهش در زیرگروه های مختلف 
از جمله محصوالت صنعتی و معدنی و محصوالت کشاورزی است. نمودار شماره ۲، درصد 

تغییرات 6 ماهه اول سال 96 را نسبت به 6 ماهه اول سال 95 نشان می دهد.

نمودار�شماره�2-�درصد�تغییر�حجم�و�ارزش�معامالت�بورس�کاالی�ایران�به�
�تفکیک�بازارها�در��6ماه�نخست�سال�های��95و�96
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آلومینیوم، روی، فوالد، مس، کنستانتره، کنستانتره مولیبدن، کک، سنگ آهن، 
سیمان و خودرو از محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شده در یک سال گذشته 
بورس کاال هستند. اگرچه تغییرات آلومینیوم به عنوان کاالیی که بیشترین 
س��هم را در محصوالت صنعتی و معدنی به خود اختصاص داده، طبیعتا تاثیر 
بیشتری بر وضعیت این تاالر در بورس کاالی ایران دارد، اما کک با 338 درصد 
تغییر مثبت از نظر حجم و 3۲6 درصد افزایش ارزش، از سایر کاالهای عرضه 
شده در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی گوی سبقت را از نظر دامنه افزایش 
ربوده است. پس از کک، کنستانتره با 88 درصد رش��د ارزش در جایگاه دوم 
تغییرات مثبت و رونق آفرین این بازار قرار دارد. این در حالی اس��ت که ارزش 
س��ایر محصوالت در بازار به غیر از س��نگ آهن که 33 درصد نزول داش��ته و 
سیمان که 6 ماهه ابتدایی سال 96 در بازار عرضه نشده است، صعودی بوده و 
در مجموع ارزش کل کاالهای گروه محصوالت صنعتی و معدنی ۲4/9 درصد 
رشد داشته اند. طال نیز به عنوان یکی از کاالهای مورد معامله در بورس کاالی 
ایران با کاهش 81 درصدی ارزش مواجه شده است. نمودار شماره سه، تغییرات 
کاالهای مختلف عرضه شده در این تاالر محصوالت صنعتی و معدنی از نظر 

حجم و ارزش معامالتی را به نمایش می گذارد.

نمودار�شماره�3-�تغییرات�حجم�و�ارزش�معامالت�تاالر�صنعتی�و�معدنی�در�
�6ماه�نخست�سال�های��95و��96به�تفکیک�محصوالت

محصوالت کش��اورزی نیز در 18 زیرگ��روه مختلف مبادله می ش��ود. این تاالر 
معامالتی در پایان 6 ماهه اول س��ال 96 علی رغم رشد از نظر حجم، رشد ارزشی 
نداشته است. روغن خام و گندم از کاالهایی بوده اند که ارزش آنها رشد را تجربه 
کرده است. کاالهایی مثل مرغ، جوجه، تخم مرغ و عدس که برای اولین بار عرضه 
شده اند، با وجود روند قابل قبول عرضه و معامله برخی از آنها، تاثیر چشمگیری 
در حجم و ارزش معامالت کل نداشته اند؛ در مجموع تاالر محصوالت کشاورزی 6 

درصد رشد حجمی داشته و تغییری در ارزش ثبت نکرده است.

�نمودار�شماره4-�تغییرات�حجم�و�ارزش�معامالت�تاالر�محصوالت�
کشاورزی�طی�سال�های��95و��96به�تفکیک�محصوالت

بازار فرعی با 13 زیر گروه ترکیبی بیش از سایر بازارهای فرعی بازدهی و افزایش 
ارزش داشته است.

 این افزایش ارزش بیش��تر در زیرگروه  معدنی، س��ولفات و کش��اورزی رخ داده 
است؛ در مجموع این بازار با ۲64 درصد رشد حجمی و ۲44 درصد رشد ارزشی، 

بیشترین تغییرات را در میان بازارها طی نیمه نخست امسال دارا بوده است.

نمودار�شماره�5-�تغییرات�حجم�و�ارزش�معامالت�تاالر�فرعی�بورس�کاال�
طی�سال�های��95و��96به�تفکیک�محصوالت

معامالت تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در دو زیرگروه پتروشیمی و 
فرآورده های نفتی صورت گرفته است. 

گروه محصوالت پتروش��یمی، ۲7 درصد رش��د ارزش و همچنین 1۲ درصد 
افزایش حجم مبادالت را رقم زده اس��ت که از این مق��دار، زیر گروه کاالهای 
شیمیایی 64 درصد افزایش ارزش داشته و پلیمرها ۲1 درصد؛ این در حالی 
اس��ت که گازها و خوراک ها 40 درصد نزول ارزش و 38 درصد کاهش حجم 
نس��بت به 6 ماهه ابتدایی س��ال 95 داش��ته اند. همچنین، در کنار کاالهای 
پتروش��یمی، فرآورده های نفتی با 49 درصد افزای��ش ارزش و 10/3 درصد 

افزایش حجم معامله مواجه شده اند.
 این ارقام برآورد تغییرات هفت کاالی معامالت��ی از جمله روغن، قیر، وکیوم 
باتوم، گوگرد، لوب کات، سالپس واکس و عایق رطوبتی است. گفتنی است، در 
مجموع تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 35 درصد رشد ارزش و 10/5 

درصد افزایش حجم معامالت داشته که رونق در این بازار را نشان می دهد.

نمودار�شماره�6-�تغییرات�حجم�و�ارزش�معامالت�تاالر�فرآورده�های�نفتی�و�
�پتروشیمی�در��6ماه�نخست�سال�های��95و��96به�تفکیک�محصوالت

�
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کاربرد محصوالت ش��یمیایی متنوع بوده و در تولید 
محص��والت مختلف��ی همچ��ون پلیمره��ا، مصالح 
س��اختمانی، کاشی و س��رامیک ها، چس��ب و رزین، 
کود و سم و بس��یاری از کاالهای دیگر به کار می رود. 
این در حالی اس��ت که پلیمرها در بین اهال��ی بازار از 
اهمیت و جذابیت بیش��تری برخوردار است و صنایع 
پایین دس��تی مش��تری های اصلی این گروه کاالیی 
هستند. پلی پروپیلن ها، PVC ها، پلی اتیلن ها )انواع 
سبک خطی، سبک فیلم، س��نگین فیلم، اکستروژن 
و تزریق��ی و ترفتاالت بطری و نس��اجی و س��نگین 
دورانی( و پلی استایرن ها را می توان چهار گروه اصلی 
پلیمرها در بورس کاالی ایران به ش��مار آورد. اگرچه 
تقسیم بندی های فوق بر مبنای ویژگی های فنی است، 
ولی ب��ازار چارچوب های خود را ب��رای قضاوت لحاظ 
می کند. به صورت کلی بازار پلیمره��ا در ادبیات بازار 
و البته فعالیت های واس��طه گری به دو گروه جذاب و 
رایج تقسیم می شود که بررس��ی آنها می تواند چهره 
واضح تری از این بازار را ترسیم کند؛ به عنوان مثال، در 
ماه های اخیر و تاکنون اغلب گریدهای پلی پروپیلنی 
در زمره گریدهای جذاب به شمار می آید، یعنی اغلب، 
تقاضای آنها از عرضه بیشتر بوده و همین ویژگی موجب 
می شود تا رشد قیمت هایی فراگیر و التهاب برای خرید 
به ثبت برسد. تالش برای خرید به هر قیمتی به امید 

فروش در بازار آزاد و کسب سود یکی از ویژگی های این 
بازار به ش��مار می آید، اگرچه برای تمامی گریدها در 
همه دوره های زمانی این وضعیت وجود ندارد؛ به عنوان 
مثال، گریدهای لوله و پلی اتیلن های سنگین اکستروژن 
و حتی پلی استایرن های انبس��اطی و پلی اتیلن های 
سنگین دورانی اغلب به عنوان گریدهای جذاب به شمار 
می روند، ولی همین شرایط همیشه محقق نشده و تغییر 
ویژگی های فنی بازار و عقب نشینی تقاضای موثر و البته 
فراز و فرود نسبت تقاضا بر عرضه ها با محوریت تغییر 
حجم عرضه و تقاضا مواردی است که بر تغییر جذابیت 
گریدها موثر خواهد بود؛ به عبارت ساده تر، گاهی حجم 
عرضه افزایش یافته که جذابیت خرید کاسته می شود 
و البته گاهی حجم تقاض��ای موثر کاهش می یابد که 
موجب می شود خرید جذابیت پیشین را نداشته باشد. 
این وضعیت اگرچه با رفت و برگش��ت عرضه و تقاضا 
روبه رو است، ولی بازار این شرایط را برای خود پسندیده 
است. این وضعیت نش��ان دهنده آن است که احتماال 
جذابیت گریدهایی همچون پلی پروپیلن ها به این زودی 
تغییر نکرده و باز هم بازار باید قیمت های باالتری را برای 

این گروه کاالیی بپردازد.
در خصوص جذابی��ت طوالنی م��دت پلی پروپیلن ها 
باید گفت که در اقصی نقاط جهان این ش��رایط وجود 
دارد؛ یعنی به صورت کل��ی در بازارهای جهانی عرضه 

 فراز و فرود
 بازار پتروشیمی

وضعیت�معامالت�پلیمرها�و�ترکیبات�
شیمیایی�در�بورس�کاالی�ایران�چگونه�است؟

بازار�محصوالت�پتروشیمی�در�بورس�کاالی�
ایران�اغلب�در�دو�گروه�مهم��کاالیی�پلیمرها�
و�ترکیبات�شـیمیایی�مورد�بحث�و�بررسـی�
قرار�گرفته�و�گروه�هایی�همچون�خوراک�ها،�
گازها�و�یا�روغن�ها�در�درجه�های�بعدی�اهمیت�
جای�می�گیرند،�اگرچه�برخی�از�آنها�در�گروه�
کلی�فرآورده�های�نفتی�و�پاالیشی�قرار�دارند.�
این�دو�گـروه�کاالیی�اصلـی�یعنی�ترکیبات�
شـیمیایی�و�پلیمرها�محصـوالت�دیگری�را�
در�خود�جای�می�دهند�که�شاید�از�لحاظ�فنی�
جای�گیری�آنها�با�اما�و�اگرهایی�روبه�رو�باشد،�
ولـی�در�نهایـت�دسـته�بندی�های�تجاری�و�
داده�های�معامالتی�موجب�خواهد�شد�تا�این�
طبقه�بندی�ها�را�به�رسـمیت�بشناسیم.�این�
دو�گـروه�کاالیی�یعنی�پلیمرهـا�و�ترکیبات�
شـیمیایی�اگرچـه�مهم�تریـن�بخش�هـای�
معامالتی�به�شمار�می�آید،�ولی�باید�گفت�که�
از�لحـاظ�فنی�تفاوت�های�مهمـی�با�یکدیگر�
دارند�که�شـناخت�آنها�می�تواند�راهگشای�

تحلیل�های�پیش�رو�باشد.
تفاوت�اصلـی�در�بـازار�و�صنعـت�پلیمرها�و�
محصوالت�شیمیایی�در�این�نکته�نهفته�است�
که�محصوالت�شـیمیایی�اغلب�بـرای�تولید�
مواد�اولیه�دیگری�به�کار�می�رود�تا�برای�تولید�
محصول�نهایی�آماده�شـود،�ولـی�پلیمرها�را�
می�توان�به�صورت�مستقیم�برای�تولید�به�کار�
برد�و�تولید�مصنوعات�مختلف�از�پلیمرها�تنها�
به�ذوب�و�اضافـه�کردن�برخـی�افزودنی�های�
فنی�نیاز�دارد.�این�ویژگی�موجب�شده�تا�بازار،�
محصوالت�شیمیایی�را�به�عنوان�محصوالت�
میانی�مورد�اشاره�قرار�دهد�و�البته�این�رویکرد�
تجـاری�از�ویژگی�هـای�صنعتـی�مهمی�نیز�

برخوردار�است.
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پلی پروپیلن ها با محوریت انواع ش��یمیایی و نس��اجی 
آن بیشتر از س��ایر گریدهای پلیمری اس��ت که البته 
رش��د روز افزون تقاضای این کاال به دلیل ویژگی های 
فنی و کیفی��ت باالتر این گ��روه از پلیمرها دلیل اصلی 
این وضعیت به ش��مار می رود؛ به عب��ارت دقیق تر، در 
بازارهای جهانی پلی پروپیلن ها، رشد تقاضا و جذابیت 
مصرف سریع تر از رش��د تولید به حرکت افتاده و از این 
رو، ش��اهد قیمت های باالتر این گ��روه کاالیی و حتی 
کمیابی عرضه و مش��کالت تامین این کاال هستیم که 
اگرچه در نهایت می ت��وان محموله های م��ورد نیاز را 
خریداری کرد، ول��ی باید پذیرفت که ب��ازار این کاال به 
نسبت سایر گریدهای پلیمری محدودتر است. با توجه 
به این ش��رایط، افزایش س��رمایه گذاری ها برای تولید 
پروپیلن و پلی پروپیلن می تواند از توجیه فنی و اقتصادی 
باالیی در ایران و سایر کشورها همچون آمریکا برخوردار 
باشد. این وضعیت در خصوص استایرن )منومر استایرن( 
و پلی استایرن ها نیز صادق اس��ت؛ یعنی بازار این گروه 
کاالیی نیز با جذابیت هایی ذاتی همراه ب��وده و البته با 
توجه به ویژگی ه��ای فنی این گ��روه کاالیی، تقاضای 
آن نیز به نس��بت مصرف داخلی و بین المللی، بیشتر از 
عرضه هاس��ت که البته رصد رخدادهای بازار چین نیز 
همین واقعیت را نشان می دهد. با توجه به این موارد، باید 
با دقت بیشتری به حجم صادرات این گروه های کاالیی 
و دوره ه��ای اوج تقاضای فصلی در ب��ازار داخلی توجه 
کرد که در کنار توجه به تامین نیاز داخلی حتی از مسیر 
واردات به منظور فعالیت حداکثری صنایع پایین دستی، 
می توان مدیریت این بازار را هم مشاهده کرد. نکته دیگر 
در خصوص وضعیت این ب��ازار را می ت��وان در حجم و 
شرایط معامالت جست وجو کرد. در بازار پلیمرها و حتی 
بازار محصوالت شیمیایی به دلیل اعالم قیمت های پایه 
به صورت هفتگی از سوی دفتر صنایع تکمیلی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، اغلب عرضه ها به صورت نقدی 
صورت گرفته و عرضه های س��لف محدود است. این در 
حالی است که همین عرضه های نقدی، اغلب مورد توجه 
مثبت خریداران بوده و بیشتر عرضه ها مورد معامله قرار 
می گیرد. سال 94 شاهد یکی از دوره های سخت در بازار 
پلیمرها بودیم که حجم معامالت در بورس کاالی ایران 
کاهش یافت و البته حجم تولید در صنایع پایین دستی 
هم عقب نش��ینی مهمی را به ثبت رساند. تغییر فرمول 
قیمت گذاری از ارز مبادله ای ب��ه ارز آزاد، ضعف کلی در 
بازارهای جهانی و البته کاهش تقاضای داخلی در کنار 
رک��ود در بازارهای داخلی و جهانی م��واردی بود که به 
روزهای س��خت معامالتی در آن سال منتهی شد. این 
وضعیت موجب شد تا حد رکود و رونق در آن بازه زمانی 
40 هزار تن در هفته محسوب شود؛ یعنی معامله کمتر از 
40 هزار تن پلیمرها در هفته نشان دهنده رکود و بیشتر 
از این رقم به عنوان رونق در نظر گرفته شد. این در حالی 
است که این رقم برای سال 96 به 50 هزار تن در هفته 
ترقی پیدا کرده اس��ت؛ یعنی حد رکود و رونق را در این 
سال رقم 50 هزار تن در نظر می گیریم. همین ویژگی در 
کنار متوسط نوسان حجم معامالت نشان می دهد که 
وضعیت معامالتی سال جاری با یک روند آرام در جریان 
است؛ یعنی با فرض رشد حجم معامالت به صورت نسبی 
و به نسبت سال قبل، در خالل هفته های اخیر شاهد رشد 
حجم معامالت نیستیم، ولی به صورت کلی حد رونق و 

رکود یعنی 50 هزار تن در هفته هنوز هم حفظ ش��ده 
است که نشان دهنده بهبود بازار به نسبت سال های قبل 
خواهد بود. این در حالی است که افزایش حجم معامالت 
در هفته سوم مهر و ثبت رکورد معامالتی بیش از 59 هزار 
تن در هفته خود باعث شد تا جریان غالب در این بازار باز 
هم به سمت بهبودی شکننده متمایل شود، ولی در هر 

حال سیگنال مهمی برای حمایت از این بازار بود. 
در این بازه زمانی نزدیک به 90 درصد از عرضه ها مورد 
معامله قرار گرفت که باالترین درصد معامله تقریبا در 
یک سال اخیر بود. نگاهی به وضعیت معامالت پلیمرها 
در کنار تجربه سال های قبل نش��ان می دهد که از هم 
اکنون می توان به رش��د مجدد حجم معامالت امیدوار 
بود؛ زیرا از یک سو آبان زمان رش��د جذابیت خرید در 
بورس کاالی ایران محس��وب می شود و انتظار افزایش 
حجم معامالت وجود دارد و از سوی دیگر درصد معامله 
عرضه ها نیز تقویت شده که می تواند با جذابیت بیشتر 
عرضه های موجود برای خری��داران، به رونق معامالت 
کمک کند. با توجه به این شرایط احتمال تقویت بازار 
در روزهای پیش رو وجود دارد، اگرچه حجم عرضه ها 
باز هم یکی از مهم ترین سیگنال های موثر بر این بازار 

خواهد بود.

��معامالت�در�بازار�محصوالت�شیمیایی
تفاوت ویژگی های فنی در بازار 
پلیمرها و ترکیبات شیمیایی 
موجب ش��ده تا واقعیت های 
ای��ن دو ب��ازار ب��ا یکدیگ��ر 
تفاوت ه��ای مهمی داش��ته 
باش��د، ولی در نهای��ت بازار 
محصوالت شیمیایی می تواند 
چراغ راهنم��ای مهمی برای 
بازار پلیمرها محسوب شود. 
این وضعیت یعنی تفاوت های 
فنی موجب ش��ده ت��ا حجم 
معامالت در روزهای پایانی هر 
سال و روزهای ابتدایی سال نو 
شمسی کاهش یابد که موجب 
می ش��ود این حجم تقاضای 
سرکوب ش��ده، در دوره های 
زمانی مشابهی خودنمایی کند. 
در این بازار، روزهای گرم سال 
و مخصوصا مرداد و همچنین 
اواسط پاییز به دلیل رونق بازار 
پلیمرها، زم��ان اوج تقاضای 
فصلی ترکیبات ش��یمیایی 
است که در نمودارها می توان 
این برتری حجم معامالت را به 
صراحت مشاهده کرد؛ اگرچه 
این شرایط در فصل تابستان 
از شدت بیش��تری برخوردار 

است.
نگاهی به معامالت محصوالت 
شیمیایی نشان می دهد که در 
پاره ای از اوقات برخی معامالت 
بزرگ چون اس��تایرن منومر 

و یا سود کاس��تیک بخش مهمی از حجم معامالت را به 
خود اختصاص می دهند که موجب رشد حجم معامالت 
شده اس��ت؛ اگر چه به صورت کلی روند افزایشی حجم 
معام��الت در بازار محصوالت ش��یمیایی بهت��ر از بازار 
پلیمرهاس��ت، ولی حجم معامله در بازار پلیمرها بیش 
از دو برابر بازار محصوالت ش��یمیایی به ش��مار می آید. 
گستردگی ترکیبات با فرض تنوع و پراکندگی در کاربرد 
آنها، شرایط تولید و مصرف متفاوت در اقصی نقاط ایران، 
مصرف اغلب ترکیبات ش��یمیایی در واحدهای بزرگ 
صنعتی و یا سایر شرکت های پتروشیمی، جایگاه مهم این 
گروه های کاالیی در فرآیند تولید سایر کاالها و نقش آنها 
در کیفیت تولیدات، مایع بودن بسیاری از آنها و ناتوانی در 
نگهداری طوالنی مدت و انبارداری، پایین بودن جذابیت 
واسطه گری و سفته بازی و البته نیاز به منابع مالی گسترده 
و متنوع را می توان از ویژگی های مهم این بازار به شمار 
آورد. با توجه به اهمیت این گروه کاالیی در فرآیند تولید 
س��ایر محصوالت، بعضا اس��تفاده نکردن از این کاال و یا 
تامین نشدن آن می تواند به توقف تولید منجر شود؛ یعنی 
واحدهای مصرف کننده در نهایت مجبور هستند تا برای 
جلوگیری از توقف خطوط تولید خ��ود از این گروه های 
کاالیی به هر قیمتی استفاده کنند. این ویژگی موجب 
می ش��ود که در برخی از اوقات حتی رشد قیمت هایی 

بیش از 30 و یا حتی بیش از 40 درصد نیز به ثبت برسد.

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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 ش��اید ش��اخص بازار فل��زات لندن موس��وم به 
LMEX را بت��وان س��اده ترین و قدیمی تری��ن 
شاخص کاربردی در جهان به شمار آورد که معدل 
قیمت فل��زات در این بازار اس��ت و بدنه غالب در 
بازار فلزات پایه را نشان می دهد. همچنین در این 
شاخص، ساده ترین ش��یوه نگارش شاخص ها در 
بازارهای کاالیی استفاده از رویکرد السپیرز است؛ 
یعنی متوسط قیمت ها را محاسبه کرده و به عنوان 
معرف ب��ازار ارائه می کنیم، گوی��ی از قیمت های 
موجود معدل گی��ری می کنیم. این ش��یوه هنوز 
هم در ش��اخص هایی همچ��ون PGPI یا همان 
شاخص بازار پتروشیمی های پلتس مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که با گذشت 
زمان و تغییر جذابیت کاالها این ش��یوه نگارش 
شاخص ها به حاشیه رفته و به جای آن با توجه به 
اهمیت و حجم معامالت گروه های کاالیی مختلف 
همچون حامل های انرژی، م��واد غذایی و فلزات، 
برای هر گروه کاالیی وزن مشخصی در نظر گرفته 
شده و بر اساس آن ش��اخص کل تعیین می شود. 
هم اکنون شاخص های کاالیی بلومبرگ موسوم 
به BCOM، شاخص کاالیی اس اند پی-گلدمن 

ساچس موسوم به S&P-GSCI  ، شاخص بازار 
فلزات لندن ، ش��اخص پلتس در بازار پتروشیمی 
و شاخص تامس��ون رویترز موس��وم به CRB یا 
Thomson Reuters/ به ص��ورت دقیق ت��ر
CoreCommodity را می توان از شاخص های 
مهمی به شمار آورد که در بازارهای جهانی مورد 

توجه قرار دارند. 

�Plattsشـاخص�پلیمرهـای�پلتـس����
PGPIموسوم�به�

شاخص پلتس موسوم به PGPI در آگوست سال 
۲007 توسط موسسه تحقیقاتی و رسانه ای پلتس 
طراحی و منتشر شد، اگرچه پس از آن در مالکیت 
»استاندارد اند پورز« موس��وم به S&P در آمد و 
 S&P GLOBAL PLATTS هم اکنون به نام
PETROCHEMICAL INDEX منتشر 
می شود. این ش��اخص با جمع آوری اطالعات به 
صورت روزانه، قیمت ها را از بازار نقدی استخراج 
می کند. اتیلن و پروپیلن )اولفین ها(، بنزن، تولوئن 
و پاراکس��یلین )آروماتیک ها( و پلی اتیلن سبک 
و پلی پروپیلن، هفت کاالیی هس��تند که هر یک 
با وزن یکس��ان در این محاس��بات دخالت داده 

می ش��ود؛ یعنی متوس��ط بهای هر ک��دام از این 
گروه های کاالیی با هم جمع شده و سپس بر عدد 
هفت تقسیم می شود. با توجه به شرایط خاص بازار 
محصوالت پتروش��یمی که در برخی از برآوردها 
ارزش این بازار را بیش از س��ه ه��زار میلیارد دالر 
تخمین زده اند ، وجود س��ه گروه کاالیی مختلف 
که ۲ گروه مواد اولیه و یک گروه محصول را شامل 
می ش��ود، می تواند کل ب��ازار را نمایندگی کرده 
و برآیندی قانع کنن��ده از ویژگی های ب��ازار را به 
مخاطب ارائه کن��د. به طور دقیق تر با محاس��به 
پلیمرها به عنوان یکی از گروه های کاالیی با قیمت 
و کیفیت باال که اغلب از تقاضای باالیی برخوردار 
بوده، یکی از تولیدات اصلی در صنعت پتروشیمی 
را لحاظ ک��رده و در کنار آن با دخال��ت دادن دو 
ماده اولیه مهم یعنی اتیل��ن و پروپیلن که هر دو 
از اولفین ها به شمار می آید، حدفاصل ماده اولیه 
و محصول در صنعت پتروشیمی را هدف گذاری 
کرده است که این دو گروه کاالیی در کنار یکدیگر 
می تواند بخش اعظم واقعیت های بازار محصوالت 
پتروش��یمی را با محوریت پلیمرها شفاف سازی 
کند. نکته دیگر دخالت دادن آرومایتک ها به عنوان 
یکی از مواد اولیه مهم دیگر در صنعت پتروشیمی 

معرفی برخی از شاخص های کاالیی در

 بازارهای جهانی
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اس��ت که البته بای��د آن را محصوالت��ی میانی و 
حد فاصله م��اده اولیه اصلی همچ��ون خوراک و 
محصول همچ��ون پلیمر دانس��ت؛ می توان این 
بازار را با محوریت محصوالتی با حلقه های بنزنی 
)هیدورکربن های حلقوی( مورد بررسی قرار دهد. 
این در حالی اس��ت که برای محاس��به این ارقام، 
متوس��ط قیمت ها در بازارهای آس��یایی، ایاالت 
متح��ده و اروپا مورد ب��رآورد قرار گرفته اس��ت. 
این ش��اخص به صورت روزان��ه، هفتگی و حتی 
ماهانه محاسبه ش��ده و در گزارش های موسسه 
پلتس به آن اشاره می ش��ود؛ اگرچه محوریت آن 
بر بازار آمریکا ق��رار دارد. با توجه به قیمت گذاری 
بر مبنای دالر و همچنین وزن یکسان هر فاکتور 
از هفت فاکتور موجود ، ش��اخص پلتس با واحد 
دالر محاس��به و مخابره ش��ده و در عین سادگی 
برای نمایش چهره قیمت ه��ا در بازارهای جهانی 
محصوالت پتروش��یمی بس��یار کاربردی و البته 
بازارپس��ند اس��ت. مخابره اصلی این شاخص به 
صورت ماهانه است؛ یعنی مالک بررسی این نرخ 
را باید ش��اخص های اعالمی در پای��ان هر ماه به 

شمار آورد. 
به جرات می توان گفت که این شاخص در شرایط 
کنونی پرکاربردترین شاخص در بازار محصوالت 
پتروش��یمی اس��ت که نیازهای مخاطب��ان را به 
خصوص در نوسان قیمت ها و تعیین جهت حرکت 
بازار تامی��ن می کند. مهم ترین ویژگی ش��اخص 
پلتس را باید در وزن یکسان داده ها و نحوه انتخاب 
آنها دانس��ت. در خصوص نحوه انتخاب باید گفت 
که به صورت کلی قیمت محصوالت پتروش��یمی 
مخصوصا آن دسته که ش��رایط تولید، مواد اولیه 
یکسان و کاربرد ش��بیه به هم دارند، اغلب با یک 
روند عمومی نزدیک به هم نوسان می کنند؛ یعنی 
نوس��ان قیمت یک کاال می تواند بخش بزرگی از 

محصوالت و یا مواد اولیه را نمایندگی کند.
 از س��وی دیگر با توج��ه به وزن یکس��ان هر کاال 
در تعیین این ش��اخص می توان گف��ت که تغییر 
قیمت ها بیش از شاخص های دیگر مشهود بوده و 
می توان این شاخص را به عنوان معرف و نماینده ای 
از قیمت ها به شمار آورد که البته حجم معامله و یا 
رخدادهای مشابه دیگر در تغییر دادن آن دخالتی 
ندارد. این ویژگی به ظاهر ساده باعث شده تا این 
شاخص به عنوان یک قیمت، مهمترین شاخص 
تعیین قیمت محصوالت پتروشیمی در بین فعاالن 
بازار و تحلیل گران این ح��وزه خودنمایی کرده و 

مورد استفاده قرار گیرد. 

BCOMشاخص�بلومبرگ�موسوم�به���
ج��والی  م��اه  از  پی��ش  ت��ا 
 Dow با عنوان DJUBS سال ۲014 شاخص
  Jones-UBS Commodity Indexes
منتشر می شد که در این تاریخ بخش مالی شرکت 
بلومبرگ برند قبلی را خریداری کرده و ش��اخص 
جدی��دی را ب��ا عنوان BCOM منتش��ر کرد. 
در این ش��اخص کاالهای انتخاب شده دارای دو 
ویژگی هستند ، اول اینکه کاالهای با اهمیت در 

اقتصاد جهانی با لحاظ شایستگی آن کاال انتخاب 
ش��ده اند و دوم نرخ ها در ق��رارداد آتی مبتنی بر 
این کاالها هس��تند. به جز چندین کاالی فلزی ) 
آلومینیوم ، قلع ، نیکل ، سرب و روی ( که در بورس 
فلزات لندن ) LME ( معامله می ش��وند و نفت 
خام برنت ، کاالهای دیگ��ر مبتنی بر قراردادهای 
آتی خود هستند که در بورس آمریکا معامله شده 
و همچنی��ن قیمت تمامی کاال ها ب��ا دالر آمریکا 
لحاظ می ش��ود. هیچ کاالیی کمتر از ۲ درصد و 
یا بیشتر از 15 درصد تاثیرگذار نیست. هیچ گروه 
کاالیی نیز تاثیری بیش��تر از 33 درص��د در این 

شاخص ندارد. 
هم اکنون ۲۲ کاال در هفت گروه کاالیی عضو این 
شاخص هستند. تفاوت اصلی این شاخص با سایر 
شاخص ها مخصوصا S&P GSCI  را باید در آتی 
محور بودن این شاخص دانست؛ یعنی این شاخص 
مهم در بازارهای کاالیی ، قیمت های آتی را در بر 
می گیرد و بنابراین نگاهی بهتر از آینده ترس��یم 
می کنند. با توجه به رخدادهای س��ال ۲008 در 
بحران اعتبار در غرب ، این ویژگی وجه تمایز مهم 
این شاخص به نسبت سایرین به حساب می آید. 

��شـاخص�کاالیی�اس�اند�پـی�-�گلدمن�
�S&P-GSCIساچس�موسوم�به�

شاخص کاالیی گلدمن ساچس که به عنوان داده 

پایه )benchmark( مهمی به س��رمایه گذاران 
در بازاره��ای کاالی خدمت رس��انی ک��رده 
و همچون مقیاس��ی ب��رای اندازه گی��ری کارایی 
کاالها در زمان های مختل��ف به کار می رود، یکی 
از ش��اخص های مهم قدیمی در بازارهای کاالیی 

است. 
این ش��اخص بر مبنای محاس��بات و برآوردهای 
گلدم��ن س��اچس ب��ه فع��االن ب��ازار در بورس 
 Chicago Mercantile کاالی��ی ش��یکاگو

Exchange اج��ازه معامل��ه ای��ن 
ش��اخص را نیز می ده��د. اهمیت و 
جذابی��ت این ش��اخص از آن جهت 
دوچندان می ش��ود که مالکیت این 
شاخص در سال ۲007 توسط گلدمن 
ساچس به بانک اس��تاندارد اند پورز 
منتقل ش��د. به جز بخش معامالت 
فیزیکی که شرح آن در جدول شماره 
۲ وجود دارد، بخش آتی این شاخص 
   S&P GSCI یعنی ش��اخص آتی
هم اکنون ب��ه ۲50 کاال تعلق گرفته 
و آن را پوشش می دهد. این شاخص 
به نسبت سایر ش��اخص های کاالیی 
 Dow Jones-UBS همچ��ون
Commodity Index. به انرژی 
بیشتر توجه داشته و حامل های انرژی 

بیشتری را در بر می گیرد. 

جدول�شماره�یک

شاخص�اعالمی�پلتس�در�ماه�های�اخیر�-�دالر
آگوست ۲017جوالی ۲017ژوئن ۲017مه ۲017آوریل ۲017مارس ۲017فوریه ۲017ژانویه ۲017دسامبر ۲016

874.44950.4010۲9.18994.۲6958.519۲۲.14873868.43878.69

بخش�های�تشکیل�دهنده�شاخص�بلومبرگ�موسوم�به���BCOMبا�مقیاس�قیمتی�دالر�برای�سال�2017

فلزات 30.57%انرژی
 فلزات 17.39%صنعتی

15.۲9%گران بها
محصوالت 
کشاورزی 

)غالت(
محصوالت کشاورزی %۲3.46

)Soft( حیوانات 7.۲۲نرم
6.07%زنده

جدول�شماره�2

بخش�های�تشکیل�دهنده�شاخص��S&P GSCIبا�مقیاس�قیمتی�دالر
3.01%حیوانات زنده10.4۲%محصوالت کشاورزی1.81%فلزات گران بها6.1۲%فلزات صنعتی78.65%انرژی

نفت خام 
1.70%گاو زنده و بالغ۲.75%گندم1.58%طال۲.17%آلومینیوم40.73%امریکا

نفت خام 
گندم قرمز0.۲3%نقره۲.64%مس14.73%برنت

0.67Feeder Cattle%)پاییزه و یا بهاره(
0.33%گوساله پرواری

بنزین بدون 
خوک 3.1۲%ذرت0.۲8%سرب4.6۲%سرب

%0.98

1.91%سویا0.60%نیکل5.59%نفت کوره

0.93%پنبه0.85%روی4.53%بنزین

0.67%شکر5.78%گاز طبیعی

0.46%قهوه

0.19%کاکائو
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بازار وکی��وم باتوم در اواخ��ر مهر و اوای��ل آبان از 
جذابیت باالیی برخوردار ب��وده که همین ویژگی 
در نهایت موجب شد تا توجهات بسیاری به سمت 
این بازار معطوف ش��ود. این در حالی بود که اغلب 
عرضه ها با تالش خریداران برای خرید روبه رو شده 
و در فرآیند رقابت ، رش��د قیمت ه��ای مهمی به 
ثبت رسید. این شرایط نشان دهنده برتری تقاضا 
بر عرضه هاست که خود ش��اهدی از جذابیت های 
این بازار به ش��مار می رود. برآوردها نشان می دهد 
که ظرفیت تولی��د در صنایع مصرف کننده وکیوم   
بیش��تر از عرضه در بورس کاالس��ت ک��ه همین 
ویژگی در نهایت به جذابیت این بازار منجر ش��ده 
است. با توجه به کاربرد اصلی وکیوم باتوم در تولید 
قیر و همچنین فراز و فرود این دو بازار و همچنین 
ویژگی های فنی ای��ن دو صنعت، بای��د گفت که 
زمینه های تکنولوژیکی صنعت وکیوم   و همچنین 
قیر، به بررسی های عمیق تری نیاز دارد. با توجه به 
این موارد به نظر می رسد توجه به ویژگی های فنی 
وکیوم باتوم، چارچوب کلی در تولید فرآورده های 
پاالیش��ی و همچنین اصول کل��ی در تولید قیر، 
بتواند بخش بزرگ��ی از اما و اگرهای ای��ن بازار را 
مرتفع سازد تا در نهایت فعاالن بورس کاال با نگاهی 
دقیق تر همراه با اش��راف مورد نیاز به واقعیت های 
این بازار بنگرند. از سوی دیگر توجه به ویژگی های 
فنی وکیوم بات��وم و یا قیر به صورت مش��خص به 
بررسی وضعیت تولید در واحدهای پاالیشی نفت 
خام نیاز دارد که به صورت اختصار مورد بحث قرار 

گرفته است. 
در گزارش پیش��ین به بررس��ی ویژگی های فنی و 
ش��یوه های تقس��یم بندی محصوالت پتروشیمی 
پرداختیم که بر پایه این م��وارد می توان چارچوب 
بهتری برای ش��ناخت این گروه کاالیی را در دست 
داشت. این در حالی بود که در پایان گزارش پیشین 
روغن های صنعتی نیز مورد بررس��ی ق��رار گرفت 
که می توان ای��ن نکت��ه را فتح بابی ب��رای معرفی 
محصوالت پاالیش��ی از جمله وکیوم باتوم به شمار 

آورد. 
برای بررسی دقیق تر فرآورده های پاالیشی همچون 
وکیوم باتوم؛ در ابتدا نیاز خواهد بود تا فرآیندهای 
تولیدی در پاالیشگاه ها مورد بررسی قرار بگیرد 
زی��را ش��ناخت فرآینده��ای 
اجرایی و تولی��دات مختلف 
واحدهای پاالیشی، اطالعات 
بسیاری از در ذات خود نهفته 
دارد که به شناخت بیشتر این گروه های 

کاالیی کمک شایان توجهی خواهد داشت. 
اساس کار در پاالیشگاه ها بسیار ساده تر از واحدهای 
پتروشیمی است و کاالهای محدودی را در نهایت 
تولید می کنند؛ اگرچه وسعت و سرمایه گذاری اولیه 
بیشتری را می طلبد. در فرآیند اجرایی پاالیشگاه ها، 
جداسازی های فیزیکی مالک اصلی عمل بوده یعنی 
نفت خام و یا گاز طبیعی ورودی در این واحدها تحت 
فش��ار و گرما و در مجاورت کاتالیست های مختلف 
)موادی که س��رعت واکنش ها را افزای��ش داده و یا 
برخی از عناصر را به خود جذب می کند( جداسازی 

بررسی ویژگی های 
وکیوم باتوم و مختصات بازار آن
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دوماهنامه تخصصي
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سهولت حمل و نقل، 
وزن باالتر، قابليت 

نقدشوندگی در 
بازارهای جهانی، 

کاربردهای صنعتی 
و عمرانی و همچنين 
وجود تقاضای موثر 

برای قير در اکثر 
فعاليت های راهسازی 
در کشورهای مختلف 
موجب شودتا تجارت 
وکيوم باتوم در جهان 

محدود شده و همچنين 
معامالت قير در مقياس 
کالن و تجاری، جذابيت 

بيشتری پيدا کند
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شده و نهایتا فرآورده های مختلف پاالیشی همچون 
بنزین، گازوئیل، نفتا و بس��یاری دیگر از این قبیل 
فرآورده ها تولید می شود. در این شیوه فعالیت های 
ش��یمیایی به نسبت صنایع پتروش��یمی از حجم و 
عملکرد کمتری برخوردار است و در نهایت می توان 
این گونه عنوان کرد که خوراک اصلی همچون نفت 
خام در فرایندهایی شبیه به تقطیر پاالیش و تصفیه 

شده و به محصوالت دیگری تبدیل می شود. 
موارد فوق ساده ترین بررسی رویکردهای اجرایی در 
پاالیشگاه های نفت خام بود، ولی به صورت دقیق تر و 
فنی؛ نفت خام به خاطر دارا بودن هیدروکربن هایی با 
وزن و طول های مختلف مانند پارافین، آروماتیک ها، 
نفتا، آلکن ها و آلکالین ها می تواند در موارد متعددی 
مفید واقع ش��وند. هیدروکربن ه��ا مولکول هایی با 
طول های متفاوت هس��تند که تنه��ا از هیدروژن و 
کربن تشکیل شده اند و ساختارهای مختلف به آنها 
خواص متفاوتی می دهد. ف��ن پاالیش نفت در واقع 
عبارت اس��ت از جداکردن و باالبردن درجه خلوص 

اجزا تشکیل دهنده نفت از یکدیگر.
در زمانی که اج��زای مختلف نفت خ��ام از هم جدا 
ش��ده و خالص ش��دند می توان ماده روغنکاری یا 
سوخت را به طور مس��تقیم روانه بازار مصرف کرد. 
می توان با ترکی��ب مولکول ه��ای کوچک تر مانند 
ایزوبوتان و پروپیل��ن یا بوتیلن طی پروس��ه هایی 
فنی، سوختی با اکتان موردنظر تهیه کرد. همچنین 
درجه اکتان بنزین را می توان طی فرایند بهس��ازی 
توسط کاتالیزور بهبود بخشید که طی آن هیدروژن 
از هیدروکربن جداش��ده و هیدروکربن آروماتیکی 
تشکیل می ش��ود که درجه اکتان بس��یار بیشتری 
دارد. تولیدات میانی برج جداکننده را می توان طی 
پروسه های کراکینگ گرمایی، هیدروکراکینگ یا 
کراکینگ کاتالیزوری سیال به محصوالت سبک تری 
تبدیل کرد. مرحله نهای��ی در تولید بنزین ترکیب 
مواد هیدروکربن مختلف با درجه های اکتان متفاوت 
با همدیگر است تا به مشخصات محصول موردنظر 

دست یابیم.
به صورت بسیار ساده می توان فرآورده های تولیدی 
در پاالیشگاه ها را از سبک به سنگین تقسیم بندی 
کرد که اغلب انواع سبک از قیمت باالتری برخوردار 
بوده و ترکیبات س��نگین تر، ارزان تر است. گاز مایع 
)پروپان و بوتان – LPG(، س��وخت جت، بنزین و 
گازوئیل، حالل ها، نفتا )سبک و سنگین(، نفت سفید 
)و ریفورمیت(، نفت کوره، روغن های نفتی، واکس 
)پارافینی ها(، وکیوم باتوم و گوگرد از تولیدات اصلی 
پاالیشگاه ها به ش��مار می رود. برج های جداسازی 
)اتمس��فریک و خال( و همچنین بخش های جانبی 
آن را می توان مهمترین بدنه اصلی یک پاالیش��گاه 
به شمار آورد، اگرچه تمرکز اصلی اغلب پاالیشگاه ها 
در جهان برای تولید سوخت هایی همچون بنزین و 
گازوئیل بوده ، این چنین فرآیندهایی اهمیت بیشتر 
و تمرکز تولی��دی فزون تری را به خ��ود اختصاص 

می دهند. 
ب��ه ص��ورت فن��ی هرچق��در راندم��ان تولی��د در 
پاالیش��گاه های مختل��ف در جه��ان باالتر باش��د، 
گونه های گران قیمت تر و سبک تری تولید خواهند 

ک��رد؛ بنابراین تولید نف��ت کوره و یا وکی��وم باتوم 
آنها به حداقل خواهد رس��ید. این در حالی اس��ت 
که در کشوری همچون ایران هنوز هم فرایندهای 
پیش��ین در تولیدات پاالیش��گاهی تداوم یافته که 
به باال بودن حجم تولی��د کاالهایی همچون وکیوم 
و قیر منتهی شده است که از این منظر نکته مهمی 
ب��رای رویکرده��ای تج��اری و صادراتی به ش��مار 
می رود. همین ویژگی موجب شده تا ایران به یکی 
از قطب های مهم صادرات قیر نفتی در جهان تبدیل 
ش��ود؛ اگرچه در تولید و اس��تخراج قیر معدنی نیز 

جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. 

��وکیوم�باتوم
وکیوم باتوم ماده اولیه اصلی در تولید قیر به ش��مار 
آمده و همین نکت��ه را می ت��وان مهمترین ویژگی 
این کاال به ش��مار آورد؛ زیرا تمام��ی این محصول 
در تولید قیر ب��ه کار رفته و به دلی��ل اهمیت باالی 
قیر در بازارهای داخلی و بین المللی، همیش��ه بازار 
جذابی دارد. این کاال در کنار نفتا و سایر فرآورده های 
س��نگین پاالیش��ی، از پاالیش نفت خام به دست 
می آید که حتی قیمت های پایین تری از نفت خام را 

بارها تجربه کرده است. 
کاربرد اصلی این کاال در تولید انواع قیر محس��وب 
ش��ده اس��ت؛ اگرچه تولید ان��واع پرایم��ر، انامل 
و پوش��ش هاي عایق حرارت��ي و رطوبت��ي نیز در 
این خص��وص مورد توجه ق��رار می گی��رد. این در 
حالی است که جایگاه قیر را باید در زمره عایق های 
رطوبتی به ش��مار آورد که با فرض قیمت پایین و 
گستردگی مصرف آن، تاکنون جایگزینی برای آن 
به وجود نیامده اس��ت؛ اگرچه مصرف قیر طبیعی 
)گیلس��ونایت( و یا آس��فالت های پلیمری در حال 
افزایش اس��ت. نکته مهم در خصوص ب��ازار قیر و 
وکیوم بات��وم را می توان همین نکت��ه یعنی قیمت 
پایی��ن آن به ش��مار آورد؛ زیرا جذابی��ت کاالهای 
جایگزین را به ش��دت کاهش داده که نکته مهمی 
به شمار می رود. بهای قیر و وکیوم   و تقریبا تمامی 
فرآورده های نفتی به صورت کلی؛ اغلب با نوس��ان 
قیمت های جهانی نفت خام تغییر می کند؛ بنابراین 
تا زمانی که بهای نفت خام پایین است، این وضعیت 

ادامه می یابد. 
تولیدکنن��دگان مه��م وکی��وم بات��وم در کش��ور 
پاالیش��گاه های نفت آبادان، بندرعب��اس، تهران، 
ش��ازند اراک، تبری��ز، اصفهان، کرمانش��اه و الوان 
هس��تند که پاالیش نفت اصفه��ان، پاالیش نفت 
بندرعب��اس، پاالیش نف��ت ته��ران )تندگویان( و 
پاالیش نفت شیراز عرضه کنندگان اصلی این کاال 
در س��ال جاری در بورس کاالی ای��ران بوده اند. به 
نسبت نفت خام و بسیاری از فرآورده های نفتی جرم 
حجمی وکیوم باتوم باالتر از است که همین ویژگی 
مهم را می توان از فاکتوره��ای فنی وکیوم باتوم در 
تعیین کیفی��ت و قیمت آن به ش��مار آورد. پس از 
وزن حجم��ی )Specific gravity در ۲5 درج��ه 
 SOFTENING(درجه نرم ش��دگی ،)سلسیوس
POINT- درجه سلس��یوس( دمای شکل پذیری 
)DUCTILITY – در ۲5 درجه سلسیوس(، انحالل 

پذیری )SOLUBILITY (  و درصد خاکس��تر را 
می توان از ویژگی های فنی مهم وکیوم باتوم به شمار 
آورد که در لیست های فروش و شرایط عرضه، اغلب 

این موارد به صراحت ذکر می شود. 
م��الک قیمت گ��ذاری در معامالت وکی��وم باتوم 
همین ویژگی ه��ای فنی ذکر ش��ده در کنار نقطه 
تحویل و همچنین زمان و شرایط تحویل آن است 
که با فرض تفاوت در بازاره��ای مصرف مختلف و 
پراکنده بودن خری��داران در اقصی نق��اط ایران و 
حتی جهان، نرخ های مختلفی پیشنهاد می شود. 
این در حالی است که پس از تولید وکیوم باتوم در 
فرآیندهای پاالیشی نفت خام، تولید قیر دشواری 
چندانی نداش��ته و البت��ه حجم س��رمایه گذاری 
اولیه آن نیز محدود خواهد بود. س��هولت حمل و 
نقل، وزن باالتر، قابلیت نقدشوندگی در بازارهای 
جهانی، کاربردهای صنعتی و عمرانی و همچنین 
وجود تقاضای موثر برای قیر در اکثر فعالیت های 
راهس��ازی در کش��ورهای مختلف موجب ش��ده 
تا تجارت وکی��وم باتوم در جهان محدود ش��ده و 
همچنین معامالت قیر در مقیاس کالن و تجاری، 
جذابیت بیش��تری پیدا کند. این ویژگی در کشور 
ایران نیز وجود دارد یعنی مناطقی همچون تهران 
و یا اصفهان اغلب ب��ا تقاضای باالت��ری برخوردار 
بوده و نقاطی همچ��ون بندرعباس و یا ش��یراز از 
تقاضای کمتری برخوردار بوده اند که این وضعیت 
نشان دهنده برخی تفاوت های ذاتی در بازار وکیوم 

باتوم است. 
از لحاظ فنی و به منظور تولید قیر؛ وکیوم باتوم را 
در واحد تولید قیر )برج تولی��د قیر( تحت عملیات 
هوادهی قرار می دهند. دمای وکیوم باتوم در داخل 
برج تولید قیر ۲40 تا 3۲0 درجه سانتی گراد است 
و عبور ه��وا از داخل وکیوم بات��وم در این دما باعث 
می شود که یک فرآیند اکس��ایش اتفاق بیفتد و در 

نتیجه فرآیند هوادهی باعث می شود 
خواص ته مان��ده بهبود یابد. مهم ترین 
اثری ک��ه دمیدن هوا ب��ر روی وکیوم 
باتوم دارد، تبدیل شدن مولکول های 
سبک مالتن به مولکول های سنگین تر 
یعنی آسفالتن است. این تبدیل باعث 
کاهش درجه نفوذ قیر و  افزایش نقطه 

نرمی قیر می شود.
برخی�از�عواملی�که�در�واحد�تولید�
قیر�بر�درجـه�نفوذ�و�نقطـه�نرمی�

تاثیر�دارند�عبارت�اند�از:

��ویسـکوزیته�خـوراک�)وکیوم�
باتوم(�ورودی

��دمـای�داخل�برج�تولیـد�قیر�یا�
همان�برج�هوادهی

��زمـان�حضـور�در�برج�هـای�
هوادهی

��کیفیت�نفـت�خام�اولیـه�برای�
تولید�وکیوم�باتوم�و�البته�کیفیت�

وکیوم�باتوم�مصرفی
��سرعت�هوادهی
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اصلی ترین ویژگی های بازار رقابت کامل بگونه ای 
است که در آن تعداد عرضه کننده و متقاضی خرید 
کاال زیاد بوده و ورود و خروج به بازار آزاد اس��ت. 
همچنین در این بازار اطالعات کامل است، یعنی 
شفافیت اطالعاتی وجود داشته و تمامی فعاالن 
بازار به همه اطالعات موثر بر بازار دسترسی دارند. 

ضمن اینکه شرط همگن بودن کاال دیگر ویژگی 
یک بازار کامل اس��ت تا کاالی مورد معامله تمام 
بنگاه ها و فروشندگان دارای ویژگی های یکسان 
باش��د.�بازار مواد پتروش��یمی ایران اصلی ترین 
ش��رایط یک بازار رقابتی کامل را ندارد، در مورد 
شرط اول در بازار ایران تعداد متقاضیان زیاد بوده، 
ولی تعداد عرضه کنندگان اندک است و حتی در 
بعضی از محصوالت به ی��ک تولیدکننده محدود 
می شود، در نتیجه نه تنها این شرط در بازار ایران 
وجود نداشته بلکه شاهد بازار انحصار کامل فروش 
هستیم.  شرط دوم نیز در بازار ایران وجود نداشته 
و ورود و خروج به بازار در موارد زیادی امکان پذیر 
نیس��ت. در مورد شرط س��وم که همان شفافیت 

اطالعاتی است باید گفت که در بازار ایران چنین 
شرایطی وجود ندارد و وجود رانت های اطالعاتی، 
مصرف کنندگان واقعی محصوالت را رنج می دهد.  
در این گزارش در مورد یکی از معضالت بازار مواد 
پلیمری ایران یعنی رانت اطالعاتی بحث می شود 
و سعی داریم پیش��نهادهایی در جهت شفاف تر 
شدن هر چه بیشتر معامالت و دستیابی به یکی از 
شروط بازار رقابت کامل و حرکت به سمت تبدیل 

شدن به یک بازار رقابت کامل ارائه شود.

��نقش�بورس�کاال�در�حـل�معضل�رانت� �
اطالعاتی

بورس کاالی ای��ران به عنوان یک نهاد ش��فاف 

یک بازار 
�دست یافتنی
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��بـازار�رقابت�کامل�بازاری�اسـت�کـه�تعداد�
زیادی�تولیدکننده�و�مصرف�کننده�بر�سر�یک�
کاالی�همگن�و�خاص�به�داد�و�ستد�می�پردازند.�
در�ایـن�نوع�بازار�سـهم�هـر�تولیدکننده�از�
تولید�آن�کاالی�خاص�اندک�اسـت�و�مثال�یک�
تولیدکننده�درصد�باالیی�از�سـهم�بازار�را�در�
اختیار�نـدارد.�در�نتیجه�هیچ�تولیدکننده�ای�
نمی�توانـد�با�اسـتفاده�از�کـم�و�زیـاد�کردن�
تولیدش�روی�قیمت�بازار�تاثیر�بگذارد.�قیمت�
کاال�در�بازار�رقابتی�به�صورت�یک�داده�است.�
اگر�تولیدکننده�ای�کاالی�خود�را�با�قیمتی�باالتر�
از�از�قیمت�بـازار�ارائه�کند،�خریداری�نخواهد�
داشت�و�اگر�با�قیمتی�پایین�تر�ارائه�کند،�تمام�

کاالیش�به�سرعت�فروش�خواهد�رفت.
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در حال حاضر بورس 
کاالی ايران تنها 

اطالعات معامالت را 
می تواند به صورت 

يکسان و کامال شفاف 
در اختيار فعاالن صنعت 

قرار دهد و به دليل 
اينکه پتروشيمی ها 
اطالعات مربوط به 

تغيير خطوط توليد و يا 
اورهال خطوط توليدی 

خود را به صورت شفاف 
اعالم نمی کنند همواره 

عده ای زودتر از بقيه 
فعاالن بازار به اين 

اطالعات دسترسی پيدا  
می کنند
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و ناظر بر انج��ام معام��الت در بازار 
محصوالت پلیمری ایران عمل می 
کند، هر زمان که یک محصول 
خاص ب��ا کاهش عرض��ه و یا 
توقف آن روبه رو می شود، به 
دلیل اینکه عرضه ها در کانال 
ب��ورس کاالی ایران ش��فاف و 
در اختی��ار همه فع��االن بازار 
اس��ت، همه فعاالن بازار از 
این اتف��اق مطلع خواهند 
شد. به عبارتی بورس کاال 
بس��تری را فراه��م کرده 
است که همه فعاالن بازار 
بتوانند به یک ان��دازه به 
تمامی اطالع��ات مرتبط 
با محصوالت دسترس��ی 
داش��ته باش��ند و ران��ت 
اطالعاتی ب��رای یک عده 
 خ��اص در ب��ازار از بی��ن 

برود. 
ولی نکته م��ورد توجه این 
اس��ت که در ح��ال حاضر 
بورس کاالی ایران تنها 
اطالعات معامالت را 
می توان��د به صورت 
یکس��ان و کام��ال 
ش��فاف در اختی��ار 
صنع��ت  فع��االن 
قرار ده��د و به دلیل 
اینکه پتروشیمی ها 
اطالع��ات مربوط به 
تغییر خطوط تولی��د و یا 
اورهال خط��وط تولیدی 
خ��ود را به صورت ش��فاف 
اع��الم نمی کنن��د همواره 
ع��ده ای زودت��ر از بقی��ه 
فعاالن بازار به این اطالعات 
دسترس��ی پی��دا ک��رده و 
س��عی می کنند به نف��ع خود و 
به ضرر بقیه ب��ازار از آن اطالعات به��ره ببرند و 
با جمع کردن محص��ول خاص از ب��ازار آن را با 
قیمت های بسیار باالتر به تولیدکنندگان واقعی 
که از موضوع بی خبر بوده اند می فروشند و باعث 
افزایش حاشیه سود خود و کاهش حاشیه سود 
تولیدکننده می ش��وند. مورد دیگری که ش��اید 
بتوان در ح��ل آن از کانال ب��ورس کاالی ایران 
کوشید بحث فراهم کردن شرایطی است که همه 
فعاالن بازار بتوانند به یک اندازه از آمار موجودی 
مواد انبارهای ش��رکت های پتروش��یمی اطالع 
داشته باشند و به گونه ای نباشد که تنها یک عده 

خاص به این اطالعات دسترسی داشته باشند.
اگ��ر بس��تری فراه��م ش��ود که ش��رکت های 
پتروش��یمی از یک ماه قب��ل برنامه های تغییر 
خطوط و یا اوره��ال خطوط خ��ود را به بورس 
کاالی ای��ران اعالم کنند و ب��ورس کاالی ایران 

از طریق اطالع رسانی به کارگزاران و همچنین 
انتشار در سایت خود به عنوان یک مرجع حافظ 
منافع پتروشیمی ها و فعاالن پایین دستی فعاالن 
بازار را از این اخبار مطلع کند، می توان ش��اهد 
ش��رایطی برابر برای تمامی فعاالن بازار بود که 
بتوانند از اطالعات منتشر شده در جهت تامین 
بهینه مواد اولیه مورد نیاز خود اس��تفاده کنند. 
بنابراین به نظر می رس��د بورس کاالی ایران به 
عنوان ی��ک مرجع معتبر، بهتری��ن کانال برای 
انتش��ار این اخبار مهم و موثر بر بازار اس��ت و با 
اس��تفاده از ابزارهای فراوانی که دارد این مهم 
را به خوبی محقق خواهد کرد تا بلکه بازار مواد 
پلیمری ای��ران بتواند یک گام به تش��کیل بازار 
رقابت کامل نزدیک شود. درواقع بورس کاالی 
ایران به عن��وان یک نهاد معتب��ر می تواند بازار 
رقابت کامل را برای محصوالت پلیمری در ایران 
به وجود آورد. ب��رای اثبات این مدع��ا در ادامه 
تجربه و نح��وه انجام برخی کش��ورهای دیگر با 

ایران مقایسه می شود. 

��مدیریـت�گریـد�و�اورهـال�دوره�ای�
پتروشیمی�ها

در کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، کشورهای 
اروپایی و حتی عربس��تان، در مواقعی که مجتمع 
قصد تعطیلی یکی از خط��وط خود  به دلیل بحث 
تعمیر و نگهداری را دارد، از یک ماه زودتر فعاالن 
بازار را از آن دوره منظمی که ممکن است هرساله 
پشت سر بگذارد مطلع می کند، تا مصرف کنندگان 
آن محصول خاص، بتوانند به درس��تی در جهت 
تامین نیاز خود برنامه ریزی کنن��د و کاالی مورد 
نیاز خود را از سایر مجتمع های داخلی و یا خارجی 
تامین کنند و ب��رای تامین مواد اولیه به مش��کل 

برنخورند. 
برای مثال در ماه آوریل ۲016 یک مجتمع بزرگ 
چینی در زمین��ه تولید پلی اتیلن س��بک خطی 
قصد داشت، برای تعمیر و نگهداری تعطیل شود 
و به دلیل اعالم پیش از موعد ای��ن برنامه بود که 
خریداران چینی یک ماه زودتر از ش��روع تعطیلی 
واحد چینی؛ بخش زیادی از مواد مورد نیاز خود را 
از کشوری مثل ایران خریداری کردند تا با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه نباش��ند، این اقدام خود 
کمکی به تولیدکنندگان چین��ی در جهت حفظ 
س��هم بازار داخلی و خارجی خود کرد و این روند 
همواره در این کش��ور جریان دارد و نفع ملی را به 

همراه دارد. 
در بعضی از مواقع یک مجتمع به طور ناخواسته 
و به دالیل فنی از خط خارج می شود که این نوع 
از اورهال ها از عهده همه خارج است و به صورت 
کامال ناخواسته اتفاق می افتد. مثال در سال 1393 
پتروشیمی ش��ازند در ایران از خط خارج شد، به 
مدت چند ماه خارج از سرویس بود و خریداران 

محصوالت این مجتمع را با مشکل مواجه کرد. 
در کش��وری مثل عربس��تان در اواخر ماه آوریل 
۲016 میالدی بود که ش��رکت ملی پتروشیمی 
این کشور نیز از اورهال شدن خط تولید پلی اتیلن 

س��بک خطی در یک��ی از پتروش��یمی های این 
کشور خبر داد که خود اقدام بسیار تاثیرگذاری 
بر روند قیمت آتی این کاال در بازارهای جنوب و 
جنوب شرق آسیا بود یا زمانی را باید به یاد آورد 
که سابیک اعالم کرد که خط تولید پلی پروپیلن 
نس��اجی خود را در ماه م��ارس ۲016 به مدت 
بیس��ت روز تعطی��ل خواهد ک��رد و همین خبر 
باعث ش��د که قیمت این محص��ول در بازارهای 
جنوب آسیا طی یک هفته نوسانی 130 دالری 

را تجربه کند. 
بحث مدیری��ت گرید و توج��ه به نیازه��ای بازار 
داخلی در درج��ه اول و جذابی��ت محصوالت در 
سایر کش��ورهای هدف در درجه دوم بحث بسیار 
مهمی است. زیرا در کش��وری مثل چین و ایران 
که خود دارای مجتمع های پتروش��یمی هستند 
بای��د در درج��ه اول گریدهای��ی را تولی��د کنند 
که ب��ازار در آن برهه خاص به آن نیاز بیش��تری 
دارد، که ممکن اس��ت به دلی��ل فصل مصرف آن 
کاال باشد. همان طور که مش��خص است صنایع 
تکمیلی و پتروشیمی ها به ش��دت به هم وابسته 
و دارای روابط��ی دوطرفه هس��تند؛ در زمانی که 
اقتصاد دارای رکود و نقدینگی به شدت کم است 
پتروشیمی ها می توانند دست صنایع تکمیلی را 
بگیرند و آنها را در قال��ب تنوع گریدهای تولیدی 
و به خصوص فروش به ص��ورت اعتباری حمایت 
کنند تا همگی با هم آن رکود را پشت سر بگذارند 
و در روزهای خ��وب بازار نیز صنای��ع تکمیلی به 
خریدهای زیاد خود از پتروشیمی ها ادامه خواهند 

داد. 

ضرورت�فرهنگ�سازی،�پیش�از�اجرا
بورس کاالی ای��ران در کنار س��ایر 
نهاده��ا می توان��د قب��ل از اجرایی 
شدن این اقدام فرهنگ سازی کرده 
تا نتیجه مناس��بی حاصل ش��ود. در 
گذشته ش��اهد تجربه هایی بوده ایم 
که بعد از اعالم برنامه اورهال توسط  
یک مجتمع بازاری ها اقدام به خرید 
آن محصول با تناژ باال کرده اند و سهم 
مصرف کننده واقع��ی باز هم محدود 
بوده اس��ت ولی در اینجا می توان از 
پتانس��یل های باالی ب��ورس کاالی 
ایران به��ره برد. مثال ب��ورس کاالی 
ایران می تواند در فاصل��ه مثال دو یا 
س��ه هفته مانده به ش��روع اورهال با 
اعمال محدودیت برای ثبت سفارش 
به تقسیم مواد اولیه عرضه شده بین 
تعداد مشتریان بیشتری کمک کند 
ت��ا در عین ایج��اد ش��فافیت از بروز 
انحصار جلوگیری کند. این تنها یکی 
از اقداماتی اس��ت که از سوی بورس 
کاال قابل پیگیری و انجام اس��ت چرا 
که این بورس ابزارهای فراوانی برای 
انجام این قبی��ل اقدامات کنترلی در 

اختیار دارد.
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 میزان مبادله محصوالت پتروشیمی در 6 ماه نخست 
سال 96 نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته با رونق 
بیش��تری همراه بود به طوری که آمار نش��ان دهنده 
افزایش 1۲ درص��دی در حجم و رش��د ۲7 درصدی 
از نظر ارزش اس��ت. نگاهی به معامالت اقالم سه گانه 
محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال نشان می دهد 
عرضه محصوالت »پلیمری«، »ش��یمیایی«، »گازها 
و خوراک ها« امس��ال به ترتیب ۲1 و ۲3 و ۲1 درصد 
رشد داشته است. از نکات جالب در مبادالت محصوالت 
پتروش��یمی در  نیمه نخست امس��ال کاهش سهم 

مبادالت سلف و افزایش سهم مبادالت نقدی است.

��الف-�آمار�کلی�معامالت
آماره��ا از رش��د قابل توج��ه معام��الت محصوالت 

پتروش��یمی از ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور ماه 
حکایت دارد.

بر اساس آمار جدول شماره 1، میزان مبادله محصوالت 
پتروش��یمی در 6 ماه نخست س��ال 95، حدود یک 
میلیون و 7۲4 هزار و 49۲ تن به ارزش 51 هزار و 899 
میلیارد و 54۲ میلیون و ۲۲8 هزار ریال بوده که در 6 
ماه نخست امسال به یک میلیون و 9۲7 هزار و 17۲ تن 
به ارزش 66 هزار و 1۲3میلیارد و 794 میلیون و 189 
هزار ریال افزایش یافته اس��ت. به این ترتیب مقایسه 
مبادله محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال نش��ان 
می دهد که مبادله این محصوالت در 6 ماهه سال 96 از 
نظر حجم 1۲ درصد و از نظر ارزش ۲7 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

�ب-�جایگاه�سوم�محصوالت�پتروشیمی�در�
بازار�فیزیکی�بورس�کاال

حجم کل محصوالت مبادله شده در بازار فیزیکی بورس 
کاال در نیمه نخست امسال 1۲ میلیون و 636 هزار و 
686 تن به ارزش ۲13 ه��زار و 691 میلیارد و و 519 
میلیون و ۲34 هزار ریال )۲13.691.519.۲34 هزار 
ریال( بوده که محصوالت پتروشیمی از نظر حجم در 
رتبه سوم و از نظر ارزش در جایگاه دوم قرار داشته است. 
 همان طور که در نمودارهای پایین مش��خص است، 
حجم محصوالت پتروش��یمی مبادله ش��ده در نیمه 
نخس��ت امس��ال از نظر حجم 15.۲5 درصد و از نظر 
ارزش 30.94 درصد کل محصوالت مبادله ش��ده را 
تشکیل داده این در حالی است که حجم محصوالت 
پتروشیمی مبادله شده در مدت مشابه پارسال از نظر 

 نیمه نخست امسال
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حجم13.83 درصد و از نظر ارزش 30.94 درصد کل 
محصوالت بوده است. 

بیشترین سهم محصوالت مبادله شده در بورس کاال 
در نیمه نخست امسال از نظر حجم به ترتیب در اختیار  
گروه فرآورده های نفتی با سهم 40.11 درصد و گروه 
محصوالت صنعتی و معدنی با س��هم 3۲.69 درصد 

تعلق داشته است.
بیشترین ارزش محصوالت مبادله شده در بورس کاال 
در نیمه نخست امسال نیز به گروه محصوالت صنعتی و 
معدنی با سهم 40.97 درصدی تعلق داشته و پس از آن 

گروه محصوالت پتروشیمی قرار داشته است.
مقایسه سهم محصوالت پتروشیمی در نیمه نخست 
امسال با مدت مشابه سال 95 نشان می دهد که سهم 
مبادله محصوالت پتروشیمی از نظر حجم، رشد حدود 
۲ درصدی را تجربه کرده و از 13.83 درصد به 15.۲5 
درصد رس��یده اما از نظر ارزش ثابت مانده و تغییری 

نداشته است.

�ج-�آمار�معامالت�محصوالت�پتروشیمی�بر�
اساس�نوع�قرارداد�نقدی�و�سلف

نگاهی ب��ه ان��واع قراردادهای مربوط ب��ه محصوالت 
پتروشیمی نش��ان می دهد که حجم معامالت سلف 
روندی کاهشی داشته و در مقابل، سهم معامالت نقدی 

افزایش داشته است.
بر اساس آمار، میزان معامالت سلف از ابتدای فروردین 
تا پایان شهریور سال 96 ش��امل ۲9۲ هزار و 450 تن 
به ارزش 11 هزار و ۲68 میلیارد و 109 میلیون و 780 
هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 95 از نظر 
حجم افت 49.7 درص��دی و از نظر ارزش کاهش 38 

درصدی را نشان می دهد. 
با وجود کاهش قاب��ل توجه معامالت س��لف، حجم 
معامالت نقدی رو به افزایش گذاش��ته به طوری که 
یک میلیون و 634 ه��زار و 7۲۲ تن به ارزش 54 هزار 
و  855 میلیارد و 684 میلیون و 409 هزار ریال خرید 
و فروش شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر 
حجم 43.1 درصد و از نظ��ر ارزش 63 درصد افزایش 

داشته است.
 

1-�محصوالت�شیمیایی
بر اس��اس آمار جدول ش��ماره ۲ مجم��وع مبادالت 
محصوالت شیمیایی )شامل معامالت سلف و نقدی( 
در نیمه نخست امسال 559 هزار و ۲69 تن به ارزش 
1۲ هزار و ۲8۲ میلیارد و 876 میلیون و 904 هزار ریال 
بوده در حالی که در مدت مش��ابه پارسال 456 هزار و 
780 تن به ارزش 7  هزار و 503 میلیارد و 579 میلیون 
و هزار ریال داد و ستد شده  که از نظر حجم ۲۲ درصد و 

از نظر ارزش 64 درصد رشد را نشان می دهد.
نگاهی به جزئی��ات معامالت س��لف و نق��دی گروه 
شیمیایی نشان می دهد که میزان معامالت سلف در 
این گروه کاهش قابل توجهی داشته اما میزان معامالت 
نقدی از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. میزان 
معامالت سلف محصوالت شیمیایی در نیمه نخست 
امسال 64 هزار و 64۲ تن به ارزش ۲ هزار و 194میلیارد 

و 405 میلیون و 935 هزار ریال بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته از نظر حجم 55 درصد و از نظر 

ارزش 48 درصد کاهش داشته است.
با وجود کاهش معامالت سلف در محصوالت شیمیایی، 
میزان معامالت نقدی از روندی افزایش��ی برخوردار 

بوده است.
بر این اساس، در نیمه نخست امسال 494 هزار و 6۲7 
تن محصوالت شیمیایی به ارزش 10 هزار و 88 میلیارد 
و 470 میلیون و 969 هزار ریال به شکل نقدی مبادله 
شده که مقایسه آن با مدت مشابه پارسال نشان دهنده 
رشد 58 درصد از نظر حجم و افزایش ۲07 درصدی 

از نظر ارزش است.

2-�محصوالت�پلیمری
نگاه به معامالت پلیمرها در نیمه نخس��ت امس��ال و 
مقایسه آن با مدت مش��ابه پارسال نشان دهنده رشد 
مجموع معامالت این گروه و همچنین افزایش معامالت 
نقدی اس��ت، اما معامالت س��لف این گروه نیز مانند 

محصوالت شیمیایی کاهش داشته است.
مجموع پلیمرهای معامله شده در نیمه نخست امسال 
یک میلیون و 367 هزار و 453 تن به ارزش 53 هزار و 
834 میلیارد و 39۲ میلیون و ۲85 هزار ریال بوده در 
حالی که در مدت مشابه س��ال گذشته یک میلیون و 
۲66 هزارو 99۲ تن به ارزش 44 هزار و 385 میلیارد 
و 169 میلیون و ۲16 هزار ریال خرید و فروش ش��ده 

است.
میزان معامالت پلیمرها در بورس کاال در نیمه نخست 
سال 96 نسبت به 6 ماه اول س��ال 95 از نظر حجم 8 
درصد و از  نظر ارزش ۲1 درصد رشد را نشان می دهد.

میزان معامالت سلف پلیمرها در 6 ماه اول امسال ۲۲7 
هزار و 538 تن به ارزش 9 ه��زار و 69 میلیارد و 788 
میلی��ون و 845 هزار ری��ال )9.069.788.845 هزار 
ریال ( بوده که از نظر حجم 48 درصد و از نظر ارزش 35 

درصد کاهش داشته است.
با وجود کاهش میزان معامالت س��لف حجم و ارزش 
معامالت نقدی پلیمرها روندی رو به رشد داشته است 
به طوری معامالت نقدی این محصوالت از نظر حجم 
37 درص��د و از نظر ارزش 47 درصد رش��د را نش��ان 

می دهد.
در نیمه نخست امسال یک میلیون و 139 هزار و 916 
تن محصول پلمیری به ارزش 44 هزار و 764 میلیارد 
و 603 میلیون و 440 هزار ریال خرید و فروش ش��ده 

است.

3-�گازها�و�خوراک�ها
نگاهی به وضعیت گازها و خوراک های پتروش��یمی 
مبادله ش��ده در ب��ورس کاال نش��ان دهنده افت انواع 
معامالت سلف و نقدی این گروه است. مجموع گازها 
و خوراک های مبادله ش��ده در نیمه نخس��ت امسال 
450 ت��ن ب��ه ارزش 6 میلی��ارد و 5۲5 میلیون ریال 
بوده، در حالی که در مدت مش��ابه پارسال، 7۲0 تن 
به ارزش 10 میلیارد و 793 میلیون و 390 هزار ریال 
)10.793.390 هزار ریال( داد و س��تد ش��ده بود که 

نشان دهنده افت 38 درصدی از نظر حجم و کاهش 40 
درصدی از نظر ارزش است.

در 6 ماه اول سال جاری ۲70 تن از گازها و خوراک ها در 
قالب سلف، مبادله شده که ارزش آن حدود 3 میلیارد 
و 915 میلیون ریال بوده است. معامالت سلف گازها و 
خوراک ها نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته از نظر 
حجم 10 درص��د و از نظ��ر ارزش 17 درصد کاهش 

داشته است.
در ای��ن م��دت، 180 ت��ن از گازه��ا و خوراک ه��ای 
پتروشیمی نیز به صورت نقدی به ارزش ۲ میلیارد و 
610 میلیون ریال خرید و فروش ش��ده که نسبت به 
6 ماه نخست پارسال از نظر حجم و ارزش 57 درصد 

کاهش داشته است.

��د-آمار�معامالت�پتروشیمی�ها�به�تفکیک�
عرضه�کنندگان

1-�عرضه�کنندگان�پلیمر�در�بورس�کاال
3۲ واحد پتروشیمی در س��ال های 95 و 96 اقدام به 

عرضه پلیمر در بورس کاال کرده اند.
بر اساس آمار جدول شماره 3 واحدهای تولید کننده 
پلیمری که طی ۲ س��ال اخیر محص��والت خود را در 

بورس کاال عرضه کرده اند عبارتند از:
پتروشیمی اروند، پتروشیمی امیر کبیر، پتروشیمی 
پتروشیمی بندر امام، بانیار پلیمر گنبد، پتروشیمی 
تبری��ز، پتروش��یمی جم، پتروش��یمی خوزس��تان، 
پتروش��یمی رجال، پتروشیمی ش��هید تندگویان، 
پتروشیمی کردس��تان، پتروشیمی الله، پتروشیمی 
مارون، پتروشیمی محب بسپار ایده گستر، پتروشیمی 
محب پلیمر قم، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی مهر، 
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه، پلی نار، 
پلیمرآریا ساسول، پلیمر کرمانشاه، تولیدات پتروشیمی 
قائد بصیر، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، شرکت 
پتروشیمی شازند، شرکت پتروشیمی غدیر، شرکت 
پتروشیمی لرستان، شرکت پلی پروپیلن جم، شرکت 
صنعتی نوید زر ش��یمی، صنایع پتروش��یمی تخت 
جمشید، صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند 

و طاهاسازان پیشتاز.
از جمع این شرکت ها، ۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی 
و طاهاسازان پیشتاز تنها در س��ال 95 اقدام به عرضه 
کرده اند و در نیمه نخس��ت امس��ال هی��چ عرضه ای 

نداشته اند.
میزان عرضه محصوالت پلیمری در بورس کاال در نیمه 
نخست امسال ۲ میلیون و 167 هزار و 410 تن بود که 
در نهایت یک میلیون و 367 هزار و 453 تن به فروش 
رفته است. میزان عرضه محصوالت پلیمری در مدت 
یاده شده، به مدت مشابه سال گذش��ته ۲1 درصد و 

میزان معامله 8 درصد رشد کرده است.
در میان شرکت های عرضه کننده پلیمر، پتروشیمی 
بندرامام با عرضه 36۲ هزار و ۲87 تن در جایگاه اول و 
پس از آن پتروشیمی تندگویان با 354 هزار و 357 تن 

قرار داشته است.
پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی 
اروند، پتروش��یمی جم و ش��رکت پلی پروپیلن جم 

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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از ش��رکت های دیگر عمده عرضه کنن��دگان پلیمر 
بوده اند. کمترین میزان عرضه نیز به پتروشیمی قائد 
بصیر و پتروشیمی محب پلیمر قم تعلق داشته است. 
بیشترین رشد عرضه محصوالت پلیمری از نظر تناژ نیز 
به پتروشیمی رجال، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی 
قائدبصیر، پتروشیمی لرستان و پتروشیمی بندرامام 

اختصاص دارد.

2-�عرضه�کنندگان�محصوالت�شیمیایی
۲5 شرکت در سال های 95 و 96  اقدام به عرضه مواد 

شیمیایی در بورس کاال می کنند.
 بر اساس آمار جدول شماره4 شرکت های عرضه کننده 

مواد شیمیایی در بورس کاال عبارتند از:
پتروش��یمی آبادان، پتروش��یمی اروند، پتروشیمی 
برزویه، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا،  
پتروشیمی پارس، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی 
رازی، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شیراز،   
پتروشیمی کارون، پتروش��یمی مارون، پتروشیمی 
مروارید، تعاونی ۲451 تولید سولفات پتاسیم، تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی 
ایران، شرکت پتروشیمی ارومیه، شرکت پتروشیمی 

شازند، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت ذوب آهن 
اصفهان، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، 
فوالد زرند ایرانیان، ش��رکت ملی صنایع مس ایران و 
صنایع پتروشیمی کرمانشاه. از میان شرکت های عرضه 
کننده مواد شیمیایی در بورس کاال ۲ شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران و شرکت ملی صنایع مس تنها 
در سال 95 مواد شیمیایی در بورس کاال عرضه کرده اند 

و در سال جاری هیچ عرضه ای نداشته اند.
مجموع عرضه محصوالت شیمیایی در بورس کاال در 
مدت تعیین شده 946 هزار و ۲49 تن بوده که میزان 

559 هزار و ۲69 تن معامله شده است.
نگاهی به آمار معامالت نشان می دهد که میزان عرضه 
محصوالت شیمیایی در نیمه نخست امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۲3 درصد و حجم معامله 

شده ۲۲ درصد رشد داشته است.
بزرگ ترین عرضه محصوالت شیمیایی در بورس کاال، 
پتروشیمی اروند اس��ت که از ابتدای سال 96 تا پایان 
شهریور ۲18 هزار تن روانه بورس کاال کرد. پس از آن 
پتروشیمی پارس با عرضه 117 هزار تن و پتروشیمی 
ش��ازند اراک با عرضه 94 هزار و 974 ت��ن قرار دارند. 
کمترین عرضه نیز به پتروشیمی بوعلی سینا با 160 تن 

تعلق دارد. پتروشیمی تندگویان با رشد 113 درصدی 
و صنایع پتروشیمی کرمانشاه با رشد 100 درصدی از 
بیشترین رشد عرضه در نیمه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده اند.

3-��عرضه�کنندگان�گازها�و�خوراک�ها
چهار شرکت در سال های 95 و 96 گازها و خوراک ها را 
در بورس کاال عرضه کرده اند: پتروشیمی شیراز، شرکت 
ذوب آهن اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 

پتروشیمی فجر.
 بر اس��اس آم��ار ج��دول ش��ماره5  حج��م گازها و 
خوراک های عرضه شده در 6 ماه نخست سال جاری 
5 هزار و 790 تن بود که فقط 450 تن به فروش رفته 
است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 
96 در بخش گازها و خوراک ها، عرضه ای در بورس کاال 
نداشته است. همچنین میزان عرضه گازها و خوراک ها 
در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
156 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر بیشترین 
عرضه گازها و خوراک ها توسط پتروشیمی شیراز بوده 
که 4 هزار و 850 تن را روانه بازار کرده که ۲70 تن آن 

به فروش رسیده است.

�جدول�شماره�1-�مقایسه�حجم�و�ارزش�محصوالت�در�نیمه�نخست��1396و�1395

درصد�تغییراتنیمه�نخست�سال�96نیمه�نخست�سال�95آمار�معامالت

محصوالت پتروشیمی
ارزشحجمارزش )هزار ریال(حجم )تن(ارزش )هزار ریال(حجم )تن(

1.7۲4.49۲51.899.54۲.۲۲81.9۲7.17۲66.1۲3.794.189%1۲%۲7

�جدول�2-��جزییات�معامالت�گروه�های�سه�گانه�پتروشیمی�اساس�نوع�قرارداد

درصد�تغییراتنیمه�نخست�سال�96نیمه�نخست�سال�95نوع�قراردادنوع�محصول

ارزشحجمارزش�)هزار�ریال(حجم�)تن(ارزش�)هزار�ریال(حجم�)تن(

شیمیایی

55% 144.4914.۲17.356.۲8164.64۲۲.194.405.935سلف
48% منفیمنفی

۲07.0%58%31۲.۲893.۲86.۲۲3.34۲494.6۲710.088.470.969نقدی

64%۲۲%456.7807.503.579.6۲3559.۲691۲.۲8۲.876.904جمع

پلیمر

48% 437.43513.943.16۲.8۲0۲۲7.5389.069.788.845سلف
35% منفیمنفی

47.0%37%8۲9.55830.44۲.006.3961.139.91644.764.603.440نقدی

۲1%8%1.۲66.99۲44.385.169.۲161.367.45353.834.39۲.۲85جمع

گازها�و�خوراکها

10% 3004.703.390۲703.915.000سلف
17% منفیمنفی

57% 4۲06.090.000180۲.610.000نقدی
57%منفی

38% 7۲010.793.3904506.5۲5.000جمع
40%منفی

مجموع�محصوالت

49.8% 58۲.۲۲618.165.۲۲۲.491۲9۲.45011.۲68.109.780سلف
منفی

%38 
منفی

6۲.6%43%1.14۲.۲6733.734.319.7381.634.7۲۲54.855.684.409نقدی

۲7%1۲%1.7۲4.49۲51.899.54۲.۲۲81.9۲7.17۲66.1۲3.794.189جمع
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%۲.64

درصد�تغییرات�عرضه�نسبت�به�مدت�در�نیمه�نخست�سال�96عرضه�کننده
مشابه�سال�95

ارزش )هزار ریال(مقدار معامله شده )تن(عرضه )تن(

40۲9%14.4509.400385.998.300بانیار پلیمر  گنبد

9% منفی16.0۲06.1۲0۲03.117.900پتروشیمی آبادان

18% منفی113.75676.976۲.510.163.150پتروشیمی اروند

34%۲۲3.016131.48۲5.493.80۲.086پتروشیمی امیر کبیر

-45.640۲0.59۲791.614.170پتروشیمی ایالم

۲6%36۲.۲87۲0۲.۲867.761.069.۲34پتروشیمی بندر امام

10% منفی50.75037.5401.805.000.390پتروشیمی تبریز

۲%149.57570.۲36۲.779.839.990پتروشیمی جم

-6.8331.769141.901.470پتروشیمی خوزستان

111%19.05919.059760.3۲3.34۲پتروشیمی رجال

۲۲%354.357۲41.8578.656.503.514پتروشیمی شهید تندگویان

-8.340۲7611.914.57۲پتروشیمی کردستان

6% منفی34.393۲1.38093۲.۲4۲.537پتروشیمی الله

59%161.۲86143.1145.865.378.814پتروشیمی مارون

---4.1۲0پتروشی می محب بسپار ایده گستر

-۲.4001507.161.800پتروشیمی محب پلیمر قم

۲59%۲6.71۲۲.49698.498.856پتروشیمی مهاباد

14%37.۲17۲0.9988۲9.1۲7.497پتروشیمی مهر

پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 
عسلویه

14.6۲1۲.64713۲.005.567-

19% منفی۲5.713۲۲.573909.146.950پلی نار

5% منفی59.37833.0441.369.3۲8.114پلیمر آریا ساسول

۲4%31.08014.016545.014.464پلیمر کرمانشاه

۲83%۲.4509۲564.834.3۲0تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

100% منفی---شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

9%140.07090.6713.790.843.953شرکت پتروشیمی شازند

۲7% منفی33.30033.1001.070.740.080شرکت پتروشیمی غدیر

303%۲9.8805.544۲10.587.136شرکت پتروشیمی لرستان

11%1۲3.378113.0494.645.817.306شرکت پلی پروپیلن جم

11% منفی4۲.86۲40.5101.764.8۲7.761شرکت صنعتی نوید زر شیمی

-۲7.5011.969107.404.01۲صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صنایع تولیدی پلی استایرین 
انبساطی سهند

6.9653.675190.185.000-

100% منفی---طاها سازان پیشتاز

۲1% ۲.167.4101.367.45353.834.39۲.۲85جمع پلیمر

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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��جدول�شماره�4-�آمار�معامالت�شیمیایی�ها�به�تفکیک�شرکت�های�عرضه�کننده�در�نیمه�نخست�سال�96

گروه کاال

عرضه�کنندگان�محصوالت�
درصد�تغییرات�عرضه�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�95در�نیمه�نخست�سال�96شیمیایی

ارزش )هزار ریال(مقدار معامله شده )تن(عرضه )تن(

94%3.100۲601.768.000پتروشیمی آبادان
58%۲18.000187.6۲01.386.1۲3.140پتروشیمی اروند

۲1% منفی50.400۲3.30055۲.41۲.580پتروشیمی  برزویه
9%84.50039.4601.158.8۲7.5۲0پتروشیمی بندر امام

99% منفی1601603.04۲.880پتروشیمی  بوعلی سینا
88%117.816106.03۲4.099.7۲4.160پتروشیمی پارس

۲3% منفی59.73۲34.065491.197.070پتروشیمی  خراسان
-7.۲00۲068.000پتروشیمی رازی

113%7.4485.739141.635.305پتروشیمی شهید تندگویان
17%3۲.9989.7547۲.993.831پتروشیمی شیراز
11%۲8.1407.5808۲8.000.080پتروشیمی کارون
36%13.5748.734۲30.870.55۲پتروشیمی مارون
-19.16۲8.184۲16.357.48۲پتروشیمی مروارید

۲5% منفی6.900۲.3۲54.353.000تعاونی ۲451 تولید سولفات پتاسیم
100% منفی---تهیه و تولید مواد معدنی ایران

19%50.0005.۲00۲۲4.496.۲00شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
49% منفی9701909.531.۲۲0شرکت پتروشیمی ارومیه

5%94.97463.۲61۲.085.56۲.160شرکت پتروشی می ۲6.151شازند
4۲%۲6.151۲4.311354.475.908شرکت پتروشیمی  فن آوران
69%۲.5501.30031.3۲0.000شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت سرمایه گذاری صنایع 
4%39.0003.0۲0136.468.480شیمیایی ایران

100% منفی---شرکت ملی صنایع مس ایران
100%75.800۲6.400190.6۲9.940صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۲9% منفی6.974۲.35463.019.396فرسا شیمی
---700فوالد زرند ایرانیان

۲3%946.۲49559.۲691۲.۲8۲.876.904محصوالت شیمیایی

��جدول�شماره�5-�آمار�معامالت�گازها�و�خوراک�ها�به�تفکیک�شرکت�های�عرضه�کننده�در�نیمه�نخست�سال�96

گروه کاال

درصد�تغییرات�عرضهدر�نیمه�نخست�سال�96عرضه�کنندگان�گازها�و�خوراک�ها

ارزش )هزار ریال(مقدار معامله شده )تن(عرضه )تن(

155%4.850۲703.915.000پتروشیمی شیراز

-840180۲.610.000پتروشیمی فجر

---100شر کت ذوب آهن اصفهان

100% منفی---صنایع پتروشیمی خلیج فارس

5.7904506.5۲5.000جمع
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نگاهی�به�معامالت�
�6ماهه�رینگ�
پتروشیمی�در�سال��96
و�مقایسه�با�سال�95

افزایش عرضه، کاهش تقاضا 
و رشد حجم معامالت

�آمار�معامالت�بورس�ها،�به�ویژه�بورس�های�کاالیی�همواره�منعکس�کننده�روند�تولید�و�سرعت�چرخ�اقتصاد�است،�به�طوری�که�افزایش�حجم�معامالت�معموال�
نشان�دهنده�گسترش�فعالیت�های�تولیدی�و�کاهش�آن�گویای�کند�شدن�این�روند�است.�بر�این�اساس�بررسی�روند�عرضه،�حجم�تقاضا�و�همچنین�حجم�
معامالت�گروه�های�مختلف�کاالیی�می�تواند�اطالعات�بسیار�مفیدی�از�وضع�صنعت�و�تولید�کشور�در�اختیار�بگذارد.�محصوالت�پتروشیمی�و�فرآورده�های�
نفتی�به�عنوان�یکی�از�تولیدات�مهم�ایران�همواره�نقش�به�سزایی�در�حرکت�چرخ�اقتصادی�کشور�داشته�است�و�بازار�این�محصوالت�نیز�در�بورس�کاال�جزو�
بازارهای�پررونق�محسوب�می�شود.�در�سال�جاری�و�در�پی�برخی�اقدامات�بورس�کاال�رونق�این�بازار�بیشتر�از�سال�گذشته�هم�شده�است،�به�طوری�که�در�سال�
جاری�شاهد�افزایش�حجم�عرضه�این�محصوالت،�کم�شدن�التهابات�بازار�و�همچنین�افزایش�حجم�معامالت�در�بازار�محصوالت�پتروشیمی�و�فرآورده�های�
نفتی�بوده�ایم.�از�این�رو�در�ادامه�به�بررسی�جزئیات�و�اتفاقات�این�بازار�طی��6ماهه�نخست�سال�جاری�پرداخته�ایم،�آمارهای�امسال�را�با�آمارهای�سال�گذشته�

به�مقایسه�گذاشته�ایم�و�سنگ�محکی�برای�شرایط�بازار�این�محصوالت�به�دست�آورده�ایم.

مقدمه

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی

��جواد�موسوی
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���نمودار�شماره�یک

آن طور که آمار می گوید و نمودار شماره یک نشان می دهد حجم عرضه ها در پنج ماه 
ابتدایی سال جاری از سال گذشته بیشتر بوده و تنها در شهریور حجم عرضه ها کمتر 
از سال گذشته بوده است. در اواخر سال گذش��ته با همکاری های صورت گرفته بین 
بورس کاالی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت با سایر اعضای این شورا برای 
تمامی کاالها کف عرضه تعیین شد و با الزام مجتمع های پتروشیمی مبنی بر رعایت 
کف تعیین شده حجم عرضه های سال جاری بر سال گذشته پیشی گرفته و به تبع آن 
اوضاع بازار نیز بهبود یافته است.  همان طور که نمودار نشان می دهد حجم تقاضای 
سال جاری تا پایان تیر سال جاری به حجم عرضه ها نزدیک بوده و تعادل خوبی در بازار 
این کاالها وجود داشته است. در ۲ ماه مرداد و شهریور تقاضا اندکی افزایش یافته که 
دلیل آن صعودی شدن قیمت ها در بازارهای جهانی بوده، چنان که در سال گذشته 
نیز روندی مشابه تجربه شده است.  اقدام مناسب دیگری که در این سال توسط بورس 
کاالی ایران و با همکاری کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی، سازمان حمایت از تولیدکنند 
و مصرف کننده، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
صورت گرفته است،  مقابله با کدهای معاف از مالیات ارزش افزوده بود که نظم و روند 
بازار را با مشکل مواجه کرده بودند. بورس کاالی ایران با این اقدام توانست بسیاری از 
کدهای غیر واقعی ثبت شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را شناسایی و از خرید آنها از 
بورس کاالی ایران جلوگیری کند؛ بورس کاال کدهای معامالتی آنها را ابطال کرد و این 
اقدام سبب شد که مصرف کنندگان واقعی با فراهم شدن شرایط بسیار مناسب برای 
خرید، مواد اولیه مورد نیاز خود را با شرایطی بسیار عادالنه تر خریداری کنند. در حال 
حاضر هم بورس کاالی ایران با اعمال محدودیت هایی برای فعالیت های کدهای معاف 
از مالیات بر ارزش افزوده سعی دارد تنها به شرکت های واقعی و فعال اجازه فعالیت دهد 
که اقدام بسیار مناسبی است. در ادامه به جزئیات عرضه، تقاضا و حجم معامالت در 6 

ماهه نخست دو سال 1396 و 1395 می پردازیم.

����تعیین�کف�عرضه�های�محصوالت�پتروشیمی��اقدامی�موثر�در�تعادل�بازار��
��نمودار�شماره�2   

همان طور که در نمودار شماره ۲ مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در 6 ماه 
نخست سال 96 برابر با یک میلیون و 995 هزار و 9۲5 تن بوده که در مقایسه با حجم 
یک میلیون و 658 هزار و 481  تنی سال قبل افزایشی برابر با 337 هزار و 444 تن را 
نشان می دهد، که رقمی قابل توجه است. در مرداد نیز حجم عرضه های سال جاری 1۲6 

هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است و اختالف عرضه های دو سال باز هم بیشتر شده 
بود. اما در شهریور سال جاری حجم عرضه ها به حدی کاهش یافت که از مدت مشابه 
سال گذشته هم کمتر شد. آمار ماه های ابتدایی سال نشان از بهبود عرضه های سال 
جاری نسبت به سال گذشته داشت زیرا در سال جاری برای تمامی گریدها کف عرضه 
مصوب شده بود بر این اساس به نظر می رسد در شهریور کف عرضه ها برای تعدادی 
از گروه ها رعایت نشده است. در شهریور نیز اوضاع صادرات به کشورهایی مثل چین 
بسیار خوب بوده و قیمت های جهانی افزایش زیادی پیدا کردند در نتیجه به نظر میرسد 
پتروشیمی ها در این ماه ترجیح دادند حجم بیشتری از محصوالت تولیدی خود را در 

بازارهای صادراتی به فروش برسانند.  

��نمودار�شماره�3

نگاهی به نمودرا شماره 3 در فروردین امسال کل عرضه ها برابر با ۲8۲ هزار و 355 تن 
بوده که در مقایسه با حجم ۲71 هزار و 868 تن بیش از 10 هزار تن افزایش را نشان 
می دهد. بر این اساس حجم عرضه های دو سال در فروردین ماه بسیار به هم نزدیک 

بوده است. 
اما حجم کل عرضه های سال جاری در اردیبهشت برابر با 337 هزار و 879 تن است که 
نسبت به ماه قبل یعنی فروردین 55 هزار تن بیشتر است. همچنین اگر این آمار نسبت 
به اردیبهشت 95 سنجیده شود خواهیم دید که حجم عرضه های سال گذشته در این 
ماه ۲39 هزار و 5۲۲ تن بوده و این یعنی عرضه های سال جاری 98 هزار تن بیشتر از 

مدت مشابه سال گذشته بوده است.
افزایش حجم عرضه های ماهانه در خرداد 1396 نیز ادامه داشت به طوری که حجم 
عرضه ها با افزایش قابل توجه 78 هزار تنی نسبت به اردیبهشت سال جاری مواجه شد 
که برابر با ۲4 درصد افزایش است. همچنین اگر حجم عرضه های خرداد سال جاری با 
خرداد سال 95 سنجیده شود مشاهده می کنیم که حجم عرضه های سال جاری 94 
هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و از 3۲۲ هزار و 354 تن در سال گذشته به 
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416 هزار و 3۲6 تن در سال جاری رسیده است. 
حجم عرضه ها در تیر امسال با وجود کاهش نسبت به خرداد؛ 357 هزار تن بود که در 
مقایسه با حجم عرضه در تیر سال گذشته 55 هزار تن افزایش را نشان می دهد و این 

یعنی افزایش ۲0 درصدی حجم عرضه نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
اما مرداد باز هم حجم عرضه ها نسبت به ماه قبل خود افزایش پیدا کرد به طوری که 
ش��اهد افزایش 37 هزار تنی در این ماه بودیم. در عین حال حجم عرضه ها در مرداد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی صعودی داشته است. بر این اساس 
حجم عرضه های مرداد امسال افزایشی 1۲7 هزار تنی را تجربه کرده و از ۲37 هزار تن 

در سال گذشته به 364 هزار تن در سال جاری رسیده است. 
اما پس از این همه روند صعودی؛ شاخص عرضه محصوالت پتروشیمی در شهریور 
روندی زولی به خود گرفت؛ حجم عرضه ها 98 هزار تن کاهش یافت و از 364 هزار تن 
به ۲66 هزار تن رسید. همچنین حجم عرضه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 
کاهش 47 هزار تنی را تجربه کرد و اولین بار در سال جاری حجم عرضه های ماهانه 

امسال کمتر از سال گذشته ثبت شد.

��تعدیل�حجم�تقاضا
نمودار�شماره�4

اما در مورد تقاضا، همان طور که در نمودار شماره 4 مشخص است، حجم کل تقاضا در 
مجموع 6 ماه اول امسال کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا از 
ابتدای سال تا پایان شهریور، ۲ میلیون و 848 هزار و 7۲0  تن بوده و در مقایسه با حجم 
سه میلیون و 933 هزار و 75۲ تنی سال گذشته کاهشی بیش از یک میلیون تنی را 
نشان می دهد. البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در فروردین بین سال های 96 و 95 
برابر با 448 هزار تن بود، که بسیار قابل توجه بوده و بعد از انجام معامالت اردیبهشت 
این تفاوت تقاضا به ۲90 هزار تن کاهش یافته بود. این اختالف در خرداد هم کاهش 
یافته و اختالف بین حجم تقاضای سه ماهه اول دو سال به ۲۲9 هزار تن رسیده است، 

به عبارت دیگر یعنی حجم تقاضای خرداد امس��ال 61 هزار تن بیشتر از خرداد سال 
گذشته بوده است. در ادامه و در تیر سال گذشته تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده و 348 
هزار تن از تقاضای تیر امسال بیشتر بوده که اختالف بسیار فاحشی است؛   حجم تقاضا 
در مرداد سال گذشته بیشترین حجم تقاضا در کل سال 1395 بوده است؛ همچنین 
حجم تقاضا در مرداد سال جاری نیز بیشترین حجم در 5 ماه ابتدایی سال بوده است، 
با این حال باز هم حجم تقاضا در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 300 

هزار تن کمتر بوده است. 

��نمودار�شماره��5

فروردین: حجم کل تقاضا در نخستین ماه س��ال جاری برابر با ۲88 هزار و 674 تن 
بوده است که در مقایسه با حجم 737 هزار و 187 تنی فروردین 95 کاهشی 448 هزار 

تنی را نشان می دهد. 
اردیبهشت: حجم کل تقاضا در دومین ماه سال جاری برابر با 440 هزار و 8۲8 تن 
بوده که در مقایسه با حجم ۲83 هزار و 180 تنی اردیبهشت 95 افزایشی 157 هزار تنی 
داشته است. از طرفی نسبت به ماه قبل از خود نیز رشدی 15۲ هزار تنی داشته است. 

خرداد: در این ماه روند صعودی تقاضا همچون ماه قبل و البته با شیب کمتری ادامه 
یافته به طوری که حجم تقاضا در خرداد سال جاری نسبت به اردیبهشت 55 هزار تن 
افزایش داشته است. با این حال این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 6۲ 

هزار تنی داشته است تا اختالف تقاضای دو سال باز هم کاهش یابد. 
تیر: در این ماه حجم تقاضا همانند حجم عرضه ها نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد و 
به 407 هزار تن رسید. این در حالی است که تقاضای خرید در تیر سال گذشته بسیار 
باال و برابر با 756 هزار تن بوده است؛ این رقم 348 هزار تن بیشتر از تقاضای 407 هزار 
تنی در تیر امسال است؛ تنها خروجی حجم تقاضای باال در سال گذشته افزایش شدید 

سطح عمومی قیمت ها بوده است.
مرداد: حجم تقاضا در این ماه بیش از ۲00 هزار تن افزایش را نسبت به تیر نشان 
می دهد که نشان از جذابیت بیشتر بازار محصوالت پتروشیمی در این ماه است. اما 
با وجود اینکه حجم تقاضا برای خرید در این ماه افزایش پیدا کرد باز هم 300 هزار 
تن کمتر از مرداد سال 95 بوده و از 9۲5 هزار تن )مرداد 95( به 6۲5 هزار تن )مرداد 
96( رسیده است. این در حالی است که حجم عرضه ها در مرداد امسال 130 هزار 
تن بیشتر از سال گذشته بوده و همین امر سبب شده است که قیمت ها در مرداد 
سال گذشته افزایش زیادی پیدا کند و در مرداد سال جاری قیمت های معقول تری 

تجربه شود. 
شهریور: حجم تقاضا در این ماه 590 هزار تن بوده است که نسبت به حجم 6۲5 
هزار تنی مرداد، 35 هزار تن کاهش داشته است. اگر حجم تقاضای این ماه با شهریور 
سال گذشته مقایسه شود، خواهیم دید که تقاضا ۲97 هزار تن کمتر از سال گذشته 
بوده که اختالف بسیار باالیی است.  نکته بسیار مهم در سال جاری نظام مند شدن 
میزان عرضه های هر گروه با توجه به تعیین کف عرضه ها بوده که سبب شده است 
میزان تقاضا برای گروه های مختلف در س��ال جاری واقعی تر و معقول تر از س��ال 
گذشته باشد. خوشبختانه امسال در بیش��تر محصوالت عرضه شده تعادل نسبتا 
خوبی برقرار بود که این امر به دلیل کنترل تقاضاهای کاذب و اصالحات انجام شده 

در مکانیزم  های معامالت بوده است.

��حجم�معامله-�نزدیک�شـدن�حجم�معامالت��6ماهه�اول�دو�سال��96   
و�95
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��  نمودار�شماره�6

حجم کل معامالت در شش ماهه اول سال جاری برابر با یک میلیون و ۲81 هزار و ۲54 
تن بوده است که در مقایسه با حجم یک میلیون و ۲۲1 هزار و 414 تنی سال گذشته 
60 هزار تن افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که در فروردین، حجم معامالت 
سال گذشته 33 هزار تن بیشتر از سال جاری بود، این یعنی حجم معامالت سال جاری 
در اردیبهشت، خرداد و تیر بیشتر از سال گذشته بوده تا اختالف بین دو سال افزایش 
یافته و به 64 هزار تن برسد که آمار بسیار مناسبی است. این اختالف در مرداد به 114 
هزار تن رسید چرا که حجم معامالت در مرداد امسال 50 هزار تن بیشتر از سال گذشته 
بود. اما در شهریور امسال حجم معامالت 55 هزار تن کمتر از سال گذشته ثبت شد، در 

نتیجه اختالف بین دو سال کمتر شد و به 60 هزار تن رسید.

�� نمودار�شماره�7

فروردین: حجم کل معامالت در نخستین ماه امسال برابر با 156 هزار و 946 تن بود، 
که در مقایسه با حجم معامالت 190 هزار و 108 تنی در سال 1395 کاهشی در حدود 
33 هزار و 16۲ تن را نشان می دهد؛ یعنی بیش از 17 درصد کاهش در حجم معامالت. 
درواقع از آنجایی که حجم معامالت تا حدودی مصرف واقعی آن کاال را نشان می دهد 

می توان گفت که مصرف در نخستین ماه سال کاهش داشته است. 
اردیبهشت: در این ماه اوضاع به کلی تغییر پیدا کرد؛ حجم معامالت برابر با ۲11 هزار و 
663 تن بود که در مقایسه با فروردین 54 هزار تن افزایش را نشان می دهد. اگر این آمار 
نسبت به اردیبهشت سال گذشته سنجیده شود، 61 هزار و ۲08 تن افزایش را نشان 
می دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. به عبارتی حجم معامالت در اردیبهشت امسال 

40 درصد افزایش را تجربه کرد که نشان از رونق این بازار نسبت به سال گذشته دارد.
خرداد: سال جاری روند رو به رشد حجم معامالت با شیب کمتری ادامه پیدا کرد و 
به ۲37 هزار و 159 تن رسید که نسبت به اردیبهش��ت، ۲5 هزار و 500 تن و برابر با 
1۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. حال اگر این میزان حجم معامالت با خرداد 
سال گذشته مقایسه شود؛ خواهیم دید حجم معامالت در خرداد امسال نزدیک به 
30 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته اس��ت. این آمار باز هم نشان از بهبود 
اوضاع بازار نسبت به سال گذش��ته دارد. تیر: در این ماه حجم معامالت برابر با ۲15 
هزار تن بوده است که نسبت به ماه قبل)خرداد( ۲۲ هزار تن کاهش را نشان می دهد، 
ولی نکته مثبت اینجاست که حجم معامالت با وجود کاهش باز هم نسبت به مدت 
مشابه در تیر سال گذشته حدود هفت هزار تن بیشتر است. البته با توجه به افزایش 
55 هزار تنی عرضه ها نسبت به تیر سال گذشته این میزان افزایش می توانست بیشتر 
هم باشد ولی به دالیلی چون رکود حاکم بر بازار، حجم معامالت افزایش زیادی پیدا 
نکرد. ولی باز هم نمی توان کتمان کرد که این مقدار حجم معامله برای یک ماه رقمی 

مناسب به شمار می رود.
مرداد: در پنجمین ماه امس��ال حجم معامالت برابر با ۲51 هزار و 887 تن بود که 
در مقایسه با حجم معامالت ۲01 هزار تنی در مرداد پارس��ال بیش از 50 هزار تن 
افزایش را نشان می دهد؛ این در حالی است که عرضه های دو سال اختالفی بیش از 
130 هزار تن در این ماه داشته اند و حتی این اختالف حجم معامالت می توانست 

بیشتر هم باشد. 
شـهریور: در این ماه حجم معامالت در رقم ۲08 هزار و 557 تن ثبت ش��د که در 
مقایسه با ماه قبل از خود 43 هزار تن کاهش را نشان می دهد. همچنین حجم معامالت 
در شهریور 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 هزار تن کاهش را تجربه کرد. 
می توان گفت بازار این محصوالت پس از یک روند افزایشی اندکی استراحت به خود 
داد که البته رفع خستگی به دلیل کاهش حجم عرضه ها بوده است؛ علت کاهش حجم 
عرضه ها نیز تعهدات صادراتی مجتمع ها بوده و به این ترتیب شرایط سال گذشته با 

سال جاری به گونه ای متفاوت رقم خورده است.
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همان طور که مشاهده شد به طور کلی حجم عرضه های سال جاری حدود 300 هزار 
تن بیشتر از سال گذشته بوده و این در حالی است که حجم معامالت به 60 هزار تن 
بیشتر از سال گذشته رسیده اس��ت. این رش��د حجم معامالت در سال جاری وضع 
مصرف نهایی محصوالت را نشان می دهد  این انتظار وجود دارد که در ماه های آینده 
حجم عرضه ها بار دیگر افزایش پیدا کند و به دنبال آن شاهد رشد دوباره حجم معامالت 

نیز باشیم.

��وضعیت�بازارهای�جهانی�در��6ماه�اخیر�
قیمت نفت برنت در سه ماه ابتدایی سال در سطوح باالی 50 دالری بود؛ در اواخر خرداد 
دچار افت شده و در تیر به 45 دالر هم رسید. در تیر امسال قیمت نفت بین 45 تا 48 
دالر در نوسان بود. در مرداد بار دیگر نفت به سطوح باالی 50 دالری وارد شده و تا 5۲ 
دالر هم افزایش پیدا کرد.  روند صعودی نفت در شهریور ادامه داشت و تا 55 دالر هم 

افزایش پیدا کرد. با ادامه این روند صعودی، قیمت نفت در مهر به 57 دالر هم رسید.
این روند قیمت نفت در کنار افزایش تقاضا در بازارهای جهانی س��بب ش��د قیمت 

اولفین هایی همچون اتیلن نیز صعودی شود. 
 

��وضعیت�اتیلن�در��6ماهه�اخیر
نمودار�شماره�8

همان طور که در نمودار شماره 8 مشخص اس��ت، قیمت اتیلن در بازارهای جنوب 
شرق آسیا )نمودار نارنجی رنگ( در سه ماهه آوریل، مه و ژوئن روندی نزولی داشته و 
محدوده 900 دالری هم رسیده است. از ماه جوالی )تیر( روند این کاال متعادل و تا 
حدی صعودی شده است.  در ماه آگوست )مرداد( قیمت اتیلن صعود خود را با قدرت 
شروع کرده و این روند صعودی تا پایان شهریور ادامه داشته است به طوری که قیمت 
این کاال از 880 دالر در ژوئن به یک هزار و ۲50 دالر در س��پتامبر )شهریور- مهر( 
رسیده که افزایش بسیار زیادی اس��ت. این افزایش نرخ اتیلن سبب افزایش قیمت 

پلیمرهای ساخته شده از این محصول نیز شد. در حال حاضر قیمت این محصول 
روندی با ثبات را سپری می کند و در برخی از هفته های معامالتی کاهش نرخ اندک 
را تجربه کرده است.  به نظر می رسد میزان افزایش نرخ این محصول بسیار بیشتر از 
نفت بوده و عمدتا به دلیل افزایش تقاضای جهانی رخ داده و ممکن است در هفته های 
آینده شاهد کاهش نرخ این محصول باشیم و یا قیمت های محصوالت ساخته شده از 
این محصول افزایش بیشتری پیدا کند زیرا در حال حاضر حاشیه سود تولید پلیمرها 
به دلیل افزایش شدید بهای تمام شده کاهش یافته اس��ت و برای ادامه تولید باید 
قیمت ها افزایش پیدا کند و یا بهای تمام شده آنها کاهش یابد. در حال حاضر قیمت 

بسیاری از پلیمرها از قیمت خوراک آنها یعنی اتیلن کمتر است.
هر زمانی قیمت اتیلن افزایش پیدا می کند به فاصل��ه دو هفته بعد از آن روند قیمت 
پلیمرها هم صعودی خواهد شد، اثرات این افزایش اول بر بازارهای چین و جنوب شرق 
آسیا تجربه می شود و به فاصله دو تا س��ه هفته اثرات آن را در بازارهای جنوب آسیا و 
خاورمیانه نیز می بینیم. مدتی بعد از این افزایش نرخ اتیلن روند قیمت ها در بازار چین به 
شدت صعودی شده و این بازار بزرگ مقصد فروش و صادرات اکثریت پتروشیمی های 

دنیا از جمله تولیدکنندگان ایرانی شد. 

��نمودار�شماره�9

همان طور که در نمودار شماره 9 مشخص است، به عنوان نمونه قیمت پلی اتیلن 
س��نگین فیلم در بازار چین )رنگ نارنجی( چند هفته بعد از رش��د قیمت اتیلن با 
افزایش قیمت مواجه شده اس��ت و از یک هزار و 100 دالر در اواخر جوالی به مرز 
یک هزار و ۲50 دالر در اواخر سپتامبر رس��یده و 150 دالر افزایش نرخ را تجربه 
کرده است.  این افزایش قیمت در بازارهای جهانی عالوه بر تاثیرگذاری بر قیمت های 
جهانی موجبات افزایش قیمت های پایه در ایران را نیز فراهم آورد و در نتیجه بازار ایران 
نیز در مرداد با رونق بسیار خوبی مواجه شد که در نمودارهای ارائه شده مشخص بود. 

روند صعودی قیمت ها در بازار های جنوب شرق آسیا و با محوریت چین تا اواخر 
سپتامبر )ش��هریور( ادامه پیدا کرده و بعد از آن با ثبات مواجه شده و در 
برخی از هفته ها کاهش نرخ نیز تجربه شد.  اما در ادامه با صعودی شدن 
نس��بی قیمت ها افزایش مجدد نرخ پایه محصوالت را در بازار ایران 
ش��اهد بودیم.   البته طوفان های هاروی در آمریکا نیز به ادامه دار 
بودن این افزایش نرخ های جهانی دام��ن زد زیرا بعد از وقوع این 
طوفان ها بسیاری از واحدهای پتروشیمی در آمریکا از مدار تولید 
خارج و بازارهای جهانی با کاهش عرضه مواجه شدند، در نتیجه 
روند صعودی قیمت پلیمرها شدت بیشتری گرفت و ادامه دار شد. 

��نرخ�دالر
نرخ دالر نیز که یکی از عوامل موثر بر نرخ محصوالت پلیمری است 
در طول 6 ماهه اول س��ال ج��اری روندی صعودی 
را تجربه ک��رد، نرخ این ارز در س��امانه س��نا در 
فروردین امس��ال 37380 ریال بود که در مهر 
به 40۲00 ریال در این س��امانه به ثبت رسیده 
است. بر این اس��اس باید گفت این ارز افزایش 
نرخی بیش از 7/5 درص��د را در طول این 6ماه 

تجربه کرده است. 
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کارنامه موفق بورس کاال در ساماندهی بازارهای کاالیی 

کودکی که در ده سالگی بالغ شد
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و�استاندارد�کاال�های�کشاورزی،�می�تواند�نقش�بسزایی�در�توسعه�بخش�کشاورزی�به�عنوان�یکی�از�محوری�ترین�مولفه�های�توسعه�اقتصادی�کشور�
داشته�باشد.�بسیاری�از�کارشناسان�اقتصادی،�عرضه�محصوالت�کشاورزی�در�بورس�کاالی�ایران�را�به�سبب�شفافیت،�عامل�کاهش�نوسانات�قیمت�
دانسته�و�معتقدند�که�با�توسعه�ابزارهای�نوین�مالی�در�بورس�کاال،�به�ویژه�در�بخش�کشاورزی،�امکان�کاهش�ریسک�خرید�کاالها�فراهم�می�شود�تا�
تولید�کنندگان�و�مصرف�کنندگان�بتوانند�بسته�به�نیاز�خود،�برنامه�تولید�و�مصرف�خود�را�با�به�کارگیری�ابزارهای�مختلف�اجرایی�کنند�و�از�نوسانات�
قیمتی�در�آینده�مصون�بمانند.�به�اعتقاد�بسـیاری�از�نخبگان،�داشتن�یک�بازار�متشکل�و�منسـجم�برای�مبادالت�کاالیی�در�کشور،�سنگ�بنای�
توسعه�است،�بر�همین�اساس،�عواملی�همچون�مساله�حذف�ریسک�تحویل�کاال�و�تسویه�وجه،�داشتن�یک�مرجع�قیمت�گذاری،�حذف�عدم�تقارن�
اطالعات�عرضه�کننده�ها�و�متقاضیان�و�در�نهایت،�وجود�یک�مکانیسم�شفاف�برای�مبادله�کاالها�در�بورس�منجر�به�توسعه�این�بازار�مالی�شده�است.

��رامین�نعمتیمقدمه
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

در سال 1395 با معامله 
2 ميليون و 510 هزار 

تن محصول کشاورزی 
به ارزش 28 هزار 

ميليارد ريال رسيديم 
که نسبت به سال 94 

به ترتيب 229 درصد و 
199 درصد رشد نشان 

می دهد
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تاریخچه
در قرن پانزدهم میالدی، بازرگانان و صرافان بلژیکی 
در ش��هر »بورژ« در مقابل خانه مردی ب��ه نام »فن در 
بورزه« )واندر بورس( جمع می ش��دند و به دادوس��تد 
می پرداختند؛ به این ترتیب، نام فعالیتی که بعدها یعنی 
در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت، از اسم آن 

مرد بلژیکی گرفته شد.
ریش��ه های ایجاد بورس در ایران نیز به س��ال 1315 
بازمی گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام 
»ران لوترفل��د« به همراه یک کارش��ناس هلندی، به 
درخواس��ت دولت وقت ایران، درباره تش��کیل بورس 
مطالعاتی کرده و طرح تاسیس و اساسنامه آن را تنظیم 
کردند؛ اما تا تاسیس رسمی بورس در ایران سال های 
زیادی طی ش��د تا اینکه بورس اوراق بهادار تهران در 
بهمن ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ماه 

1345 تاسیس شد.
 تا سال 138۲، فعالیت بورس در ایران فراز و فرودهای 
بسیاری را تجربه کرد تا اینکه در راستای تحقق اهداف 
برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی 

بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کاالیی 
در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریورماه 
138۲ )نخستین بورس کاالیی در ایران( و بورس کاالی 
کشاورزی ایران در شهریورماه 1383 فعالیت خود را در 

اقتصاد کشور آغاز کردند.

تغییر�رویکرد،�عامل�موفقیت
مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریسک شرکت 
بورس کاالی ایران می گوید: بورس فلزات، بورسی موفق 
و بورس کاالی کش��اورزی ناموفق بود تا اینکه در سال 
1384، قانون بازار جدید تعیین کرد که بورس ها باید 
به شرکت های سهامی تبدیل شده و به صورت انتفاعی 

فعالیت کنند. 
جواد فالح ادامه داد: در آن زمان مشخص بود که بورس 
کشاورزی نمی توانست هزینه های خود را تامین کند و 
به همین دلیل بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اس��المی ایران )مصوب 1 آذر 1384، مجلس شورای 
اسالمی( و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس 
کاالی ای��ران در آذرماه 1385 با منحل ش��دن بورس 
فلزات و بورس کاالی کشاورزی تشکیل شد و وظایف 
این دو بورس به بورس جدید منتقل یافت؛ بورس کاالی 
ایران پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از 
مهرماه 1386 کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق 

بهادار آغاز کرد.
به گفته جواد فالح؛ مشکلی که در آن زمان وجود داشت 
این بود که بورس فلزات غالب بر بورس کشاورزی بود 
چون مسئوالن بورس فلزات زمامداران بورس کاالی 

ایران شدند. 
در آن دوره به ش��کل هزینه به بورس کش��اورزی نگاه 
می شد و به همین دلیل سرمایه گذاری های مناسبی در 

این حوزه صورت نگرفت. 
کم کم نگاه به بورس کش��اورزی تغییر ک��رد تا اینکه 
از س��ال 1393 به دوره جدید یعن��ی مدیریت دکتر 
س��لطانی نژاد رسیدیم. ایش��ان نگاه کامال جدیدی به 
بورس محصوالت کش��اورزی داشت، به طوری که در 
آماری قابل قبول، سهم معامالت این محصوالت در حال 
حاضر به بیش از 10 درصد ارزش کل معامالت بورس 

کاال رسیده است. 
وی افزود: در سال 1394 بیش از 764 هزار تن محصول 
به ارزش 9400 میلیارد ریال در بورس کاال معامله شد. 
این روند در سال 1395 نیز ادامه یافت، به طوری که با 
معامله ۲ میلیون و 510 هزار تن محصول کش��اورزی 
به ارزش ۲8 هزار میلیارد ریال رس��یدیم که نسبت به 
سال 94 به ترتیب ۲۲9 درصد و 199 درصد رشد نشان 
می دهد. در 6 ماهه امسال نیز یک میلیون و 334 هزار 
تن محصول به ارزش 16 هزار میلیارد ریال معامله شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب هفت 

درصد و یک درصد رشد نشان می دهد.
فالح با تاکید بر اینکه کشاورزی یکی از پایه های اصلی 
اقتصاد و تامین کننده امنیت غذایی کش��ور به شمار 
می رود، اظه��ار کرد: حجم تولیدات کش��اورزی از 97 
میلیون تن در سال 9۲ اکنون به بیش از 117 میلیون 
تن رسیده که نش��ان می دهد طی چهار سال گذشته، 
حجم تولیدات بخش کشاورزی بیش از ۲0 میلیون تن 

افزایش داشته است.

الزامات�قانونی�و�معامله�محصوالت�کشـاورزی�
در�بورس�کاال

تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی به منظ��ور حمایت از بهره ب��رداران و 
مصرف کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در 
بازار محصوالت و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده 
است که خرید و فروش نهاده ها و محصوالت تولیدی 
کشاورزی را از طریق بورس کاال انجام دهد. همچنین، 
ماده 19 قانون نظام جام��ع دامپروری، دولت را مکلف 
کرده زمینه های گس��ترش بورس کاالهای کشاورزی 
به محصوالت دامی را فراهم کند. ماده 17 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز، خرید و فروش کاالهای 
پذیرفته شده در بورس های کاالیی توسط وزارتخانه ها، 
سازمان ها، نهادها و دس��تگاه های دولتی و عمومی و 
دس��تگاه های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و 

تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است.
بند قانونی دیگری در قالب ماده 3۲ قانون برنامه ششم 
توسعه ابالغ شده اس��ت که به دولت اجازه می دهد با 
استفاده از ابزارهای مالی، بازارهای کاالیی را تنظیم کند.

تعهد�مشروط�دولت�به�کشاورز
ابزارهای مالی نظی��ر قراردادهای اختی��ار معامله که 
براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز برای 
خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده 
توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا می کند و 
در زمان برداشت محصول، مباشران بخش خصوصی 
را که در قالب مناقصه  مشخص ش��ده اند، برای خرید 
محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار معامله به 
کشاورز معرفی می کند، می توانند در پیاده سازی الگوی 
مناسب کش��ت و هدایت حمایت  از تولیدکنندگان به 

رعایت این الگو بسیار موثر باشند.
در این ارتباط، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته است: 
اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال 94 
به صورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای این طرح 
باعث شد تا هم اکنون سه محصول اساسی جو، ذرت 
و گندم را در قالب طرح سیاس��ت قیمت تضمینی در 
بورس کاال داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور 
کار قرار دارد؛ در این سیاست، کشاورز می تواند با فروش 

محصولش در بورس کاال، پ��ول خود را 
به س��رعت دریافت کند، ب��ه طوری که 
با معامله محصول در ب��ورس کاال، پول 
کشاورز بالفاصله و در مدت زمان کوتاهی 
پرداخت می ش��ود و مابه التفاوت قیمت 
کش��ف ش��ده روی تابلوی بورس با نرخ 
خرید تضمینی اعالمی از س��وی دولت 
نیز، به محض تامین منابع از سوی دولت 

پرداخت می شود.
»علی اکبر مهرفرد« با بیان اینکه امکان 
عرضه آرد نیز در بورس کاالی ایران وجود 
دارد، گفت: حتما الزم نیست محصوالت 
کشاورزی به صورت خرید تضمینی در 
بورس کاال عرضه ش��ود، بلک��ه می توان 
عرضه این محص��والت را در بورس کاال 
انجام داد تا فع��االن بازارهای مختلف از 
مزایای بورس استفاده کنند. وی تاکید 

Agriculture کشاورزی



68

اجرای سياست قيمت 
تضمينی در بورس کاال  
سياست موفقی است 
که بايد برای توسعه 
آن زيرساخت های الزم 
در بورس کاال بيش از 
گذشته تقويت شود. 
شفافيت معامالتی، 
دسترسی به آمارهای 
دقيق و وصول پول 
کشاورزان در اسرع 
وقت که در نهايت 
کاهش بار مالی دولت 
را به همراه دارد، از 
مهم ترين مزايای آن 
محسوب می شود

کرد: باید با گذر از بازارهای س��نتی به سمت بازارهای 
مدرن که امروز در دنیا از آن اس��تفاده می شود حرکت 
کنیم و از مزایای این بازارها بهره مند ش��ویم؛ یکی از 

مهم ترین بازارهای مدرن، بورس کاالست.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی با تاکید بر اینکه سیاست کلی 
دولت و وزارت جهاد کشاورزی، گسترش 
عرضه محصوالت کش��اورزی در بورس 
کاالی ایران است، افزود: برای گسترش 
این موضوع باید فرهنگ سازی الزم برای 
تولیدکنندگان و خریداران صورت گیرد 
تا آنها با نحوه خرید و فروش، مکانیسم و 
مقررات بورس کاال آشنا شوند. با عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاال، 
تولیدکننده و مصرف کننده به یکدیگر 
وصل ش��ده و عوامل واس��طه به شدت 
کاهش پیدا می کنند و هزینه مبادالت 
نیز کاهش می یابد. همچنین، محصول 
در یک فضای رقابتی و ش��فاف خرید و 
فروش شده و قیمت ها براساس مکانیسم 
عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واس��طه ها 

کشف می شود.
»مهرفرد« ب��ه محصوالت کش��اورزی 
عرض��ه ش��ده در ب��ورس کاالی ایران 
اش��اره و اظهار کرد: با توج��ه به مزایای 
بورس کاالی ایران، در حال حاضر انواع 
محصوالت همچون گن��دم، ذرت، جو، 
شکر، مرغ و جوجه در این بازار عرضه و 
معامله می شود و به تازگی عرضه پسته و زعفران نیز در 
بورس کاالی ایران آغاز شده است. با عرضه محصوالت 
کشاورزی در بورس کاال، تولیدکننده و مصرف کننده به 
طور مستقیم و بدون حضور مخرب واسطه ها در مقابل 
هم قرار می گیرند و با روشی کارآمد )کشف قیمت ها در 

تقابل عرضه و تقاضا( به معامله می پردازند.
وی ادامه داد: بند ال��ف ماده 3۲ قانون برنامه شش��م 
توس��عه دقیقا با هدف تحقق یافت��ن اولویت مدنظر 
رئیس جمهوری، مج��وز اس��تفاده از ابزارهای بورس 
کاالی ایران را به شرکت های زیر مجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی اعطا کرده است. عالوه بر آن، سیاست قیمت 
تضمینی که در قالب آن، دولت به جای خرید محصول 
کشاورز و فروش آن، معامالت را به مکانیسم بازار سپرده 

و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت می کند، ابزار 
مناسبی برای کاهش آثار بودجه ای ایفای نقش 

دولت در تضمین خری��د محصوالت 
کشاورزی است.

بستری�شفاف�و�مبتنی�بر�نظام�بازار
بند الف ماده 3۲ قانون برنامه ششم توسعه، راه را برای 
استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کاالی 
ایران در تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی از طریق 

بستری شفاف و مبتنی بر نظام بازار فراهم کرده است.
در این رابطه، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
می گوید: به دنبال استفاده از ابزارهای مالی بورس کاال 
برای پیش بینی و تحلیل بازار و همچنین کاهش ریسک 
در دادوستدها هستیم که این موضوع در بند الف ماده 
3۲ برنامه ششم توسعه نیز آمده است؛ بر این اساس، 
به استناد مطالعات انجام ش��ده در کشورهای مشابه، 
تالش شده است تا این اتفاق )استفاده از ابزارهای مالی 
در بخش کشاورزی( به منظور تنظیم بازار در کشور ما 

نیز رخ دهد.
»یزدان سیف« بر عرضه گسترده محصوالت کشاورزی 
و اس��تفاده از بورس کاالی ایران برای تنظی��م بازار و 
پیش بینی پذیر کردن بازارها تاکید و اظهار کرد: همه 
تولیدات محصوالت کش��اورزی به صورت گس��ترده 

می تواند در بورس کاالی ایران عرضه شود.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد: بورس کاال 
بازاری است که باعث کشف قیمت و شفافیت می شود؛ 
بنابراین، باید از تجربه س��ایر کش��ورها در استفاده از 
بورس کاال و ابزارهای این بازار برای تنظیم بازار و قدرت 
پیش بینی فعاالن بخش کش��اورزی از روند بازارها و 

قیمت ها استفاده کرد.

امکان�مدیریت�بازار�محصوالت�کشاورزی
بورس کاالی ای��ران با ابزارهایی ک��ه در اختیار دولت 
قرار می دهد، این ام��کان را فراهم می کند که دولت را 
از مقام مداخله گر در بازار، به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و 
دولت در این شرایط می تواند از فعاالن بخش خصوصی 
مطالبه گری کند و بر رعایت استانداردهای تامین کننده 
امنیت غذایی اصرار ورزد. همچنی��ن، به دلیل اینکه 
اطالعات در بورس کاالی ایران به صورت شفاف و آنالین 
منتشر می شود، این امر به افزایش کارایی در اقتصاد و 

کاهش واسطه گری غیر ضرور منجر می شود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به امکان برنامه ریزی و مدیریت بازار محصوالت 
کشاورزی به کمک ثبت دقیق آمار و اطالعات کشاورزان 

می��زان و داده های مربوط  ب��ه 

عرضه و تقاضا، اظه��ار کرد: ب��ورس کاال مجموعه ای 
منسجم و سازمان یافته است که از اطالعات ثبت شده 
مربوط به معامالت بخش های مختلف در سامانه های 
معامالتی آن می توان برای برنامه ریزی و مدیریت بازار 

کاالهای مختلف استفاده کرد.
»سید راضی نوری« ضمن تاکید مجدد بر اینکه برای 
ساماندهی بازار، همسویی قیمت ها با نرخ های جهانی 
و حمایت از کشاورز و تولید راهی به جز ورود به بورس 
کاال نداریم، اضافه کرد: در راستای برنامه ریزی بلندمدت 
برای کاالهای مختلف بخش کش��اورزی راهی به جز 
عرضه در بورس کاال وجود ندارد و این امر می طلبد که 
تمام تمهیدات و زیرساخت های الزم فراهم شود تا به 
کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال 

بتوان مشکالت کشاورزان را حل کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
همچنی��ن در بیان مزای��ای اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی در ب��ورس کاال ب��رای محصوالتی همچون 
گندم اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان و برنامه ریزان، 
این سیاس��ت موفقی اس��ت که باید برای توسعه آن 
زیرس��اخت های الزم در بورس کاال بیش از گذش��ته 
تقویت شود. شفافیت معامالتی، دسترسی به آمارهای 
دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در نهایت 
کاهش بار مال��ی دولت را به هم��راه دارد، از مهم ترین 
مزایای آن محسوب می شود. وی افزود: در حال حاضر 
تمام هزینه ها برای تامین نهاده ه��ای تولید بر عهده 
کشاورز اس��ت. برای اجرای سیاست قیمت تضمینی 
دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هزینه ها رفته 

رفته از روی دوش کشاورز برداشته شود.
وی تاکید کرد: در کنار تامین زیرس��اخت های الزم، 
باید به امر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان نیز توجه 
ویژه ای داشت تا کشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس 

آشنا شده و شرایط حضور در آن را پیدا کنند.
نماینده مردم شهرس��تان ش��وش در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه عرضه محص��والت مختلف در 
بورس کاالی ایران باعث انطباق بیشتر با قیمت های 
جهانی می شود، افزود: انجام معامالت کاالهای مختلف 
در بورس موجب حرکت قیمت ها به س��مت واقعی تر 
شدن و هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی شده و این 

یک مزیت مهم به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت تضمینی، فشار مالی 
ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی را از بودجه دولت 
کم می کند، بر مزی��ت پرداخت به موقع پول 
کشاورزان تاکید کرد و گفت: کشاورزان 
به کمک انجام معامله محصول 
خود در ب��ورس می توانند 
ط��ی چن��د روز کاری 
مطالباتشان را از 
ران  خریدا

زی
ور

شا
ك



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال
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کاالهای مختلف ايجاد 
کرده و اين اطالعات 
عالوه بر فرصت های 

مناسب سرمايه گذاری، 
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دریافت می کنند. »نوری« ادام��ه داد: عرضه کاالهای 
اساس��ی و به ویژه محص��والت کش��اورزی در بورس 
می تواند به افزایش کیفیت محصول بینجامد و شفافیت 

معامالتی را در بخش کشاورزی ارتقا دهد.

بسـتری�شـفاف�برای�واگذاری�امـور�به�بخش�
خصوصی

بازار بورس کاالی ایران به دلیل اینکه به صورت لحظه ای 
قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می توانند 
از اطالعات معامالت انجام شده در این بازار به صورت 
آنالین بهره مند شوند، بستر شفاف و مناسبی را برای 
واگ��ذاری امور به بخ��ش خصوصی فراه��م می کند. 
مدیرعامل کارگ��زاري اقتصاد بی��دار در این ارتباط به 
دو ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« می گوید: هم 
اکنون بخش خصوصی به هم��راه بخش های دولتی و 
نیمه دولتی با اعتماد کامل به شفافیت و کشف قیمت 
منصفانه، اقدام به عرضه و خرید محصوالت مورد نیاز از 
بورس کاالهای کشاورزی می کنند. بورس کاالی ایران 
نیز میزبان محصوالت کش��اورزی در تاالرهای اصلی، 
فرعی، صادراتی، گواهی سپرده کاالیی و اوراق تامین 
مالی سلف موازی استاندارد بوده که با شیب تندی در 
حال افزایش حجم معامالت نسبت به کاالهای فلزی و 
پتروشیمی است. »حسن رضایي پور« با بیان اینکه بدون 
شک بورس های کشاورزی در کشورهای توسعه یافته 
نقش مهمی در اقتص��اد و تنظیم بازاره��ای داخلی، 
منطقه ای و بین المللی دارند، تاکید کرد: کشور ما نیز به 
دلیل حجم انبوه تولیدات کشاورزی و اقتصاد ضعیف این 
بخش در دهه 90 ضرورت تاسیس بورس محصوالت 
کشاورزی را احساس و بورس در س��ال 1383 پس از 
انجام مطالعات گسترده با نام سازمان کارگزاران بورس 
کشاورزی ایران با همت وزیر وقت کشاورزی )مهندس 
حجتی( تاسیس و از همان سال فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: در ابتدا این بورس با اس��تقبال فعاالن بازار 
روبه رو ش��د، ولی به تدریج با تغییرات به وجود آمده و 
علی رغم هزینه های انجام ش��ده و مطالعات گسترده، 
حمای��ت از این بورس توس��ط دولت کمرنگ ش��د تا 
جایی که تا مرز تعطیلی پیش رفت، اما با تصویب قانون 
جدید اوراق بهادار و ادغ��ام بورس های کاالیی )فلزات 
و کش��اورزی(، بورس کش��اورزی جان تازه ای گرفت. 
هرچند قوانی��ن و مقررات جدید ب��رای فعاالن بخش 
کشاورزی ناآش��نا بود، ولی کجدار و مریض با شرایط 

جدید همراه شدند.
وی تاکید کرد: بی ش��ک فاصله بین سال های 1386 
ت��ا 1388 از بی رونق ترین س��ال های فعالیت بورس 
کشاورزی بود. در سال 1388 با تصویب قانون توسعه 
ابزارهای مالی، ش��رایط برای عرضه کنندگان دولتی 
در بورس کش��اورزی مهیا و دو نهاد ب��ا اهمیت به فکر 
عرضه کااله��ای خود در این ب��ازار افتادند. س��ازمان 
تعاون روس��تایی با عرض��ه محصوالتی ک��ه از طریق 
خرید تضمینی انجام ش��ده بود، نخستین عرضه های 
موفق ذرت و جو را تجربه کرد. به دنبال آن، ش��رکت 
بازرگانی دولت��ی ایران با عرضه گندم م��ازاد بر نیاز در 
رینگ صادراتی بورس کاال ب��ه رونق این بورس کمک 
کرد. عرضه های موفق مورد اشاره موجب جلب توجه 
فعاالن و سیاس��ت گذاران بخش کش��اورزی شد، به 

نحوی که در ماده 33 قان��ون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی و با اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای 
خرید تضمینی در بستر بورس کاال روح تازه ای به بورس 

کشاورزی بخشید.

کارنامه�قابل�قبول
طی سال 1395 با وجود فراز و نشیب قیمت های جهانی 
انواع کاال و همچنین رک��ود ادامه دار در اقتصاد، بورس 
کاالی ایران توانست برای حمایت از کشاورزان، با انتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد گندم، بزرگ ترین  تامین 
مالی بخش کش��اورزی را رقم بزند. همچنین، در این 
سال شاهد اولین معامله قرارداد های اختیارات معامله 
بوده ایم. عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران در این باره 
گفت: ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران طی سال 
95 با رسیدن به رقم 817 هزار میلیارد ریال با رشد قابل 

توجه 73 درصدی روبه رو بوده است.
»محس��ن عبدالهی« افزود: بورس کاال با ش��کل دهی 
یک بازار منس��جم، اطالعات قیمت��ی و حجمی قابل 
اتکا در اقتصاد برای کاالهای مختلف ایجاد کرده و این 
اطالعات عالوه بر فرصت های مناسب سرمایه گذاری، 
ظرفیت ه��ای کل��ی اقتص��اد را مش��خص می کند؛ 
بنابراین، سیاس��ت گذاران، س��رمایه گذاران و فعاالن، 
امکان ارائه تحلیل های اقتصادی و مالی برای توس��عه 

سرمایه گذاری ها و تولید را پیدا می کنند.
وی در ادام��ه افزود: از طرفی با توس��عه ابزارهای نوین 
مالی در بورس کاال، از جمله ابزارهای مش��تقه، سلف 
و قراردادهای آتی و اختیارات، امکان کاهش یا حذف 
ریس��ک خرید کاالها فراهم ش��ده ت��ا تولید کننده و 
مصرف کننده، بتوانند بسته به نیاز خود، برنامه تولید و 
مصرف خود را با به کارگیری ابزارهای مختلف اجرایی 

کنند و از نوسانات قیمت ها در آینده مصون بمانند.

مدیریت�ریسک�در�بورس�کاال
ذکر این نکته ضروری اس��ت که ارتقای سالمت نظام 
اداری، ش��فافیت مالی، بهبود دسترس��ی همگانی به 
اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر ساختار معامالت 
در بورس کاالی ایران، مکانیسم حراج عمومی، نبود نیاز 
ارتباط مستقیم بین طرفین معامله، انتشار آمار معامالت 

و امکان ایجاد دسترسی آنالین به اطالعات معامالت 
توس��ط نهادهای نظارتی ذی ص��الح از جمله مزایای 
عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران است.
با وج��ود ب��ورس کاالی ای��ران، فعاالن اقتص��ادی با 
پیاده سازی اس��تراتژی های ترکیبی مختلف، امکان 
کسب سود مناسبی خواهند داشت و می توانند ریسک 
تولید و مصرف را مدیریت کنند. ط��ی مدت فعالیت 
بورس کاالی ایران، پذیرش و قابل معامله ش��دن انواع 
محصوالت کش��اورزی در زیرگروه هایی مثل کنجاله، 
ذرت، شکر، پس��ته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، 
جو، برنج، خرما، روغن، کش��مش، گن��دم، چای، مرغ 
منجمد، دانه های روغنی، تخم مرغ و سایر محصوالت، 
امکان مبادله طیف وس��یعی از کاالهای کشاورزی را 
برای فعاالن میسر کرده است. ماده 33 قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیع��ی با اتکا به 
ظرفیت های ب��ورس کاالی کش��ور، قیمت تضمینی 
محصوالت کشاورزی را جایگزین خرید تضمینی کرده 
که این امر، بار مالی دولت را برای حمایت از اش��تغال 
کشاورزان تا یک سوم کاهش داده است، به  طوری که 
تولید کنندگان محصوالت کشاورزی محصوالت خود را 
با تحویل به انبارهای استاندارد تحت نظارت بورس کاال، 

تبدیل به گواهی س��پرده کاالیی کرده و 
آن را در بورس کاال عرضه می کنند و در 
صورت کاهش قیمت بورس نس��بت به 
قیمت تضمینی اعالم شده، مابه التفاوت 
آن از س��وی دولت ب��ه تولیدکنندگان 
پرداخت می ش��ود. ب��ا برنامه ریزی ها و 
اقدامات صورت گرفته، بازیگران و فعاالن 
حوزه های گواهی س��پرده کاالیی، آتی، 
اختیار معامله و سایر اوراق بهادار مبتنی 
بر انواع محصوالت کشاورزی مثل گندم، 
ج��و و ذرت، ب��ا تاس��یس صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی، گسترده تر شده 
و با فرهنگ سازی و آموزش این ابزارهای 
نوین مال��ی در بین کش��اورزان، امکان 
برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های تولید 
و پیش فروش کاال با قیمت مشخص برای 
این قشر موثر در جامعه فراهم خواهد شد.

Agriculture کشاورزی
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مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال تشریح کرد 

پسته،�ارزآورترین�تولید�بخش�کشـاورزی�ایران�در�حال�حاضر،�از�نبود�
یک�بازار�منسجم�برای�ساماندهی�معامالت�خود�رنج�می�برد.�کشاورزانی�
که�تمام�دارایی�شـان�محصولی�اسـت�که�هر�سال�برداشـت�می�کنند�و�
زندگی�شـان�از�این�طریق�می�گذرد،�باید�بخش�بزرگی�از�سود�خود�را�به�
دالالن�این�بازار�هدیه�کنند؛�چرا�که�پسـته�در�بازاری�معامله�نمی�شـود�
که�بتوانند�با�یک�قیمت��عادالنه�آن�را�به�فروش�برسـانند؛�بـازاری�که�از�
شـاخصه�های�اصلی�آن�مدیریت�فراینـد�قیمت�گذاری�اسـت.�در�تمام�
کشـورهای�توسـعه�یافته�و�قدرت�هـای�بـزرگ�اقتصادی�جهـان،�این�
بورس�های�کاالیی�هستند�که�سرنوشت�قیمت�یک�محصول�را�مشخص�
می�کنند.�برای�دسـتیابی�به�این�مزیت�و�داشـتن�قدرت�تعیین�قیمت�و�
جلوگیری�از�اقدامات�سـودجویانه�و�همچنین�شفاف�سـازی�معامالت،�
در�شـهریورماه�سـال��83بورس�کاالی�کشـاورزی�فعالیت�خود�را�آغاز�
کرد.�پس�از�تاسـیس�بورس�کاالی�ایران�در�مهر�86،�بورس�کشـاورزی�
منحـل�و�وظایفش�به�این�بـورس�تازه�تاسـیس�محول�شـد.�امروز�پس�
از�گذشـت��10سال،�بسـیاری�از�محصوالت�کشـاورزی�تولیدشده�در�
ایران�هویت�از�دسـت�رفته�خـود�را�بازیافته�اند؛�امـا�در�تمام�این�

سال�ها�محصول�مهمی�همچون�پسته�وارد�این�

چرخه�نشـد؛�خرید�و�فـروش�آن�در�
بازاری�غیرشـفاف�صورت�می�گیرد�
که�یکی�از�تبعات�آن�فروش�محصول�
به�قیمت�دلخواه�واسـطه�گران�است�
و�کشاورز�نیز�به�دلیل�نبود�داده�های�
قیمتی�و�نیـاز�به�نقدینگـی�چاره�ای�

جز�تمکین�به�شـرایط�موجود�ندارد.��از�این�رو،�با�پیگیری�های�مسئوالن�
بخش�کشاورزی،�اتاق�های�بازرگانی�استان�های�تولیدکننده�عمده�پسته�
و�همچنین�بورس�کاالی�ایـران،�ورود�این�محصول�به�بـورس�کاال�مورد�
بررسی�قرار�گرفت�تا�سـرانجام�در�مهرماه�امسال�این�تالش�ها�به�نتیجه�
برسد�و�شاهد�راه�اندازی�معامالت�گواهی�سپرده�برای�این�محصول�باشیم.�

�در�این�ارتبـاط�و�درباره�اهمیت�توسـعه�معامالت�
پسـته�در�بورس�کاالی�ایـران�گفت�وگویی�با�
»اکبر�میرزاپور«�مدیر�توسعه�بازار�فیزیکی�
بورس�کاالی�ایران�داشـته�ایم�که�در�ادامه�

می�خوانید.

سناریوهای بورس کاال  برای ساماندهی بازار

زی
ور

شا
ك
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يکی از مشکالت بازار 
پسته نبود نقدينگی 

است که در اين راستا 
و با توجه به مذاکرات 

صورت گرفته، بانک 
کشاورزی قول مساعد 

داده که افزون بر در 
نظر گرفتن خطوط 

اعتباری جديد برای 
حمايت از پسته کاران، 

بخشی از تسهيالت 
حوزه کشاورزی را 

به معامالت پسته در 
 بورس کاال 

اختصاص دهد
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��در�حـال�حاضر�حجـم�تولید�
پسـته�در�ایران�و�جهان�و�همچنین�سـهم�

ایران�از�تولید�جهانی�چه�میزان�است؟
در 10 سال گذشته ایران با تولیدی در حدود 
300 هزار تن در سال بزرگ ترین تولیدکننده 
و صادرکننده پسته در جهان به شمار می رفت؛ 
اما به دلیل س��اختار سنتی، خشکسالی و نبود 
بازاری سازمان یافته و منسجم در امر صادرات، 
با کاهش تولیدات مواجه شده و اکنون آمریکا 
بزرگ ترین تولیدکننده پسته در دنیا با تولیدی 
در حدود 300 هزار تن اس��ت. البته برای سال 
جاری پیش بینی ش��ده تولید آمریکا به ۲50 
هزار تن برس��د و ایران تولیدی در حدود ۲40 
هزار تن داشته باشد. پسته گردش مالی حدود 
پنج هزار میلیارد تومانی در ای��ران دارد و بعد 
از نفت و محصوالت پتروش��یمی و شیمیایی 
بیش��ترین حجم صادرات را به خود اختصاص 
داده و پیشروترین محصول صادراتی ایران در 

بخش کشاورزی است.
��اگر�ممکن�است�درباره�شرایط�
کنونی�بازار�پسـته�و�مشکالت�مربوط�به�آن�

توضیح�دهید.
بازار پس��ته به دلیل مدیریت س��نتی حاکم 
بر آن و نبود مرجع رس��می در تعیین قیمت 
آن، از سوی برخی دالالن آسیب دیده است؛ 
به طوری  که دالالن و واس��طه های بازار پسته 
در ایران با سوءاستفاده از مشکالت نقدینگی 
کش��اورزان و باغداران، روند قیمت ها را به هر 
س��مت و س��ویی که خود می خواهند سوق 
می دهند و از آنجایی که یک بازار منس��جم و 
شفاف که فرآیند قیمت گذاری ها را مدیریت 
کند وجود ندارد، کشاورز ناگزیر است محصول 
خود را به قیمت و ش��رایط دلخواه واسطه ها 

بفروشد.
همچنین یکی دیگر از مشکالت جدی در بازار 
پسته، بحث های مربوط به صادرات آن است، 
به نحوی که برخی تجار بعضا تازه کار که اکثرا 
با مقادیر کم نس��بت به حض��ور در بازارهای 
صادرات��ی اق��دام می کنن��د، در اکثر 
بازارهای هدف ایجاد مشکل کرده 
و منجر به بدنامی و از دس��ت 
رفتن بازاره��ای صادراتی 

ایران شده اند.
��عرضـه�
پسـته�در�بورس�کاال�
مزیت�هایـی� چـه�
دارد�و�چـه�کمکی�
سـاماندهی� بـه�
بازار�این�محصول�

خواهد�کرد؟
مهم تری��ن مزی��ت 
عرضه پسته در بورس 
کاالی ای��ران س��رازیر 
ش��دن نقدینگی به سمت 
بازار پسته و جلوگیری از نوسان 

قیمتی است. این اتفاق موجب شفافیت در نرخ 
معامالت خواهد شد و با کشف قیمت شفاف و 
عادالنه و مستمر در بورس کاال، کشاورز متضرر 
نش��ده و می تواند محصول خود را به راحتی به 

فروش برساند.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که چارچوب 
اس��تاندارد پس��ته قابل معامله در بورس کاال، 
مش��خص می ش��ود و فقط محصول با کیفیت 
مشخص شده، قابل عرضه در بورس کاال است؛ 
بنابراین، خری��داران می توانند ب��ا اطمینان از 
کیفیت پسته، نس��بت به خرید محصول اقدام 

کنند.
از س��وی دیگر با توجه به وجود تاالر صادراتی 
در ب��ورس کاال، عرضه پس��ته در ای��ن بورس 
سبب ایجاد شفافیت محصول شده و به مراتب  
صادرات آن نیز به بازارهای بین المللی بیشتر 
خواهد ش��د. درواقع قانونمند ک��ردن فعالیت 
صادراتی با عرضه در بورس کاال، می تواند ضمن 
ایجاد قدرت رقابت برای صادرکنندگان، نسبت 
به ارتقای مجدد برند صادراتی پسته و همچنین 
ایجاد حداکثر ارزش افزوده در این راستا موثر 

باشد.
 همچنین در حال حاضر 84 شرکت کارگزاری 
در حوزه بورس کاال فعالی��ت می کنند و از این 
تع��داد 67 کارگزار در بخش کش��اورزی فعال 
هس��تند و این یک شبکه گس��ترده بازاریابی 
فراهم می کند که به افزای��ش تعداد خریداران 

منجر خواهد شد.
یکی از مش��کالت بازار پس��ته نبود نقدینگی 
اس��ت که در این راس��تا و با توجه به مذاکرات 
ص��ورت گرفت��ه، بان��ک کش��اورزی ق��ول 
مس��اعد داده ک��ه افزون ب��ر در نظ��ر گرفتن 
خط��وط اعتب��اری جدی��د ب��رای حمایت از 
پس��ته کاران، بخش��ی از تس��هیالت ح��وزه 
 کشاورزی را به معامالت پس��ته در بورس کاال 

اختصاص دهد. 
بر ای��ن اس��اس، مباش��ران و بازارگردان های 
پسته می توانند از منابع مالی بانک کشاورزی 
برای معام��الت در بورس کاال اس��تفاده کنند. 
همچنین، بخش ارزی برای توس��عه صادرات 
پس��ته نیز از طریق صندوق توسعه ملی فراهم 

خواهد شد.
��بـورس�کاالی�ایـران�بازارهـا�
و�ابزارهای�متنوعـی�برای�انجـام�معامالت�
دارد؛�برای�عرضه�پسـته�در�ایـن�بورس�چه�

سناریوهایی�را�متصور�شده�اید؟
روش اول، معامله پسته در قالب گواهی سپرده 
است. در این روش، دارندگان پسته، با استاندارد 
خاصی که بورس اعالم می کند، محصول خود را 
به انبار پذیرش شده نزد بورس می سپارند و در 
قبال آن، قبض انباری )گواهی سپرده کاالیی( 
دریافت می کنند که از طری��ق آن و با اخذ کد 
بورس��ی، با مراجعه به کارگزاری های بورس و 
تکمیل فرم درخواست فروش، می توانند آن را 
از طریق بورس کاالی ایران به فروش برسانند 

و ی��ا آن را تا م��دت معینی در انب��ار نگهداری 
کنند؛ گواهی سپرده کاالیی پس از این مرحله، 
وارد چرخه معامالت ثانویه می ش��ود و پس از 
دست به دست شدن به دست صادرکننده و یا 
مصرف کننده خواهد رسید و در نهایت منجر به 
تحویل کاال می شود. در این روش دخالت دالل 
به حداقل رسیده و پسته کار می تواند بدون هیچ 
واسطه ای محصول خود را مستقیما در بورس 

به فروش برساند.
دومین روش، راه اندازی معامالت مباش��ری از 
طریق عرضه در بازار فیزیکی اس��ت. مباشری 
هم��ان حق العم��ل کاری اس��ت؛ در این روش 
عرضه کنندگان عمده پس��ته ای��ن حق را پیدا 
می کنند که در ب��ورس کاال ب��ه نمایندگی از 
سایر کش��اورزان کد معامالتی بگیرند و اقدام 

به عرضه کنند.
در روش مباش��ری، عرضه کننده، پس��ته را از 
کش��اورز خریداری می کند یا به صورت امانی 
تحوی��ل می گی��رد. درواق��ع در روش امان��ی 
مباش��رین عرضه همان نمایندگان کشاورزان 
جهت عرض��ه در بورس هس��تند ک��ه در بازار 
فیزیکی بورس کاال به نمایندگی از کشاورزان 
اما به نام خود اقدام ب��ه عرضه و پس از دریافت 
وجوه، اقدام به تسویه با کش��اورزان می کنند. 
البت��ه این عرضه کنن��ده بای��د از وزارت جهاد 
کشاورزی یا اس��تانداری استانی که از آن شهر 
محصول خریداری می کند تاییدیه بگیرد و بعد 
از ارائه تاییدیه می تواند محموله های پسته خود 

را در بورس کاال عرضه کند.
روش س��وم، معامل��ه از طری��ق صندوق های 
کاالیی اس��ت؛ این صندوق ه��ا مالکانی دارند 
که واحدهای آن را برای کس��ب سود از معامله 
آن کاال توس��ط مدی��ر صن��دوق خری��داری 
می کنن��د. فعالی��ت اصل��ی ای��ن صندوق ها 

س��رمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی 
بر کاال )فعال گواهی س��پرده پس��ته( 
اس��ت؛ بنابرای��ن عملک��رد صندوق، 
 ب��ه قیم��ت و گواهی س��پرده پس��ته

 بستگی دارد.
 این صندوق ها به عنوان منبع نقدینگی 
جدیدی ب��رای تقویت بازار پس��ته به 
نفع کش��اورزانی خواهد بود که امکان 
خری��د گواهی س��پرده کاالی��ی و در 
نتیجه تقویت ب��ازار مذک��ور را دارند؛ 
اما راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری 
کاالیی پس��ته از آنجایی حائز اهمیت 
اس��ت که ب��ر همی��ن اس��اس، انتظار 
م��ی رود باغداران��ی که نگ��ران پایین 
آمدن قیمت محصول در فصل برداشت 
هس��تند، در ص��ورت ف��روش پس��ته 
خود بخش��ی از وجه حاص��ل از آن را 
 در این صندوق س��رمایه گذاری کنند
تا بتوانن��د از افزایش قیم��ت احتمالی 
 و س��ود تج��ارت حرف��ه ای پس��ته

 بهره مند شوند.

Agriculture کشاورزی
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فرآیند معامالت پسته در بورس کاالی ایران
پسته یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی ایران محسوب می شود که عرضه آن در بورس کاال 

ضمن برقراری پیوند بین بازار سرمایه کشور و بخش کشاورزی، سبب ایجاد شفافیت قیمتی آن 
شده و یکی از مسیرهای مهم برای جهانی شدن این محصول ارزآور به حساب می آید.

بازار فیزیکی

معامالت 
نسیه

 گواهی سپرده
کااليي

معامالت 
نقدی

معامالت 
سلف

یکی فرآیند عرضه و معامله پسته در بازار فیز

 کارگزار
خریدار

ارایه سفارشات 
خریداران در 
تاالر معامالت

 پذیرش عرضه کننده
در بورس کاال و صدور کد معامالتی

پذیرش خریدار در بورس کاال و 
صدور کد معامالتی

انتشار اطالعيه عرضه پسته از طریق سایت بورس 
کاالی ایران براي اطالع عموم یک روز کاری قبل 
از عرضه و ارایه سفارش فروش به کارگزار

واریز 10 درصد ارزش 
محصول مورد معامله به 

قيمت پایه به حساب وکالتی 
توسط خریدار و ارایه 

سفارش خرید به کارگزار

تودیع تضامين عرضه 
 کننده  نزد اتاق پایاپای

معادل ارزش کاالی مورد 
عرضه به قيمت پایه

 صدور اعالميه تسویه
وجوه توسط پایاپای

افتتاح حساب وکالتی در یکی از بانک های 
طرف بورس کاال و ارایه آن از طریق کارگزار 
به بورس کاال جهت ثبت در سامانه مربوطه

 انجام
 معامله پسته 

 از طریق حراج در تاالر 
)توسط کارگزاران(

واریز وجه توسط اتاق پایاپای  
به حساب معرفی شده توسط 

عرضه کننده و همزمان 
صدور حواله توسط فروشنده

 مراجعه خریدار
وشنده  به انبار فر

 و تحویل پسته
در سررسید

 بورس
کاالی ایران

وش های معامالتی پسته ر

در بورس کاالی ایران 

گواهی سپرده

بازار فیزیکی

 کارگزار
عرضه کننده

 عرضه در
تاالر معامالت

 تسويه مابقي
 وجوه توسط

 ارايه حوالهخريدار
 توسط اتاق
به خريدار

ذخیره سازی 
در انبار 

پذیرش 
انبار توسط 

بورس کاال
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فرآیند معامالت پسته در بورس کاالی ایران
پسته یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی ایران محسوب می شود که عرضه آن در بورس کاال 

ضمن برقراری پیوند بین بازار سرمایه کشور و بخش کشاورزی، سبب ایجاد شفافیت قیمتی آن 
شده و یکی از مسیرهای مهم برای جهانی شدن این محصول ارزآور به حساب می آید.

بازار فیزیکی

معامالت 
نسیه

 گواهی سپرده
کااليي

معامالت 
نقدی

معامالت 
سلف

یکی فرآیند عرضه و معامله پسته در بازار فیز

 کارگزار
خریدار

ارایه سفارشات 
خریداران در 
تاالر معامالت

 پذیرش عرضه کننده
در بورس کاال و صدور کد معامالتی

پذیرش خریدار در بورس کاال و 
صدور کد معامالتی

انتشار اطالعيه عرضه پسته از طریق سایت بورس 
کاالی ایران براي اطالع عموم یک روز کاری قبل 
از عرضه و ارایه سفارش فروش به کارگزار

واریز 10 درصد ارزش 
محصول مورد معامله به 

قيمت پایه به حساب وکالتی 
توسط خریدار و ارایه 

سفارش خرید به کارگزار

تودیع تضامين عرضه 
 کننده  نزد اتاق پایاپای

معادل ارزش کاالی مورد 
عرضه به قيمت پایه

 صدور اعالميه تسویه
وجوه توسط پایاپای

افتتاح حساب وکالتی در یکی از بانک های 
طرف بورس کاال و ارایه آن از طریق کارگزار 
به بورس کاال جهت ثبت در سامانه مربوطه

 انجام
 معامله پسته 

 از طریق حراج در تاالر 
)توسط کارگزاران(

واریز وجه توسط اتاق پایاپای  
به حساب معرفی شده توسط 

عرضه کننده و همزمان 
صدور حواله توسط فروشنده

 مراجعه خریدار
وشنده  به انبار فر

 و تحویل پسته
در سررسید

 بورس
کاالی ایران

وش های معامالتی پسته ر

در بورس کاالی ایران 

گواهی سپرده

بازار فیزیکی

 کارگزار
عرضه کننده

 عرضه در
تاالر معامالت

 تسويه مابقي
 وجوه توسط

 ارايه حوالهخريدار
 توسط اتاق
به خريدار

ذخیره سازی 
در انبار 

پذیرش 
انبار توسط 

بورس کاال



گسترش�دسترسی�فعاالن�حوزه�کشاورزی�به�بورس�کاال

نظام انبارداری طالی سبز توسعه می یابد
گسترش�دسترسی�به�بورس�کاالی�ایران�از�طریق�انبارهای�کاالیی،�یکی�از�اهداف�توسعه�ای�
مهم�این�بورس�محسوب�می�شود؛�چرا�که�این�اعتقاد�وجود�دارد�که�در�بورس�های�اوراق�بهادار�
اگر�تاالر�معامالتی�باعث�حضور�معامله�گران�بیشتری�می�شـود،�در�بورس�های�کاالیی�وجود�

انبارهای�استاندارد�و�حضور�در�محل�خدمات�گیرندگان�باعث�توسعه�بورس�کاال�می�شود.

در حوزه کش��اورزی این موضوع از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت؛ چرا که نگه��داری از محصوالت 
کشاورزی، رعایت استانداردها و فراهم بودن شرایط 
محیطی و بهداش��تی خاصی را می طلبد. به طوری 
که یکی از مهم ترین ملزومات عرضه پسته در بورس 
کاال، معرفی انبارهای مناسب و دارای استانداردهای 
حداقلی برای پذیرش در بورس است تا این محصول 
اس��تراتژیک ایران، در ش��رایطی مطلوب نگهداری 
شود. در این صورت است که می توان انتظار داشت تا 
ضمن ساماندهی بازار داخلی محصول پسته، انسجام 

الزم نیز در بازارهای صادراتی برقرار شود.
در همین راس��تا، تالش ب��ورس کاالی ای��ران برای 
توس��عه نظام انب��ارداری آن چنان ب��ا جدیت تمام 
پیگیری ش��ده که از زمان آغاز معامالت پس��ته در 
بورس تاکنون ش��اهد توس��عه ظرفیت انب��ارداری 
در قطب تولید پس��ته کش��ور یعنی اس��تان کرمان 
هس��تیم؛ به گون��ه ای که طی هش��ت ماه نخس��ت 
س��ال 1396 در شهرس��تان های زرند و س��یرجان 
پنج انبار دارای استاندارد تایید ش��ده در مجموع با 
ظرفیت 600 هزار کیلوگرم، مناسب جهت نگهداری 

محصول برداشت شده توسط باغداران این محصول 
ارزآور در بورس کاالی ایران پذیرش ش��ده اند. لزوم 
توجه به این حوزه، نه تنها از بابت فراهم شدن امکان 
نگهداری محصول در شرایط استاندارد حائز اهمیت 
است، بلکه کشاورزان می توانند به کمک ابزار گواهی 
س��پرده کاالیی یا همان قبض انب��اری که بر مبنای 
محصول تحویلی به این انبارها برای کشاورز و باغدار 
پسته صادر می شود، از افت قیمت محصول به دلیل 
ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا، به ویژه در زمان برداشت 
محصول، جلوگیری کرده و با مدیریت عرضه محصول 
خ��ود از طریق معامله در بس��تر ش��فاف و نظام مند 
بورس کاال و حذف دالالن بازار س��نتی، سود خود را 
حداکثر کنند. طی سنوات گذشته بازار پسته به دلیل 
مدیریت سنتی حاکم بر آن به شدت از سوی دالالن 
و واس��طه هایی که منافع خود را از حاصل دسترنج 
کش��اورزان و باغداران تامین می کنند، آسیب دیده 
است؛ به طوری که دالالن و واسطه های بازار پسته در 
ایران با سوءاستفاده از مشکالت نقدینگی کشاورزان 
و باغداران، روند قیمت ها را به هر سمت و سویی که 
خود می خواهند س��وق می دهند و کشاورز به دلیل 
عدم وجود یک بازار منس��جم و ش��فاف که فرآیند 

قیمت گذاری ها را مدیریت کند، ناگزیر است محصول 
خود را به قیمت و شرایط دلخواه واسطه ها بفروشد. 
در این شرایط طبق نظر کارشناسان، یکی از بهترین 
راه هایی که می توان با رفع مشکل نقدینگی باغداران 
پس��ته، ضمن جلوگیری از کاهش کاذب قیمت ها و 
سوءاستفاده گروه ها و افراد خاص، ایران را به جایگاه 
اصلی خود در تولید پس��ته جهان بازگرداند، توسعه 
معامالت پسته در بورس کاالی ایران و گسترش نظام 

انبارداری در آن است.
در این راستا، بررسی ها بیانگر آن است که آغاز به کار 
این انبارها جهت توسعه تجارت گونه های استانداردتر 
پسته و همچنین کمک به فروش خرده مالکان این 
محصوالت و کشف مس��تمر قیمت، ضروری به نظر 
می رسد.  البته توسعه و گسترش هر چه بیشتر نظام 
انبارداری در حوزه بورس کاال مس��تلزم تس��هیل و 
تس��ری�ع در پذیرش ت�ضامین انبارها ن�زد شرکت 
سپرده گذاری مرکزی است؛ تحقق این امر از یکسو 
می تواند با تسریع در معرفی انبارهای پذیرش شده 
نزد بورس به کشاورزان، افرادی را که قصد مشارکت 
در این بازار را دارند، از سردرگمی احتمالی ناشی از 
نبود انبار پذیرش شده برهاند و از سوی دیگر دارایی 
قابل معامله برای صندوق های سرمایه گذاری کاالیی 

را زودتر ایجاد کند.
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Agriculture کشاورزی

 اهمیت ایجاد ثبات در بازار طالی س��رخ از آن جهت 
است که ایران با تأمین 96 درصدی سهم تولید زعفران 
در دنیا، تولیدکننده برتر جهان محس��وب می ش��ود 
و با این سهم قابل توجه الزم اس��ت نقش پررنگی در 
تعیین قیمت های جهانی ایفا کند. ضمن اینکه برقراری 
ثبات هر چه بیش��تر در این بازار به نفع کش��اورزان و 
زعفران کاران است تا س��ود حاصل از فروش محصول 
به جای آنکه جیب دالالن ناکارآمد را سنگین تر کند، 
عاید تولیدکنندگان این محص��ول گران قیمت حوزه 
کشاورزی شود. در این راستا، با فرارسیدن زمان برداشت 
زعفران در سال جاری، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی وزارت جهاد کش��اورزی در حالی از خرید 
توافقی محصول زعفران از طری��ق بورس کاالی ایران 
خبر داد و دستورالعمل معامالت توافقی را با استفاده 
از گواهی س��پرده کاالیی ابالغ کرد ک��ه در این بین، 
راه اندازی بورس زعفران از ماه ها پیش خواسته فعاالن 
بخش خصوصی بوده است. بدین ترتیب، مهرماه امسال 
بود که معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این 
وزارتخانه از هدایت س��ازوکار خرید توافقی محصول 
زعفران از طری��ق ظرفیت های ایجاد ش��ده در بورس 
کاالی ایران با قید فوریت خبر داد تا در نهایت آبان ماه 
سال جاری دستورالعمل معامالت توافقی این محصول 

بورس کاال با اس��تفاده از گواهی س��پرده کاالیی در 
ابالغ شود. طبق این دستورالعمل، 

خرید زعفران به قیمت توافقی 
توسط س��ازمان مرکزی 

تعاون روستایی ایران 
در قالب دو س��ناریو 
در نظر گرفته شده 

زمان  که 
اجرای 

ن  آ
ز  ا

تاریخ ۲ آبان ماه لغایت 30 آذرماه 1396 است؛ سناریوی 
اول، خرید فیزیکی زعفران اس��ت که توسط سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران با پرداخت 40 درصد از پول 
کشاورز صورت می گیرد و در آن معامله به صورت قطعی 
انجام می شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی موظف 
است مابقی وجه زعفران خریداری شده از کشاورزان را 
از محل درآمد ناش��ی از فروش محصول و یا تسهیالت 
دریافتی برای خریدهای تضمینی و توافقی تسویه کند. 
زعفران خریداری ش��ده برای تقویت بخش صادرات و 
حفظ جایگاه بین المللی زعفران از طریق بورس کاالی 

ایران عرضه می شود.
در س��ناریوی دوم نیز خرید زعفران به ش��کل گواهی 
سپرده کاالیی مورد معامله در بورس کاالی ایران است 
که طی آن قیمت توافقی زعفران برمبنای مشخصات 
کیفی و وضعیت ظاهری انواع محصول، در چهار دسته 
تعیین شده اس��ت. به این ترتیب، قیمت های توافقی 
مصوب زعفران ممتاز رشته ای بریده )نگین( به ازای هر 
کیلوگرم 54 میلیون ریال، قیمت زعفران رشته ای بریده 
ممتاز )سرگل یا سرقلم( هر کیلوگرم 51 میلیون ریال و 
قیمت توافقی مصوب برای زعفران رشته ای درجه یک 
)پوشال مرغوب( هر کیلوگرم به قیمت 48 میلیون ریال 
است. قیمت مصوب توافقی زعفران رشته ای درجه دو 
)پوشال معمولی( نیز به ازای هر کیلوگرم 43 میلیون 
ریال تعیین شده اس��ت. در این شیوه سازمان مرکزی 
تعاونی روس��تایی موظف به خری��د 30 درصد گواهی 
سپرده کاالیی صادر ش��ده برای کش��اورز با سازوکار 
معامالت گواهی سپرده کاالیی بوده و نسبت به تسویه 
حساب با کش��اورزان براس��اس مقررات بورس اقدام 
می کند. این گزارش حاکی است که 70 درصد باقیمانده 
محصول کشاورز توسط مباشر به مدت سه ماه با اخذ 

هزینه انبارداری از کشاورز 
ی  ر ا نگه��د

می ش��ود 
در  و 

صورتی که طی سه ماه مذکور کشاورز موفق به فروش 
محصول خود در بورس نشود، 70 درصد مذکور نیز پس 
از س��ه ماه با همان حداقل قیمت خرید توافقی توسط 
مجری طرح با سازوکار معامالت گواهی سپرده کاالیی 

خریداری شده و با کشاورز تسویه می شود.
در این راستا، دو انبار با ظرفیت مناسب و قابل ارتقا در 
شهرهای مشهد و تربت حیدریه در بورس کاال پذیرش 
شده اند و ظرفیت های انباری جدید نیز در حال پذیرش 
هس��تند. همچنین، جهت تس��هیل معام��الت برای 
کشاورزان، بورس کاال آمادگی خود را برای فراهم کردن 
بس��ترهای موردنیاز از جمله اخذ کد بورسی، استقرار 
نمایندگان ش��رکت های کارگزاری و غیره و همچنین 
تدوین ضوابط موردنیاز برای عملیاتی کردن این طرح، 
اعالم کرده است. پیش از صدور این ابالغیه، رییس امور 
بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز طی صدور نامه ای خطاب به مدیرعامل س��ازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی ایران با اش��اره به مزیت های 
ب��ورس کاالی ایران در زمینه شفاف س��ازی معامالت 
و قیمت ه��ای عرضه ش��ده، حذف واس��طه گری های 
غیرضروری، کاهش هزینه های معامالتی و نگهداری، 
ایجاد رقابت س��الم و رونق صادرات، خواستار هدایت 
سازوکار فرآیند خرید توافقی محصول زعفران از طریق 

بورس کاالی ایران شده بود.

تالش�زعفران�کاران�در�بورس�کاال�رنگ�می�گیرد

یک توافق برای خرید طالی سرخ
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��اجرای�سیاست�قیمت�تضمینی�به�
جای�خرید�تضمینی�در�بخش�کشاورزی�بیش�
از��70درصـد�از�هزینه�های�دولـت�را�در�مورد�
محصوالتی�که�تا�پیش�از�ایـن�برای�آنها�خرید�
تضمینی�انجام�می�شد،�کاهش�داده�است.�این�

موضوع�را�چگونه�ارزیابی�می�کنید؟
به نظر من این سیاست، سیاس��ت درستی است؛ 
زیرا فضای معامالت در ب��ورس باعث ورود بخش 
خصوصی می ش��ود. هم اکنون جو و ذرت از طریق 
بورس کاالی ایران معامله می ش��ود و این موضوع 
باعث شده فروشنده و خریدار زودتر به کاال و پول خود برسند و اگر مابه التفاوتی بماند، دولت پرداخت 
می کند. در واقع با استمداد از این روش معامالتی، بار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از روی 
دوش دولت برداشته شده اس��ت. از این رو، امس��ال نیز بحث عرضه و انجام معامالت محصوالت 
دیگری همچون برنج در بورس کاال در دست بررسی قرار گرفت. به هر حال هرچقدر معامالت این 
محصوالت، سهم بیش��تری در بورس کاال پیدا کند، می تواند رویه درست تری نسبت به وضعیت 
کنونی داشته باشد. البته نظارت در این بازار باید نظارت دقیق و عادالنه ای باشد تا این بازار رونق 

بیشتری پیدا کند.
الزم به ذکر است که طبق ماده 3۲ در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده با استفاده از 
ابزارهای مالی بازارهای کاالیی را تنظیم کند. در ادامه راه بهره گیری از بسترهای بورس کاالی ایران 
در وزارت جهاد کشاورزی، عالوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر 
دوش وزارتخانه گذاشته است، مقام ریاست جمهوری نیز برای پوشاندن جامه عمل به این دستاورد 
قانونی برنامه ششم توس��عه، اولویت هایی را در حکم وزیر مشخص کرده اند که بررسی آنها نشان 

می دهد بورس کاالی ایران می تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

 عرضه محصوالت کشاورزی در
بورس کاال، کاهش تصدی گری دولت

بورس�کاالی�ایران�در�چند�سـال�اخیر،�با�ارائه�
ابزارهای�نوین�در�عرصه�محصوالت�کشاورزی،�
تغییرات�شگرفی�در�بازار�این�محصوالت�ایجاد�
کرده�اسـت.�نگاهی�گذرا�به�عملکرد�دو�سال�
اخیر�بـورس�کاالی�ایران�حاکی�از�این�اسـت�
که�با�ارائه�سیاسـت�قیمت�تضمینـی�به�جای�
خریـد�تضمینی،�بـار�گرانی�را�از�شـانه�دولت�
برداشته�و�همچنین�بازار�محصوالت�کشاورزی�
را�نیز�پویاتر�از�قبل�کرده�است.�البته�ابزارهای�
دیگری�مانند�گواهی�های�سپرده�کاالیی�نیز�در�
این�بازار�ایجاد�شدند�که�چشم�انداز�آنها،�رشد�
کمی�و�کیفـی�محصوالت�کشـاورزی�قلمداد�
می�شـود.�در�همین�رابطه�با�»علـی�اکبری��«�
رئیس�کمیسیون�کشـاورزی�مجلس�شورای�
اسـالمی�گفت�وگویی�انجام�دادیم�که�ماحصل�
آن�به�طـور�خالصـه،�خوش�بینـی�مجلس�به�
توسعه�بازار�محصوالت�کشـاورزی�در�بورس�
کاالسـت.�شـرح�این�مصاحبه�در�ادامه�آمده�

است.
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��همان�طور�که�اشاره�کردید،�جو�و�ذرت�محصوالتی�هستند�
که�معامالت�آنها�در�تاالر�کشاورزی�بورس�کاالی�ایران�انجام�می�شود.�اگر�
محصوالتی�مانند�پسته،�زعفران،�خرما�و�محصوالت�دیگری�از�این�دست�
)که�در�آنها�مزیت�نسبی�وجود�دارد(�به�بورس�کاال�وارد�شوند،�در�افزایش�

حجم�تولید�و�کیفی�سازی�این�محصوالت�چه�اثراتی�می�گذارد؟
محصوالت جو و ذرت برای مصرف داخلی تولید می شوند و اگر تولید داخل 
کفاف نداد، این دو محصول وارد می شود. متاسفانه برخی از محصوالت پر مزیت 
ایران، حضوری که شایسته مزیت های کیفیتی آنها باشد، در بازارهای جهانی 
ندارند و در واقع نام ایران معرف این محصوالت در جهان نیست؛ به طور مثال، 
محصول زعفران به دلیل نبود بازاریابی گسترده و بسته بندی مناسب در حد 
کیفیت محصول، هم اکنون از طریق تجار افغانستان به اروپا می رود و در اسپانیا 
بسته بندی می شود. این رویه سبب شده است که هویت زعفران ایرانی کم کم 
از بین برود؛ بنابراین، در مورد چنین محصوالتی که هویت صادراتی و ارزآوری 
دارند، صنوف باید همکاری و همیاری الزم را داشته باشند و از طریق بورس 
کاال ایران یا مکانیسم های دیگر با برند ایرانی در بازارهای صادراتی حضور پیدا 
کنند. البته پسته وضعیت بهتری نسبت به زعفران دارد، هرچند پسته چین و 
آمریکا رقیب این محصول شده است. به هر حال نمی توان این محصوالت را با 
جو و ذرت مقایسه کرد؛ چرا که ایران، حجم بزرگی از سهم تولید جهانی این 

محصوالت را در اختیار دارد.
��اسـتفاده�از�نظام�انبارداری�و�توسـعه�ابزار�گواهی�سپرده�

کاالیی�تا�چه�اندازه�در�مدیریت�بازار�محصوالت�کشاورزی�موثر�است؟
اس��تفاده و ایجاد ابزار گواهی س��پرده کاالیی یکی از اقدامات مثبت بورس 
کاالی ایران در سال های گذشته بوده است؛ چرا که تجربه روش های متفاوت 
باعث اعتالی بازارهای کاالیی خواهد ش��د. اکنون اس��تفاده از این ابزار مالی 
در بازار پس��ته، باعث ش��ده کارگزاری های متعدد فعال در کرمان برای ورود 

صادرکنندگان پسته به بورس اعالم آمادگی کنند. عرضه پسته در بورس در 
قالب قرارداد گواهی سپرده کاالیی، در کنار قرار دادن افرادی تحت عنوان مباشر 
یا بازارگردان برای مدیریت جمع آوری و عرضه پسته به بورس از جمله اقداماتی 
است که در عرضه این محصول مهم در بورس کاال صورت گرفت. در واقع در 
توافقات اولیه برای راه اندازی بازار پس��ته در بورس کاال، بانک کشاورزی قول 
مساعدت داده که بخشی از تسهیالت حوزه کشاورزی را به تجارت محصوالت 
به خصوص پسته اختصاص دهد؛ بر این اساس، مباش��ران و بازارگردان های 
پسته می توانند از منابع مالی کشاورزی استفاده کنند. همچنین، بخش ارزی 
برای توسعه صادرات پسته نیز از طریق صندوق توسعه ملی فراهم خواهد شد.
��همان�طور�که�می�دانید�طی�دو�سال�گذشته�توسعه�ابزارهای�
معامالتی�در�بورس�کاالی�ایران�به�رونق�معامالت�کشاورزی�در�این�بورس�
منجر�شده�است.�به�اعتقاد�شما�ابزارهای�کنونی�بورس،�کارایی�الزم�برای�
سـاماندهی�بازار�محصوالت�کشـاورزی�را�در�اختیار�دارد؟�آیا�توسعه�و�
به�کارگیری�این�ابزارها�و�افزایش�حجم�معامله�محصوالت�کشاورزی�در�

بورس�کاال،�تصدی�گری�دولت�را�در�این�بخش�کم�خواهد�کرد؟
قطعا همین طور خواهد بود؛ چرا که توسعه بورس یعنی واسپاری امور بازار به 
خود آن. به اعتقاد من هر چقدر بتوانیم تصدی گری دولت را در بخش کشاورزی 
کم کنیم، به نفع دولت و بازار محصوالت کشاورزی است. منابع دولت بسیار 
محدود است؛ بنابراین، نمی توان و نباید انتظار داشت که دولت در بخش های 
مختلف فعال ش��ود. این کاهش تصدی گری می تواند از طریق بورس کاالی 
ایران و صندوق های کاالیی مختلف و همچنین از طریق بانک ها انجام شود؛ به 
نظر می رسد که ابزارهای بورس کاال کارایی الزم برای مدیریت بازار محصوالت 
کشاورزی را داراست. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که روند خرید 
و فروش، فرآوری و بازاریابی محصوالت کش��اورزی باید به گونه ای باشد که 

استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در کشور را میسر سازد.
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»صنعت�تخم�مرغ�در�بحران«،�
»وجود��160هزار�تن�تخم�مرغ�
مازاد�در�کشور«،�»ایران�
نمی�تواند�امسال�صادرات�انجام�
دهد«�و�...�.�این�ها�تیترهایی�
است�که�این�روزها�در�خصوص�
وضعیت�صنعت�تخم�مرغ�در�
کشور�توسط�فعاالن�این�عرصه�
رسانه�ای�شده�است.
تازگی�ها�هم�رئیس�هیات�مدیره�
اتحادیه�مرغ�تخم�گذار�استان�
تهران�از�شکست�مذاکرات�
با�افغانستان�برای�صادرات�
تخم�مرغ�به�این�کشور�خبر�
داده�و�گفت:�بعید�است�بتوانیم�
تا�آخر�سال�صادراتی�انجام�
دهیم.�آن�هم�به�این�دلیل�که�
قیمت�تخم�مرغ�در�کشور�ترکیه�
بسیار�پایین�تر�از�ایران�است�و�
افغان�ها�نیز�ترجیح�می�دهند�از�
این�کشور�واردات�انجام�دهند.�
ضمن�اینکه�در�حال�حاضر�
عمال�صادرات�تخم�مرغ�از�
کشور�متوقف�و�از�ابتدای�سال�
تاکنون�تنها�حدود�سه�هزار�تن�
تخم�مرغ�از�کشور�صادر�شده�
است؛�بنابراین،�بعید�است�که�
ما�بتوانیم�تا�آخر�سال�صادراتی�
انجام�دهیم.

اما و اگرهای  عرضه 
تخم مرغ  در بورس کاال

��مهدی�حاجی�وند

زی
ور

شا
ك
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بی شک سازوکار 
بورس کاالی ايران   
باعث خواهد شد تا 

توليدکنندگان تخم مرغ 
با برنامه ريزی بهتر 

و شفافيت بيشتری 
نسبت به فروش 

محصوالت خود اقدام 
کرده و از پتانسيل های 

بورس نيز برای صادرات 
تخم مرغ های خود 

بهره مند شوند

این مقام مسئول همچنین با اش��اره به اینکه میزان 
تولید معموال حدود 960 هزار تن اس��ت و اگر تولید 
مرغ های بومی و روستایی را نیز در نظر بگیریم حدود 
یک میلیون تن تخم مرغ در کش��ور تولید می شود. 
همچنین، س��رانه مصرف تخم مرغ در کشور حدود 
10 کیلوگرم است. البته مس��ئوالن دولتی عدد 11 
کیلوگ��رم را در این زمینه قبول دارن��د که حتی اگر 
ما مصرف سرانه را 11 کیلوگرم در نظر بگیریم، نیاز 
کش��ور به تخم مرغ تقریبا 850 هزار تن خواهد بود؛ 
بنابراین، با حدود 160 هزار تن مازاد محصول مواجه 
هستیم. بر این اس��اس باید گفت مازاد تولید همواره 
یکی از مشکالت حوزه مرغ و تخم مرغ در کشور بوده 
است که این موضوع موجب می ش��ود تا سازوکاری 
مناسب، شفاف و دقیق برای سروسامان دادن به این 

صنعت مهم و سودآور تدارک و پیشنهاد شود.
از این رو، در سال 89 شرایطی فراهم شد تا با عرضه 
تخم مرغ در بورس کاالی ایران، آش��فتگی های این 
صنعت سروسامان پیدا کند. به این منظور در دومین 
روز از بهمن ماه 1389، مدی��ر فنی و پذیرش بورس 
کاالی ایران از برگزاری جلس��ه این بورس با اتحادیه 
تعاونی های روستایی کشاورزی خبر داد و گفت: »در 
چند روز آینده اولین عرض��ه تخم مرغ در بورس کاال 
انجام می شود«. همچنین حداقل میزان عرضه برای 
تخم مرغ ۲0 ت��ن و حداقل خرید نی��ز ۲ تن در نظر 
گرفته و اعالم ش��د که قیمت قطعی آن دو یا سه روز 

قبل از عرضه مشخص می شود.
از سوی دیگر، در آن مقطع بورس کاالی ایران اظهار 
کرد که فهرس��تی از همه اس��تان ها، م��کان و زمان 
تحویل تخم مرغ تهیه و در اختیار کارگزاران گذاشته 
شده و قرار است اگر تقاضایی برای خرید این کاال در 
هر اس��تانی وجود دارد اعالم شود تا کارگزاری بانک 

ملی آن را روی تابلو عرضه کند.
در آن زم��ان برای فروش تخم مرغ دو ش��یوه فروش 
در نظر گرفته ش��د؛ یکی تحویل در انبار فروشنده و 
دیگری تحویل در انبار خریدار که اگر خریدار بخواهد 
کاال را در انبار خود تحویل بگیرد، هزینه آن به دلیل 

حمل و نقل افزایش می یابد.
نگاهی به تاریخچه حض��ور تخم مرغ در بورس 

کشور نشان می دهد این کاال در ۲3 آبان 
م��اه 1389 در ب��ورس کاالی ای��ران 

پذیرش ش��د ک��ه به دلی��ل برخی 
مس��ائل عرضه آن به تاخیر افتاد 

و سرانجام در 17 بهمن ماه این 
سال تخم مرغ، بورسی شد.

نخس��تین عرضه تخم مرغ در 
ب��ورس کاالی ای��ران در روز 
یکشنبه، 17 بهمن ماه 1389 
به قیم��ت هر کیل��و 1550 
تومان انجام ش��د ک��ه البته 
خریداري نداشت. چند روز بعد 
دوباره این کاال در سه شنبه، 19 

بهمن م��اه روي تابلو قرار رفت که 
از ۲0 تن تخم مرغ عرضه شده، تنها 

پنج تن آن به قیمت هر کیلوگرم 1500 
توم��ان )کل ارزش معامله هفت 

میلیون و 500 هزار تومان( به فروش رسید و بر این 
اساس اولین معامله تخم مرغ در این تاریخ در بورس 

کاالی ایران ثبت شد.
البته عرضه تخم مرغ در ب��ورس کاالی ایران چندان 
دوام نداش��ت تا اینکه دوب��اره در س��ال 93 حضور 
تخم مرغ برای عرضه در بورس کاال بر سر زبان ها افتاد 
و در فروردین ماه این سال سرپرست معاونت توسعه 
بازار ب��ورس کاالی ای��ران اعالم کرد ک��ه به منظور 
کنترل و تنظیم نوسانات قیمت تخم مرغ و حمایت از 
تولیدکنندگان این محصول به زودی در بورس عرضه 
خواهد شد. اس��تدالل هم این بود که چون نوسانات 
زیادی در محصوالت کش��اورزی و دام��ی از جمله 
قیمت تخم مرغ در طول فصول مختلف س��ال شکل 
می گیرد، معموال بورس کاالی همه کشورها از جمله 
ایران برای کنترل و تنظیم نوس��انات قیمت در کنار 

بخش تولیدی کارشان را انجام می دهند.
بنابراین عرضه تخم مرغ در بورس کاالی ایران که در 
سال های قبل پذیریش شده و در مقاطعی نیز عرضه 
را تجربه کرده بود، دوباره از س��ر گرفته شد تا عرضه 
تخم مرغ مقدمه ای باشد تا بورس کاال بتواند در قالب 
ماده 33 منافع الزم را برای تولیدکنندگان محصوالت 

دامی و کشاورزی بیشتر فراهم کند.
بر این اساس، باید گفت در حالی عرضه تخم مرغ در 
بورس به صورت کجدار و مریض در سال های گذشته 
صورت گرفته که همواره تولید مازاد یکی از مشکالت 
این حوزه برای تولیدکنندگان بوده است. ضمن اینکه 
بی شک س��ازوکار بورس کاالی ایران عالوه بر اینکه 
می تواند موجب سروس��امان دادن به این مشکالت 
باشد، باعث خواهد شد تا تولیدکنندگان تخم مرغ با 
برنامه ریزی بهتر و شفافیت بیشتری نسبت به فروش 
محصوالت خود اقدام کرده و از پتانسیل های بورس 

نیز برای صادرات تخم مرغ های خود بهره مند شوند.
با وجود این، در ش��رایط کنونی عرض��ه تخم مرغ در 
بورس با اما و اگرهایی همراه است و باید زیرساخت 
عرضه تخم م��رغ فراهم ش��ود؛ تا جایی ک��ه برخی 
معتقدند مدرن ش��دن نظام پخ��ش تخم مرغ یکی 
از این ملزومات اس��ت؛ چرا که تخم مرغ یک کاالی 
فاسدش��دنی اس��ت و باید از نظام سنتی خرید 
و ف��روش خارج ش��ود. به همی��ن خاطر 
برای عرضه تخم م��رغ در بورس باید 
برندس��ازی الزم صورت گیرد که 
اساس آن شناسنامه دار شدن و 

بسته بندی تخم مرغ است.
از س��وی دیگر، دبی��ر کانون 
سراسری مرغ تخم گذار ایران 
هم معتقد اس��ت ک��ه عمده 
مرغداران کوچ��ک ارتباط 
تنگاتنگ و بس��یار پیچیده 
مالی با بنک��داران به عنوان 
خریدار محصولش��ان دارند و 
به همین دلیل برای تامین مالی 
و فروش کاال بسیار به بنکداران 
وابسته هس��تند؛ بنابراین، با عرضه 
تخم م��رغ در ب��ورس کاال، قیم��ت این 

محصول واقعی تر می شود.

افزون بر این در حال حاضر تغیی��ر قیمت ها آن هم 
آشکارا و یک شبه، با اتحاد غیر کارشناسی بنکداران 
به صورت ناگهانی در این محصول در حالی به وجود 
می آید که این موضوع موجب ش��ده است تا قیمت 
هر کیلو گرم تخم م��رغ ک��ه در درب مرغداری ها به 
فروش می رسد در مقاطع مختلف به ناگاه تغییر کند 
که این اتفاقات ناش��ی از تصمیم بنکداران است. به 
همین دلیل برخی عرض��ه تخم مرغ در بورس کاال را 
راهکاری برای ح��ل این قبیل مش��کالت می دانند؛ 
ضمن اینکه درج قیمت بر روی تخم مرغ هم می تواند 
در این زمینه راهگشا باش��د که اگر سازمان حمایت 
از تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان ب��ه این کار 
قانع شود، حاشیه س��ود تخم مرغ از درب مرغداری 

تا مصرف کننده را راحت تر می توان مدیریت کرد.
در مجم��وع باید گف��ت در حالی که به ب��اور فعاالن 
حوزه تولی��د تخم م��رغ دوره تولید م��رغ تخم گذار 
طوالنی و حدود دو سال است و تولید کننده از زمان 
جوجه ریزی تا پایان دوره مجبور اس��ت این زمان را 
طی کند، نبود مدیریت مناس��ب در این صنعت نیز 
موجب افزایش هزینه و ایجاد مازاد تولید شده است 
که سازوکار عرضه تخم مرغ در بورس کاال می تواند تا 

حدود زیادی این مشکالت را حل کند.
جای خالی بورس کاال در س��امان بخشیدن به حوزه 
تولید و ص��ادرات تخم مرغ در کش��ور وقتی بیش از 
پیش احساس می شود که به پتانسیل صادراتی این 
محصول و وجود کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، 
امارات و قطر در همسایگی خود توجه کنیم. در این 
راس��تا بورس کاال می تواند عالوه بر به وجود آوردن 
فضایی ش��فاف و رقابتی ک��ه به دنب��ال آن کاهش 
هزینه های تولید را خواهیم داش��ت، بستر صادرات 

تخم مرغ به سایر کشورها را فراهم آورد.
ضمن اینکه برخی از کارشناسان بر این باورند امروزه 
یکی از راهبردهای بسیار موثر برای مقابله با هر نوع 
فساد و سوء استفاده، بحث شفافیت است؛ بنابراین، 
کشف واقعی قیمت محصوالت مهم و اساسی از طریق 
ساز وکار شفافی همچون بورس به مراتب نسبت به 

سایر روش ها برتری دارد.
همچنین بدون ش��ک بخش��ی عم��ده ای از دالیل 

استقبال نکردن فعاالن حوزه تخم مرغ 
از پتانسیل های بورس کاال، بی اطالعی 
آنها از سازوکارهای موجود است که در 
این زمین��ه نباید از نقش رس��انه ها در 
خصوص فرهنگ سازی و اطالع رسانی 

مناسب در این زمینه غافل شد.
با توجه به اینکه یکی از وظایف دولت، 
انتظام بخش��ی قیمت در بازار است، به 
نظر می رس��د باید از ظرفیت های بازار 
س��رمایه به ویژه ب��ورس کاال حداکثر 
اس��تفاده را در این زمینه داش��ت؛ چرا 
که بورس کاال در تنظیم امور اقتصادی 
به ویژه در قیمت گذاری و ارائه خدمات 
و کاالهایی که با زندگی روزمره مردم سر 
و کار دارد، نقش محوری ایفا می کند و 
محصولی همچ��ون تخم مرغ نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
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اولین سفر
   به مقصد بورس کاال
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هم اکنون بيش از 500 
مزرعه پرورش جوجه 
در کشور فعال است 

که توسط 300 شرکت 
مديريت می شوند و از 
اين تعداد تا کنون 11 
شرکت در بورس کاال 
حضور پيدا کرده اند و 

80 شرکت ديگر نيز در 
صف ورود به بورس و 

ارائه مدارک هستند
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امروزه یکی از راهبردهای بس��یار موثر برای مقابله با 
هر نوع فساد و سوء اس��تفاده، بحث شفافیت است که 
بر این اس��اس کش��ف واقعی قیمت محصوالت مهم و 
اساسی از طریق ساز وکار ش��فافی همچون بورس به 
مراتب نسبت به س��ایر روش ها برتری دارد. از این رو، 
هر سازوکاری که موجب شفافیت شود، مقبول و موثر 
است و به دلیل اینکه بورس کاال به عنوان یکی از ارکان 
بازار سرمایه، جزء ابزارهای شفافیت آفرین در اقتصاد 
کشور است، می تواند در انتظام بخشی قیمت ها نقش 
پررنگی ایفا کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی 
از وظایف دولت، انتظام بخشی قیمت در بازار است، به 
نظر می رس��د باید از ظرفیت های بازار سرمایه به ویژه 
بورس کاال حداکثر استفاده را کرد؛ چرا که قطعا بورس 
کاال در کشف قیمت عادالنه، منطقی ترین، علمی ترین 
و بهترین روش بوده و همچنین در تنظیم قیمت های 
واقعی در تنظیم امور اقتصادی به ویژه در قیمت گذاری 
و ارائه خدمات و کاالهایی که با زندگی روزمره مردم سر 
و کار دارد، نقش مح��وری ایفا می کند. به همین دلیل 
کارشناسان از بورس کاال به عنوان بازاری یاد می کنند 
که معافیت ه��ای مالیاتی، پوش��ش، توزی��ع و انتقال 
ریس��ک، تضمین کیفیت و کمیت کاال و مبلغ معامله 
و مدت معامله، کش��ف قیمت از طریق حراج حضوری 
و شفاف، حذف رانت و فس��ادزدایی از بازار معامالت، 
مشخص و تضمین شدن مبدا کاال، سرعت باالی انجام 
معامالت، امنیت جریان معامالت، تامین مالی بنگاه ها، 
حذف بخشی از هزینه های مرتبط با فروش و بازاریابی 
کاالها با توجه به وجود بازار مس��تقیم و بدون واسطه، 
حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش منجر به ایجاد 
رانت می شود و در مجموع شفافیت معامالت از جمله 
مزایای عرضه و فروش کاال در آن است. همچنین برخی 
معتقدند یکی از بهترین روش ها جهت برقراری نظام 
طبیعی عرضه و تقاض��ا در بازار، حرکت در راس��تای 
توسعه بورس های کاالیی است و عرضه محصوالت در 
بورس کاالی ایران نیز توانسته به واقعی تر کردن قیمت 
کاالهای مهمی همچ��ون فلزات آهن��ی و غیرآهنی، 
پتروش��یمی و فرآورده های نفتی و کش��اورزی کمک 
کرده و به بس��یاری از رانت های موج��ود در بازار این 

کاالها پایان دهد.

آغاز�سفر
نگاهی به آخرین تحوالت این بازار نشان می دهد، چند 
ماهی اس��ت که جوجه های یک روزه به بورس کاالی 
ای��ران آمده اند و با اس��تقبال تولیدکنن��دگان جوجه 
یک روزه نیز مواجه ش��ده اس��ت. البته عرضه جوجه 
یک روزه در بورس کاالی ایران در س��ال گذش��ته نیز 
تجربه و 790 هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر فرعی 
این بورس عرضه شده است. با وجود این، داستان ورود 
جوجه های ی��ک روزه به بورس از اینجا آغاز می ش��ود 
که وقتی قیمت گوش��ت مرغ افزایش پی��دا می کند، 
مرغداران احساس می کنند با جوجه ریزی می توانند به 
سود بیشتری برسند؛ بنابراین، طبیعی است که تقاضا 
برای جوجه ریزی افزایش یافته که این موضوع تقاضا 
برای خرید جوجه یک روزه را افزایش می دهد؛ به همین 

دلیل، این افزایش تقاضا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته 
س��ایه خود را روی این صنعت انداخته و عالوه بر رشد 
قیمت، بهانه ای شده است برای عرضه دوباره جوجه های 

یک روزه در بورس کاالی ایران.

دلیل�عرضه�جوجه�ها�در�بورس
همان ط��ور که گفت��ه ش��د، افزایش قیم��ت مرغ در 
ماه های گذشته موجب شد تمهیداتی توسط مسئوالن 
اندیشیده شود تا با عرضه این محصول در بورس کاال، 
مکانیسم کشف قیمت روشن و ش��فاف شده و قیمت 
عادالنه ای برای این محصول کش��ف ش��ود. به همین 
دلیل، امس��ال نیز معامالت جوجه های ی��ک روزه به 
بورس آمد تا با خارج شدن از بازار سنتی و نیز افزایش 
عرضه و رقابت برای این محصول در تابلوی بورس کاال، 
قیمت مرغ و جوجه یک روزه به تعادل برسد. آمارها نیز 
نشان می دهد، عرضه جوجه یک روزه که با هدف ایجاد 
ش��فافیت در معامله و قیمت از بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شده اس��ت، موجب ش��ده تا در چند ماه گذشته 
عرضه بی��ش از یک میلیون قطعه جوج��ه یک روزه بر 

تابلوی فرعی بورس درج شود.

مدارک�مورد�نیاز�برای�عرضه�جوجه�ها
اما در عین حال ک��ه عرضه جوجه های ی��ک روزه به 
بورس کاالی ایران مزیت های زیادی برای این صنعت 
به دنبال دارد، اما این عرضه نیازمند یکس��ری مدارک 
نیز هس��ت. عرضه جوجه یک روزه در ب��ورس کاالی 
ایران دارای مراحلی چون دریافت کد معامالتی، ارائه 
مدارک، پذی��رش امیدنامه و عرضه اس��ت. هم اکنون 
بیش از 500 مزرعه پرورش جوجه در کشور فعال است 
که توسط 300 شرکت مدیریت می شوند و از این تعداد 
تا کنون 11 شرکت در بورس کاال حضور پیدا کرده اند 
و 80 ش��رکت دیگر نیز در صف ورود ب��ه بورس و ارائه 

مدارک هستند.

مشوق�هایی�برای�حضور�تولیدکنندگان
هر چند تا حضور بقیه ش��رکت های پ��رورش جوجه 
یک روزه در بورس فاصله زیاد و راه درازی باقی مانده، 
اما ب��ه منظور عرض��ه جوجه ی��ک روزه در بورس کاال 
مشوق هایی نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده 
است، به طوری که اگر این شرکت ها 40 تا 50 درصد 
تولیدشان را به بورس ببرند، می توانند تعداد هفته هایی 
را که از گله نگهداری می کنند افزایش دهند. به عالوه 
اینکه بورس کاال نیز بنا دارد که با افزایش عرضه و تقاضا 
برای معامله، جوجه های ی��ک روزه را به تابلوی اصلی 

بورس منتقل کند.
با این تفاسیر معاون دفتر امور طیور معاونت تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی تازگی ها از عرضه روزانه 
100 تا ۲00 هزار قطعه جوجه در بورس توس��ط 6 یا 
هفت تولیدکننده خبر داده است و گفته ۲50 شرکت 
تولیدکننده جوجه یک روزه نیز م��دارک خود را برای 
دریافت کد عرضه کاال به بورس ارائ��ه داده اند که این 
موضوع در حال بررسی است. وی همچنین پیش بینی 
کرده عرضه جوجه ی��ک روزه در ب��ورس کاالی ایران 
امسال به یک میلیون قطعه در هفته برسد که این اتفاق 

به تعادل بازار مرغ کمک می کند.

به گفته این مقام مسئول این روزها جوجه های یک روزه 
در حالی در ب��ورس کاالی ایران عرضه می ش��وند که 
قیمت این جوجه ها در کارگ��روه برنامه ریزِی تولید و 
با توافق انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه مرغ گوشتی 
تعیین ش��ده اس��ت و این قیمت در بورس می تواند با 

نوسانات 10 درصد پایین تر و یا باالتر همراه شود.

عرضه�کنندگان�در�صف�پذیرش
پیش بینی افزای��ش میزان تولید جوج��ه یک روزه در 
حالی مطرح است که عرضه کنندگان این صنعت برای 
عرضه تولی��دات خود در ب��ورس کاالی ایران در صف 
پذیرش هس��تند. به طوری که با وجود گذش��ت تنها 
چند ماه از پذیرش جوجه یک روزه در بورس، نزدیک 
به 70 مجموعه یا مجوز پذیرش خود را دریافت کرده 
و یا در حال س��پری کردن مراحل قانون��ی الزم و ارائه 

مدارک هستند.
از این رو کارشناس��ان بر این باورند که برقراری تعادل 
قیمتی و ایجاد آرامش هر چه بیشتر در بازار با جلوگیری 
از نوسانات کاذب، شفافیت قیمت ها در فضای مبتنی 
بر رقابت و از همه مهم تر تکمی��ل زنجیره محصوالت 
کشاورزی در حوزه مرغ و تخم مرغ از مهم ترین دالیلی 
اس��ت که بر ل��زوم عرضه گس��ترده و افزای��ش تعداد 
عرضه کنندگان جوجه یک روزه در بورس کاالی ایران 
تاکید دارد و موجب ش��ده تا بورس کاال اولین مقصد 

جوجه های یک روزه باشد.

مزایای�عرضه�جوجه�های�یک�روزه�در�بورس
افزون بر این یکی از مهم ترین مزایای عرضه جوجه های 
یک روزه در ب��ورس کاال این اس��ت که ق��رار گرفتن 
قیمت ه��ا در محدوده ای واقعی و منطق��ی بوده که به 
دلیل نبود پنه��ان کاری، دس��ت کاری های قیمتی و 
اطالعات نادرس��ت، فضای معامالت کامال ش��فاف و 

رقابتی دنبال می شود.
ضمن اینکه رعایت اس��تانداردهای کمی برای عرضه 
جوجه های ی��ک روزه در بورس فضای بازار را ش��فاف 
کرده و به تعادل الزم بین عرضه و تقاضا می انجامد که 
بر این اساس لزوم رعایت این استانداردها طبق شرایط 
بورس، به اطمینان بخشی از کیفیت محصوالت عرضه 

شده در بورس منجر می شود.
افزون بر این برخی کارشناس��ان اعتقاد 
دارند عرضه کاالهای مختلف در مزایای 
خاصی به همراه دارد؛ اما نکته اساس��ی 
برای عرضه هر ن��وع محصولی در بورس 
کاال انجام معامالت براساس نظام عرضه 
و تقاضا است که شفافیت را باال می برد. 
بر این اس��اس، تس��هیل و روان س��ازی 
فرآیند ف��روش جوجه های ی��ک روزه از 
دیگر مزایای عرضه در بورس کاال است. 
ضمن اینکه یکی دیگر از دس��تاوردهای 
عرضه گسترده جوجه یک روزه در بورس 
تعادل قیمتی در بازار مرغ است که با رشد 
عرضه ها در بورس و استفاده از ابزارهای 
مالی، تنظیم مناس��ب بازار محصوالت 
مختلف از جمله مرغ هم به وجود خواهد 

آمد.

Agriculture کشاورزی
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به گفته 
کارشناسان و 
فعاالن صنعت 
مرغداری در کشور 
به وضوح مشخص 
است که قيمت 
جوجه يک روزه، 
يکی از مسائل 
اصلی در قيمت 
تمام شده گوشت 
مرغ است

مرغ�ها�و�جوجه�ها�یک�شبه�پَر�نمی�کشند
از سوی دیگر نوس��انات قیمتی و پَر کشیدن هیجانی 
قیمت م��رغ و همچنین جوجه های ی��ک روزه از دیگر 
مش��کالت این صنعت اس��ت که به نظر می رسد سفر 
جوجه های ی��ک روزه به بورس کاالی ای��ران می تواند 
اهرمی مناس��ب و کارا برای تعیین نرخ 
واقعی و منطقی این کاالی حیاتی باشد 
که موجب می ش��ود نرخ مرغ در بورس 
کاال بر مبنای عرض��ه و تقاضا موجود در 
بازار تعیین  شود و از این طریق بازار مرغ 

و جوجه های یک روزه به تعادل برسند.

نماندن�مرغ�روی�دست�تولیدکننده
افزون بر این در برخی موارد دیده می شود 
که مرغ��داران برای جلوگی��ری از مازاد 
تولید مرغ اق��دام به کاه��ش دوره های 
جوجه  ری��زی در مرغداری ها می کنند 
که این اقدام یعنی نباید باالتر از تقاضای 
موجود در بازار، مرغ تولید و وارد بازار کرد. 
از این جهت نیز باید گفت با ورود مرغ به 
بورس کاالی ایران نرخ این منبع غذایی، 
به صورت شناور و شفاف تعیین خواهد 
شد و چنین مشکالتی را برطرف خواهد 
کرد. همچنین، افزایش نرخ مرغ در بازار 
ارتباط مس��تقیم با کاهش دوره ه��ای جوجه ریزی در 
مرغداری های کشور دارد و این سیاست برای جلوگیری 
از نماندن مرغ روی دست تولیدکننده تعیین شده است.

غذای�جوجه�ها�هم�به�بورس�بیاید
البته برخ��ی معتقدند برای عرضه م��رغ و جوجه های 
یک روزه در بورس کاال نبای��د از نهاده های دامی غافل 
ش��د؛ چرا که نهاده های دامی با توجه ب��ه اینکه منبع 
غذایی اصلی طیور به ش��مار می آیند، به طور مستقیم 
بر نرخ مرغ تاثیرگذار هستند که بر این اساس پیشنهاد 
می شود با ورود منابع مختلف غذایی طیور به بورس کاال، 
هم به گسترش این بورس کمک کنیم و هم زنجیره ای 
تضمین شده و شفاف از کاالهای مرتبط برای تولید در 

این بورس را فراهم آوریم.

سرما�و�گرما�بی�اثر�می�شود
در این میان اما برخی فعاالن حوزه مرغداری بر این باورند 
که بزرگ ترین مزیت معام��الت محصول مرغ و جوجه 
یک روزه در ب��ورس کاال، برقراری تعادل قیمتی و ایجاد 
آرامش هر چه بیشتر در بازار اس��ت که به تولیدکننده 
این اطمینان خاطر داده می شود که می تواند در فضای 
مطمئن تولید و محصول خود را به بازار عرضه کند؛ آن 
هم با این اس��تدالل که به عنوان مثال نوسانات شدید 
قیمت مرغ در نخس��تین ماه از تابستان امسال موجب 
عبور بهای مرغ گوشتی از مرز هشت هزار تومان در بازار 
خرده فروشی ش��د که البته این موضوع مختص امسال 
نیست و تالطماتی که هر ساله با فرارسیدن فصل گرما و 
ازدیاد تلفات در مرغداری ها و کاهش جوجه ریزی اتفاق 
می افتد حاال به موضوعی معم��ول در میان فعاالن این 
صنعت تبدیل شده است. ضمن اینکه هر سال افزایش 
گرمای هوا موجب ایجاد تلفات چشمگیر در مرغداری ها 

شده که این موضوع نیز رشد قیمت ها را در این بازار رقم 
می زند و از س��وی دیگر میزان جوجه ریزی را با کاهش 
همراه می کند؛ در نتیجه این دو عامل است که نوسانات 
قیمتی در این برهه از سال بازار سنتی مرغ و جوجه یک 
روزه را ملتهب می س��ازد. به همین دلیل عرضه مرغ و 
جوجه در بورس کاال می تواند نوسانات و مشکالتی چون 

گرما و سرمای هوا را از بین ببرد.

عرضه�و�تقاضا،�تعیین�کننده�قیمت
به گفت��ه کارشناس��ان و فعاالن صنع��ت مرغداری در 
کشور به وضوح مشخص اس��ت که قیمت جوجه یک 
روزه، یکی از مسائل اصلی در قیمت تمام شده گوشت 
مرغ اس��ت و چنانچه دولت جهت حمای��ت از حقوق 
مصرف کننده برای پایین نگاه داش��تن قیمت گوشت 
مرغ تالش می کند، نمی توان��د در برآورد قیمت نهایی 
آن از قیمت جوجه یک روزه غافل شود.البته این به آن 
معنی نیست که دولت باید روی قیمت جوجه یک روزه 
دخالت داشته باشد؛ چرا که نه تولیدکننده توان تعیین 
آن را دارد و نه مرغدار و نه حتی دولت؛ اما تجربه و آمار و 
اطالعات موجود نشان می دهد تنها عامل تعیین قیمت 
جوجه یک روزه میزان عرضه و تقاضا است که به اعتقاد 
کارشناسان، بهترین مکان برای ایجاد تعادل واقعی بین 
مکانیسم عرضه و تقاضا، بورس کاالست؛ به طوری که 
عرضه جوجه یک روزه و نیز مرغ مادر در بورس کاالی 
ایران روش��ی نوین و البته کارآمد برای تنظیم بازار این 

کاالی مصرفی در آحاد جامعه محسوب می شود.

مدیریت�ذخایر�استراتژیک�با�ابزار�سلف
از سوی دیگر، هر چند ذخیره سازی مرغ در سردخانه ها 
و انبارهای مراکز توزی��ع گاهی به رف��ع تقاضای بازار 
منجر می ش��ود، اما نمی تواند بازاری مبتن��ی بر نظام 
عرضه و تقاضا را به صورتی کارآمد و بدون دخالت ایجاد 
کند. ضمن اینکه بحث وجود تاریخ انقضا برای کاالیی 
همچون مرغ برای فعاالن این صنعت از اهمیت باالیی 
برخوردار است که تبعاتی را هم برایشان به همراه دارد؛ 
به عنوان مثال، با ذخیره سازی مرغ در انبارها، شرکت 
پشتیبانی امور دام با نزدیک شدن به زمان پایان تاریخ 
مصرف، ناچار است مرغ را به قیمت بسیار ارزان در بازار 
عرضه کند که این کار برای تولیدکنندگان اتفاق خوبی 

نیست و موجب ضرر و زیان آنها می شود.
از این رو شاید کارشناس��ان و اهل فن یکی از بهترین 
روش های نوین و کارا برای رس��یدن به تعادل واقعی و 
جلوگیری از نوسانات قیمتی شدید مرغ و جوجه های 
یک روزه در بازار را اس��تفاده از ابزار سلف در بورس کاال 
عنوان می کنند تا به کمک آن بتوان ذخایر استراتژیک 
مرغ را مدیریت کرد.به همین دلیل پیش��نهاد می شود 
که ش��رکت پش��تیبانی امور دام به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده و یکی از مهم ترین نهادهایی که مدیریت 
بازار این صنعت را به عهده دارد، به جای ذخیره سازی 
مرغ در انبارها و نگرانی از باب��ت انقضای تاریخ مصرف 
آن، این محصول را به صورت سلف برای ماه های آینده 
خریداری کند تا ضم��ن از بین بردن نگران��ی از بابت 
منقضی شدن تاریخ مصرف مرغ، از هزینه های مربوط 
به انبارداری کاسته و از فروش مرغ به قیمت های ارزان با 

نزدیک شدن به تاریخ انقضا جلوگیری کند.

جذب�سرمایه�های�سرگردان
همچنین عرضه مرغ و جوجه ی��ک روزه در بورس کاال 
و تامین مالی تولیدکنندگان با استفاده از انتشار اوراق 
س��لف موازی اس��تاندارد می تواند این ام��کان را برای 
معامالت این کااله��ا فراهم کند که س��رمایه خارج از 
این بخش، وارد این بازار شده تا با استفاده از این روش 
بتوان پول های سرگردان جامعه را در بخش تولید به کار 
گرفت. به همین دلیل یک��ی از مهم ترین موارد در این 
زمینه، لزوم فرهنگ سازی در میان تولیدکنندگان مرغ و 
جوجه های یک روزه جهت حضور در بورس کاالی ایران 
است؛ آن هم به این دلیل که هنوز تولیدکنندگان به بازار 
سنتی عادت دارند و بورس کاال و ابزارهای آن کماکان 

برای فعاالن صنایع و بازارهای مختلف ناآشناست.

خداحافظی�با�دالالن
از نگاهی دیگر یکی از مشکالت کنونی بازار مرغ و جوجه 
حضور واس��طه ها در این بازار اس��ت که با ورود جوجه 
یک روزه در ب��ورس کاالی ایران، ش��بکه های داللی و 
واسطه ها نیز حذف می ش��وند و نرخ مرغ و جوجه های 
یک روزه در بورس کاال می تواند با توجه به هزینه تولید 
و سود منطقی برای مرغداران، به نوعی تعیین شود که 
مرغدار نیز از ش��رایط بازار مصرفی مرغ رضایت داشته 
باشد.همچنین یکی از مزیت های حضور در بورس کاال 
این اس��ت که عرضه ها در محدوده قیمتی مشخص و 
منطقی انجام می پذیرد و ای��ن امر فعالیت دالالن را در 

نوسان قیمت ها کاهش می دهد.

کیفیت�و�نژاد،�مالک�خرید�جوجه
از سوی دیگر، به باور کارشناس��ان انجام معامله همراه 
با رقابت بین خریداران نیز مزیت دیگری است که این 
اجازه را به مرغدار می دهد تا جوجه م��ورد نیاز خود را 
براس��اس کیفیت و نژاد خریداری کنن��د و به کیفیت 
جوجه خریداری ش��ده از بورس کاال نسبت به خرید از 

بازار سنتی اطمینان بیشتری یابند.

دست�اندازهای�جاده�جوجه�ها�به�بورس
هر چند دریافت وجه معامله محصول در س��ریع ترین 
زمان ممکن و نبود مش��کالت ناش��ی از انتقال پول در 
معامالت سنتی از دیگر مزایای عرضه جوجه یک روزه 
در بورس کاالی ایران است، اما در شرایط کنونی جاده ای 
که به حضور جوجه ه��ای یک روزه در ب��ورس منتهی 
می شود، بدون مانع و دس��ت انداز هم نیست؛ به عنوان 
نمونه، بیشتر عرضه کنندگان این حوزه در سطح خرد 
فعالیت دارند و برای انجام معامل��ه در بورس کاال، کد 

معامالتی ندارند. 
 به همین دلیل الزم است فرهنگ سازی مناسبی در این 
زمینه انجام شود تا تولیدکنندگان و فعاالن و همچنین 
خریداران محصوالت و کاالهای این حوزه برای خرید و 
فروش جوجه یک روزه از بورس کاال با مفاهیم معامله 

در بورس آشنا شوند.
از سوی دیگر، برخی می گویند با توجه به اینکه عمده 
خریداران و مرغداران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه 
هس��تند، لزوم واریز پول قبل از ش��روع معامله توسط 
خریداران بالقوه نیز مشکلی چالش برانگیز در این زمینه 

است که باید فکری برای حل آن شود.
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جوجه�های�یک�روزه�به�تابلوی�اصلی�می�روند
در مجموع باید گفت در حال��ی عرضه جوجه یک روزه 
با هدف ایجاد ش��فافیت در معامله و قیمت از بهمن ماه 
پارسال در بورس کاالی ایران آغاز شده است و حاال بیش 
از یک میلیون قطعه جوجه یک روزه در بازار فرعی بورس 
کاالی ایران عرضه شده است. این بورس برنامه دارد که 
با افزایش عرضه و تقاضا ب��رای معامله، مقدمات عرضه 
جوجه های یک روزه را روی تابل��وی اصلی فراهم کند. 
ضمن اینکه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
هم تازگی ها گفته در ح��ال حاضر تولیدکنندگان مرغ 
مادر تمایل زیادی برای ورود به بورس کاالی ایران دارند 
و تشکل های مرغ گوشتی نیز از طرف تولیدکنندگان 

مرغ گوشتی وارد بورس کاال می شوند.
انجمن جوجه یک روزه اقدام ب��ه برگزاری کالس های 
آموزش��ی کرده است تا فرهنگ س��ازی مناسبی برای 
عرضه ای��ن محصول در ب��ورس کاالی ای��ران صورت 
گیرد. به همین دلیل انتظار می رود تا ش��رایط پذیرش 
ش��رکت های تولیدکننده در بورس نیز تسهیل شده و 
نقش کارگزاران در بخش کش��اورزی پررنگ تر شود؛ 
چرا که اگر ضمانت کارگزاران مورد قبول واقع ش��ود، 

معامله گران بیشتری وارد این بازار خواهند شد.

لزوم�حمایت�دولت
افزون بر این، برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه 
به اینکه گوشت مرغ یک محصول پروتئینی ارزان قیمت 
در بازار بوده که مردم طی س��ال های گذشته به دلیل 
افزایش قیمت گوش��ت قرمز و ناتوانی در خرید آن به 
سمت مصرف گوشت مرغ س��وق پیدا کرده اند، انتظار 
می رود که وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان مس��ئول 

تامین و تنظیم محصوالت بازار کش��اورزی، این ماده 
پروتئینی ارزشمند و ارزان قیمت را برای مردم به حالت 
تعادل برس��اند تا همه بتوانند از آن اس��تفاده کنند. بر 
همین اساس هم حمایت های نهادهای دولتی از جمله 
وزارت جهاد کشاورزی می تواند به آگاهی بیشتر فعاالن 
این حوزه از مزای��ای حضور در بورس کاال و تس��ریع و 

تسهیل روند پذیرش بینجامد.
 

کالم�آخر
هر چند برقراری تع��ادل قیمتی و ایجاد آرامش هر چه 
بیشتر در بازار با جلوگیری از نوسانات کاذب، شفافیت 
قیمت ها در فض��ای مبتنی بر رقاب��ت و از همه مهم تر 
تکمیل زنجیره محصوالت کش��اورزی در حوزه مرغ و 
تخم مرغ و نیز عرضه جوجه های یک روزه طبق ماده 33 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب مجلس 
از مهم ترین دالیلی اس��ت که بر لزوم عرضه گسترده و 
افزایش تعداد عرضه کنندگان جوجه یک روزه در بورس 
کاال تاکید دارد، اما برخی معتقدند مواردی چون برچیده 
شدن پنهان کاری و دست کاری قیمتی از بازار جوجه ها، 
برقراری تعادل قیمتی و ایجاد آرامش هر چه بیشتر در 
بازار با جلوگیری از نوسانات کاذب، شفافیت قیمت ها 
در فضای مبتنی بر رقابت، تکمیل زنجیره محصوالت 
کشاورزی در حوزه مرغ و تخم مرغ، قرار گرفتن قیمت ها 
در محدوده ای واقعی و منطقی، تس��هیل و روان سازی 
فرآیند فروش محصول، حذف ش��بکه های داللی مرغ 
و همچنین از بین رفتن فاکتوربازی نیز از دیگر مزایای 
عرضه جوجه های یک روزه به بورس کاالس��ت و برای 
استمرار این رویداد باید عرضه گسترده و افزایش تعداد 
عرضه کنندگان جوجه یک روزه در بورس کاال عملیاتی 

شود. افزون بر این، با توجه به مزیت های متعدد بورس 
کاال باید تقاضا به سمت بورس راهنمایی شود تا خریدار 
بداند که از کجا با قیمت مناس��ب می توان��د جوجه را 

خریداری کند.
همچنین تعادل قیمتی در بازار مرغ در حالی یکی دیگر 
از دستاوردهای عرضه گسترده جوجه های یک روزه در 
بورس کاال است که با رشد عرضه ها در بورس، استفاده 
از ابزارهای مالی متنوع در این بازار، در راستای تنظیم 
مناسب بازار محصوالت مختلف ضروری به نظر می رسد. 
هر چند در حال حاضر موضوع جدی، ورود متقاضیان 
برای خرید به بورس کاال است، چرا که به دلیل نوپا بودن 
عرضه گس��ترده جوجه یک روزه و نیز مرغ گوشتی در 

بورس کاال انتظار م��ی رود به مرور زمان 
و با شفاف شدن مزایای بورس برای آنها، 
این مقاومت ها نیز به حداقل رس��یده و 
تولیدکنندگان به عرض��ه در بورس کاال 

تمایل بیشتری پیدا می کنند.
این در حالی اس��ت که ب��ا عرضه جوجه 
ی��ک روزه در ب��ورس کاال از ی��ک طرف 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خیالشان 
از بابت تسویه راحت است و از سوی دیگر 
از نوسانات بازار در امان خواهند بود. شاید 
به همین دلیل است که در راستای توسعه 
هر چه بیش��تر عرضه جوجه یک روزه و 
همین طور عرضه مرغ در رینگ کشاورزی 
بورس کاالی ایران، این روزها ش��اهد به 
صف ایس��تادن مجموعه های مرغداری 
برای پذیرش و عرض��ه در بورس کاالی 

ایران هستیم.
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مزایای حضور در بورس کاالی ایران؛ 
 دست پرسرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری طال 

نسبت به بازار نقدی
طی�سال�های�گذشته�صندوق�های�سرمایه�گذاری�در�بازار�سرمایه�از�اقبال�
عمومی�خوبی�برخوردار�بوده�اند�و�در�بسیاری�از�نقاط�دنیا�صندوق�های�
سرمایه�گذاری�به�اشکال�مختلف���ایجاد�شـده�اند�که�کشور�ما�نیز�از�این�
قاعده�مسـتثنی�نیسـت�و�در�حال�حاضر�تعداد�زیادی�از�صندوق�های�
سـرمایه�گذاری�در�حال�فعالیت�هسـتند.�صندوق�های�سرمایه�گذاری�
نهادی�مالی�است�که�منابع�مالی�حاصل�از�انتشار�گواهی�سرمایه�گذاری�
را�در�موضوع�فعالیت�مصوب�خود�سـرمایه�گذاری�می�کند�و�مالکان�آن�
به�نسـبت�سـرمایه�گذاری�خود،�در�سـود�و�زیان�صندوق�شـریک�اند.�
صندوق�های�سرمایه�گذاری�بر�اساس�نوع�ممکن�است�وجوه�جمع�آوری�
شـده�را�در�انواع�اوراق�بهادار�با�درآمد�ثابت،�سـهام�و�حق�تقدم�سهام،�
پروژه�ساختمانی،�طال،�ارز�و�...که�مشخصات�آنها�در�امیدنامه�صندوق�ذکر�
شده�است�سرمایه�گذاری�می�کند.�صندوق�های�سرمایه�گذاری�می�توانند�
قابلیت�معامله�در�بورس�را�داشته�باشند�یا�مبتنی�بر�صدور�و�ابطال�باشند.�
هم�اکنون�در�ایران�صندوق�های�سرمایه�گذاری�در�سهام،�صندوق�های�
سـرمایه�گذاری�در�اوراق�بهادار�بادرآمد�ثابت،�صندوق�سرمایه�گذاری�
مختلط،�صندوق�هـای�شـاخصی،�صندوق�هـای�بازارگردانی،�صندوق�
سرمایه�گذاری�در�طال،�صندوق�های�سرمایه�گذاری�جسورانه�و�صندوق�
پروژه�فعال�است.�بر�این�اساس�صندوق�های�سرمایه�گذاری�فراوانی�در�بازار�
سرمایه�ایران�فعالیت�می�کنند�که�یکی�از�انواع�آنها�صندوق�سرمایه�گذاری�
طال�)Gold Funds(�است�که�در�بسیاری�از�کشورهای�دنیا�وجود�دارد.�
هدف�از�تشـکیل�و�راه�اندازی�صندوق�های�سرمایه�گذاری�طال�تشکیل�
یک�پرتفوی�از�دارایی�های�مبتنی�بر�طال�است.�این�صندوق�ها�معموال�روی�
شرکت�های�تولیدکننده�طال�و�جواهرات،�شرکت�های�مالک�معادن�طال،�
شمش�و�سکه�های�طال�و�اوراق�مشتقه�و�آپشن�طال�سرمایه�گذاری�می�کنند�
و�پرتفویی�از�آنها�تشـکیل�می�دهند.�در�خصوص�مزایا�و�فواید�تشکیل�
صندوق�های�سرمایه�گذاری�طال�نیز�باید�گفت�هدف�از�تشکیل�و�مزیت�
چنین�پرتفویی،�کاهش�ریسک�مربوط�به�خرید�و�فروش�طال�است�که�یک�
سرمایه�گذار�معمولی�ممکن�است�متحمل�شود.�افزون�بر�این،�مزیت�دیگر�
این�صندوق�ها�برای�سرمایه�گذاران�خرد�که�شاید�نتوانند�یک�شمش�طال�
بخرند،��این�است�که�این�دسته�از�سرمایه�گذاران�می�توانند�با�مبلغ�کمتری�

روی�طال�سرمایه�گذاری�کنند،�ضمن�اینکه�وجود�پرتفوی�در�این�صندوق�ها�
ریسک�ضرر�آنها�را�کاهش�می�دهد.

مزیت�دیگر�صندوق�های�سرمایه�گذاری�طال،�کاهش�ریسک�و�خطرات�
نوسانات�ناشی�از�بی�ثباتی�سیاسی،�اقتصادی�و�جغرافیایی�است�و�البته�
نیاز�نداشتن�به�نگهداری�فیزیکی�طال�و�جواهرات�هم�باید�به�دیگر�مزایای�
این�صندوق�ها�افزود؛�به�ویژه�اگر�این�سرمایه�گذاری�ها�روی�طال�زیاد�باشد�
صندوق�های�سرمایه�گذاری�طال�می�توانند�به�مکانی�امن�برای�نگهداری�

حجم�باالیی�از�طال�تبدیل�شوند.
در�مجموع�صندوق�طال�به�نسبت�روش�سنتی�پس�انداز�و�نگهداری�طال،�
دارای�مزایایی�همچون�بازده�باالتر،�نقدشـوندگی�مناسب�و�امنیت�باال�
بوده�که�از�این�طریق�کسـانی�که�وقت�و�دانش�کافـی�از�بازار�طال�ندارند،�
بتوانند�بخشـی�از�دارایی�و�ثروت�خود�را�به�طال�اختصـاص�دهند.�البته�
بسته�به�اینکه�موسسان�این�صندوق�روی�کدام�یک�از�انواع�دارایی�های�
مرتبط�با�طال�)سـهام�معادن�طال،�اوراق�اختیار�خرید�طال،�شـمش�طال�یا�
غیره(�سرمایه�گذاری�کرده�باشـند،�بازده�این�صندوق�ها�و�ارزش�اوراق�
این�صندوق�ها�متغیر�است.�در�ایران�نیز�صندوق�پشتوانه�طالی�لوتوس�
از�نوع�صندوق�های�سـرمایه�گذاری�قابل�معامله�در�بورس�کاالی�ایران�و�
نخستین�صندوق�کاالیی�بازار�سرمایه�کشور�است�که�موضوع�فعالیت�آن�
سرمایه�گذاری�در�اوراق�بهادار�مبتنی�بر�گواهی�سکه�طال،�اوراق�مشتقه�
مبتنی�بر�سکه�طال،�اوراق�بهادار�با�درآمد�ثابت،�سپرده�و�گواهی�سپرده�
بانکی�اسـت.�این�صندوق�با�دریافت�مجوز�تاسیس�و�فعالیت�از�سازمان�
بورس،�از�مصادیق�صندوق�های�سـرمایه�گذاری�موضـوع�بند��20ماده��1
قانون�بازار�اوراق�بهادار�و�بند�هـ�ماده��1قانون�توسـعه�ابزارها�و�نهادهای�
مالی�جدید�محسوب��شده�و�طبق�ماده��2قانون�توسعه�ابزارها�و�نهادهای�

مالی�جدید�نزد�مرجع�ثبت�شرکت�ها�به�ثبت�رسیده�است.
بر�این�اساس�در�خصوص�جزئیات�بیشتر�سرمایه�گذاری�در�این�صندوق�ها�
و�مزایای�آن�با�»علی�تیموری�شندی«�مدیرعامل�تامین�سرمایه�لوتوس�
پارسیان�که�تجربه�مدیریت�صندوق�سرمایه�گذاری�پشتوانه�طالی�لوتوس�
را�به�عنوان�نخستین�صندوق�کاالیی�بازار�سرمایه�کشور�در�کارنامه�دارد،�

به�گفت�وگو�پرداختیم�که�در�ادامه�می�خوانید.
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��در�ابتـدا�تعریفـی�از�صندوق�های�
سرمایه�گذاری�طال�داشته�باشید.�این�صندوق�ها�

چه�ویژگی�هایی�دارند؟
قب��ل از اینکه به تعری��ف صندوق ط��ال بپردازیم، 
الزم است ش��ناخت کلی از صندوق کاالیی داشته 
باشیم. صندوق کاالیی قابل معامله )ETC( یکی 
از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه گذاران 
این امکان را می دهند که به جای خرید و نگهداری 
کاالی مورد نظر و تحم��ل هزینه های حمل و نقل، 
انبارداری و خس��ارت های احتمالی آن، اوراق این 
صندوق ها را خریداری کنند. با خری��د این اوراق، 
سرمایه گذار در عین داش��تن مالکیت کاالی مورد 
نظ��ر، مس��ئولیت نگه��داری از آن کاال را به عهده 
ندارد؛ به عبارت دیگر، ای��ن صندوق ها بخش قابل 
مالحظ��ه ای از وجوه گردآوری ش��ده خ��ود را به 
سرمایه گذاری در کاالیی خاص اختصاص می دهند 
و عالقه مندان به سرمایه گذاری در آن کاالی خاص 
اقدام به خرید واحده��ای این صندوق ها می کنند. 
این ابزار دقیقا مانند س��هام ع��ادی و صندوق های 
قابل معامله در بورس، معامله شده و فرایند تسویه 
آن نیز مانند سایر اوراق صورت می گیرد. همچنین 
از آنجایی که واحدهای این صن��دوق بازارگردانی 

می شوند، از نقدش��وندگی باالیی برخوردارند. این 
صندوق ها به طورکل��ی به دو ص��ورت تک کاالیی 
)طال، نفت،...( یا ش��اخصی )س��بدی از چند کاال( 

منتشر می شوند.
صندوق پش��توانه طالی لوتوس به عنوان صندوق  
س��رمایه گذاري قابل معامله در بورس کاالی ایران 
به عنوان اولین صندوق کاالیی بازار س��رمایه است 
که در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سکه طال، اوراق 
مشتقه مبتنی بر س��که طال، اوراق بهادار با درآمد 
ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری 

می کند.
��تاریخچه�استفاده�از�این�صندوق�ها�
در�دنیا�به�چه�زمان�و�چه�کشوری�باز�می�گردد؟

اولین صندوق کاالیی در سال ۲004 در بورس لندن 
راه اندازی شد. کاالی پایه این صندوق فلز گرانبهای 
طال بود. پس از راه اندازی این صندوق، صندوق های 
کاالیی با طیف وس��یعی از انواع کاال ش��روع به کار 
کردن��د. حوزه های اصل��ی فعالی��ت صندوق های 
کاالیی شامل محصوالت کشاورزی، فلزات صنعتی، 

حامل های انرژی و فلزات گرانبها است.
���در�حـال�حاضر،�از�میـان�کاالهای�
مختلـف،�صندوق�های�مبتنی�بـر�کاالهای�نفت�
خام�و�فلزات�گرانبها،�شامل�طال�و�نقره،�بیشترین�
محبوبیـت�را�بین�سـرمایه�گذاران�دارنـد؛�زیرا�
نوسـانات�قیمتی�این�کاالها�در�بازارهای�جهانی�
به�نسبت�زیاد�است�و�به�دنبال�آن�بازار�این�کاالها�
از�نقدینگی�باالیی�برخوردارند.�همچنین،�برای�
این�کاالها�در�بازارهای�جهانی�تقاضای�فیزیکی�

زیادی�وجود�دارد.
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس نیز به 
عنوان نخستین صندوق کاالیی کشور در خردادماه 
1396 موفق به اخذ تمام مجوزهای الزم از سازمان 
بورس و اوراق بهادار شد و ش��روع به فعالیت کرد. 
دارایی پایه ای��ن صندوق همان طور ک��ه از نام آن 
پیداس��ت، طال و به ویژه س��که طالس��ت. موسس 
اصلی و مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس 

پارسیان است.
��سـرمایه�گذاری�در�صندوق�هـای�
سـرمایه�گذاری�طـال�چـه�مزایایـی�بـرای�
سـرمایه�گذاران�به�همراه�دارد؟�اگر�ممکن�است�

درباره�این�مزیت�ها�توضیح�دهید.
در خصوص مزایایی سرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری طال برای س��رمایه گذاران می توان 
موارد متعددی اشاره کرد. امنیت باال نخستین مزیت 
آن است. درواقع یکی از بزرگ ترین ریسک هایی که 
افراد با خرید س��که فیزیکی طال عالوه بر نوسانات 
قیمتی با آن مواجه می ش��وند، امنیت و نگهداری 
سکه طالست که این ریس��ک با سرمایه گذاری در 
صندوق با ساز و کارهای تعریف شده از طریق بورس 
کاالی ایران سرمایه گذار را تهدید نمی کند. از طرفی 
سرمایه گذاران نگرانی بابت عیار سکه، ضرب و دیگر 

استانداردهای متغیر نخواهند داشت.
همچنین اف��راد با س��رمایه گذاری در صندوق طال 
از مزیت بازارگردانی و نقدش��وندگی باال بهره مند 
می شوند؛ این صندوق با توجه به وجود بازارگردان، 
مشکل نقدش��وندگی ندارد و امکان خرید و فروش 
لحظه ای و آنالین وج��ود دارد. همچنین صندوق 
امکان عقد قراردادهای بازارگردانی با شرکت های 
بزرگ حقوقی را داراس��ت که این امر نقدشوندگی 
صندوق و همچنین امکان معامالت با حجم وسیع 
را فراهم می سازد یا به عبارت دیگر امکان دسترسی 
به حجم باالی سکه با قیمت مناسب را مهیا می کند.

یکی دیگ��ر از کارکرده��ای اصلی ای��ن صندوق، 
مدیریت ریس��ک س��رمایه گذار یا به عبارت دیگر 
پوشش ریس��ک سرمایه گذاری اس��ت. قیمت طال 
همیشه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست 
و ... در دنیا و کش��ور ایران با نوس��ان روبه رو است. 
صندوق این امکان را به س��رمایه گذار می دهد که 
از طریق متنوع سازی و اتخاذ موقعیت های مناسب 
در بازار فیوچر و آپشن سکه، در مقابل نوسانات ارز، 
افزایش یا کاهش تورم، اوضاع نابس��امان اقتصادی 
و نا امنی های سیاس��ی مصون بماند و با افزایش یا 
کاهش نوسانات قیمت طال، س��رمایه گذار بازدهی 

مناسبی کسب کند.
همان طور که اش��اره ش��د وج��ود بازارگ��ردان و 
نقدش��وندگی باال و همچنین فراهم بودن بس��تر 
خرید و فروش آنالین این امکان را به سرمایه گذاران 
می دهد که اقدام به صدور و ابطال واحدهای صندوق 
کند؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذار هر وقت بخواهد 
می تواند راحت و آس��ان بدون اتالف وقت اقدام به 
خرید و فروش کند. این درحالی است که در صورت 
خرید و فروش سکه به صورت فیزیکی، سرمایه گذار 

Derivative market بازار مشتقه
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عالوه بر ات��الف وقت با خطراتی همچون س��رقت، 
تش��کیک نس��بت به خلوص و عیار س��که، شکاف 
قیمتی )اس��پرد( باال هنگام نوسانات قیمت سکه و 

موارد دیگری از این دست روبه رو خواهد شد.
 از س��وی دیگر در حال حاضر در کش��ور ما عمده 
س��رمایه گذاری عموم در طال و مسکوکات آن به 
صورت سرمایه گذاری فیزیکی در کاالهای مربوط 
است و سرمایه گذاری فیزیکی در سکه طال با وجود 
تحمیل هزینه های نق��دی و غیرنقدی نگهداری 
سکه طال، هزینه های معامالتی قابل مالحظه ای را 
به دارندگان سکه طال تحمیل می کند که صندوق 
طال این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم کرده 
که با هزینه معامالتی کم اقدام به س��رمایه گذاری 
در طال کنند. به ط��وری که هزینه ه��ای نقدی و 
غیرنقدی خرید و نگهداری فیزیکی سکه چند برابر 
هزینه ها و کارمزدهای خری��د و فروش واحدهای 
صندوق طالس��ت و همچنین معامالت فیزیکی 
سکه طال از شکاف قیمتی )اسپرد( باالتری نسبت 
به صدور و ابطال واحدهای صندوق طال برخوردار 
بوده که عمدتا ناشی از کارمزد و هزینه های باالی 

آن است.
از طرف دیگر خرید و فروش سکه طال و ابزارهای 
مبتنی بر س��که ط��ال از جمله فیوچر و آپش��ن و 
گواهی س��که طال با توجه به تح��ت نظارت بودن 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی 
ایران از ساز و کار مشخص و استانداردی برخوردار 
است. هر کاال )سکه طال و س��ایر ابزارهای مرتبط 
با سکه طال( تعریف مشخص دارد و ارزش خالص 
دارای��ی )NAV( صندوق به ص��ورت لحظه ای 
به روز می شود؛ در حالی که بازار فیزیکی با حضور 
دالالن ای��ن ویژگ��ی را ن��دارد. همچنین، جهت 
حصول اطمینان از فرایند و ساز و کار معامالت و 
جلوگیری از تخلفات، صندوق دارای حسابرس و 
متولی بوده که این عامل باعث افزایش ش��فافیت 
صندوق و همچنین باعث اعتماد سرمایه گذاران 

می شود.
 این صندوق ها همچنین امکان بازدهی باالتر را برای 
دارندگان واحدهای خود فراهم می کند. در توضیح 
این قضیه باید گفت که دارایی های صندوق پشتوانه 
طالی لوتوس ترکیبی از ابزارهای مشتقه از جمله 
قراردادهای آتی سکه طال و قراردادهای آپشن است 
و ابزارهای مذکور با توجه ب��ه اهرمی بودن، امکان 
کسب بازدهی باالتر نسبت به خرید و نگهداری سکه 

را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد.
این صندوق از بروز پولشویی نیز جلوگیری می کند؛ 
مکانیسم و نحوه سرمایه گذاری در صندوق از طریق 
کارگزاری ه��ای عضو ش��بکه ب��ورس کاالی ایران 
صورت می گیرد و س��رمایه گذاران از این طریق به 
طور کامل احراز هویت می ش��وند، از این رو، مسیر 
سرمایه گذاری در صندوق کامال مشخص است. این 

فرایند تقریبا امکان پولشویی را به صفر می رساند.
برخورداری از معافیت ه��ای مالیاتی یکی دیگر از 
مزیت های س��رمایه گذاری در صندوق طالست. 
بر اس��اس تبصره یک ماده 7 قانون توسعه ابزارها 
و نهاده��ای مالی جدی��د مص��وب 1388، تمام 

درآمده��ای صندوق های س��رمایه گذاری و تمام 
درآمدهای حاص��ل از س��رمایه گذاری در اوراق 
بهادار موضوع بند ۲4 م��اده یک قانون بازار اوراق 
بهادار مصوب 1384 از پرداخت مالیات بر درآمد 
و مالیات بر ارزش افزوده مع��اف خواهد بود. این 
معافیت، جذابی��ت زیادی را ب��رای صندوق های 
س��رمایه گذاری ایجاد می کند و منافع آن به طور 
غیرمستقیم برای س��رمایه گذاران این صندوق ها 
خواه��د بود. ب��ا وجود ای��ن قان��ون، بازدهی این 
صندوق ها برای س��رمایه گذاران آنها افزایش پیدا 

می کند.
��مزایـای�حضـور�در�صندوق�هـای�
سرمایه�گذاری�طال�نسـبت�به�معامالت�شخصی�
چیست؟�و�چه�میزان�سودی�را�در�مقایسه�با�بازار�

نقدی�نصیب�سرمایه�گذاران�می�کند؟
حضور در صندوق های س��رمایه گذاری طال نسبت 
به معامالت ش��خصی مزایایی مختلف��ی دارد که 
نخس��تین مزی��ت آن در اختیار داش��تن مدیریت 
فعال و حرفه ای اس��ت. در واقع با توج��ه به اینکه 
اکث��ر س��رمایه گذاران وقت و تخص��ص الزم براي 
س��رمایه گذاري به ص��ورت انف��رادي در بازارها و 
ابزارهای مبتنی بر طال از جمله بازار آتی و آپش��ن 
سکه طال را ندارند می توانند با س��رمایه گذاری در 
صندوق سرمایه گذاری طال از این امکان برخوردار 
ش��وند.  همچنین امکان س��رمایه گذاری با مبالغ 
کم نیز در ای��ن صندوق های س��رمایه گذاری طال 
وج��ود دارد. اف��راد با خری��د و ف��روش واحدهای 
صندوق ب��ا مبلغ بس��یار کمي می توانن��د اقدام به 
س��رمایه گذاری کنند و این در حالی اس��ت که در 
صورت س��رمایه گذاری در س��که نقدی مس��تلزم 
مبالغ بیش��تری اس��ت؛ به طور مثال، با خرید 10 
واحد صندوق به مبلغ تقریبی 10 هزار تومان امکان 
سرمایه گذاری در طال فراهم می شود، در حالی که 
جهت سرمایه گذاری در سکه طال به صورت فیزیکی 

به بیش از 10 برابر این مبلغ نیاز است.
در خصوص میزان سودی که حضور در صندوق های 
سرمایه گذاری طال در مقایسه با بازار نقدی نصیب 
س��رمایه گذاران می کند هم باید گفت همان طور 
که قبال نیز اشاره ش��د امکان کسب بازدهی بیشتر 
نسبت به بازار نقدی وجود دارد؛ زیرا این صندوق ها 
امکان س��رمایه گذاری در قراردادهای مش��تقه از 
جمله آتی و آپشن سکه را دارد و با توجه به ماهیت 
اهرمی این ابزارها، کسب بازدهی باالتر از بازار نقد 

در دسترس است.
���سـرمایه�گذاران�به�چه�شـیوه�ای�
می�توانند�واحدهای�این�صندوق�را�خریداری�و�

در�آنها�سرمایه�گذاری�کنند؟
س��رمایه گذار ب��رای خری��د و ف��روش واحدهای 
صندوق حتما باید داری کد بورسی خرید و فروش 
آنالین باش��د. برای ای��ن کار با مراجعه ب��ه یکی از 
کارگزاری های بورس��ی مورد تایید سازمان بورس 
می تواند اقدام به دریافت کد بورس��ی کنند. بعد از 
اخذ کد بورسی، سرمایه گذار می تواند با مراجعه به 
سایتی که کارگزار صادرکننده کد بورسی معرفی 
می کند، اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق 

طال به صورت آنالین کند.
���با�توجه�به�پتانسیل�های�باالیی�که�
این�صندق�ها�دارند،�به�نظر�شما�آیا�فرهنگ�سازی�
مناسبی�در�زمینه�حضور�و�سرمایه�گذاری�مردم�

در�این�صندوق�ها�انجام�شده�است؟
هر ابزار جدیدی که به بازار معرفی می ش��ود ابتدا 
زمان می برد تا فرهنگ سرمایه گذاری در آن ابزار جا 
بیفتد. بر این اساس، با توجه به اینکه این ابزار نیز به 
عنوان اولین صندوق کاالیی محسوب می شود، به 
صورت مکفی به بازار و عموم مردم معرفی نشده که 
امید است این امر اتفاق بیفتد و میزان سرمایه گذاری 

در این ابزارها روز به روز بیشتر شود.
���با�توجه�به�اینکه�صندوق�پشتوانه�
طـالی�لوتـوس�اولیـن�صنـدوق�کاالیـی�بازار�
سـرمایه�کشـور�اسـت�که�موضوع�فعالیت�آن�
سـرمایه�گذاری�در�گواهی�سپرده�سـکه�طال�و�
اوراق�مشـتقه�مبتنی�بر�سـکه�طال�و�...�اسـت،�
لطفا�سـابقه�ای�از�حضور�خود�در�این�زمینه�ارائه�
دهید؟�چـه�تعداد�شـرکت�در�ایـن�زمینه�فعال�
هسـتند؟�همچنیـن�عملکـرد�خـود�را�چگونه�

ارزیابی�می�کنید؟
عملکرد صندوق پش��توانه طال لوتوس تا کنون در 
مقایسه با شاخص بورس، بازار نقدی و سود سپرده 
بانکی به لح��اظ بازدهی بهتر بوده اس��ت. صندوق 
طال از دوره پذیره نویس��ی ت��ا االن بازدهی معادل 
۲7 درصدی )س��االنه( داشته اس��ت، در حالی که 
بقیه بازارهای ذکر شده بازدهی کمتری داشته اند؛ 
بنابراین ت��ا االن می توان اذعان ک��رد که عملکرد 
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با توجه به اينکه اکثر 
سرمايه گذاران وقت 
و تخصص الزم براي 

سرمايه گذاري به صورت 
انفرادي در بازارها و 

ابزارهای مبتنی بر 
طال از جمله بازار آتی 

و آپشن سکه طال 
را ندارند می توانند 

با سرمايه گذاری در 
صندوق سرمايه گذاری 

طال از اين امکان 
برخوردار شوند
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بهتری داشته است.
نگاهی به آمارها و نمودارها نشان می دهد که بازدهی 
صندوق طالی لوتوس از زم��ان راه اندازی تاکنون 
همواره بازدهی بهتری نسبت به خرید و نگهداری 
س��که فیزیکی، دالر یا س��ود بانکی، حتی با س��ود 
ساالنه ۲0 درصد داش��ته و گزینه جذاب تری برای 

سرمایه گذاری است.
��وضعیـت�قیمـت�جهانی�طـال�در�

ماه�های�آینده�را�چطور�پیش�بینی�می�کنید؟
ارائه پیش بین��ی دقیق از قیمت اون��س با توجه به 
اینک��ه پارامترهای زی��ادی بر قیم��ت آن اثرگذار 

هستند کار سخت و دشواری اس��ت. با این حال با 
توجه به تنش های سیاسی به وجود آمده بین آمریکا 
و کره شمالی، همه پرسی اقلیم کردستان، برجام، 
رفتارهای غیرقاب��ل پیش بین��ی رئیس جمهوری 
آمریکا و نرخ به��ره بانک مرکزی آمری��کا تا کنون 
قیمت این فلز گرانبها رو به باال بوده است. همچنین، 
س��رمایه گذاران در بازارهای آمریکا و آسیا و دیگر 
نقاط جهان باتوجه به داده های منتش��ر شده طی 
هفته های اخیر توس��ط کمیس��یون تجارت سلف 
کاال )CFTC( بیش��تر موقعیت خرید گرفته اند تا 
موقعیت فروش. بر این اس��اس، پارامترهای رش��د 

قیمت اونس فعال غالب بر پارامترهای کاهش قیمت 
اونس است.

��چـه�توصیـه�ای�بـرای�مـردم�و�
سرمایه�گذاران�در�این�زمینه�دارید؟

انتظاری که همیشه از سرمایه گذاران محترم داریم 
این است که با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری 
کنند و نگاه سودجویانه و سفته بازانه به این ابزارها 
نداشته باش��ند؛ بلکه جهت تنوع س��ازی پرتفوی 
خودشان با دید بلندمدت به چنین ابزارهایی نگاه 

کنند.

نمودار���بازدهی�صندوق�
طالی�لوتوس�را�از�تاریخ�
�20تیرماه��96یعنی�شروع�
معامالت�تا��17مهرماه،�بر�
اساس�ارزش�خالص�دارایی�
)NAV(�ابطال،�با�بازدهی�
شاخص�کل�بورس،�سکه�
طال،�سود�بانکی�و�دالر�
)قیمت�های�پایانی(�مقایسه�
می�کند.�در�این�نمودار�سود�
ساالنه�بانکی��20درصد�در�
نظر�گرفته�شده�است.

Derivative market بازار مشتقه
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صندوق�هـای�سـرمایه�گذاری�کاالیی�قابـل�معاملـه)ETC(�یکی�از�
ابزارهای�مالی�نوین�هستند�که�به�سرمایه�گذاران�این�امکان�را�می�دهند�
تا�به�جای�خرید�و�نگهداری�کاالی�مورد�نظر�و�تحمل�هزینه�های�حمل�
و�نقل،�انبارداری�و�خسـارت�های�احتمالـی�آن،�اوراق�این�صندوق�ها�
را�خریداری�کنند.�با�خرید�این�اوراق،�سـرمایه�گذار�در�عین�داشـتن�
مالکیت�کاالی�مورد�نظر،�مسـئولیت�نگهـداری�از�آن�کاال�را�بر�عهده�
ندارد؛�به�عبارت�دیگر،�این�صندوق�ها�بخش�قابل�مالحظه�ای�از�وجوه�
گردآوری�شده�خود�را�به�سرمایه�گذاری�در�گواهی�سپرده�کاالیی�خاص�
اختصاص�می�دهند�و�عالقه�مندان�به�سرمایه�گذاری�در�آن�کاالی�خاص�
اقدام�به�خرید�واحدهای�این�صندوق�ها�می�کنند.�صندوق�های�کاالیی�
)ETC(�از�مناسب�ترین�ابزار�تامین�مالی�برای�صنایع�مختلف�است،�به�
طوری�که�می�توان�با�تشکیل�صندوقی�متشکل�از�گواهی�سپرده�کاالیی�
موجودی�انبار�مورد�نظر،�تقسـیم�صندوق�به�واحدهای�مجزا،�فروش�
واحدها�به�سرمایه�گذاران�در�بازار�و�بازخرید�گواهی�سپرده�کاالیی�در�
�)ETC(سررسید�از�صندوق�توسط�تولیدکننده،�از�صندوق�های�کاالیی�
جهت�تامین�مالی�بهره�برد.�از�سوی�دیگر،�با�توجه�به�اینکه�خود�صندوق�
نیز�روی�خرید�فیزیکی�سـکه�طال�سـرمایه�گذاری�نکرده�و�در�عوض�
گواهی�سپرده�سکه�طال�را�خریداری�می�کند،�بسیاری�از�ریسک�های�
مرتبط�با�خرید�و�نگهداری�سـکه�طال�متوجه�صنـدوق�نخواهد�بود.�با�
توجه�به�این�نکته،�کسانی�که�قصد�سرمایه�گذاری�در�بازار�سکه�طال�را�
دارند�به�راحتی�می�توانند�با�خرید�واحدهای�صندوق�سـرمایه�گذاری�
با�پشـتوانه�طال�در�عین�داشـتن�بازدهی�مشابه�سـکه�طال،�هیچ�گونه�
هزینه�ای�از�قبیل�حمل�و�نقل،�نگهداری،�بیمه�و�خسارت�های�احتمالی�
را�متحمل�نشوند.�اولین�صندوق�کاالیی�دنیا�نیز�در�سال��2004میالدی�

در�بورس�لندن�راه�اندازی�شد.�کاالی�پایه�این�صندوق،�فلز�گران�بهای�
طال�بود.�پـس�از�راه�اندازی�این�صندوق،�صندوق�هـای�کاالیی�با�طیف�
وسیعی�از�انواع�کاال�شـروع�به�کار�کردند�که�حوزه�های�اصلی�فعالیت�
آنها�شامل�محصوالت�کشـاورزی،�فلزات�صنعتی،�حامل�های�انرژی�و�
فلزات�گران�بها�است.�بسته�به�اینکه�موسسان�این�صندوق�روی�کدام�
یک�از�انواع�دارایی�های�مرتبط�با�طال�)سهام�معادن�طال،�اوراق�اختیار�
خرید�طال،��شمش�طال�یا�غیره(�سرمایه�گذاری�کرده�باشند،�بازده�این�
صندوق�ها�و�ارزش�واحدهای�این�صندوق�ها�متغیر�است.�در�ایران�نیز�
در�سال�جاری�شاهد�راه�اندازی�دو�صندوق�سرمایه�گذاری�با�پشتوانه�
طال�بودیم�که�پذیره�نویسـی�دومین�صندوق�طالیی�قابـل�معامله�در�
بورس�کاالی�ایران�با�نمـاد�»زر«�از��15مهرمـاه��1396به�مدت��5روز�
کاری�آغاز�شد�و�طی�این�بازه�زمانی�با�استقبال�سرمایه�گذاران�روبه�رو�
شد؛�پذیره�نویسی�صندوق�مزبور�در�تاریخ��19مهرماه�امسال�با�مبلغی�
حدود��120میلیارد�ریال�و�مشارکت�بیش�از��500سرمایه�گذار�حقیقی�
و�حقوقی،�به�عنوان�دومین�صندوق�سرمایه�گذاری�کاالیی�قابل�معامله�
مبتنی�بر�سـکه�طال�با�موفقیت�پایان�پذیرفت�که�پـس�از�طی�فرآیند�
اخذ�مجوز�فعالیت�از�سـازمان�بورس�و�اوراق�بهادار،�به�صورت�رسمی�
شروع�به�فعالیت�کرده�و�واحدهای�سرمایه�گذاری�این�صندوق�در�بازار�
صندوق�های�سـرمایه�گذاری�قابل�معامله�بورس�کاالی�ایران�شـاهد�
انجام�معامالت�ثانویه�خود�خواهد�بود.�در�همین�راستا،�در�گفت�وگو�با�
»حبیب�رضا�حدادی«�مدیرعامل�شرکت�تامین�سرمایه�امید�به�بررسی�
مزایا�و�اهداف�این�صندوق�پرداخته�و�نقش�آن�را�در�پوشـش�ریسک�
سـرمایه�گذاری�در�بازار�طال�مورد�ارزیابی�قرار�داده�ایم�که�شـرح�این�

گفت�وگو�را�در�ادامه�می�خوانید.

مقدمه

مدیرعامل تامین سرمایه امید عنوان کرد: 

ذخیره ثروت درصندوق »زر«
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��از�دیـدگاه�شـما�مهم�تریـن�مزایـای�
صندوق�های�کاالیی�به�پشتوانه�طال�چیست؟

در رابطه با مزایای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر 
کاال و به خصوص صندوق زرافشان امید ایرانیان می توان 
عنوان کرد که مزایای این صندوق از دو جنبه قابل بررسی 
است؛ مزایایی که برای س��رمایه گذاران به همراه دارد و 
مزایایی که برای بازار سرمایه به طور عام ایجاد می کند؛ 
به عب��ارت بهتر، امکان س��رمایه گذاری با وج��وه خرد و 
اندک، نقدشوندگی و امکان کسب سود حتی در شرایط 
نزول قیمت س��که، از مهم ترین ویژگی های این گونه از 

صندوق هاست.
��ایـن�صندوق�ها�چـه�نقشـی�در�رونق�
بخشـی�و�ایجاد�نقدشـوندگی�در�بازار�معامالت�ابزار�

مالی�مبتنی�بر�سکه�طال�ایفا�می�کنند؟
وجود بازارگردان در این صندوق ها باعث ایجاد اطمینان 
خاطر س��رمایه گذار از نقدش��وندگی واحدهای صندوق 
خود می ش��ود؛ به عالوه، این صندوق ها با تجمیع منابع 
خرد امکان حضور پررنگ تری در معامالت ابزارهای مالی 
مبتنی بر سکه طال خواهند داشت که این موضوع نیز به 

افزایش عمق بازار و نقدشوندگی آن کمک می کند.
��ارزیابی�شـما�از�امکان�پوشش�ریسک�
سـرمایه�گذاری�در�حوزه�طال�به�کمک�این�صندوق�ها�
و�پرتفوی�متشکل�از�سکه�طال�و�گواهی�سپرده�سکه�

در�آن�چیست؟
امکان پوش��ش و مدیریت ریس��ک از چند جهت در این 
گونه از صندوق ها وجود دارد؛ در وهله نخس��ت، پوشش 
معامالت نقدی سکه به وس��یله ابزارهای مشتقه در این 
صندوق ها امکان پذیر است و در وهله دوم، امکان کاهش و 
مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری با افزودن یک دارایی 
با همبستگی کم، مانند سکه، به سبد سرمایه گذاری در 
آن وجود دارد. همچنین تسهیل شرایط پوشش ریسک 
نوسانات نرخ ارز از طریق س��رمایه گذاری در این اوراق و 
اخذ موقعیت معکوس در کشور مقصد به کمک این نوع 

صندوق های کاالیی امکان پذیر است.
��نقـش�و�اهمیـت�افزایـش�تعـداد�
صندوق�های�سـرمایه�گذاری�قابل�معاملـه�کاالیی�و�
رونق�معامالت�گواهی�سـپرده�سـکه�طال�را�در�پاسخ�
به�تقاضای�سـرمایه�گذاران�این�بازار�چگونه�ارزیابی�

می�کنید؟
قطعا افزایش تعداد بازیگران و حج��م معامالت و تعداد 
تحلیل گران هر بازار به افزایش عمق و شفافیت آن کمک 
خواهد کرد؛ بنابراین، باید مراقب بود تا این افزایش کّمی، 
از یک سو با پیش��رفت های کیفی همراه باشد و از سوی 
دیگر، بس��ترهای الزم جهت وجود و حضور این تعداد از 

بازیگران و این میزان از حجم معامالت فراهم آید.
��تحلیل�شما�از�اثرگذاری�این�صندوق�ها�
بر�بازار�معامالت�آتی�سکه�و�ارائه�یا�دریافت�سیگنال�

از�آن�چیست؟
بازار برای پی بردن به تمامی ابعاد و منافع معامالت سکه 
طال و اوراق بهادار مبتنی بر این کاال، به ویژه صندوق های 
سکه طال، نیاز به زمان خواهد داشت. پس از این، آگاهی 
از ارتباط دو سویه معامالت و صندوق ها بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
��با�افزایش�تعداد�و�توسـعه�فعالیت�این�
نوع�از�صندوق�هـای�سـرمایه�گذاری،�معامالت�آتی�

سـکه�و�به�ویژه�گواهی�سـپرده�سـکه�طال�تا�چه�حد�
گسترش�می�یابد؟

همان طور که عرض کردم نقش اصلی دو صندوق کاالیی 
مبتنی بر سکه طال که تاکنون در بازار سرمایه پذیره نویسی 
شده اند، نوعی فرهنگ س��ازی در بازار سرمایه به منظور 
تعمیق و گسترش و توسعه بازار بوده، از این رو، تعدد این 
صندوق ها قطعا رونق دوچندان خواهد داشت و به تدریج 
جایگزین بازارهای غیرمتشکل و غیرشفاف در این حوزه 

خواهد شد.
��با�توجه�بـه�تجربـه�راه�انـدازی�اولین�
صندوق�سرمایه�گذاری�کاالیی�مبتنی�بر�طال�در�بورس�
کاالی�ایران،�مشاهده�شده�که�گواهی�سپرده�سکه�طال�
پیش�از�اعالم�نرخ�سکه�توسط�اتحادیه�طال�و�جواهر�و�
آغاز�معامالت�آتی�سـکه�در�بـورس�کاال،�برآوردی�از�
قیمت�سکه�به�سرمایه�گذاران�ارائه�داد.�به�نظر�شما�آیا�
این�بازار�می�تواند�به�سـردمدار�و�مبنایی�برای�تعیین�

قیمت�سکه�در�بازار�تبدیل�شود؟
وجود تحلیل گران و استفاده از مزایای صرفه جویی نسبت 
به مقیاس در صندوق های مبتنی بر سکه طال باعث ایجاد 
و افزایش توان پیش بینی پذیری متغیرهای بازار به ویژه در 
کوتاه مدت و بازه های زمانی بسیار کوچک نظیر یک روز یا 
کمتر خواهد شد. پس همان گونه که عرض کردم، پس از 
اینکه بازار به تمامی منافع این ابزار مالی پی ببرد، شرایط 

بسیار تغییر خواهد کرد.
���ارزیابی�تـان�از�بازدهـی�صنـدوق�
سرمایه�گذاری�به�پشـتوانه�سـکه�طال�در�مقایسه�با�
سکه�نقدی�و�همین�طور�شاخص�کل�بورس�در�یک�بازه�

معین�چیست؟
به دلیل بهبود چشم انداز اقتصادی کشور بازدهی شاخص 
بورس در یک افق یک ساله می تواند عالوه بر تورم پاداش 
ریسک را نیز به سرمایه گذاران اعطا کند؛ اما سکه طال و 
ابزار مالی مبتنی بر آن، بیش از شرایط داخلی اقتصادی 
از متغیرهای سیاس��ی )داخلی و بین المللی( و بازارهای 
جهانی تاثیر می پذیرد و با توجه به روند متغیرهای مزبور 
بازدهی این کاال نیز با بازدهی مناسبی همراه خواهد بود؛ 
بنابراین، علی رغم غیر همبس��ته بودن سکه طال و سهام 
به عنوان دو گروه از دارایی ها و ب��ه دلیل عوامل متفاوت 
تاثیرگذار بر آنها، به نظر من بازدهی مناس��بی را نصیب 

سرمایه گذاران می کند.
��برخی�کارشناسـان�معتقدند�می�توان�
با�هدف�کاهش�ریسـک،�پرتفویی�متشکل�از�سهام،�
سکه�و�گواهی�های�کاالیی�سـکه�طال�تشکیل�داد؛�به�

نظر�جنابعالی�تحقق�این�هدف�در�قالب�صندوق�های�
سرمایه�گذاری�طالیی�تا�چه�اندازه�امکان�پذیر�است؟�

در�این�رابطه�آیا�پیشنهادی�دارید؟
به نظر من در صورتی که از س��وی سازمان بورس و اوراق 
بهادار به سایر انواع صندوق های سرمایه گذاری فعال در 
بازار سرمایه اجازه سرمایه گذاری در واحدهای این نوع از 
صندوق های کاالیی اعطا شود، گام بسیار مهمی در این 

زمینه برداشته شده است.
��بـا�توجـه�بـه�پذیره�نویسـی�صندوق�
سرمایه�گذاری�قابل�معامله�زرافشان�امید�ایرانیان�در�
بورس�کاالی�ایران�بـه�عنوان�دومین�صندوق�طالیی،�
استقبال�سرمایه�گذاران�را�چگونه�ارزیابی�می�کنید�و�
چه�چشم�اندازی�را�برای�توسعه�معامالت�آتی�سکه�و�

گواهی�سپرده�سکه�طال�متصور�هستید؟
پذیره نویسی صندوق زرافشان امید ایرانیان در نماد »زر« 
مصادف شد با افزایش نسبی در قیمت های نرخ ارز و سکه 
طال و این نوید را به سرمایه گذاران داد که طال همچنان 
روزگار طالیی را در پیش خواهد داشت. از این رو استقبال 
س��رمایه گذاران خرد و کالن و حقیق��ی و حقوقی از این 

صندوق بیش از برآورد کارشناسان و بسیار مناسب بود.
��آیا�این�صندوق�ها�می�تواند�سرمایه�های�
عامه�مردم�را�به�جای�خرید�و�نگهداری�فیزیکی�سکه�
به�خرید�گواهی�سـپرده�سـکه�و�واحدهای�صندوق�
طال�با�هدف�کسـب�بازدهی�از�محل�نوسانات�قیمتی،�

جذب�کند؟
قابلیت صن��دوق از حیث حذف ریس��ک 
نگهداری فیزیکی با گواهی س��پرده سکه 
ط��ال برابر اس��ت؛ با ای��ن وج��ود، مزیت 
صندوق نسبت به گواهی سپرده سکه طال، 
نقدشوندگی و امکان حضور سرمایه گذاران 

خرد در آن است.
���در�پایـان�چنانچه�درباره�
موضوع�مورد�بحث�نکته�ای�باقی�مانده�

است،�عنوان�بفرمایید.
من الزم می دانم از زحمات و همکاری های 
مجموعه بورس کاالی ایران به ویژه جناب 
آقای دکت��ر س��لطانی نژاد و حمایت های 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تاسیس و 
پذیره نویسی صندوق زرافشان امید ایرانیان 
و همچنین از یکایک سرمایه گذارانی که در 
موفقیت پذیره نویسی این صندوق سهیم 

بوده اند، تشکر و قدردانی کنم.
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وجود تحليل گران 
و استفاده از مزايای 

صرفه جويی نسبت به 
مقياس در صندوق های 

مبتنی بر سکه طال 
باعث ايجاد و افزايش 
توان پيش بينی پذيری 
متغيرهای بازار به ويژه 

در کوتاه مدت و بازه های 
زمانی بسيار کوچک 

نظير يک روز يا کمتر 
خواهد شد
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بررسی�معامالت�بورس�کاالی�ایران�در�نیمه�نخست�امسال�نشان�می�دهد�که�در�این�مدت��13میلیون�و��413هزار�
و��319تن�انواع�محصوالت�به�ارزش��367هزار�و��350میلیارد�و��933میلیون�و��197هزار�ریال�دادوستد�شده�که�در�
مقایسه�با�مدت�مشابه�سال�گذشته�از�نظر�حجم�با�افت��17.2درصدی�و�از�نظر�ارزش�معامالت�با�رشد�چهار�درصدی�
همراه�بوده�است.�همچنین�معامالت�بازارهای�فیزیکی�بورس�کاالی�ایران�در�شش�ماه�اول�سال،��12میلیون�و��636
هزار�و��686تن�به�ارزش��213هزار�و��691میلیارد�و��519میلیون�و��234هزار�ریال�بوده�است�که�در�مقایسه�با�مدت�
مشابه�سال��95از�نظر�حجم�و�ارزش�به�ترتیب�رشد��1.37و��27درصدی�را�تجربه�کرده�که�از�این�میان�معامالت�طال�

سهم�قابل�توجهی�را�به�خود�اختصاص�داده�است.
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����معامله��3/6میلیارد�دالری

افزون بر این، بررس��ي کارنامه عملکرد بورس کاالی ایران در نیمه نخس��ت امسال نشان 
مي دهد که بخش عمده مبادالت انجام ش��ده یعني 40 درصد از کل معامالت، مربوط به 
دادوستدهاي انجام شده در بازار اوراق آتي سکه بوده است؛ البته معامالت امسال در مقابل 

دادوستد هاي پارسال مقداری کاهش را نشان مي دهد.
 با این حال ارزش کل معامالت آتي س��که در بورس کاالی ایران در نیمه نخست سال به
 15 هزار و 19 میلیارد تومان معادل 3/6 میلیارد دالر رسید. پارسال هم در همین مدت 
15 هزار و 4۲5 میلیارد تومان سکه دادوستد شده بود که این موضوع نشان مي دهد این 

معامالت امسال با وجود پیش بیني رشد قیمت هر اونس طال در 
بازار هاي جهاني 6 درصد افت کرده است.

نوسان�سکه

از سوی دیگر در آخرین ماه از نیمه نخست امسال نیز بازار 
طال شاهد رکوردشکنی نوسان س��که بود و فعاالن این بازار 
یکی از پرنوس��ان ترین دوره های زمانی خود را در یک سال 
اخیر پشت سر گذاشتند؛ تا جایی که سکه تمام بیش از 60 

هزار تومان نوسان قیمت را به خود دید.
براس��اس آمارهای موجود، قیمت 

انواع سکه در شروع شهریورماه 
رون��د متعادل��ی داش��ت، اما 
رفته رفته با نزدیک ش��دن به 

میانه ه��ای این 
ماه با ش��یب 
تندی حرکت 
صعودی پیدا 

کرد و دوب��اره در 

 دماسنجی به نام 

گواهی سپرده سکه طال
مقدمه
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استفاده از صندوق های 
طال باعث ايجاد 

شفافيت بيشتر در 
معامالت و کشف 

قيمت عادالنه تر برای 
طال می شود؛ از طرفی 

استفاده از تحليل گران 
خبره و با تجربه، کاهش 

ريسک از طريق ايجاد 
تنوع در سرمايه گذاری 

در قراردادهای 
آتی، سکه نقدی و 

ساير فرصت های 
سرمايه گذاری از جمله 

اين مزايا هستند
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اواخر ش��هریورماه روند معکوس به خود گرفت و به 
سمت کاهش قیمت حرکت کرد.

این گزارش می افزاید، س��که تم��ام طرح جدید در 
نخس��تین روز ش��هریورماه در حالی به قیمت یک 
میلیون و ۲10 هزار تومان در بازار عرضه ش��د که 
در روزهای بعد و در ششمین روز این ماه در مسیر 
صعودی قرار گرفت و به یک میلی��ون و ۲۲5 هزار 

تومان رسید.
در یازدهم شهریور هم شیب گرانی سکه تندتر شد 
و قیمت آن به یک میلیون و ۲53 ه��زار تومان در 
بازار آزاد رسید. البته یک روز بعد و در دوازدهمین 
روز آخرین ماه تابستان سکه تمام دوباره در مسیر 
صعودی قرار گرفت و حدود ۲0 هزار تومان گران شد 

و به یک میلیون و ۲74 هزار تومان رسید.
اما تا میانه های این ماه نرخ س��که در همین مسیر 
قرار داشت تا این که در بیس��تم شهریورماه با روند 
نزولی مواجه ش��د و در ۲3 ش��هریورماه نرخ آن به 
یک میلیون و ۲54 هزار تومان رسید؛ و سرانجام در 
اواخ��ر آخرین ماه 
تابستان امسال 
قیم��ت س��که 
ب��ا ادامه مس��یر 
خود  کاهش��ی 
در رق��م ی��ک 
میلیون و ۲36 

هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد.
از سوی دیگر بررسی قیمت سکه تمام طرح جدید 
در ششمین ماه امسال نشان می دهد این نوع سکه 
نیز در این بازه زمانی حدود 64 هزار تومان نوس��ان 

قیمت پیدا کرده است.
همچنین نیم سکه در نخس��تین روز از شهریورماه 
امسال 6۲6 هزار تومان فروخته شد که کمترین نرخ 
آن در این ماه بود. هر چند در میانه های شهریورماه 
نرخ این نوع سکه به باالترین میزان خود یعنی 685 
هزار تومان رس��ید، اما دوب��اره در آخرین روزهای 
آخرین ماه تابستان در مس��یر کاهشی قرار گرفت 
و به 634 هزار تومان رس��ید. بر این اساس بررسی 
روند قیمت نیم س��که در ش��هریورماه، بیان گر این 
است که این نوع سکه حدود 40 هزار تومان نوسان 
قیمت داشته است. از س��وی دیگر قیمت ربع سکه 
که در اولین روز ماه 364 هزار تومان عرضه ش��د و 
در میانه های ماه به باالترین قیمت خود در این ماه 
رسید و 385 هزار تومان فروخته شد، دوباره در اواخر 
ماه پایانی تابستان روند نزولی را آغاز کرد و به 35۲ 
هزار تومان رسید. از این رو، بررسی روند قیمتی ربع 
سکه در شهریورماه امسال نش��ان می دهد این نوع 
س��که در این مقطع حدود ۲0 هزار تومان نوس��ان 
قیمت را پشت سرگذاشته است تا پرونده معامالت 
بازار س��که طال در آخرین ماه نیمه نخست امسال 

این گونه بسته شود.

دماسنج�سکه�طال

بر این اساس باید گفت بازار سکه طال در حالی نیمه 
نخست س��ال را در بورس کاالی ایران سپری کرده 
است که دادوستد طال به صورت جواهرات و به ویژه 
در قالب سکه بهار آزادی به دلیل نقدشوندگی باال،   
و رونق قابل توجهی برخوردار بوده 
و همین امر ضرورت اس��تفاده از 
ابزارهای مختلف برای تعیین 
قیم��ت این کاالی ارزش��مند 
و پیش بین��ی روند آت��ی آن را 

پررنگ تر می کند.
از این رو، برخی کارشناسان معتقدند در این راستا در 
میان ابزارهای مختلف حوزه مالی، استفاده از گواهی 
سپرده سکه طال می تواند قدرت پیش بینی و برآورد 
قیمت را به ویژه برای آینده در اختیار سرمایه گذاران 
قرار دهد. ب��ه همین جهت مدتی اس��ت معامالت 
گواهی س��پرده س��که طال در ب��ورس کاالی ایران 
انجام می شود که این موضوع پیش از معامالت در 
سایر بازارها و دیگر ابزارهای مالی موجود، در تعیین 
قیمت ها نقش آفرین بوده است؛ تا جایی که گواهی 
سپرده سکه طال پیش از اعالم نرخ سکه نقدی توسط 
اتحادیه رسمی طال و جواهر و همچنین قبل از آغاز 
معامالت آتی سکه در بورس کاالی ایران، برآوردی 

از قیمت را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
بر این اساس در ادامه نگاهی داریم به سازوکار معامله 
س��که طال در بورس کاالی ای��ران از طریق گواهی 

سپرده کاالیی و همچنین صندوق های کاالیی.

گواهی�سپرده�کاالیی�چیست؟

بر اساس مصوبه ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
گواهی س��پرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید 
مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه 
آن قبض انبار اس��تانداردی است که توسط انبارهای 
مورد تایید بورس صادر می ش��ود؛ به عن��وان مثال، 
در فرآیند اجرایی سیاس��ت قیمت تضمینی، پس از 
تودیع محصول از س��وی کش��اورز و یا مالک کاال به 
یکی از انبارهای پذیرش ش��ده از سوی بورس کاالی 
ایران، گواهی س��پرده کاالیی )قبض انبار( از س��وی 
انباردار، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کاال 
قرار می گیرد. پس از صدور گواهی س��پرده کاالیی، 
کش��اورز و یا مالک کاال می تواند ب��ا مراجعه به یکی 
از کارگزاران دارای مج��وز معامالت در بورس کاالی 
ایران و ارائه گواهی سپرده کاالیی، درخواست فروش 

محصول خود را در بورس کاالی ایران 
ارائه کند. همچنین، امکان تامین مالی و 
اخذ تسهیالت از نظام بانکی به پشتوانه 

گواهی کاالیی صادر شده وجود دارد.

کاربردهای�گواهی�سپرده�کاالیی

گواهی س��پرده کاالیی ورقه بهاداری 
اس��ت که قابلیت های کارب��ردی آن 

عبارتند از:
  پشتوانه دریافت تسهیالت از نظام 

بانکی
  تضمین به منظور انجام معامله در 

بورس کاالی ایران
  ابزار تحویل در قراردادهای آتی

  نشانگر وضعیت موجودی کاالها 
در انبارها برای سیاست گذاران

Derivative market بازار مشتقه
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مزایای�گواهی�سپرده�کاالیی

در خصوص مزایای گواهی س��پرده کاالیی باید گفت با اس��تقرار نظام انب��ارداری و صدور 
گواهی س��پرده کاالیی امکان نقدینه کردن کاالهای راکد به وج��ود می آید؛ هزینه های 
انبارداری و جابه جایی بین انبارها کاهش می یابد؛ فاصل��ه زمانی بین تولید و مصرف 
کاال توسط تولیدکننده مدیریت می ش��ود؛ به ثبات قیمت ها کمک می کند؛ تامین 
مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان و کمتری��ن هزینه انجام و همچنین به 

استانداردسازی کاالها منجر می شود.

نگاهی�به�تجربه�جهانی

بر اساس گزارش های منتشر ش��ده توس��ط نهادهای بین المللی مانند 
صندوق بین الملل��ی پول )IMF(، فائ��و )FAO( و ... قب��وض انبار از 
ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی 
کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. این در حالی است که 
کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، اقدام قابل توجهی در این 
زمینه انجام نداده اند. همچنین، بر اساس تجربیات جهانی، کاربرد 
قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی امری 
با اهمیت است، اما برای بخش کشاورزی حیاتی بوده و از ابزارهای 

بسیار مهم تامین مالی کشاورزان به حساب می آید.

گواهی�سپرده؛�مرجع�قیمت�سکه

به این ترتیب، در خصوص گواهی سکه طال می توان گفت هر 
فردی که نزد خود سکه دارد یا صرافان و معامله گرانی که هر 
روز سکه معامله می کنند، می توانند با تبدیل کردن دارایی خود 
به اوراق گواهی، بدون هیچ دغدغه به معامله یا نگهداری سکه 
بپردازند.  در این ش��رایط دغدغه ای برای امنیت سکه وجود 
نخواهد داشت و در صورت تمایل به فروش سکه های خود نیازی 
به مراجعه به انبار بورس و دریافت سکه و مراجعه به بازار نبوده و 
صرفا با تماس با کارگزار مربوطه، امکان فروش سکه های خود و 
دریافت وجه معامله در سریع ترین زمان ممکن را خواهد داشت.

تولد�گواهی�سپرده�کاالیی�در�بورس

ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق به��ادار در تاری��خ 1۲ خ��رداد 93 بر 
اس��اس بند ۲4 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون ب��ازار اوراق بهادار مصوب 
آذرماه 1384، »گواهی س��پرده کاالی��ی« را به عنوان اب��زار مالی قانون 
ب��ازار اوراق بهادار، شناس��ایی و تصویب کرد که بر این اس��اس قرار ش��د 
 دس��تورالعمل اجرایی معامالت این اوراق به تصویب هیات مدیره س��ازمان

 برسد و نسبت به اجرایی کردن آن از طریق بورس های کاالیی اقدام کند.

صندوق�طال�و�مزایای�آن

صندوق ط��ال نوعی از صندوق ه��ای کاالیی قابل معامله در بورس اس��ت که س��رمایه های 
جمع آوری شده از مشتریان را به جای سپرده و اوراق مش��ارکت، در گواهی سپرده طال و اوراق 
مبتنی بر طال س��رمایه گذاری می کند. در خصوص مزایای صندوق های طال باید گفت اس��تفاده از 
صندوق های طال که پرتفویی متشکل از گواهی های سپرده سکه طال دارند، باعث ایجاد شفافیت بیشتر 
در معامالت و کشف قیمت عادالنه تر برای طال می شود؛ از طرفی این صندوق ها مزایایی نسبت به معامالت 
شخصی دارند و به باور کارشناسان اس��تفاده از تحلیل گران خبره و با تجربه، کاهش ریسک از طریق ایجاد تنوع 
در سرمایه گذاری در قراردادهای آتی، سکه نقدی و سایر فرصت های سرمایه گذاری از جمله این مزایا هستند. از دیگر 
سو، نقدشوندگی بیشتر واحدهای صندوق نیز از دیگر مزیت های صندوق های طال اس��ت تا بر مبنای آن، خریداران در هر 
زمان که تمایل دارند بتوانند نسبت به نقد کردن آن اقدام کنند؛ ضمن اینکه هزینه معامالتی پایین تر برای سرمایه گذاران و امکان 
انباشت ثروت معامله گران خرد و سرمایه گذاری در دارایی هایی با ارزش بیش��تر نیز، دیگر ویژگی آنها به شمار می رود. بر این اساس، با 
رشد حجم معامالت صندوق های طال در بازار و اس��تقبال معامله گران از این صندوق ها، این بازار به کمک گواهی های سپرده سکه طال 
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می تواند به عنوان مرجع قیمت گذاری شناخته ش��ود. در مجموع باید گفت از سوی دیگر هر 
چه استقبال سرمایه گذاران از بازار طال بیشتر ش��ود، حجم معامالت باالتر رفته و قیمت 

کشف شده در این بازارها به ارزش ذاتی نزدیک تر می شود؛ از طرفی دیگر نیز افزایش 
تعداد صندوق های طال باعث گردش بیش��تر معامالت در این بازار شده و همین 

امر نقدینگی را هم در بازار معامالت صندوق و هم در بازارهای دارایی های پایه 
افزایش می دهد. به عقیده کارشناسان، سرمایه گذاری بیشتر این صندوق ها 

در بازار آتی و سکه نقدی، توجه بیشتر فعاالن این بازارها به این صندوق ها 
را به دنبال خواهد داشت و اگر قیمت های کشف ش��ده در این بازار به 

ارزش ذاتی طال نزدیک تر باشد، اطمینان به این بازار افزایش یافته و 
سرمایه های بیشتری به سمت این بازارها سرازیر خواهد شد و در 

 پی آن شاهد بازاری پویا به عنوان مرجع قیمت گذاری معامالت
 طال خواهیم بود. در همین راستا کارشناسان بر این باورند که 
از منابع موجود در صندوق های طال عالوه بر س��رمایه گذاری 
در بازارهای نقدی و گواهی سپرده س��که طال، می توان در 
بازارهای آتی س��که نیز س��رمایه گذاری کرد؛ بنابراین، با 
توجه به وجود اهرم در این بازارها، مقدار سود و زیان این 
معامالت از س��رمایه گذاری در بازارهای نقدی بیش��تر 

خواهد بود.

تجربه�حضور�صندوق�ها�در�بورس

از سوی دیگر، باید گفت با توجه به نوسانات غیرقابل 
پیش بینی پول، خرید و نگهداری طال یکی از راه های 
سرمایه گذاری امن است که البته با ریسک هایی نیز 
همراه است. از این جهت سرمایه گذاری در صندوق 
طال و یا هر کاالی با ارزش دیگر تمام ریس��ک ها را 
پوشش می دهد. بر این اس��اس، نگاهی به تاریخچه 
حضور این صندوق ها در بازار سرمایه نشان می دهد، 
نخس��تین صندوق کاالیی در آذر ماه سال 1395 با 
صدور موافقت اصولی از سوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در بورس کاالی ایران متولد شد. گفتنی است 
صندوق های کاالیی ابزارهای جدید مالی هس��تند که 

این امکان را به سرمایه گذاران می دهند تا به جای خرید 
و نگهداری کاالی مورد نظر و تحم��ل ضرر و زیان، اوراق 

این صندوق ه��ا را خریداری کنند و نگه��داری از آن کاال 
را بر عهده نداشته باش��ند؛ بنابراین، این صندوق ها غیر از 

سپرده های بانکی و گواهی س��پرده، بخش قابل مالحظه ای 
از وجوه گردآوری ش��ده را به س��رمایه گذاری در کاالی خاص 

اختصاص می دهند.  عالوه بر ای��ن، صندوق های کاالیی به طور 
حرفه ای تر می توانند جای دالالن را بگیرن��د، با این تفاوت که این 

صندوق ها تحت نظارت س��ازمان بورس فعالیت می کنن��د. البته با 
توجه به این موضوع که این صندوق ها اجازه دارند در معامالت مشتقه 

هم سرمایه گذاری کنند، محاس��به خالص ارزش دارایی ها کمی پیچیده 
می شود.

توصیه�به�سرمایه�گذاران

در مجموع اهل فن به دلیل بازدهی مناس��ب با ریس��ک پایین صندوق سرمایه گذاری به 
پشتوانه طال، توصیه دارند سرمایه گذارانی که تمایل به معامله در بازار طال را داشته، اما آشنایی 

کافی با معامالت نقدی بازار طال ندارند و یا تمایلی به درگیر شدن با ریسک باالی معامالت آتی را 
نداشته باشند، می توانند به این صندوق ها مراجعه کنند. صهمچنین استفاده از افراد متخصص در این 

صندوق ها و نیز تجمیع سرمایه گذاری های خرد در آنها، امکان مش��ارکت همه فعاالن با هر مقدار سرمایه را 
داده و استفاده از پرتفوی متنوع سازی شده در این صندوق ها، ریسک معامالت را به مقدار زیادی کاهش می دهد که 

مجموع این موارد موجب خواهد شد در کنار سایر فرصت های سرمایه گذاری بتوانند به این صندوق ها به عنوان محیطی 
امن برای سرمایه گذاری توجه داشته باشند.
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 »ارز تک نرخی«؛ ش��اید باید این مورد را در کنار 
موضوعات دیگری چون آزادسازی اقتصادی، توجه 
به بخش خصوصی، کاهش نرخ سود و تسهیالت 
بانکی، شفافیت اطالعات، خصوصی سازی واقعی، 
فراهم آوردن شرایط و زیرساخت های ورود سرمایه 
خارجی و موارد مختل��ف دیگر، از جمله معماها و 
مشکالت دیرینه و کهنه پیش روی اقتصاد و بازار 
س��رمایه کش��ور عنوان کرد و حاال که مذاکرات 
هسته ای و اجرایی شدن برجام به سرانجام رسیده 
و صحبت از ورود س��رمایه خارجی ب��ه اقتصاد و 
بورس اس��ت، باید قدری با تامل بیشتر به چنین 
موضوعاتی نگریست و برای حل این معماها اقدام 

جدی و عاجل انجام داد.
بر این اس��اس برخ��ی کارشناس��ان در خصوص 
»تک نرخی شدن ارز« بر این باورند که در چند دهه 

گذشته به جز در مقاطعی کوتاه اقتصاد ایران رنگ 
تک نرخی بودن ارز را به خود ندیده است؛ آن هم 
با این استدالل که ارز چندنرخی برای کشور الزم 
است و می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و 
حمایت از اقشار خاص باشد. به عالوه اینکه برخی 
می گویند چند نرخی بودن ارز به این دلیل است 
که در طول این سال ها به دالیل مختلف از جمله 

تحریم، دولت ها ناتوان از کنترل شرایط بوده اند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که به خاطر پایین 
نگه داش��تن قیمت برخی کاالها، ن��رخ ارز برای 
مصرف و واردات گروهی از کاالها پایین نگه داشته 
می ش��ود تا از این طری��ق، امتیازهایی به گروهی 
خاص تعلق گیرد و در نتیج��ه این اتفاق، ارز چند 
نرخی باقی می ماند و بر این اساس وجود نظام های 
چن��د نرخ��ی ارز، زمینه س��از تخصی��ص منابع 
نامناسب ارزی می شود که باعث رانت جویی های 
ناشی از تفاوت نرخ های ارز است. در نتیجه بخش 

قابل مالحظه  ای از ت��وان جامعه به ج��ای اینکه 
صرف ت��الش برای تولی��د و نوآوری ش��ود، برای 
اس��تفاده از رانت های حاصل از تفاوت قیمت ارز 

صرف می شود.
از نگاه��ی دیگ��ر بای��د گفت بیش��ترین ض��رر ارز 
چند نرخی به ح��وزه تولید وارد می ش��ود؛ چرا که 
تولیدکنندگان باید با نرخ پایین ارز، کاالهای اساسی 
به کش��ور وارد و کار تولیدی کنند، ول��ی در عمل 
افرادی وارد صحنه می شوند که با ارز دولتی، کاالهای 
لوکس وارد می کنند و با این کار و نفع شخصی خود، 
به تولید و صادرات ضربه می زنند. ب��ه عالوه اینکه 
ادامه دو نرخی بودن ارز برای برخی ش��رکت ها نیز 
خبر خوشی است؛ چرا که در برخی شرکت ها، مواد 
اولیه با ارز دولتی وارد و فروش و صادرات محصوالت 

آنها با ارز آزاد محاسبه می شود.
از سوی دیگر نرخ ارز در کنار مولفه مهمی همچون 
نفت یکی از موارد اثرگذار بر بودجه سنواتی کشور 

��مهدی�حاجی�وند

 معمایی به نام راه اندازی 
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هسته ای و اجرايی 

شدن برجام و در پی آن 
به ميان آمدن صحبت 
ورود سرمايه خارجی 

به اقتصاد و بازار 
سرمايه نيز موجب شد 

تا در ماه های گذشته 
مسئوالن کشور بارها به 
فکر تک نرخی شدن ارز 

بيفتند
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است که می تواند چرخه اقتصاد ایران را تحت تاثیر 
خود قرار دهد؛ چرا که مشخص بودن نرخ ارز جهت 
برنامه ریزی در مب��ادالت بین المللی یا تعامل برای 
افزایش تولید شرکت ها مولفه ای بسیار مهم است و از 
سویی دیگر از آنجا که قیمت نفت بر اساس نرخ های 
جهانی تغییر می کند، پیش بینی درآمدهای نفتی 
آن هم بر اس��اس قیم��ت نامش��خص ارز می تواند 
چشم انداز درآمدهای کش��ور را تا حدودی با ابهام 

مواجه کند.
افزون بر این همان گونه که اشاره شد بحث رسیدن 
به توافق در مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن برجام 
و در پی آن به می��ان آمدن صحبت ورود س��رمایه 
خارجی به اقتصاد و بازار س��رمایه نیز موجب ش��د 
تا در ماه های گذشته مس��ئوالن کشور بارها به فکر 

تک نرخی شدن ارز بیفتند.
با این حال چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به 
رویترز گفت: ایران برنامه داش��ت تا طی 6 ماه پس 
از اجرای برجام و با اس��تفاده از دسترس��ی به بازار 
جهان��ی و به کارگیری از تمام منابع خود سیاس��ت 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز را اجرایی کند اما ش��رایط 

هنوز هم آن گونه که انتظ��ار می رفت اتفاق نیفتاده 
اس��ت؛ چرا که اجرای این سیاس��ت نیازمند امکان 
دسترس��ی به بازار جهانی و همچنین نقل و انتقال 
آزادانه پول به نقاط دیگر جهان است. از این رو، تنها 
زمانی در راستای یکسان سازی نرخ ارز می توان قدم 
برداشت که نسبت به دسترسی پایدار خود به بازار 

ارز بین المللی مطمئن باشیم.
ای��ن روزها خی��ز آرام ارز ب��رای افزای��ش قیمت و 
همچنین فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی از ارز آزاد 
بیش از هر روز دیگری »خواب تک نرخی شدن ارز« 
را از تعبیر دور کرده است. با وجود این چندی پیش 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از »موافقت بانک 
مرکزی با راه ان��دازی بورس ارز« خب��ر داد و گفت 
بانک مرکزی معتقد است بورس ارز به ارز فیزیکی 
نیاز دارد و رویکرد این بورس نیز کمک به کم شدن 
معامالت فیزیکی است؛ بنابراین، با راه اندازی بورس 
ارز گرفتاریهای این بازار برطرف می شود. به گفته این 
نماینده مجلس، وضع کنونی بازار ارز باعث یک رانت 
میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد و مجلس 
به این موضوع معترض است. از این رو، رئیس بانک 

مرکزی نیز نظر مجل��س را پذیرفته و 
قرار اس��ت به زودی بورس ارز اجرایی 
شود و ایشان قول داده با راه اندازی این 
بازار، س��یطره دالر در کشور برچیده 

شود.
از طرف دیگ��ر »تهیه زیرس��اخت ها، 
نرم افزارها، قوانین و مقررات، انتخاب 
دارایی پایه دالر و یورو، مذاکره با فعاالن 
بازار ارز مثل صرافی ها و جلب مشارکت 
آنها« اقدامات انجام شده ای است که به 
نقل از مدیرعامل بورس کاالی ایران در 
راستای راه اندازی بازار آتی ارز چندی 
پیش از آنها س��خن به می��ان آمد. به 
گفته وی اقدامات اخیر بانک مرکزی 
از جمله آزادس��ازی خرید و فروش ارز 
بازار توس��ط بانک ها اقدام مناسبی در 
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جهت اجرای ارز تک نرخی است و اینکه فعاالن بازار 
ارز به جای این که فقط در سیستم صرافی فعالیت 
کنند، در سیس��تم بانکی هم قادر هستند مبادالت 
بانکی انجام دهند، یک گام رو به جلو در این زمینه 
است؛ چرا که وقتی مشتریان مختلف بانکی شروع به 
مبادله ارز می کنند، بازار بین بانکی ارز هم می تواند 
راه اندازی ش��ود. این موضوع به این مفهوم است که 
وقتی مش��تریان چند بانک مجبورن��د با هم تعامل 
داشته باش��ند، بانک ها هم در حوزه ارز و مبادالت 
ارزی باید با هم همکاری کنند و این حرکت مثبتی 

برای راه اندازی بازار بین بانکی است.
همچنین به ب��اور مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران 
اگر زیرساخت های بانکی و نیز تک نرخی شدن ارز 
توسط بانک مرکزی فراهم شود می توان رفته رفته 

به راه اندازی بورس ارز در کشور امیدوار بود. به عالوه 
اینکه نرم افزارهای راه اندازی بورس ارز در کشور نیز 
آماده و مقررات مربوط هم در ش��ورای عالی بورس 
آماده و تصویب شده اس��ت و حاال فقط همه منتظر 

اعالم سیاست ها هستند.
با همه این تفاس��یر و همچنین ج��دای از موضوع 
اجرایی شدن کامل برجام و اثر آن بر تک نرخی شدن 
ارز باید گفت برخی کارشناس��ان ب��ر این باورند که 
تک نرخی شدن، پیش نیاز راه اندازی بورس ارز است 
و تا نرخ ارز در کشور تک نرخی نشود نباید صحبت 
از راه اندازی بورس ارز کرد. هر چند در مقابل برخی 
دیگر می گویند بورس ارز اگر تش��کیل ش��ود و به 
حرکت درآید می تواند زمینه ساز تک نرخی شدن ارز 
در کشور شود؛ ارزی که سال هاست روی تک نرخی 

ش��دن به خود ندیده اس��ت و وجود نظام های چند 
نرخی ارز، سال هاست که زمینه ساز تخصیص منابع 
نامناسب ارزی و نیز رانت جویی های ناشی از تفاوت 

نرخ های ارز شده است.
همچنین، در خص��وص لزوم تک نرخی ش��دن ارز 
باید بر این نکته تاکید کرد که در اقتصادهایی چون 
اقتصاد ما که نفتی اس��ت و به دلیل اینکه دولت ها 
اصلی تری��ن عرضه کننده ارز در بازار هس��تند، باید 
مکانیس��م هایی تعریف ک��رد تا دولت ه��ا یا برخی 
مجموعه های دیگر نتوانند ارز را برای تامین کسری 
بودجه یا عناوینی از این دست به کار گیرند؛ بر این 
اس��اس در صورت عزم جدی دولت ب��رای حل این 
مشکل به نظر می رسد که اولین مقاومت پیش روی 
دولت برای تک نرخی ش��دن ارز در کنار موضوعات 
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اجرای برجام می گذرد 
و صحبت از ورود 

خارجی ها به اقتصاد 
و بازار سرمايه کشور 

می شود، به نظر می رسد 
يکی از معماهای پيش 

پای ورود سرمايه 
خارجی به کشور، قصه 

پر غصه »تک نرخی 
شدن ارز« باشد
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مربوط به اجرای کامل برجام، صاحبان منافع چند 
نرخی بودن هستند که از گرفتن ارز دولتی و فروش 
آن در بازار آزاد س��ود می برند و دولت باید فکری به 

حال آنها کند.
بر همین اس��اس طی س��ال های گذش��ته موضوع 
راه اندازی ب��ورس ارز در کش��ور به عن��وان یکی از 
راه حل ها، برای رفع این معما پیشنهاد شد تا شاید 
این اتفاق بتواند گره گشای مشکالت اقتصاد کشور 
باش��د؛ هر چند در سال 91 و با تش��دید نوسان در 
بازار ارز نیز زمزمه های تشکیل بورس ارز آغاز شد و 
رئیس وقت بانک مرکزی هم در آن زمان اعالم کرد 
که راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 9۲ کلید 
می خورد، اما این وعده هیچ گاه رنگ واقعیت به خود 
نگرفت. به عالوه اینکه چن��دی پیش نیز راه اندازی 

بورس ارز در شورای عالی بورس به تصویب رسید؛ 
بورس��ی که راه اندازی اش نیازمند اجرای الزاماتی 
همچون تک نرخی ش��دن ارز، رفع محدودیت های 
ناشی از تحریم ها در انتقال و خروج ارز و ساماندهی 

صرافی هاست.
از س��وی دیگر حاال که یکی دو س��الی است که از 
اجرای برجام می گذرد و صحبت از ورود خارجی ها به 
اقتصاد و بازار سرمایه کشور می شود، به نظر می رسد 
یکی از معماهای پیش پای ورود سرمایه خارجی به 
کشور، قصه پر غصه »تک نرخی شدن ارز« باشد تا 
با سروسامان دادن به نرخ ارز، ریسک و ابهام مربوط 
به حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور کمرنگ 
شود تا دیگر خارجی ها، نگران ریسک های مربوط 
به خروج ارز از کش��ور نباش��ند و با خیال آسوده به 
اقتصادم��ان ورود کنن��د و از طرف��ی دیگر جلوی 

سوءاستفاده ها و رانت ها گرفته شود.
با وجود این، در سال های گذش��ته نیز دولتها آرزو 
داش��تند تا روزی بتوانند برای این مشکل بزرگ و 
حل نشدنی در اقتصاد کشور راه حلی پیدا کنند که 
اثرات تحریم های بین المللی، افزایش نقدینگی در 
اثر سیاست های پولی انبساطی، کاهش چشمگیر 
صادرات نفتی و نوس��ان قیمت دالر موجب ش��ده 
تا س��قوط ارزش پول ملی به عنوان ی��ک واقعیت 

غیرقابل انکار خود را به بدنه اقتصاد تحمیل کند.
با این ح��ال در حالی راه ان��دازی ب��ورس ارز هر از 
گاهی بر سر زبانها می افتد که به نظر می رسد برای 
راه اندازی مبادالت ارز در ب��ورس به راحتی عملی 
نخواهد شد؛ چرا که بزرگ ترین عامل بازدارنده در 
راه اندازی بورس ارز در کش��ور نقش دولت در این 
بازار پرآشوب اس��ت و فروش نفت دولتمردان را به 

بزرگ ترین بازیگر میدان ارز تبدیل کرده است.
از س��وی دیگر چند نرخی بودن قیمت ارز هم یکی 
دیگر از مصیبت های اقتصاد کش��ور در س��ال های 
گذشته و این روزهاس��ت که بیشترین مانع را برای 
ورود سرمایه خارجی به اقتصاد نیز ایجاد کرده است.
با این تفاس��یر اما موافق��ان راه اندازی ب��ورس ارز 
معتقدند در سال های گذشته با نرخ گذاری دستوری 
یا ایج��اد محدودی��ت در خرید و ف��روش، دخالت 
مس��تقیم در بازار ارز وجود داشته است که این کار 
عالوه بر کمرن��گ کردن اعتماد فع��االن اقتصادی 
موجب شده تا از این دخالت ها در بازار ارز به عنوان 
یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت در اقتصاد نام برده 
ش��ود؛ در حالی که اگر س��از و کار عرضه و تقاضای 
ارز در کش��ور به بازاری چون بورس س��پرده شود، 
تحت هدایت ابزارها و سیاس��تهای بازار س��رمایه، 
قیمت گذاری و تعادل در بازار ارز شفاف و عملی تر 

خواهد شد.
از نگاهی دیگر نی��ز می توان این 

گونه عنوان کرد 
نوسان،  که 
از  جزئ��ی 
ذات ب��ازار 

ارز است 

که گاهی نیز با تکانه های شدید همراه است؛ اما این 
مطلب روش��ن اس��ت که عرضه و تقاضا در تمامی 
بازارها می تواند داور خوبی برای واقعی شدن نرخ ها 
باشد و تکیه بر اصول بازار سرمایه نیز می تواند مزیتی 
باشد برای راه اندازی بورس ارز که ارز در چند بازار 

پراکنده و متفاوت عرضه نشود.
همچنین به باور کارشناس��ان با توجه به رس��یدن 
توافق در مذاکرات هس��ته ای و تالش ها برای رفع 
تحریم ها، به نظر می رس��د ط��رح راه اندازی بورس 
ارز بتواند بس��تر مناس��بی برای مب��ادالت ارزهای 
خارجی در کشور باش��د و متولیان بازار پول و بازار 
س��هام هم به همین دلیل به دنبال راهی هستند تا 
مسیر ورود س��رمایه های خارجی به اقتصاد و بازار 
سرمایه را هموار کنند که البته این اقدام به ابزارهای 
تسهیل کننده برای ش��رایط اقتصاد پس از تحریم 
نیازمند اس��ت؛ چرا که در ش��رایط کنونی یکی از 
چالش های اصلی  سرمایه های ارزی، ریسک ناشی 
از وضعیت ارز اس��ت که بازدهی سرمایه گذاری در 

اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
از طرفی دیگر شفافیت در تعیین نرخ، ایجاد قیمت 
تعادلی و به وجود آمدن ساز و کار درست معامالتی 
که فروشنده و خریدار به راحتی بتوانند یکدیگر را 
پیدا کنن��د از کارکردهای اصلی ب��ورس ارز عنوان 
می شود که برای عملی ش��دن این آرزو باید منتظر 
تعیین ش��دن ی��ک قیم��ت تعادلی برای ن��رخ ارز 

همزمان با راه اندازی بورس ارز در کشور بود.
بر این اساس باید گفت ایجاد بورس ارز یا هر راه حل 
دیگری برای تک نرخی شدن ارز، موضوعی واجب و 
ضروری برای اقتصاد کشور در مقاطع زمانی مختلف 
بوده و خواه��د بود و حاال که دول��ت امید زیادی به 
ورود سرمایه خارجی به کشور در شرایط پساتحریم 

دارند، باید کاری انجام دهند و آستینی باال بزنند.
از س��وی دیگر در اقتصادهایی چون اقتصاد ما که 
نفتی اس��ت و به دلیل اینکه دولت ه��ا اصلی ترین 
عرضه کننده ارز در بازار هستند، باید مکانیسم هایی 
تعریف ش��ود که عرضه و تقاض��ا تعیین کننده نرخ 
ارز در بازار آزاد باش��د. بر این اساس در صورت عزم 
جدی دولت برای حل این مش��کل به نظر می رسد 

اولین مقاومت پیش روی دولت برای 
تک نرخی ش��دن ارز، صاحبان منافع 
چند نرخی بودن باشند که از گرفتن 
ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد سود 
می برند و دولت باید تدبیری برای آنها 

بیندیشد.
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برای�نخستین�بار�در�پاییز�سـال��91بود�که�ایده�راه�اندازی�بورس�ارز�از�
سوی�مدیران�و�تصمیم�گیران�بازار�سرمایه�مطرح�شد�که�البته�این�طرح�
و�ایده�بدون�مخالفت�هم�نبود�و�نوزاد�متولد�نشـده�ای�به�نام�بورس�ارز،�
خیلی�زود�به�فراموشی�سپرده�و�راه�اندازی�بورس�ارز�از�دستور�کار�دولت�

خارج�شد.
با�وجود�این�در�جریان�بررسی�الیحه�بودجه�سال��92تاسیس�بورس�ارز�
یک�بار�دیگر�در�صحن�علنی�مجلس�مطرح�شـد�که�این�بار�هم�دالیل�و�
اسـتدالل�هایی�چون�محدودیت�های�ارزی�ناشـی�از�تحریم�ها�و�اوضاع�
نامناسب�اقتصادی�کشور�مانعی�برای�راه�اندازی�بورسی�با�طعم�ارز�شد.�به�
باور�این�دسته�از�مخالفان�زمانی�که�بیش�از��80درصد�ارز�کشور�را�دولت�
تامین�می�کند،�ایجاد�بورس�ارز�معنا�ندارد�و�در�شرایط�تورمی�اگر�بورس�
ارز�راه�اندازی�شود،�مردم�سپرده�های�خود�را�از�بانک�ها�برمی�دارند�و�ارز�

می�خرند؛�بنابراین�راه�اندازی�بورس�در�این�شرایط�بی�معناست.�
البته�در�آن�روزهـا�مخالفت�ها�با�راه�انـدازی�بورس�ارز�تـا�حدودی�بود�
که�سـونامی�افزایش�قیمت�ارز�هم�نتوانسـت�دلیل�قانع�کننده�ای�برای�
متولیان�امر�و�تصمیم�گیران�باشد�تا�اینکه�با�رسیدن�مذاکرات�هسته�ای�
به�ایستگاه�برجام�و�پایان�ماراتن��12ساله�این�مذاکرات،�شرایطی�فراهم�
شد�تا�برخی�از�کارشناسـان�ادعا�کنند�در�پی�به�ثمر�رسیدن�مذاکرات�
هسته�ای�و�برداشته�شدن�تحریم�ها،�سایه�تحریم�های�ارزی�و�مالی�از�سر�

اقتصاد�کشور�کنار�رفته�اسـت�و�موضوع�راه�اندازی�بورس�ارز�می�تواند�
دوباره�مورد�بررسـی�و�تصمیم�گیری�قرار�گیرد.�رفته�رفته�نیز�موضوع�
راه�اندازی�بورسی�برای�مبادله�ارز�جدی�شد.�تا�جایی�که�دی�ماه�سال��94
معاون�عملیات�و�نظارت�بورس�کاالی�ایران�با�اشاره�به�فراهم�بودن�تمام�
زیرساخت�های�معامالتی�و�نظارتی�برای�آغاز�معامالت�بازار�مشتقه�ارز�
اظهار�کرد�که�با�تصویب�نهایی�شورای�عالی�بورس،�به�زودی�شاهد�ثبت�
نخسـتین�معامالت�آتی�ارز�در�بورس�کاالی�ایـران�خواهیم�بود؛�ضمن�
اینکه�بورس�کاالی�ایران�با�تشکیل�کارگروه�های�فنی�درون�سازمانی�و�
همچنین�تعامل�و�مذاکرات�با�فعاالن�بازار�به�ویژه�کارگزاران،�صرافی�ها�
و�بانک�ها�همه�جوانب�را�برای�آغاز�به�کار�بازار�مشتقه�ارز�در�نظر�گرفته�
است�تا�معامالت�آتی�ارز�بدون�کوچک�ترین�تردیدی�امکان�راه�اندازی�
پیدا�کند.�با�وجود�همه�این�خوش�بینی�ها�اما�راه�اندازی�بورس�ارز�این�بار�
هم�به�ثمر�نرسید�و�مشکالتی�همچون�چند�نرخی�بودن�ارز�و�...�بار�دیگر�

به�بهانه�ای�برای�نداشتن�بورس�ارز�تبدیل�شد.
بورسی�که�خیلی��از�کارشناسان�و�فعاالن�اقتصادی�بودنش�را�بر�نبودنش�
ترجیح�می�دهند�و�وجودش�را�الزمه�ایجاد�شـفافیت�در�اقتصاد�قلمداد�
می�کنند.�با�توجه�به�اهمیت�این�موضوع�طی�گفت�وگویی�با�»محمدمهدی�
زنگانه«�رئیس�هیات�مدیره�شرکت�سهم�نگر�به�اما�و�اگرهای�راه�اندازی�

بورس�از�در�کشور�پرداختیم.

مقدمه

 اما و اگرهای  راه اندازی
 بـــورس مشتقه  ارز درکشور

یک�کارشناس�اقتصادی�در�گفت�وگو�با�
»پیام�اقتصادی�بورس�کاال«�عنوان�کرد
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در اينکه تک نرخی 
شدن ارز يک الزام برای 

اقتصاد کشور است، 
هيچ شک و شبه ای 
وجود ندارد؛ اما در 

شرايط کنونی که امکان 
تک نرخی شدن ارز 

دور از دسترس به نظر 
می رسد، بهتر است 

از مسير راه اندازی و 
فعاليت بورس ارز، به 

تک نرخی و واقعی 
شدن قيمت ارز برسيم
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��در�ابتدا�این�موضوع�را�روش�کنید�
که�به�نظر�شـما�اصوال�چرا�باید�بورسـی�تحت�

عنوان�بورس�ارز�در�کشور�داشته�باشیم؟
در تبص��ره 3 م��اده ۲0 قانون رفع موان��ع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بازاری برای 
پوشش نوسانات ارز پیش بینی شده و در آن وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که ظرف 
مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری 
بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه 
مرکزی آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه 
کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ بنابراین، از 
نظر قانونی راه اندازی بورس ارز یک تکلیف برای 
دولت و تصمیم گیران اقتصادی و نیز متولیان بازار 

سرمایه است.
از سوی دیگر با توجه به نبود بازاری برای پوشش 
ریس��ک نوس��انات نرخ ارز در کش��ور که بتواند 
شفافیت بیش��تری به بازار ارز بدهد، خود دلیل 
دیگری برای راه اندازی این بورس اس��ت. ضمن 
اینکه در دوران پس��ابرجام و زمانی که صحبت از 
رفع تحریم ها و ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
کشور و تس��هیل مبادالت بین المللی می کنیم، 

پوشش ریسک های ناشی از نوسات نرخ ارز بیش 
از پیش خودنمایی می کند.

��آیا�زیرساخت�های�راه�اندازی�این�
بورس�در�کشور�فراهم�است؟

سابقه فعالیت بورس کاالی ایران حاال به 10 سال 
رسیده است و کاالهای مهمی همچون محصوالت 
صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی با ارزش و حجم 
باالیی در آن معامله می شوند که از قضا ورود این 
کاالها و محص��والت به بورس موجب ش��فافیت 
بیشتر بازارها و نیز حمایت از تولیدکنندگان شده 
اس��ت؛ بنابراین، انجام معامالتی ب��ه این بزرگی 
و حجم زیاد در بس��تری از زیرساخت ها رخ داده 
است که بدون شک برای راه اندازی بورس ارز هم 
به نظر می رسد این بسترها در بورس کاالی ایران 
فراهم باشد. ضمن اینکه مدیران این بورس بارها 
بر این نکته تاکید کرده اند که زیرساخت راه اندازی 
بورس ارز فراهم است و از این بابت مشکلی نیست.
البته وج��ود س��امانه های معامالتی متناس��ب 
ب��ا اس��تاندارهای بین المللی در کنار مکانیس��م 
تس��ویه و پایاپای سیس��تماتیک و نیز اس��تقرار 
سیس��تم های نظارتی دقی��ق و همچنین قدرت 

پشتیبانی مناس��بی از معامالت بازار مشتقه ارز 
یکی از ملزومات اصلی ب��رای راه اندازی معامالت 
آتی ارز است که با جدی شدن راه اندازی بورس ارز 
در کشور متناسب با نیازها صورت خواهد گرفت.

افزون بر اینکه گذش��ت 10 س��ال از عمر بورس 
کاالی ایران و تجربه آن در اقتصاد و بازار سرمایه 
کشور موجب شده تا س��امانه های نظارتی قوی و 
نیز قوانین مناسب از جمله دستورالعمل انضباطی 
کارگزاران و رسیدگی به تخلفات اشخاص در این 
بورس به عنوان بخش��ی از زیرساخت های مورد 
نیاز راه اندازی بورس ارز مطرح باشد. ضمن اینکه 
وجود نظارت های کافی بر حسن انجام معامالت 
و رصد قیمت دارایی های پایه و همچنین امکان 
ایجاد س��از و کاری برای کش��ف قیمت از دیگر 
مواردی است که فرآیند نظارت بر معامالت آتی 

ارز را فراهم می کند.
��برخی�بر�این�باورند�که�تک�نرخی�
شـدن�ارز،�پیش�نیاز�راه�اندازی�بـورس�ارز�در�

کشور�است.�نظر�شما�چیست؟
اعتقاد بنده بر این اس��ت ت��ا زمانی ک��ه نرخ ارز 
بر مبنای چند نرخ در کش��ور اعالم و دادوس��تد 
می ش��ود، می تواند زمینه س��از فس��اد و رانت در 
اقتصاد باشد و انگیزه های س��وداگرایانه را فراهم 
آورد؛ بنابرای��ن، در صورت راه ان��دازی بورس ارز 
عالوه بر ایجاد ش��فافیت، جلوی ایج��اد رانت ها 
گرفته شده و مسیر ورود و خروج درآمدهای ارزی 
دولت و بخش خصوصی نظام مند می شود. بر این 
اساس، اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص این 
موضوع که ابتدا باید ارز تک نرخی شود و پس از 
آن بورس ارز راه اندازی شود و یا اینکه راه اندازی 
بورس ارز موجب تک نرخی ش��دن ارز می شود، 

وجود دارد.
به این جهت به نظر می رسد که تک نرخی شدن 
ارز و همچنین راه ان��دازی بورس ارز الزم و ملزوم 
یکدیگر باش��ند و باید همزمان این دو موضوع را 

پیش برد؛ چراک��ه در حال حاضر به 
نظر می رسد اراده کافی و نیز شرایط 
ب��رای تک نرخ��ی ش��دن ارز وجود 
ن��دارد و بنابراین نبای��د منتظر تک 
نرخی شدن به عنوان تنها پیش نیاز 

راه اندازی بورس ارز ماند.
همچنین در اینکه تک نرخی شدن 
ارز یک الزام برای اقتصاد کشور است، 
هیچ ش��ک و ش��به ای وجود ندارد؛ 
اما در ش��رایط کنونی که امکان تک 
نرخی شدن ارز دور از دسترس به نظر 
می رسد، بهتر است از مسیر راه اندازی 
و فعالیت ب��ورس ارز، به تک نرخی و 

واقعی شدن قیمت ارز برسیم.
�چـرا�ارز�در�کشـور�ما� �

تک�نرخی�نمی�شود؟
تک نرخی ش��دن ارز در کشور ما در 
سال های گذش��ته بارها مورد تجربه 
قرار گرفته اس��ت و ای��ن موضوع در 

Derivative market بازار مشتقه
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موضوع راه اندازی 
بورس ارز در کشور 
بارها و بارها به 
بهانه های مختلف از 
جمله تحريم ها به 
تعويق افتاده است. حاال 
ديگر ريسک تحريم ها 
و مذاکرات هسته ای در 
اقتصاد و بازار سرمايه 
کشور کمرنگ تر از 
 سال های قبل
شده است

اوایل دهه 80 یک بار اتفاق افتاد و اقتصاد کشور 
رنگ ارز تک نرخی را در این سال ها به خود دیده 
اس��ت؛ بنابراین می توان این گونه اظهار کرد که 
دولتمردان در ضرورت تک نرخی شدن ارز هیچ 
تردیدی ندارن��د و به دالیل مختلف 
از جمله ایجاد رانت و فس��اد در ارز 
چند نرخ��ی، بدون ش��ک متولیان 
اقتصاد کشور هم در پی تک نرخی 
شدن ارز هستند؛ اما طی این سال ها 
مواردی همچون تحریم ها، سیستم 
بانکی کشور را برای سالیان طوالنی 
با هزینه باالی مب��ادالت ارز مواجه 
کرد که این موضوع امکان تک نرخی 
ش��دن را برای ارز از بین برده است. 
البته ش��اید مهم ترین موضوع این 
باشد که در ش��رایطی که اقتصاد به 
نفت وابسته است، اراده قوی هم در 
کشور برای پیگیری تک نرخی شدن 

ارز وجود ندارد.
��صحبت�از�نفتی�بودن�
اقتصـاد�کردید.�صـادرات�طالی�
سـیاه�نقـش�مهمـی�در�افزایش�
درآمدهـای�ارزی�کشـور�دارد.�
کاهـش�و�افزایش�قیمـت�جهانی�
نفت�و�نوسان�قیمت�آنچه�تاثیری�در�راه�اندازی�

بورس�ارز�از�خود�به�جا�می�گذارد؟
متاسفانه سالیان درازی اس��ت که اقتصاد کشور 
به نفت وابسته است و همین موضوع موجب شد 
تا در زمان تحریم ها از این ناحیه آس��یب هایی به 
اقتصاد وارد شود. از س��وی دیگر، در این سال ها 
قیمت جهانی نفت نیز با نوس��انات زیادی همراه 
بوده و نفت از قیمت های ب��االی 100 دالر در هر 
بشکه تا کمتر از 40 دالر هم نوسان داشته است؛ 
بنابراین، نمی توان مولفه ای به نام تاثیر نوسانات 
قیمت جهانی نفت در راه اندازی بورس ارز را نادیده 
گرفت. با وجود این اما نکته مورد توجه این است 
که هر چند کاهش قیمت جهانی نفت و افت عرضه 
آن، درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و 
می تواند به افزایش نرخ ارز دامن بزند، اما افزایش 
و کاهش درآمدهای دول��ت نمی تواند تضادی با 

راه اندازی بورس ارز داشته باشد.
��تغییر�منابع�و�مصارف�ارز�در�کشور�
چه�تاثیری�بر�واقعی�شدن�نرخ�ارز�و�در�پی�آن�

راه�اندازی�بورسی�به�این�نام�دارد؟
تغییر در منابع و همچنین مصارف ارزی در کشور 
می تواند موجب تغییر نرخ ارز و همچنین بهبود 
یا بدتر شدن ش��رایط اقتصادی کش��ور شود، اما 
مواردی چ��ون رخدادهای تراز بازرگانی کش��ور 
نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در نوسان قیمت ارز 
هس��تند؛ بنابراین، جدای از عوامل تاثیرگذار در 
نوسانات رخ ارز در کش��ور، بدون شک راه اندازی 
بازاری رس��می و متش��کل می تواند اطالعات و 
داده های این بازار را شفاف کند. ضمن اینکه هدف 
از راه اندازی ب��ورس ارز شفاف س��ازی اطالعات 
غیررسمی فارغ از منابع و مصارف ارزی در کشور 

است.
��چـه�نهادهایـی�می�تواننـد�در�
شکل�گیری�و�راه�اندازی�بورس�ارز�نقش�آفرین�

باشند؟
برای پاس��خ به این پرس��ش باید نگاهی جامع به 
وضعیت بازار ارز در کش��ور بیندازیم. هم اکنون 
یکی از منابع اصلی ورود ارز به کشور فروش نفت 
و فرآورده های پتروشیمی و میعانات گازی و نیز 
سایر صادرات غیرنفتی است که توسط دولتی ها و 
شبه دولتی ها صورت می گیرد و این امر باعث نفوذ 
آنها در بازار ارز می شود. بر این اساس، مولفه های 

مختلفی در واقعی شدن نرخ ارز، تک نرخی شدن 
آن و همچنین راه اندازی بورس ارز دخالت دارند. 
به همین دلیل اجرای کامل خصوصی س��ازی و 
واگذاری ام��وال و دارایی های دول��ت به مردم و 
بخش خصوصی تاثیر زیادی در واقعی شدن نرخ 
ارز و راه اندازی بورس ارز در کش��ور دارد که البته 
این اتفاق را بای��د در بلندمدت برای اقتصاد و این 
بازار متصور ش��ویم. با همه این موارد نقش بانک 
مرکزی در ش��کل گیری بورس ارز غیرقابل انکار 
اس��ت و سیاس��ت های دولت در بازار آت��ی ارز با 
نقش آفرینی این بانک به ثمر خواهد رسید. ضمن 
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اینکه در صورتی که بانک مرکزی شرایط را فراهم 
آورده و شاهد ش��روع به کار بورس ارز در کشور 
باش��یم بدون شک دادوس��تد ارز از مسیر بورس 
می توان��د به واقعی ش��دن ن��رخ ارز و نیز کنترل 

نوسانات این بازار کمک کند.
نکته دیگر اینکه هر چند به لحاظ جایگاه قانونی، 
بانک مرکزی متولی اصلی بازار ارز باقی هست و 
خواهد بود، اما این موضوع که باید از ابزارهای مالی 
به منظور پوشش ریسک های اقتصاد متناسب با 
شرایط کشور استفاده شود، به عزم و اراده تمامی 

نهادها از جمله شورای عالی بورس نیاز دارد.
��نقش�مجلس�شـورای�اسالمی�در�

این�زمینه�چگونه�است؟
قطعا یک��ی از نهادی های موثر در ش��کل گیری 
و فعالیت بورس ارز در کش��ور مجلس اس��ت و تا 
آنجا که از اظهارات نمایندگان استنباط می شود، 
مجلس هم به دنبال تک نرخی شدن نرخ ارز است 
تا به این وس��یله ارز چند نرخی که فس��اد، عدم 
شفافیت و ناکارآمدی اقتصاد را موجب می شود، 
به سمت تک نرخی شدن هدایت شود؛ بنابراین، 
پیشگیری نمایندگان مجلس در این زمینه و نیز 
تصویب قوانین حمایتی می توان��د در این زمینه 

راهگشا باشد.
��پرسـش�دیگر�اینکه�با�راه�اندازی�

بورس�ارز،�تکلیف�صرافی�ها�چه�می�شود؟
اتفاقا یک��ی از ابهامات موجود بر س��ر راه فعالیت 
ب��ورس ارز تعیین تکلیف صرافی هاس��ت. برخی 
بر این باورند که آیا بازار آتی ارز باید در جایگاهی 
به نام بورس کاالی ایران ق��رار  گیرد و یا اینکه در 
بازاری از سوی بانک مرکزی و در صرافی ها تعریف 
شود؟ آنچه به نظر می رس��د این است که بورس 
کاالی ایران بستر مناس��ب و بهتری برای اداره و 
مدیریت بازار ارز در کش��ور باشد و تجربه جهانی 

نیز این موضوع را تایید کرده است.
���در�این�صـورت�تکلیف�صرافی�ها�

چه�می�شود؟
در این زمینه برخی از کارشناس��ان این پیشنهاد 
را مطرح می کنند که برای صرافی ها ایستگاه های 
معامالتی در بورس ارز ایجاد شود تا به این ترتیب 
و با حضور صرافی ها در بورس تکلیف آنها مشخص 

شود. 
���وضع�و�اجرای�سیاست�های�ارزی�
توسـط�دولت�تا�چه�اندازه�می�توانـد�در�روند�
حرکتی�بـورس�ارز�اثرگـذار�باشـد�و�آن�را�با�

اختالل�مواجه�کند؟
اتفاقا مادامی که بورس ارز راه اندازی نشود، وضع 
و اجرای سیاست های ارزی توسط دولت می تواند 
در این بازار اثرگذار باشد؛ زیرا در حال حاضر که 
بخش قابل توجهی از بازار ارز در دست متولی آن 
است، اعمال سیاست های دولت آن را دستخوش 
تغیی��ر می کند؛ بنابرای��ن، زمانی که ب��ورس ارز 
در کش��ور ش��روع به فعالیت کند کشف قیمت 
ارز بر اس��اس عرضه و تقاضا از این بس��تر فراهم 
می شود. از سوی دیگر زمانی که معامالت شفاف 
ارز از طریق بستر بورس ایجاد شود، در این صورت 

انتظار می رود که سیاست های دولتی در راستای 
حمایت از این بازار باشد. نکته قابل بیان دیگر در 
این زمینه این اس��ت که آیا با فعالیت بورس ارز و 
در پی آن ایجاد ش��فافیت در معامالت این بازار و 
از بین رفتن ران��ت ارزی و چند نرخی نبودن ارز، 
این دولت است که نفع می برد یا بورس؟ بنابراین، 
دور از ذهن خواهد بود که با فراهم آمدن ساز و کار 
فعالیت بورس ارز، سیاست های ارزی وضع شده 
توسط دولت در تضاد با منابع س��رمایه گذاران و 

فعاالن این بازار در بورس باشد.
��کنترل�ریسـک�های�بـازار�ارز�در�

بورسی�به�این�نام�چگونه�اتفاق�می�افتد؟
همان طور که گفته ش��د، یک��ی از اهداف اصلی 
راه اندازی بورس ارز ش��فافیت قیمت است که بر 
این اساس باید از درج عمومی قیمت ها در تابلوی 

شفاف بازار متشکل بورس استقبال کرد.
از سوی دیگر، یکی از ریسک های هر بازاری به ویژه 
بازار ارز انگیزه های سفته بازی و واسطه گری است 
که با راه اندازی بورس ارز می توان تا حدود زیادی 
این ریس��ک را از بازار ارز کنار زد؛ البته در بورس 
تا حدود زیادی امکان کنترل نوس��ان های کاذب 
وجود دارد، اما در بازار آزاد ارز فرآیند قیمت گذاری 
تا ح��دود زی��ادی از کنترل خارج اس��ت. ضمن 
اینکه سازوکار بازار سرمایه ابزارهای خود را برای 
کنترل ریس��ک دارد که این موضوع در خصوص 

ریسک های بورس ارز نیز صدق می کند.
��برخـی�بـر�ایـن�باورنـد�کـه�بـا� �
راه�اندازی�بورس�ارز�ممکن�اسـت�دخالت�های�
بانک�مرکزی�در�این�بازار�ادامه�داشته�باشد�و�
در�نتیجه�نمی�توان�به�دستاوردهای�بورس�ارز�

امید�داشت؟
تا زمانی که مکانیس��م عرضه و تقاضا در بس��تر 
بورس ب��رای واقعی س��ازی قیمت ارز در کش��ور 
به وجود نیای��د، بازیگر اصلی در ای��ن بازار بانک 
مرکزی است؛ به بیان دیگر، بانک مرکزی به عنوان 
سیاس��ت گذار اصلی بازار ارز در کش��ور، همواره 
مدیریت کننده این ب��ازار بوده اس��ت؛ بنابراین، 
فعالیت بورس ارز در کشور دست کم می تواند تا 
حدودی زیادی از اعمال مدیریت بانک مرکزی در 
بازار ارز کم کند و به بانک مرکزی در ایجاد بازاری 

شفاف و قابل رصد لحظه ای کمک کند.
البته تجربه جهان��ی نیز همین مطل��ب را تایید 
می کند و نتایج گزارشی که در سال ۲013 جهت 
بررس��ی دخالت بانک های مرک��زی در بازارهای 
ارز منتش��ر ش��د، هم موید این موضوع است؛ در 
این زمینه پرسش��نامه ای میان 19 بانک مرکزی 
در دنیا منتش��ر و این نتیجه حاصل ش��د که 11 
رئیس بانک مرکزی در ای��ن زمینه اعالم کردند، 
هیچ گاه در بازار ارز از طریق بازارهای مش��تقه یا 
سلف دخالتی نداشته اند. دو رئیس بانک مرکزی 
نیز گزارش دادند که به ط��ور معمول از بازارهای 
مش��تقه برای تحقق اهداف ارزی خود اس��تفاده 
می کنند. تعدادی از بانک های مرکزی هم اعالم 
کردند صرفا از طریق دخالت در بازار نقدی اهداف 
خود را دنبال می کنند؛ بنابراین، بررسی نتایج این 

گزارش نش��ان می دهد که روسای بانک مرکزی 
کشورهای توسعه یافته اغلب دخالتی در بازار ارز 
ندارند؛ چرا که بخش خصوصی آنها آنچنان بازار 
مالی قوی را تش��کیل داده که نی��ازی به مداخله 

بانک مرکزی در بازار مالی وجود ندارد.
ضمن اینکه در بس��یاری از کشورها طبق قانون، 
سیاس��ت گذاری های بانک مرکزی نیازمند افشا 
شدن اس��ت. به این منظور در راستای راه اندازی 
ب��ورس ارز، فعالی��ت بانک مرکزی بای��د تنظیم 
سیاس��ت گذاری ها و نیز فعالیتی عاری از سود و 

غیرانتفاعی باشد.
��مزایای�بازار�مشتقه�ارزی�نسبت�

به�بازار�نقدی�آن�چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت بازار مشتقه در 
مقایسه با بازار نقدی از انعطاف بیشتری برخوردار 
است. ضمن اینکه بازار مش��تقه ارز به شفافیت و 
واقعی شدن قیمت ها کمک بیشتری می کند. از 
سوی دیگر، بورس ارز عالوه بر شفافیت، مدیریت 
و پوشش ریسک و کشف قیمت را به همراه دارد. 
ضمن اینکه با راه اندازی بورس ارز، بانک مرکزی 
دیگر عرضه کننده نخواهد ب��ود و تنها به وظایف 
سیاس��ت گذاری و نظارتی خود خواهد پرداخت. 
همچنین، وقتی س��رمایه گذار خارجی می تواند 
با استفاده از مکانیسم بورس، ارز را به قیمتی در 
چند ماه بعد بخرد یا بفروشد، مطمئن خواهد بود 
که می تواند سرمایه خود را منتقل کند؛ بنابراین، از 
این جنبه نیز می توان به فواید راه اندازی بورس ارز 
توجه داشت. همچنین باید اشاره کرد که بورس 
ارز تقابل موقعیت های خرید و فروش است که از 
این جنبه نیز می توان ب��ه تفاوت آن با بازار نقدی 

نگریست.
��و�سخن�پایانی؟

موضوع راه اندازی ب��ورس ارز در کش��ور بارها و 
بارها به بهانه های مختل��ف از جمله تحریم ها به 
تعویق افتاده است. حاال دیگر ریسک تحریم ها و 
مذاکرات هسته ای در اقتصاد و بازار سرمایه کشور 
کمرنگ تر از سال های قبل شده است. همان طور 
که سال ها آرزو داشتیم، این روزها سرمایه گذاران 

خارجی اقبال زی��ادی از خود برای 
ورود به اقتصاد کشور نشان می دهند، 
اما به دلیل مشکالت متعدد از جمله 
چند نرخی بودن ارز و عدم شفافیت 
این بازار، اقتصاد کشور به درستی و 
کامل نمی تواند از این فرصت طالیی 
اس��تفاده کند؛ بنابرای��ن راه اندازی 
بورس ارز بیش از پیش می تواند برای 

اقتصاد کشور مفید باشد.
برای آن روز باید قوانی��ن و مقررات 
و ساز و کاری مشخص با نرم افزارها 
و س��خت افزارهای مناسب تدارک 
دید. به عالوه اینکه فرهنگ س��ازی 
و اطالع رس��انی مناس��ب از طری��ق 
رسانه ها می تواند نقش مهم و اساسی 
را در مجاب کردن متولیان امر برای 

راه اندازی بورس ارز داشته باشد.

Derivative market بازار مشتقه
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بورس کاالی ایران که یکی از چهار شرکت تحت 
نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار به حس��اب 
می آید وارد دومین دهه فعالیت خود ش��ده است. 
بورس کاال و ابزارهای مالی نوی��ن حاضر در آن به 
منظور ارتقای کارایی و کاه��ش انواع هزینه های 
مبادالتی فعاالن حوزه اقتصادی ایجاد شده اند. از 
مهمترین اثرات ب��ورس کاال می توان به مدیریت 
ریس��ک قیمت، کش��ف قیمت و عرضه گسترده 
اطالعات بازار اش��اره کرد. همچنی��ن بورس کاال 
با فراهم ک��ردن امکان اس��تفاده از ابزارهای مالی 
مش��تقه کاالیی موجب افزایش تن��وع و کاهش 
ریسک سبد دارایی های سرمایه گذاران می شود. 
در حال حاضر ام��کان انجام معامالت حدود 180 
کاالی استراتژیک در قالب انواع قراردادها در این 
بخش فراهم شده است؛ نوآوری در ارائه ابزارهای 
معامالتی جدید )عمدتا توسعه معامالت مشتقه( 
از ماموریت های این شرکت است تا سهم خود در 
متنوع س��ازی ابزارهای مالی حاضر در بازار مالی 

کشور را ایفا کرده باشد.
بازار معامالت قراردادهای مشتقه یکی از بازارهای 
زیرمجموعه بورس کاالست. در حال حاضر بازارهاي 
آتي و اوراق اختی��ار معامل��ه از اهمیت مضاعفی 
برخوردار شده اند که نیاز به طراحي و به کارگیري 
این ابزارها جهت پوشش ریسک فعاالن بخش واقعی 
اقتصاد در فضای داخلی کشور را نمایان می سازد. 
انواع قراردادهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی 
و اختیار معامله امکان پوش��ش ریسک مناسب را 
فراهم کرده و بازاری کارا جهت انتقال ریس��ک و 

اصوال قیمت گذاری ریسک فراهم می کند. 
یکی از مهم ترین کارکردهای توسعه ابزارهای مالی 
جدید در بخ��ش کاال و به خص��وص قراردادهای 
مشتقه کاالیی کمک به کشف قیمت مناسب کاالها 
بوده است.کشف قیمت نهاده ها ی تولید در یک بازار 
کارا و به صورت پیوسته از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. با توجه به اینکه معامالت نق��دی کاالها با 
هزینه ها ی معامالتی چش��مگیری همراه است و 
همچنین با توجه به محدودی��ت فیزیکی کاالها 
امکان معامالت آنها  بیش از یک حد متعارف وجود 
ندارد، بنابراین معامالت قراردادهای آتی روی یک 
دارایی عالوه بر کارکردهایی  که دارد، امکان کشف 
قیمت روی طیف وسیعی از کاالها را فراهم می کند. 

در راس��تای اه��داف 
ب��ورس کاالی کش��ور 

جه��ت منطقه ای ش��دن و 
رس��یدن به مرجعیت قیمتی، 

پیش نیازهایی چون عمق داشتن 
بازار، نقد شوندگی، تناوب و استمرار 

عرضه و همچنین داش��تن ابزارهای 
مالی از الزام��ات اس��ت و اقداماتی نظیر 

راه اندازی معامالت آپشن و همچنین توسعه 
س��ایر ابزارهای جدید مالی در این مجموعه جای 

می گیرند.
در س��ال 1395 ارزش معامالت بازار مشتقه )آتی 
و اختیار معامله( با رش��د چش��مگیر 134درصد 
نسبت به س��ال 94 همراه ش��د و به رقم بی سابقه 
39 هزار میلیارد تومان رس��ید که ن��ه  تنها از رقم 
معامالت آتی سالیان گذشته بیشتر بود بلکه سهم 
خود از کل معامالت را از 37 درصد س��ال گذشته 
به 48 درصد در س��ال 95 افزایش داد، که نش��ان 
از پتانس��یل باالی این بخش جهت رشد و توسعه 
دارد. در آذر 95 معام��الت اختی��ار معامله خرید 
روی قرارداد تحویل س��که آغاز شد و با اجرای آن، 
ابزار های مبادالتی سکه طال شامل گواهی سپرده 
یا نقدی و آت��ی در بورس کامل ش��د. قراردادهای 
اختیار معامله، یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک 
در فعالیت اقتصادی اش��خاص در بازارهای مالی 
دنیاست که سرمایه گذاران طی این فرایند می توانند 
ریسک هایی چون نرخ س��ود، نرخ ارز و نرخ کاال را 
به افراد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارند، 

منتقل کنند.
پیش نیاز ورود هر کاال به بازار مشتقه، وجود بازار نقد 
برای آن است. بورس کاال برنامه دارد که محصوالتی 
چون پسته، ذرت، جو، قیر و PVC را به دلیل وجود 
حساسیت باال و نوسان  پذیری وارد بازار مشتقه کند 

تا توان مرجعیت قیمت داشته باشد.
یکی از پرظرفیت ترین بخش ها، راه اندازی سریع تر 
بازار مشتقه ارزی است که مباحث زیادی در رابطه 
با چگونگی آغاز به فعالیت آن شکل گرفته و البته 
بانک مرکزی هنوز موافقت خود را در این ارتباط به 
صورت رسمی اعالن نکرده است. این بازار می تواند 
در موازات بحث برجام و ورود س��رمایه خارجی به 
کش��ور، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران 
خارجی ب��رای ورود به ایران یعنی نوس��انات نرخ 
ارز را پوشش دهد. همچنین فعاالن اقتصادی نیز 
می توانند با پذیرش ریس��ک کمت��ری به فعالیت 

بپردازند و تهدید نوسانات نرخ ارز در آینده را نداشته 
باشند. معامالت ارز در دنیا به سه صورت معامالت 
 CFD نقدی، معامالت مشتقه و معامالت فارکس
انجام می شود. یکی از نگرانی های مطرح شده در 
مورد راه اندازی بازار مشتقه ارزی، حضور سفته بازان 
در این بازار اس��ت و این در حالی است که یکی از 
مولفه های ایج��اد چنی��ن قراردادهایی مدیریت 
نوسانات قیمتی و کاهش ریسک سرمایه گذاران 
است. در صورتی که س��ازوکار عرضه و تقاضای ارز 
در کشور به بورس محول شود با استفاده از ابزارها 
و سیاست های بازار سرمایه قیمت گذاری و تعادل 
در بازار ارز شفاف و عملی تر خواهد شد و از حجم 

دخالت دولت در بازار ارز خواهد کاست.
پیش��نهاد دیگر، راه ان��دازی معامالت مش��تقه و 
اختیار روی شاخص است که در این بخش فعاالن 
اقتصادی که تحلیل های کالن اقتصادی را مبنای 
عمل خود قرار می دهند و امکان معطوف شدن بر 
سهم خاصی را ندارند، امکان معامله روی شاخص 
را پیدا می کنند. در این راستا شاخص هایی با تعداد 
سهام کمتر و امکان محاسبه شفاف تر، مناسب ترین 

انتخابند.
در ادامه مواردی چون افزایش قراردادهای مشتقه 
مبتنی ب��ر کاال از طریق پذی��رش کاالهای واجد 
شرایط مانند نفت، کاالهای پتروشیمی، محصوالت 
فلزی همچون آهن، مس، آلومینیوم و پتروشیمی 
که از نوسانات الزم برخوردار هستند، افزایش سهم 
معامالت آنالین از کل معامالت و کاهش حجم و 
اندازه قراردادها به نحوی که سرمایه گذاران با توان 
مالی مختلف امکان ورود به این بازارها را داش��ته 
باشند، می تواند بسترساز رشد هر چه بیشتر این 
بازار باشد. در پایان باید گفت که مسیر توسعه کمی 
معامالت آت��ی روی دارایی ها ی جدید و راه اندازی 
معامالت اختیار معامله برای این دارایی ها مهمترین 

گام ها ی بورس کاالی ایران در آینده خواهد بود.

 بازار مشتقه 
سبدی  پر از ابزارهای مناسب

��سید�میالد�سعدآبادی
تحلیل�گر�واحد�مشاوره�و�تحقیق�شرکت�کارگزاری�بانک�آینده
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 ضرورت پوشش ریسک
 برای تمام کاالهای پرمصرف

بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته شاهد توسعه کمی و کیفی قابل توجهی بوده 
است. افزایش چشمگیر حجم روزانه معامالت، افزایش ناشران و کاالهای پذیرش 
ش��ده در بورس اوراق بهادار و بورس کاال، راه اندازی بازاری منسجم برای عرضه و 
معامالت ثانویه اوراق بدهی و ارتقای شفافیت با اطالع رسانی منظم از طریق وبسایت 
بورس ها و سامانه کدال از جمله دستاوردهای بازار سرمایه طی سالیان اخیر به شمار 
می روند. به لطف این پیشرفت ها و تالش های رس��انه ها، کارگزاران، شرکت های 
تامین سرمایه و دیگر اصحاب بازار هم اکنون بازار سرمایه از بازار مهجور و ناشناخته 
چند سال قبل به گزینه ای قابل تامل برای عامه مردم جهت سرمایه گذاری تبدیل 
شده است.  البته با وجود این دستاوردها، بازار سرمایه هنوز نیازمند توسعه کمی و 
کیفی در جهات مختلف است، به ویژه در زمینه معامالت و ابزارهای مشتقه. با وجود 
سپری شدن قریب به یک دهه از راه اندازی بازار آتی سکه در بورس کاالی ایران که از 
صفحات درخشان تاریخ بازار سرمایه کشور به شمار می رود، به طور کلی توسعه ابزار 
مشتقه در بورس ها به کندی پیش رفته است. به عنوان نمونه، هنوز هیچ بازار و ابزاری 
برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز تعریف نشده در حالی که بی تردید 
نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران 
کشور است؛ البته بورس کاالی ایران آمادگی کامل خود را از لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی اعالم کرده اما در مجموعه اقتصادی 
دولت هنوز این هم اندیشی به وجود نیامده است. البته بخشی از این کندی شاید به 
دلیل آشنا نبودن سرمایه گذاران نسبت به معامالت آتی )futures( و اختیار معامله 
)options( در بورس اوراق بهادار است که شاهد حجم اندک معامالت آن در این 
بورس هستیم و این مساله نیازمند ریشه یابی و توجه جدی محققان و  تصمیم سازان 
بازار سرمایه است. در بورس کاال و انرژی، عالوه بر فقدان ابزاری برای پوشش ریسک 

نوسانات ارز، خالء ابزارهای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت های جهانی نیز 
کامال محسوس است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور مواد اولیه 
نفتی، پتروشیمی، صنعتی و نهاده های کشاورزی و دامی مورد نیاز خود را از طریق 
بورس کاال و انرژی تامین می کنند. در طرف عرضه نیز تمام یا بخش قابل توجهی 
از فروش عرضه کنندگان به واس��طه این بورس ها انجام می شود. نگاهی به حجم 
معامالت هفتگی در بازارهای فیزیکی بورس کاال و انرژی و روند افزایشی آن طی 
سال های اخیر، لزوم وجود امکان پوشش ریسک نوسانات قیمت های جهانی را بیش 
از پیش گوشزد می کند؛ اینکه چنین حجمی از خرید و فروش محصوالت مختلف 
همواره در سایه تهدید تالطمات قیمتی بازارهای جهانی انجام می شود قابل تامل 
و مستلزم چاره اندیشی است.  تولیدکننده ای را در نظر بگیرید که در مناقصه ای 
برنده شده و برای انجام تعهدات باید طی 6  ماه مواد اولیه خود را از بورس کاال تامین 
کند؛ بدون ابزار پوشش ریسک، نوسان اندکی در قیمت های جهانی می تواند  به 
منزله سود هنگفت بادآورده )در صورت کاهش قیمت جهانی مواد اولیه( و یا زیانی 
غیرقابل جبران )در صورت افزایش قیمت( باشد. تولید نیازمند برنامه ریزی است و 
در شرایط کنونی اقتصاد کشور و حاشیه سود اندک بنگاه های اقتصادی کوچکترین 
اشتباه محاسباتی می تواند فاجعه بار باشد. حال که خرید و فروش طیف زیادی از 
محصوالت بخش عمده ای از بنگاه های اقتصادی کشور از طریق بورس های کاال 
و انرژی انجام می گیرد، ایجاد و توسعه بازارها و ابزارهای مشتقه به منظور پوشش 
ریسک ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وجود بازار و ابزار مشتقه در بورس اوراق بهادار 
باعث ارتقای کیفیت و افزایش گزینه های پیش روی سرمایه گذاران می شود اما 
بازار و ابزار مشتقه در بورس کاال و انرژی، جایگاهی بسیار مهم و نقشی بسیار خطیر 
در بازار سرمایه و در کلیت اقتصاد کشور دارد. بر این اساس امیدواریم همان طور 
که تاکنون مسئوالن و تصمیم سازان سازمان بورس و اوراق بهادار  نسبت به توسعه 
ابزارهای مشتقه اقدام کرده اند، با استفاده از تجربه های کسب شده از بازار آتی سکه، 
آتی سهام، آپشن سهام و غیره به ایجاد هر چه سریع تر امکان پوشش ریسک برای 

معامالت بورس های کاال و انرژی اهتمام ورزند.

��نازیال�امیرکواسمي��
�����������������مدیر�واحد�کاالیي�شرکت�کارگزاری�حافظ

Derivative market بازار مشتقه
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پس�از�ورود�موفقیت�آمیز�ابزار�اختیار�معامله�
یا�آپشن�در�اسفند�سـال�گذشته�برای�سکه�
طال�در�بـورس�کاالی�ایران،�حاال�دسـت�کم�
چند�ابزار�نوین�روی�این�کاال�قابل�اسـتفاده�
اسـت�و�فعاالن�این�بازار�عـالوه�بر�معامالت�
فیزیکی�و�آتی،�معامالت�اختیار�معامله�را�نیز�
در�اختیار�دارند�تا�به�وسیله�مجموعه�کاملی�
از�ابزارهای�مالی�در�این�بازار�کسـب�سـود�
کنند.�اما�همچنان�کمبـود�ابزارهای�مالی�در�
ایران،�به�ویژه�در�خصوص�ارز�محسوس�است�
و�این�عامل�سـبب�شده�تا�سـرمایه�گذاران�
خارجی�به�دلیل�وجود�نداشتن�ابزاری�برای�

پوشش�ریسک�نوسانات�ارزی،�تمایل�کمتری�
به�سـرمایه�گذاری�در�ایران�داشـته�باشند.�
ادعایی�که�آمارهای�رسمی�کشور�نیز�گویای�
آن��و�رشد�نکردن�حجم�سرمایه�گذاری�های�
خارجی�با�وجود�اجرایی�شـدن�برجام�در�دو�
سال�گذشـته�موید�آن�اسـت.�این�در�حالی�
اسـت�که�اکنون�مقدمـات�راه�انـدازی�بازار�
مشـتقه�ارزی�در�بورس�کاالی�ایران�فراهم�
شده�و�راه�اندازی�آن�تنها�منتظر�دستور�بانک�
مرکزی�است؛�حال�آنکه�بانک�مرکزی�با�وجود�
قول�هایی�که�در�این�زمینـه�داده،�همچنان�
از�راه�اندازی�ایـن�بازار�مهم�سـرباز�می�زند.�

با�توجه�به�دالیل�یاد�شـده�به�سراغ�محمود�
احترامی،�کارشـناس�بازار�سرمایه�رفتیم�تا�
در�خصوص�بازار�مشتقه�ارزی�و�کارکردهای�

آن�بیشتر�بدانیم.�

��لزوم�استفاده�از�ابزارهای�نوین�مالی�
در�بازار�سرمایه�چیست�و�این�ابزارها�چه�نقشی�

در�توسعه�بازارهای�مالی�دارند؟
بازار سرمایه، آینه تمامی قدی از شرایط اقتصادی 
هر کش��ور اس��ت؛ اگر ش��رایط اقتصادی در کشور 
مناسب باشد، قطعا شرایط بازار سرمایه نیز مناسب 
بوده و تابلوی معامالت ب��ورس، حال و هوای خوب 
اقتصادی کشور را به تصویر خواهد کشید. بر عکس 
آن نیز صادق است؛ به طوری که تابلو بورس شرایط 
بد اقتصادی را نیز به تصویر می کشد. بازار سرمایه 

جزء الینفک اقتصاد است. 
در حال حاضر، تمام کشورها که دارای بازار سرمایه 
منسجم و توسعه یافته ای هستند، از تمامی امکانات 
موج��ود در این بازار اس��تفاده می کنند ت��ا بتواند 
بهترین و بیشترین بهره برداری را از این بازار داشته 
باش��ند. در ابتدای راه و زمانی که بازار س��رمایه به 
تازگی راه اندازی ش��ده بود، تنها محلی برای خرید 
و فروش اوراق بهادار ش��رکت های مختلف بود که 
در این بازار پذیرش شده بودند؛ اما با گذشت زمان، 
بازارها و ابزارهای مختلف بازار س��رمایه راه اندازی 

و ابداع ش��د.  به طوری که در حال حاضر، بسیاری 
از کشورهای اروپایی از تمام پتانسیل های موجود 
در بازار سرمایه به بهترین ش��کل ممکن، استفاده 
می کنند و توانس��ته اند خود را در مسیر پیشرفت 
اقتصادی قرار دهند. ایجاد بازارهای بورس انرژی، 
بازارهای مشتقه، بازار آتی، بورس کاال و ... از جمله 
بازارهای مختلفی بودند که در زی��ر مجموعه بازار 
سرمایه ایجاد شده و فضایی بسیار مهیج و کارآمد را 

برای بنگاه ها و فعاالن بازار فراهم کردند. 
��راه�انـدازی�بازار�مشـتقه�ارزی�در�
ایران�چگونه�به�بازار�سرمایه�کمک�خواهد�کرد؟

از جمله بازارهایی که در حال حاضر بس��یار مورد 
استقبال فعاالن بازارهای س��رمایه در سرتاسر دنیا 
قرار گرفته و مزایای متنوعی نیز دارد، بازار مشتقه 
ارزی یا همان بورس ارز است. بازاری که به صورت 
شناور قابلیت تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا 
را دارد و در بس��یاری از کش��ورهای دنیا، از جمله 
کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، 
مورد استقبال واقع شده اما با این حال در کشور ما 
مغفول مانده و تاکنون اقدامی در راستای راه اندازی 

آن صورت نگرفته است.  دالیل مختلفی وجود دارد 
که موجب شده است تا به امروز بورس ارز در کشور 
راه اندازی نشود، اما از سوی دیگر ایجاد بورس ارز در 
کشور مزایای بسیار متنوعی دارد که موجب خواهد 
شد تا مسئوالن به ناچار و هر چه سریع تر بسترهای 

مورد نیاز برای راه اندازی آن را فراهم کنند.
��مزایـای�راه�انـدازی�بازار�مشـتقه�

ارزی�چیست؟
پوشش ریسک نوس��انات نرخ ارز، نخستین مزیتی 
اس��ت که می تواند برای اقتصاد بس��یار مفید واقع 
ش��ود؛ پوش��ش ریس��ک، نوس��انات نرخ ارز برای 
تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنندگان 
اس��ت. ایجاد بازار فیزیکی ارز در کنار بازار مشتقه 
ارز می توان��د ابزاره��ای نوین مالی را در راس��تای 
کمک به فعاالن اقتصادی فراهم کند. نوسانات نرخ 
ارز در حال حاضر یکی از انتقادات به جایی اس��ت 
که س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به متولیان 
اقتصادی کشور ابراز داشته اند. این نوسانات منجر 
به از بین رفتن اطمینان س��رمایه گ��ذار و افزایش 
هزینه فعالی��ت های اقتص��ادی در داخل کش��ور 
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سرمایه�گذاران�منتظر�
راه�اندازی�ابزارهای�مشتقه�
ارزی�هستند

جــای خالی 
یک بـازار
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خواهد ش��د که با راه اندازی بازار مشتقه ارز ریسک 
نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
بر این اساس از جمله قراردادهایی که می تواند در 
بورس ارز مورد توجه قرار گرفته و صادرکنندگان و 
واردکنندگان را تا حدود زیادی در مقابل نوسانات 
نرخ ارز بیمه کن��د، ابزارهای مالی مش��تقه مانند 
قراردادهای آتی و یا اختیار معامله هستند.  عالوه بر 
این، بازار مشتقه ارزی مرجع مناسبی برای تعیین 
نرخ ارز اس��ت؛ به نحوی که ایجاد مرجعی مناسب 
برای تعیین نرخ ارز از دیگر مزیت هایی اس��ت که 
راه اندازی ب��ورس ارز به همراه خواهد داش��ت. در 
حال حاضر، نرخ ارز مبادله ای در کش��ور بر اساس 
اعالم بانک مرکزی تعیین می ش��ود که به نرخ ارز 
دولتی معروف است. نرخ ارز آزاد نیز با مکانیسمی 
کامال سنتی در بازار به دس��ت می آید که در برخی 
مواقع کنترل ای��ن بازار از دس��ت دولت خارج می 
ش��ود؛ بنابراین ایجاد بازار مش��تقه ارزی منجر به 
تعیین نرخ ارز با نرخ تعادلی توسط مکانیسم عرضه 
و تقاضا خواهد ش��د. همچنین با راه ان��دازی بازار 
مش��تقه ارزی نقدش��وندگی بازار افزایش پیدا می 
کند که از دیگ��ر مزایای این بازار اس��ت، به طوری 
که تمام افرادی که دارای ارز هستند و قصد فروش 
آن را دارند، می توانند به ص��ورت آنالین ارز خود را 
مبادله و در کوتاه ترین زمان ممکن، ریال حاصل از 
فروش ارز را دریافت کنند. به طور کلی اصلی ترین 
دستاوردی که بورس ها برای اقتصاد دارند، افزایش 

نقدشوندگی است. 
��در�صورت�راه�اندازی�بازار�مشـتقه�
ارزی،�بانک�مرکـزی�به�چه�ترتیبی�بـا�این�بازار�
تعامل�خواهد�کرد؟�آیا�این�بازار�به�کنترل�نرخ�ارز�

به�بانک�مرکزی�کمک�می�کند؟�
بازار مشتقه ارزی بستر مناسب برای اجرای سیاست 
های ارزی بانک مرکزی است؛ دولت در حال حاضر 
به دلیل ص��ادرات نف��ت خ��ام و گاز طبیعی جزو 
بزرگترین عرضه کننده های ارز در داخل کشور به 
شمار می رود. از سوی دیگر، در برخی مواقع دولت 
به دلیل مس��ئولیت کنت��رل بازار ارز ک��ه بر دوش 
دارد، مجبور ب��ه اعمال محدودیت های��ی در بازار 
ارز می ش��ود که این محدودیت ها بر اساس زمان و 
شرایط، انبس��اطی و یا انقباضی هستند. با توجه به 

این شرایط، بورس ارز بستر مناسبی 
را فراهم می کند تا بانک مرکزی 

و دول��ت بصورت 

بهین��ه، کارآمدتر و هدفمندتر به اجرای سیاس��ت 
های مدنظر خود در بازار ارز بپردازند.

��یکی�از�معضالت�کنونـی�بازار�ارز،�
فعالیت�سـفته�بازان�بدون�هیچ�گونـه�نظارت�و�
قانونی�در�این�بازار�است،�بازار�مشتقه�ارزی�چه�

راه�حلی�برای�این�مشکل�دارد؟
ش��فافیت بازار ارز از دیگر مزایایی اس��ت که بازار 
مشتقه ارزی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. 
از آنجایی که نرخ ارز با عرضه و تقاضا در بازار تعیین 
خواهد شد، بنابراین شائبه دستکاری قیمت توسط 
س��فته بازان به حداقل خواهد رسید و جای خود را 
به ش��فافیت در بازار خواهد داد. همچنین با وجود 
بازار مش��تقه ارزی، قابلیت نظارت مستمر بر بازار 
ارز و عملکرد فعاالن بازار به وجود می آید چرا که در 
صورت راه اندازی بورس ارز، امکان رصد افرادی که 
بر قیمت تاثیرگذار یا قصد دس��تکاری در قیمت را 
دارند، فراهم می شود و متولیان این بازار می توانند 
با متخلفان برخورد کرده یا مانع اجرای دستکاری 

در قیمت ارز شوند.
��با�توجه�بـه�مزایایی�که�بـرای�بازار�
مشـتقه�ارزی�مطرح�کردید،�پس�چـرا�تا�کنون�

راه�اندازی�آن�به�تعویق�افتاده�است؟
مشکالتی در مس��یر راه اندازی بورس ارز در داخل 
وجود دارد که اجرا و ش��روع به کار این ب��ازار را به 
تاخیر انداخته است. از جمله مهمترین دالیلی که 
اجازه راه اندازی بورس ارز را به مسئوالن نمی دهد، 
دو نرخی بودن نرخ ارز است. در حال حاضر یک نرخ 
توسط دولت تعیین می ش��ود که عمال به هیچ یک 
از بخش ها تعلق نمی گیرد و ش��رایط استفاده از آن 
بسیار خاص است. در مقابل نرخی که اقتصاد بر پایه 
آن حرکت می کند، نرخ آزاد ارز است که در بازار آزاد 

تعیین قیمت می شود.
در اصل ن��رخ آزاد ارز، تمامی م��راودات اقتصادی 
را تنظیم کرده و افزایش و کاه��ش آن بر عملکرد 
بنگاه ه��ا و عرضه و تقاضای محص��والت تاثیرگذار 

اقتصاد با نرخ های اس��ت. تا زمانی که 
ارز  مواجه است، دوگان��ه 

ی ش��رایط  ا ب��ر

راه ان��دازی ب��ورس ارز فراهم نخواهد ب��ود. این در 
حالی است که با توجه به مصاحبه هایی که متولیان 
بانک مرک��زی و وزارت اقتصاد انج��ام داده اند، به 
نظر می رس��د که تا پایان س��ال جاری شاهد تک 
نرخی شدن نرخ ارز باشیم. در این شرایط مقدمات 
راه اندازی بورس ارز فراهم و به احتمال بسیار قوی 
اقتصاد کش��ور در س��ال آینده از مزایای بورس ارز 

بهره مند خواهد شد. 
��در�حال�حاضر�چـه�بازارهای�ارزی�
در�دنیا�وجود�دارد�و�آیا�این�بازارها�در�ایران�نیز�

مشغول�فعالیت�هستند؟
در حال حاض��ر بازارهای مختل��ف ارزی در دنیا به 
فعالیت مشغول هس��تند که از آن جمله می توان به 
بازار بین بانکی، بازار بورسی، فارکس و خرده فروشی 
اش��اره کرد. در بازار بین بانکی، بانک ه��ا با توجه به 
درخواست مشتریان خود به خرید و فروش ارز اقدام 
می کنند که این سیس��تم در داخل کشور کارآیی 
خود را از دست داده اس��ت. بازار فارکس نیز ممنوع 
شناخته ش��ده و امکان مبادله در آن فراهم نیست. 
بازار مش��تقه ارز نیز هنوز در داخل کشور راه اندازی 
نشده اس��ت و در بازار خرده فروش��ی نیز بانک ها و 
صرافی ها به مش��تریان خرد خود اجازه می دهند تا 
ارز را به صورت نقدی مبادله کنند؛ بنابراین، کشور 
از بازارهای روز دنیا که به خرید و فروش ارز مشغول 
هس��تند، بهره ای نمی برد که امید است در آینده ای 
نزدیک این امکان برای فعاالن اقتصادی فراهم شود.  
راه اندازی بازار مش��تقه ارز جزو الزام��ات اقتصاد و 
راه اندازی این بورس در آینده امری گریزناپذیر است. 
بر این اساس امیدواریم تا در آینده ای نزدیک شاهد 
تک نرخی ش��دن نرخ ارز و راه اندازی بازار مش��تقه 
ارزی در کش��ور باش��یم. حال اگر این آینده هر قدر 
نزدیک تر باش��د، قطعا به نفع اقتصاد کشور خواهد 
بود و اقتصاد می تواند از ابزاره��ای نوین این بازار از 
جمله قرارداد آتی ارز، پیمان آتی یکسره، پیمان آتی 
سوآپی، پیمان آتی ارز با زمان سررسید اختیاری به 

بهترین شکل ممکن استفاده کند. 
دالیل مختلفی وجود دارد که موجب 
ش��ده اس��ت تا به امروز بورس ارز در 
کشور راه اندازی نشود، اما از سوی دیگر 
ایجاد بورس ارز در کشور مزایای بسیار 
متنوعی دارد که موجب خواهد شد تا 
مس��ئوالن به ناچار و هر چه س��ریعتر 
بسترهای مورد نیاز برای راه اندازی آن 

را فراهم کنند. 

Derivative market بازار مشتقه

شفافيت بازار ارز از 
ديگر مزايايی است 

که بازار مشتقه 
ارزی برای اقتصاد 

به همراه خواهد 
داشت. از آنجايی 

که نرخ ارز با عرضه 
و تقاضا در بازار 

تعيين خواهد شد، 
بنابراين شائبه 

دستکاری قيمت 
توسط سفته بازان 
به حداقل خواهد 

رسيد
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بازار فرع��ی ب��ورس کاالی ایران را می ت��وان ابزاری 
نامحدود برای مدیریت بازار دانس��ت که پتانس��یل 
جذب حداکثری عرضه از گروه های کاالیی مختلف، 
شفافیت در بازارهای متفاوت، ورود به خرده فروشی 
محصوالت متنوع و در نهایت از پتانسیل اجرایی بسیار 
باالیی برخوردار است. برخی مواقع واقعیت های بازار 

فرعی با بازار اصلی مقایسه می شود که نکته مثبتی 
به شمار نمی آید؛ زیرا واقعیت های بازار فرعی با بازار 
اصلی عمیق تر از چیزی اس��ت که به نظر می رس��د؛ 
بنابراین مقایس��ه این دو بازار با یکدیگر مصداقی از 

قیاس مع الفارق )مقایسه با وجود تفاوت( است.
ابتکار تشکیل بازار فرعی در بورس کاالی ایران به سال 

91 باز می گردد و مصوبات و دس��تورالعمل اجرایی 
آن هم اکنون به ابزاری بس��یار مهم ب��رای مدیریت 
بازار بدل گشته است و بس��تر بورس کاالی ایران را 
برای گستره وس��یعی از کاالهای مختلف، استاندارد 
و غیراس��تاندارد، همگن و ناهمگ��ن و حتی امالک 
فراهم کرده اس��ت. این ش��رایط یعنی ایجاد بازاری 

ساز�و�کار�معامالتی�کاالهای�غیربورسی�در�بورس�کاال�چگونه�است؟�

بازار فرعی
 ابزاری نامحدود برای حمایت از بازار

آغاز�فعالیت�های�بازار�فرعی�را�می�توان�در�دسـتورالعمل�اجرایی�بازار�
فرعی�بورس�کاالی�ایران�مصوب�هیات�مدیره�سـازمان�بورس�و�اوراق�
بهادار،�در�تاریخ��23بهمن�سال��91دانست�که�در�تاریخ�هشتم�شهریور�
سال��93اصالح�شـد�و�مشـتمل�بر��40ماده�و��15تبصره�اسـت.�در�این�
دستورالعمل�اصطالحات�و�واژه�هاي�تعریف��شده�در�ماده�یک�قانون�بازار�
اوراق�بهادار�جمهوری�اسالمی�ایران�مصوب�آذر��1384مجلس�شورای�
اسالمی،�اساسنامه�شـرکت�بورس�کاالی�ایران،�دستورالعمل�پذیرش�
کاال�و�اوراق�بهادار�مبتنی�بر�کاال�در�بورس�کاالی�ایران،�دسـتورالعمل�
معامـالت�کاال�و�اوراق�بهـادار�مبتنی�بـر�کاال�در�بـورس�کاالی�ایران�و�
دسـتورالعمل�تسـویه�و�پایاپای�معامالت�بورس�کاالی�ایـران�با�همان�

تعاریف�به�کار�رفته�و�مالک�اصلی�فعالیت�ها�به�شمار�می�رود.�این�مطلب�
نشان�می�دهد�که�وضعیت�معامالتی�در�بازار�فرعی�بورس�کاالی�ایران�
تفاوت�چشمگیری�با�سایر�شیوه�ها�و�تاالرهای�معامالتی�نداشته،�ولی�
واقعیت�های�این�دو�بازار�به�دالیل�فنـی�تفاوت�های�عمیقی�با�یکدیگر�
دارند.�سـه�گروه�کاالیی�اموال�غیرمنقول،�کاالهایی�که�طبق�مقررات�
شرایط�پذیرش�در�بازار�معامالت�کاالی�فیزیکی�را�از�دست�می�دهند�و�
همچنین�کاالهای�فاقد�شرایط�پذیرش�در�بازار�معامالت�کاالی�فیزیکی�
پس�از�تایید�هیات�پذیرش�)طبـق�مصوبه�مورخ��93/6/8هیات�مدیره�
سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار(�در�بازار�فرعی�از�قابلیت�معامله�برخوردار�

هستند.�

مقدمه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

ملزومات بازار 
اصلی )همچون 

استانداردپذيری( در 
بازار فرعی وجود نداشته 

و هر کدام فلسفه 
تشکيل متفاوتی دارند. 

همگن بودن کاال و يا 
استانداردپذيری در بازار 
فرعی يک اصل نيست، 
ولی در بازار اصلی رکن 

اساسی معامالت به شمار 
می رود
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قدرتمند و وس��یع به موازات تاالر اصلی که می تواند 
اغلب کاالهای مختلف را در خود جای دهد. پتانسیل 
ایجاد بازارهای مختلف از گونه های کاالیی گوناگون 
در اقصی نق��اط ایران یکی از ویژگی ه��ای مهم بازار 
فرعی به شمار می رود که البته تفاوت هایی عمیق با 
بازار اصلی دارد. وجود بستر قانونی الزم در بازار فرعی 
موجب شده تا عرضه ها و معامالت این بازار خارج از 
ضوابط قیمت گذاری رسمی در کشور بوده و نیازی به 
برگزاری مزایده و یا مناقصه نداشته باشد. این بستر 
قانونی با اختیاراتی گس��ترده، خود پتانسیل جذب 
بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط 
را ایجاد کرده و همچنین ای��ن پیش زمینه را فراهم 
می کند که عرضه کنندگان و خری��داران در این بازار 
بتوانند با ثبت قیمت های معامالتی خود، سیگنالی 
شفاف به تصمیم س��ازان اقتصادی و یا خریداران در 
بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی ارائه کنند تا 
زمینه هر گونه رانت و انحصار از بین برود. همین موارد 
نش��ان دهنده وجود ابزاری بسیار قدرتمند در دست 
فعاالن اقتصادی اس��ت که با تکیه بر آن بتوانند ذات 
رقابت پذیری در اقتصاد را برجس��ته ساخته و حتی 
از ابزار بورس کاال به منظ��ور بازاریابی محصوالت و 
معرفی تولیدات خود به خصوص به بخش های دولتی 

استفاده کنند. 
حال در این شرایط و با فرض تمامی این جذابیت ها، 
هنوز فلسفه تش��کیل بازار فرعی برای برخی از افراد 
محرز نشده و بعضا با بازار اصلی اشتباه گرفته می شود. 
به صراحت باید عنوان کرد ک��ه کارکرد بازار اصلی با 
بازار فرعی متفاوت اس��ت و مقایس��ه این دو بازار در 
بورس کاالی ایران با یکدیگر مصداق قیاس مع الفارق 
به شمار می رود که به آن اشاره کردیم ولی به تاکید 
بیش��تری نیاز دارد. ملزومات ب��ازار اصلی )همچون 
اس��تانداردپذیری( در بازار فرعی وجود نداشته و هر 
کدام فلس��فه تش��کیل متفاوتی دارند. همگن بودن 
کاال و یا اس��تانداردپذیری در ب��ازار فرعی یک اصل 
نیس��ت، ولی در بازار اصلی رکن اساس��ی معامالت 
به ش��مار می رود. تایید کیفی کاالی م��ورد معامله 
در بازار فرعی از س��وی خریدار برای صحت معامله 
کافی اس��ت و همین ویژگی با فرض شفافیت کاالی 
عرضه ش��ده ، مالک اصلی معامله به ش��مار می رود 
که البته پیش زمینه های فنی خاصی را برای صحت 
معامالت در بر داشته اس��ت که مستندات آن نیز در 
دس��تورالعمل های اجرایی و پیش زمینه های نظری 

آن در دسترس قرار دارد. 

���ابزاری�برای�مدیریت�بازارهای�مختلف
بازار فرعی بورس کاالی ای��ران را می توان به عنوان 
یکی از بازوهای مهم معامالتی این بازار مالی به شمار 
آورد که پتانسیل جذاب حداکثری بسیاری از کاالهای 
مختلف را در بر داش��ته و همین ویژگی می تواند به 
ایجاد رکنی مه��م برای مدیریت بازار بدل ش��ود. به 
صورت دقیق تر بازار فرعی بورس کاال پتانسیل تبدیل 
شدن به قطب معامالتی بسیاری از محصوالت نهایی 
به خصوص مواد غذایی را دارا بوده و می توان با جذب 
حداکثری عرضه کنندگان، کمترین هزینه مبادله و 
تحویل بین تولیدکننده اولیه و مصرف کننده را ایجاد 

خواهد کرد که توام با ش��فافیت قیمتی و معامالتی 
خواهد بود؛ به عنوان مثال، در صورت حضور گسترده 
عرضه کنندگان مواد غذایی، فروشگاه های بزرگی و 
واحدهای عمده فروشی )بنکداری( در نقاط مختلف 
کش��ور از این امکان برخوردار هستند تا محصوالت 
مورد نیاز خود را با فرض شفافیت قیمتی خریداری 
کرده و آن را به فروش برسانند. نکته ای که قطعا مورد 
توجه بدنه تصمیم س��ازی و مدیریتی و به خصوص 
بخش های نظارت بر بازار قرار خواهد گرفت. این در 
حالی اس��ت که تنها مواد غذایی از پتانسیل حضور 
گسترده در این بازار برخوردار نبوده و هر محصولی که 
با تقابل عرضه و تقاضا کشف نرخ شده و مورد توجه 
بازار است می تواند در بازار فرعی بورس کاالی ایران 

مورد معامله قرار گیرد. 

���ساز�و�کارهای�معامالتی�در�بازار�فرعی��
به صورت کلی در ب��ازار فرعی ب��ورس کاالی ایران، 
کاالهایی مورد معامله قرار می گیرند که به دلیل دارا 
نبودن ویژگی های تداوم عرضه و یا استانداردپذیری، 
امکان پذیرش و یا معامله در ب��ازار اصلی را ندارند. بر 
اساس ماده 3 دس��تورالعمل بازار فرعی بورس کاال، 
اموال غیرمنقول و کاالهایی که طبق مقررات، شرایط 
پذیرش در بازار اصلی را از دست می دهند )و یا از این 
ویژگی ها به صورت کلی برخوردار نیستند( از جمله 
کاالهایی هستند که امکان معامله در این بازار را دارند. 
به صورت دقیق تر در چارچوب ماده 3 دستورالعمل 
ب��ازار فرعی ب��ورس کاالی ایران می توان س��ه گروه 

کاالیی اصلی را مشتریان بازار فرعی به شمار آورد:
اموال غیرمنقول )کاالهایی ک��ه امکان نقل و انتقال 
ندارد(، امالک و مس��تغالت با کاربری های گوناگون 
اعم از اداری، تجاری، مسکونی و حتی زراعی اگرچه 

شرایط آنها باید به تصویب هیات پذیرش برسد.
کاالهایی که طبق مقررات ش��رایط پذیرش در بازار 
معامالت کاالی فیزیکی )تاالر اصلی( را داشته، ولی 

این ویژگی را به هر دلیلی از دست می دهند. 
کاالهایی فاقد شرایط پذیرش در بازار معامالت کاالی 

فیزیکی پس از تایید هیات پذیرش.
نگاهی به بخش های فوق نشان می دهد که دو گروه 
پایانی مش��ابهت های بیش��تری با یکدیگر داشته و 

پتانسیل جایگیری در یک گروه مستقل را دارند. 
موارد فوق نشان می دهد که گروه های کاالیی بسیار 
مهمی از امکان ورود به بازار فرعی برخوردار هستند 
و ذات ایده تشکیل بازار فرعی به گونه ای خودنمایی 
می کند که امکانی حداکثری در ب��ورس کاال فراهم 
آمده است، به طوری که می تواند بخش بسیار بزرگی 
از کاالهای مورد معامله در کشور را به خود اختصاص 
دهد؛ به عنوان مثال، در صنایع غذایی و با محوریت 
عمده فروشی در شهرستان ها ش��اید مزیتی عظیم 
خودنمایی کند؛ زی��را خریدار )بنکدار( به س��ادگی 
محصول مورد نیاز خود را از بورس کاال و دقیق تر، از 
تولیدکننده اصلی خریداری کرده و به سهولت تحویل 
می گیرد. همین خوش بینی به ساز و کارهایی دقیق 
برای پذیرش گسترده و سریع بس��یاری از کاالها در 
بورس کاالی ایران نیاز دارد تا بتواند به سرعت حجم 
عرضه های موجود را افزایش داده و عرضه کنندگان 

جدیدی را ب��ه این بازار وارد س��ازد. ای��ن ویژگی در 
دستورالعمل های اجرایی بازار فرعی نیز به صراحت 
وجود دارد. در صورت نبود مشکالت کیفی و یا حقوقی 
و مالکیتی و آماده بودن اسناد مورد نیاز و همچنین 
تبحر و تجربه کارگزار و افراد دخیل می توان حداکثر 
ظرف ۲ هفته به پذیرش کاال و سپس عرضه آن اقدام 
کرد. در مواد 6 و 7 دس��تورالعمل اجرایی تاالر فرعی 
آمده اس��ت که کمیته عرضه حداکثر پنج روز کاری 
پس از دریافت مستندات و اطالعات کامل )موضوع 
ماده 4 این دستورالعمل( نظر خود را مبنی بر موافقت 
یا عدم موافقت با پذی��رش کاال در بازار فرعی بورس 
کاالی ایران اعالم می کند. در صورت موافقت کمیته 
عرضه با پذیرش کاال در ب��ازار فرعی، بورس موظف 
است امیدنامه کاالی پذیرش شده و سایر مستندات 
مربوطه را به س��ازمان ارس��ال کن��د. در صورتی که 
سازمان ظرف سه روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم 
عرضه به بورس اعالم نکند، بورس می تواند نسبت به 

انتشار عمومی امیدنامه اقدام کند.
نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که بسترهای الزم 
برای حض��ور حداکثری کااله��ای مختلف از جمله 
مواد غذایی، دارویی و بس��یاری از مایحتاج صنعتی 
و حتی برخی مواد اولیه خاص در بازار فرعی بورس 
کاال وجود دارد که حضور آنها در این بازار مالی خود 
پتانس��یل بزرگی برای ش��ناخت فع��االن بازارهای 
مختلف از توانمندی های اجرایی، تولیدی و تجاری 
عرضه کننده به ش��مار می رود. تمامی این ش��رایط 
نیاز به توجه بیش��تر فعاالن بازار و تصمیم س��ازان 
بنگاه های اقتصادی به این پتانسیل مهم تجاری در 
کشور را برجسته می سازد که افزایش توان بازاریابی 
و فروش و همچنین پتانس��یل تامین مالی را در این 
بس��تر معامالتی ایجاد خواهد کرد. نگاهی به تجربه 
برخی از صنایع مختلف نش��ان می دهد که ورود به 
بورس کاالی ایران اگرچه در ابتدای راه با اما و اگرهای 
مختلفی رو به رو است، ولی در نهایت منافع آن بیشتر 

از هزینه های آن است.
با توجه به ای��ن م��وارد، ذات حضور در ب��ازار فرعی 
بورس کاالی ایران برای اغلب واحدهای صنعتی در 
دسترس خواهد بود؛ یعنی پتانسیل پذیرش و عرضه 

کاالهای مختلف در این بستر معامالتی 
وجود دارد که جذابیت بسیاری را برای 
بخش های تج��اری واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط و حتی بزرگ فراهم 
خواه��د آورد. ذات عرض��ه محصوالت 
نهایی و پتانس��یل بازاریاب��ی و جذب 
مشتری در اقصی نقاط ایران با کمترین 
هزینه ممکن مطلبی نیست که بتوان 
از کن��ار آن به س��ادگی عب��ور کرد که 
پذیرش کاالهایی ک��ه بعضا عجیب به 
نظر می رس��ند خود نش��ان دهنده آن 
اس��ت که جذابیت های مغفولی در این 
بازار نهفته است. این در حالی است که 
وضعی��ت معامالتی در ب��ازار فرعی در 
نهایت به بازار داخلی ختم نخواهد شد و 
در صورت قدرت نمایی این بازار می توان 

به بازارهای صادراتی نیز توجه کرد.
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وقت�بازرگانی�به�عنوان�خریدار�در�تاالر�تازه�تاسیس�بورس�مذکور�انجام�شد.

برگی از آلبوم خاطرات

 بورس فلزات تهران



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال
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