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معامالت قراردادهای اختیار معامله زعفران پس از 
استقبال فعاالن بازار زعفران از قراردادهای آتی، تا 

پایان سال جاری راه اندازی می شود.
به گزارش »پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« حامد 
س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با 
اعالم خبر فوق گفت: با توجه به استقبال گسترده 
فعاالن بازار از راه ان��دازی معامالت آتی و گواهی 
س��پرده زعفران و تاثیر مثبت آن بر شفاف شدن 
قیمت زعفران و حذف واس��طه ها، بورس کاالی 
ایران بر آن ش��د تا معامالت قراردادهای اختیار 
معامله زعفران را نیز تا پایان سال جاری راه اندازی 

نماید. 
وی افزود: ب��ورس کاالی ایران با هدف پوش��ش 
ریسک قیمت معامالت زعفران و به تبع آن ایجاد 
امکان برنامه ری��زی و مدیریت بلندمدت عرضه و 
تقاضا برای کش��اورزان و فعاالن ای��ن حوزه و نیز 
توس��عه معامالت ابزارهای مش��تقه ک��ه یکی از 
ستون های اصلی توسعه بازار س��رمایه کشور به 
ش��مار می رود، قراردادهای آتی زعفران را برای 
اولین بار در ایران در ابتدای س��ال ۹۷ راه اندازی 

کرد که با استقبال باالیی همراه شده است.
به گفته س��لطانی نژاد، از ابت��دای راه اندازی این 
معامالت تاکنون بیش از ۱۱ میلیون قرارداد آتی 
زعفران در شرکت بورس کاالی ایران مورد معامله 

قرار گرفته است. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه ورود 
ابزاره��ای معامالتی جدید باع��ث کاهش هزینه 

مبادالت، رشد شفافیت و افزایش سطح مبادالت 
می شود، گفت: راه اندازی قراردادهای آتی زعفران 
در سال جاری منجر به ارتقای ساختارهای سنتی 
بازار به س��اختارهای مدرن و توس��عه بازارهای 
داخلی زعفران شد. از این رو با توجه به استقبال 
گس��ترده فعاالن بازار از معام��الت آتی و گواهی 
س��پرده زعفران، معامالت قرارداده��ای اختیار 
معامله زعفران نیز تا پایان سال جاری راه اندازی 
می شود. س��لطانی نژاد در بیان مزایای استفاده 
از ای��ن اب��زار معامالتی اظه��ار ک��رد: معامالت 
قراردادهای اختی��ار، امکان تضمی��ن فروش در 
قیمت های مش��خص را برای کش��اورزان فراهم 
می کند. ع��الوه بر آن ب��ا توجه ب��ه هزینه اندک 
معامالتی و شفافیت قیمت در بورس کاالی ایران، 
ورود کشاورزان به این بازار منجر به حذف بیشتر 

واسطه ها و مدیریت قیمت زعفران خواهد شد. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران اف��زود: راه اندازی 
و توسعه بیشتر معامالت مش��تقه در بورس کاال، 
اطمینان خاطر کش��اورز را نسبت به قیمت های 
آین��ده و تصمیم گیری برای کش��ت و فروش در 

آینده را در پی خواهد داشت. 
س��لطانی نژاد با بیان اینکه ای��ن معامالت برای 
فعاالن حوزه معامالت آت��ی زعفران نیز به عنوان 
یک ابزار مکمل عمل می کند و سرمایه گذاران و 
فعاالن می توانند با پوشش ریسک نوسانات قیمت، 
س��رمایه خود را مدیریت کنند، گف��ت: با توجه 
به انجام فرآیند تحویل این قراردادها به وس��یله 

گواهی سپرده کاالیی و انبارهای مورد تایید بورس 
کاالی ایران، فعاالن این بازار می توانند با اطمینان 
خاطر از کیفیت و اس��تاندارد زعفران تحویلی بر 
اساس اس��تانداردهای مش��خص، کاالی خود را 
در سررسید این قراردادها از انبار تحویل بگیرند. 

براس��اس این گزارش، اختیار معامله، قراردادی 
دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس 
آن خریدار قرارداد، حق )نه الزام و تعهد( دارد که 
مقدار معین��ی از دارایی مندرج در ق��رارداد را با 
قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. 
در واقع در این ق��رارداد، دو طرف توافق می کنند 
که در آینده معامله ای انجام دهن��د، به طوریکه 
خریدار اختی��ار معامل��ه، در ازای پرداخت مبلغ 
معینی، حق خری��د یا فروش دارای��ی مندرج در 
قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام 
بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می آورد.

از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در 
مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ 
معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، 
آماده فروش دارای��ی مذکور اس��ت. چنان که از 
تعریف قرارداد اختیار معامله پیداس��ت، دارنده 
قرارداد )خریدار( در اعمال حق خود مختار است 
و به عبارت دیگر هیچ تعه��د و الزامی ندارد و در 
صورت صرف نظر وی از اجرای ق��رارداد، مبلغی 
را که در ازای این حق، پرداخته اس��ت از دس��ت 
می دهد؛ از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل 

خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد

 راه اندازی قرارداد
  آپشن زعفران 
تا پایان امسال
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جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
عملکرد مناسب در بحران اخیر ارزی

بورس کاال کارکردهای مطلوبی در اقتصاد کشـور دارد به طوری که در بحران اخیر ارزی که قیمت کاالها و خدمات 
را تحت تاثیر قرار داد، بورس کاال با تالش های زیاد، عملکرد خوبی را با همکاری وزارت صمت داشـت� در واقع ما در 
توانستیم از طریق مکانیسم بورس کاال، زمینه افزایش عرضه محصوالت را فراهم کنیم و البته برخی محدودیت های 
مقطعی نیز در بازار اعمال شـد که هم اکنون آنها برطرف شـده اسـت� به عنوان مثال قیمت میلگرد که در ابتدای 
نوسانات شدید ارزی به 7 هزار تومان رسیده بود، امروز با قیمت 3 هزار تومان به فروش می رسد که این امر با همکاری 
فوالدسازان و بورس کاال محقق شد� در آخر اینکه با توجه به کارکردهای مطلوب بورس کاال در اقتصاد که این بازار از 
مولفه های اصلی شفافیت در کشورمان تلقی می شود، وزارت صمت، رویکردی تقویتی و حمایتی به این بورس دارد� 

حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس
بسترسازی برای رقابت سالم

هدف از تشکیل و راه اندازی بورس کاال حاکم شدن رقابت پذیری و کمک کردن به رقابت سالم هم در عرضه محصول و 
هم تنظیم قیمت و بازار است که در این راستا اقدامات شایسته ای طی سال های گذشته انجام شده است� این در حالی 
است که وقتی شرایط خاصی در کشور ایجاد می شود، مانند اعمال تحریم ها و نوسانات شدید ارزی، مسئوالن مجبور 
می شوند تا تصمیمات مدیریتی اتخاذ کنند که این تصمیمات باید حداقلی و مقطعی باشد و تنها در زمان بحران اتخاذ 
شود؛ البته اعتقاد ما در مجلس این است که باید به سـمت عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت ها در اقتصاد حرکت 

کنیم که بهترین ابزار برای رسیدن به این مهم، بورس کاالست� 

حمید رضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان
افزایش سهم بورس کاال در اقتصاد

بورس کاالی ایران نهادی است که می تواند ارتباط منطقی و شفافی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کند ضمن 
اینکه با عرضه محصوالت در بورس کاال، کشـف قیمت شـفاف و عادالنه و ایجاد رقابت واقعی صورت می گیرد� اکثر 
کشورهای دنیا که راه پیشرفت و شـفافیت اقتصادی و صنعتی را از طریق بنگاه های بزرگ خود طی کردند، با کمک 
بورس های کاالیی و همچنین بهره گیری از ابزارهای مالی به این نقطه رسـیده اند بنابراین ما نیز باید سهم استفاده 
صنایع از ظرفیت های بورس کاال را افزایش دهیم؛ به طوریکه امروز جای ابزار پرطرفدار دنیا یعنی قراردادهای آتی 
در صنایع مختلف از جمله فوالد خالی است و امیدواریم که به زودی با برنامه های بورس و توجه فعاالن صنعت فوالد، 

شاهد راه اندازی قراردادهای آتی انواع محصوالت فوالدی باشیم� 

خداداد غریب پور،رییس هیات عامل ایمیدرو
نفوذ ابزارهای مالی در صنایع

بورس کاالی ایران ساختار و کارکرد مناسبی دارد به طوری که سیستم این بورس به روش حراج بوده و در این مکانیسم 
خریدار و فروشنده می توانند محصول خود را روی تابلوی بورس و در فضایی شفاف با قیمت مناسب عرضه کنند و اگر 
برای محصول تقاضا وجود داشته باشد در رقابت به فروش می رسد� هیچ بستری در اقتصادمان با این کارکرد شفاف 
نمی تواند به تسهیل معامالت کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای کمک کند� همچنین این بورس به سمت معرفی 
ابزارهای مالی نوین رفته است که استفاده از این ابزارها به نفع خود صنایع است و به مرور شاهد نفوذ این ابزارها به 
بخش های مختلف صنعت خواهیم بود� در این بین حمایت از بورس کاال و ورود محصوالت و شرکت های بیشتر به این 

بازار، همواره در برنامه های ایمیدرو است تا بتوانیم به شفافیت حداکثری در بازار کاالی کشور برسیم� 

از دیدگاه مسئوالن
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فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 
اصالح ساختارهای سنتی

هدف اصلی از راه اندازی بورس کاالی ایران، اصالح ساختارهای سنتی در اقتصاد و اجرای سیاست های خصوصی سازی 
و آزادی اقتصادی بوده است، به طوریکه می توان گفت با تاسیس این بورس حرکت به سمت اقتصاد بازار محور آغاز شد� 
بورس کاال در این سال ها باعث ایجاد شـفافیت و حذف رانت ها در حوزه های مبادالت کاال شده است که این روند را با 
شفافیت و فراهم کردن زمینه نظارت های درست، انجام داده است� همچنین بررسی برنامه های آتی بورس کاال بیانگر 
پیاده سازی معادالت تهاتری، معامالت حق امتیاز، اوراق خرید ِدین، راه اندازی روش های مناقصه ای و توسعه معامالت 
اوراق بهادار مبتنی بر کاالست که این برنامه ها به معنای ارائه خدمات جذاب و متنوع به صنایع است�

احسان دشتیانه، معاون سابق فروش ذوب آهن اصفهان 
کاهش الیه های واسطه ای بین تولید کننده و مصرف کننده

راه اندازی بورس کاال باعث ایجاد شفافیت و کاهش الیه های واسطه ای بین تولید کننده و مصرف کننده شده است، در 
واقع اثرات شفافیت در بورس کاال باعث می شود تا قیمت به صورت واقعی و در یک فضای رقابتی کشف شود� بنابراین 
بورس کاال توانسته است فاصله غیرمنطقی بین قیمت کارخانه و قیمت مصرف کننده و تقسیم سود کالن در الیه های 
واسطه ای را کاهش دهد و به سمت تولید کننده ببرد� همچنین استفاده از ابزارهای بورس کاال مانند بازار آتی می تواند 
بسیار راهگشا باشد زیرا تمام کشورهایی که تولید کننده بزرگ فوالد هسـتند و بازار اصلی این محصول را در اختیار 
دارند از بازار آتی برخوردارند چراکه بازار آتی به کشف قیمت واقعی تر کمک می کند� امروز بسیاری از فعاالن بازار فوالد 
برای تحلیل قیمت های فوالد، قراردادهای فیوچرز دالیان و چین را مورد بررسی قرار می دهند زیرا این بازار به فعاالن 
دید تحلیلی ارائه می دهد� 

حسین سالح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
قیمت گذاری، سیاستی شکست خورده

اجبار تولیدکنندگان به فروش محصوالتشان با نرخ های پایین تر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید می شود 
از این رو به دلیل وجود بورس کاال به عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و قیمت ها 
در بورس کاال و در مقابل دیدگان مسووالن می تواند نظارت و تنظیم شود� نظام قیمت گذاری دستوری و دخالت در 
تعیین قیمت از سابقه طوالنی در کشور و دنیا به خصوص طی 40 سال اخیر برخوردار است، در اغلب مواقع این اقدام 
به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و هیچ گاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است�

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس
استفاده از بورس کاال برای پایان عادت به یارانه

هنوز به دالیل مختلف در میدان اقتصاد، رقابت را قبول نکرده ایم و همه نهادهای اقتصادی اعم از اشـخاص حقیقی، 
حقوقی، بنگاه ها، دولتی، خصولتی و خصوصی به اقتصاد همراه با یارانه عادت کرده ایم؛ در واقع از مصرف کننده یک نان 
و یک لیتر بنزین تا بنگاه های بزرگ، امروز همه به یارانه و حمایت غیر اصولی دولت عادت کرده ایم� از این رو باید اجازه 
واقعی شدن قیمت ها در اقتصاد داده شود و در این بین دادن یارانه به مردم، باید به صورت شفاف و با راهکاری درست 
انجام شود نه آنکه با دستوری کردن نرخ ارز و کاالها سعی در حمایت از مردم داشت� در این میان ما در کشورمان، بورس 
کاال داریم که برای ایجاد رقابت و شفافیت راه اندازی شده اسـت� به این ترتیب عرضه حداکثری مواد اولیه و کاالهای 
اساسی در بورس کاال، قطعا گامی موثر برای شفاف سازی و باالبردن رقابت در اقتصاد به شمار می رود�
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 حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم   عضو مجمع تشخیص
 مصلحت نظام  از دستاوردهای بورس کاال  برای اقتصاد می گوید

تـولد آمـــار
چهل سـال از پیروزی انقالب اسـالمی ایران می گذرد و اقتصاد 
کشور طی این سال ها گردنه های سخت و ناهمواری را پشت سر 
گذاشته که به زعم کارشناسان یکی از این گردنه ها، بحث تنظیم 
و اصالح روندها در بازار بوده اسـت� در واقع از نیمه های انقالب 
اسالمی و اواخر دهه 70 بود که فکر تشکیل بازاری برای ساماندهی 
مبادالت کاالها ایجاد شد و سرانجام با فراهم شدن شرایط در اوایل 
دهه 80، بورس فلزات تهران برای پایـان دادن به قیمت های دولتی 
و سـود هنگفت واسـطه ها، در شـهریور ماه سـال 82 راه اندازی شد� 
در همین زمینه حجت االسـالم غالمرضا مصباحـی مقدم، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، توسعه بازار سرمایه کشور و راه اندازی بورس 
کاالی ایران را یکی از دسـتاوردهای اقتصادی کشور پس از 
انقالب اسالمی می داند که مشروح گفت و گوی »پیام 

اقتصادی بورس کاال« با او را می خوانید� 

15 سـال از راه اندازی نخسـتین بورس 
کاالیی در کشور می گذرد، این بورس چه 
نقشی در اقتصاد طی این سال ها داشته 

است؟
بورس کاالی ایران به عنوان بستری 
شفاف و قانونمند، ویژگی هایی دارد 
که طی سال های گذشته به رشد و 
پیشرفت اقتصادی و تولید کشور 
کمک شـایانی کرده اسـت� در 
وهله نخست، سـازوکار بورس 
کاال به روش های سنتی معامله 
کاالها همچون سیستم حواله 
و سـهمیه ای پایـان داد که 
همین اتفاق به حذف بخش 
بزرگی از فسـادها در بازار 
کاالها منجر شـد� در واقع 
انتقال معامالت به بستری 
شـفاف و الکترونیکی که 

  محسن نعمتی
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آمار معامالت آن اعم از میزان عرضه، تقاضا، 
قیمت و کیفیت محصول بـرای همگان در 
دسترس است، یک منبع اطالعاتی را برای 
کشور فراهم کرده که امروز همه صنایع برای 
تحلیل و معرفی ظرفیت های صنعت خود از 
این آمارها استفاده می کنند� این شفافیت 
اطالعاتی در شـرایطی است که در گذشته 
هیچ آماری از معامـالت کاالها و مواد اولیه 
وجود نداشت؛ نه عرضه و تقاضایی مشخص 
بود، نه قیمتی به درستی کشف می شد و نه 
نحوه فروش محصوالت به خریداران عیان 
بود� به ایـن ترتیب باید قـدر آمارهایی که 
بورس کاال طی این سـال ها به سـهولت در 
اختیار همـگان قرار داده اسـت را بدانیم و 
بـرای ورود کاالها و شـرکت های جدید به 
این بورس برای بزرگ شـدن سـطح دایره 
این اطالعات تالش کنیم�  اما جدای از بحث 
مهم شـفافیت، از دیگر ویژگی های بورس، 
پذیرش کاالهای اسـتاندارد است� در واقع 
کاالیی که استاندارد نباشد قابل عرضه در 
بورس نیست و به این ترتیب هر شرکتی که 
محصولش در بورس عرضه می شود به نوعی 
اسـتانداردهای کیفی را در تولید محصول 

رعایت کرده است� 
دسـتاورد دیگـری کـه بـورس کاال برای 
اقتصاد به ارمغـان آورده، رقابت اسـت� ما 
در معامـالت بورس کاال شـاهد یک رقابت 
واقعی، سالم و شفاف بین عرضه کنندگان و 
تقاضا کنندگان هستیم که این رقابت باعث 
می شود بهترین و واقعی ترین قیمت شکل 
بگیرد� در واقع بسـتر بورس این شرایط را 
مهیا کرده که قیمت ها برای تولیدکنندگان 
قابل پیش بینی باشد که طبعا تولیدکننده 
براسـاس این پیش بینی ها، اقدام به تولید 

می کند� 
نکته حائـز اهمیت دیگـر این اسـت که با 
ورود دادوسـتد کاالها در بورس، رانت ها و 
واسطه های پرنفوذ از مبادالت تا حد زیادی 
حذف شده اسـت� در واقع در گذشته یک 
سـری روابط به جای ضوابط و قانون برقرار 
بود که امروز با شفاف شدن روند معامالت، 

امکان تصرف در معامالت وجود ندارد� 
همه این مـوارد از مزایای بـورس کاال برای 
اقتصاد از نیمه های راه انقالب اسالمی بوده 
است که باید با توجه بیشتر به ظرفیت های 
این بازار در راسـتای بین المللی شدن آن 

حرکت کنیم� 
  دیدگاه شـما در خصـوص قیمت گذاری 

کاالها چیست؟
اصوال قیمت گـذاری به ایجـاد رانت منتهی 
می شود� رانت در جایی شـکل می گیرد که 
دو قیمت در بازار باشـد؛ یک قیمـت بازار و 

دیگری، قیمتی اسـت که دولـت به صورت 
دستوری و با هدف حمایت از مصرف کننده 
تعیین کرده و به بنگاه ها تکلیف می کند که 
آن قیمـت را رعایت کند� همیـن دوگانگی 
قیمت باعث می شـود تا زمینه رانت و سـوء 
اسـتفاده در بازار بروز کنـد و نظم معامالت 
برهم بخورد� در سمت عرضه، تولیدکنندگان 
که اجبار به ارزان فروشـی محصولشـان را 
دارنـد، از میـزان عرضه خـود می کاهند تا 
بتوانند بخشـی از محصوالتشان را با قیمت 
بازار به فروش برسـانند� از طرف دیگر عده 
زیادی نیـز به صـف خرید محصـول ارزان 
قیمت می روند و بـا ایجاد تقاضـای کاذب، 
التهاب در بـازار اوج می گیرد� به این ترتیب 
تجربه نشان داده اسـت که بازار هیچ گاه با 
قیمت های مصنوعـی و غیرواقعی به تعادل 
نمی رسد و در این بین تولیدکنندگان، مردم 
و مصرف کنندگان نیز سودی نمی برند�  با این 
تفاسیر در مورد عرضه کاالها در بورس باید 
توجه کرد که عموما کاالها به مقدار کافی در 
داخل کشـور تولید می شـود به این ترتیب 

وجود بسـتری رقابتی و به دور از دسـتور، 
یک ضرورت است و هیچ مکانیسم دیگری 
نمی توان همانند بورس کاال، زمینه شفافیت 

و رقابت معامالت را فراهم کند� 
   چرا همواره افرادی وجود دارند در مقابل 
ورود برخـی کاالها به بـورس کاال مقاومت 

می کنند؟
عده ای هستند که آشنایی نسبت به بورس 
کاال ندارنـد که بـرای این دسـته، آموزش  
و فرهنگ سـازی الزم اسـت� اما من اسـم 
عمده افرادی که با معامالت کاالها در بورس 
مخالف هسـتند را ویژه خواران می گذارم� 
کسانی که سـعی دارند با ایجاد بنگاه های 
انحصـاری و قدرت چانه زنی بـاال، اقدام به 
ویژه خواری کنند در مواقـع گوناگون و به 
بهانه های مختلف بـه دنبال تضعیف بورس 
هسـتند� این عده همـواره بایـد مراقبت 
شـوند چراکه اگر به آنهـا مجـال دهیم با 
اسـتفاده از توانایی های مالـی و اقتصادی 
دارند به سرعت بازار را در انحصار خودشان 

می گیرند�
  نظر شـما درباره تشـکیل بازار مشتقه 

ارزی چیست؟
کاربـرد اصلی بازارهای مشـتقه، پوشـش 
ریسک است و مسلما اگر بازار مشتقه ارزی 
در کشـور ایجاد شـود، اطمینـان خاطری 
بـرای متقاضیـان ارز و واردکننـدگان و 
صادرکنندگان در فعالیت هایشان به وجود 
می آید� البته معتقدم که اسـتفاده از اوراق 
مشتقه نیازمند یک ثبات نسبی در بازار ارز 
است به طوریکه این ابزار می تواند ثبات در 
بازار را بادوام تر کرده و ریسک فعالیت های 

اقتصادی در آینده را بیمه کند� 
  چشـم انداز شـما از آینده بـورس کاال 

چیست؟ 
مطمئنا با توجه به تجربه 15 سـال گذشته، 
باید گام به گام به سـمت تبدیل شـدن به 
مرجع قیمـت برخی محصـوالت باکیفیت 
ایرانی در منطقـه پیش رویم کـه ابزار این 
اقدام، بورس کاالی ایران است� برای تحقق 
این مهم، باید تولیدکنندگان اصلی و بزرگ 
ما به طور مستمر اقدام به عرضه محصوالت 
در تاالر داخلی و سپس تاالر صادراتی بورس 
کاال کنند تا رفته رفته عرضه محصوالت با 
کیفیت و با اسـتاندارد بـاال از طریق بورس 
کاال انجام شود و با بازاریابی الزم، خریداران 
خارجی برای خرید اقدام به ثبت سـفارش 
در بورس کاالی ایران کنند� در پایان اینکه 
اگر به ظرفیت های داخلی باور داشته باشیم، 
می توانیم مسیر توسعه بورس های کاالیی 
دنیا که امروز مرجع تعیین نرخ بسـیاری از 

کاالها در سطح جهانی هستند را برویم�

»معامـالت حواله ای و سـهمیه 
بندی کاالها، تقال کردن عده ای 
برای گرفتن سهمیه به هر نحو، 
فسـادهای آشـکار و پنهـان و 
زیـان توامـان تولیدکننـدگان 
و مصـرف کننـدگان، تصویری 
از شـرایط سـخت تنظیم بازار 
کاالهای اساسی و مواد اولیه در 
سال های نه چندان دور است؛ اما 
از 15 سـال پیش به واسطه یک 
تصمیم بزرگ در اقتصاد کشور، 
بسـتری برای مبادلـه کاالها و 
تامین کاالهای اساسـی و مواد 
اولیه فراهم شد که حاصل آن در 
چهلمین فجر انقالب اسـالمی، 
تولد شـفافیت در اقتصاد، رشد 
تولید و توسـعه صنایع کشـور 

بوده است«�
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»با تجربیات به دس��ت آمده در این س��ال ها، باید 
همواره اصول و قواعد اقتصادی را برای تنظیم اقتصاد 
رعایت کنیم به طوریکه برای توسعه، راهی جز رفتن 
به سمت مکانیسم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در 
اقتصاد نداریم.« این گفته حمیدرضا فوالدگر، عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس است. فوالدگر 
که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ مجلس شورای 
اسالمی نیز است، براین باور بوده که راه اندازی بورس 
کاال یکی از نقاط عطف در ایجاد نظام بازار در اقتصاد 

کشور به شمار می رود. 
به گزارش »پیام اقتصادی ب��ورس کاال« وی گفت: 
مکانیسم بورس کاال به شفاف سازی و جذب سرمایه 
به س��مت تولید کمک می کند، از این رو در جریان 
عرضه و معامله محصوالت مختل��ف در این بورس 
نبای��د محدودیت ایج��اد کنیم ب��ه طوریکه عرضه 
مواد در این بورس ب��ه افزایش رقابت پذیری بازارها 

کمک می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاس��خ به این 
پرس��ش که چرا در ماه های اخیر ب��ا قیمت گذاری 
برخی کاالها، از اقتصاد رقابتی و س��ازوکار عرضه و 
تقاضا فاصله گرفتیم؟ گف��ت: بله ما هم قبول داریم 

که در چندماه گذش��ته از اقتصاد رقابتی دور شدیم 
اما این زمان ها خاص و مقطعی اس��ت و بدون شک 
تالش برای کنترل بازارها در یک برهه کوتاه از سوی 

دولت انجام می شود.
فوالدگر توضیح داد: یک بار در ۵ س��ال پیش و بار 
دیگر در چند ماه گذش��ته به دلیل نوسانات شدید 
ارزی و شرایط تحریمی، مسووالن مجبور به اتخاذ 
تصمیماتی کنترلی شدند که رقابت صددرصدی را 
از صنایع و بورس کاال گرف��ت؛ اما تکرار می کنم که 
اهمیت جایگاه بورس کاال در اقتصادمان که شفافیت 
بازارها و کشف واقعی و عادالنه قیمت ها را به ارمغان 
آورده، برای همه پذیرفته ش��ده است اما در شرایط 
بحرانی خ��اص بعضا تصمیم هایی ب��ه ناچار گرفته 
می شود که روی اثرات این تصمیم ها نیز بحث وجود 
دارد. این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
تصریح کرد: نکته حایز اهمیت این است که در این 
شرایط بحرانی نیز تصمیم ها باید به گونه ای گرفته 
ش��ود که مصرف کننده اصلی و مردم مورد حمایت 
قرار گیرند که به دلیل شفاف نبودن همه بخش های 
اقتصادی این موضوع نیز به سختی محقق می شود.

فوالدگر عنوان کرد که در ماه های گذش��ته پس از 
قیمت گذاری بر روی چند کاال، در آخر با برداشتن 

سقف رقابت از معامالت بورس کاال، تعادل به بازارها 
برگشت و بازهم شاهد آن بودیم که مکانیسم بورس 

کاال توانست کمک کننده اقتصاد باشد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر 
اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ مجلس بار دیگر 
تاکید کرد: کنترل دستوری بازار مورد حمایت نیست 
و ورود دولت در مواقع خاص نیز باید حداقلی باشد 
به این ترتیب هیچ گاه روند قیمت گذاری و کنترل 
دستوری بازار برای عموم کاالها رخ نمی دهد چراکه 
دولتی ش��دن بازارها، نتیجه مثبتی برای اقتصاد به 

همراه نخواهد داشت.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س تاکید 
کرد: بای��د از رویدادهای گذش��ته درس بگیریم تا 
در سخت ترین ش��رایط هم قواعد اقتصادی را برای 
پیاده سازی اهدافمان در تنظیم بازارها بکار گیریم؛ از 
این رو بهترین ابزار برای تنظیم بازار براساس قواعد و 

اصول اقتصادی، بورس کاالست.
نمایده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: باید 
کشف قیمت کاال و محصوالت به گونه ای باشد که از 
ناهنجاری هایی مانند قاچاق و رانت جلوگیری شود 
و این مهم با عرضه محصوالت در بورس کاال محقق 

خواهد شد.

گفت و گو با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

به کنترل دستوری بازار 
اعتـقـاد نـداریــم
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گفت و گو با رییس هیات عامل ایمیدرو

 تحول در صنعت فوالد
 با توسعه ابزارهای مالی

رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است که با 
معرفی ابزارهای مالی همچون قراردادهای 
آتی برای محصوالت فوالدی، امکان معامله 
انواع این محصوالت با پوش��ش نوسانات 
قیمتی و ب��رای تحوی��ل آین��ده فراهم 
می ش��ود که این اتفاق در بس��تر بورس 
کاال می تواند یک تحول در صنعت فوالد 

ایجاد کند. 
 خ��داداد غریب پور در گفت و گ��و با »پیام 
اقتصادی بورس کاال« با بیان اینکه تقویت 
بورس کاال همواره در برنامه های مسووالن 
اقتصادی از جمله ایمیدرو بوده است، عنوان 
کرد: بورس کاالی ایران در سال های گذشته 
توانسته با ایجاد بستری ش��فاف برای معامله 
ان��واع محصوالت از جمله فوالد در راس��تای 
رسیدن س��ود واقعی به تولید اثرات 
ویژه ای داشته باشد و 

بررسی ها نش��ان می دهد که مکانیس��م این بورس 
از عوامل رش��د صنعت فوالد در س��ال های گذشته 
بوده اس��ت. به گفته ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو، 
وقت��ی محصول��ی در ب��ورس کاال عرضه می ش��ود، 
مصرف کنندگان ع��الوه بر اینکه به ش��کلی واقعی و 
ش��فاف در معامالت حضور پیدا می کنند، از کیفیت 
و اس��تاندارد باالی محصول نیز اطمینان به دس��ت 
می آورند که این روند در بازارهای آزاد و غیررس��می 
وجود ندارد. وی اظهار داش��ت: در آین��ده می توان با 
معرفی ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی برای 
محصوالت فوالدی، ان��واع این محص��والت را برای 
تحویل آینده و با پوش��ش نوسانات قیمت ها ناشی از 
تغییرات نرخ ارز و س��ایر عوامل معامل��ه کرد که این 
اتفاق نیز در بس��تر بورس کاال یک تحول مناسب در 
صنعت فوالد ایجاد خواهد کرد. غریب پور در ادامه به 
روند تولید فوالد در ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیت 
تولید فوالد در ایران اکنون به ۳۵ میلیون تن رسیده و 
۷۴میلیون تن سنگ آهن نیز تولید شده است؛ این در 
حالی است که نزدیک به ۴ میلیارد دالر صادرات فوالد 
در کشور داریم که این امر نشان دهنده رشد و تعالی 
این حوزه در کشور است. وی ادامه داد: صنعت فوالد 
حلقه نخست صنایع و توسعه صنعتی است و اکنون 
در دنیا یک میلیارد و ۸۰۰ میلی��ون تن فوالد تولید 
می شود که از این میزان ۳۰ درصد در جهان جابه جا 
می شود اما در ایران بیش از ۴۰درصد فوالد تولید 
شده صادر می شود که از میانگین دنیا باالتر است 
و این نشان دهنده اهمیت صنعت فوالد در کشور 
اس��ت. غریب پور با بیان اینک��ه تولید فوالد در 
سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد و 
تولید آهن اسفنجی رشد ۲۰ درصدی داشته 
اس��ت، تصریح کرد: برای بهبود شرایط در 
کشور بخش خصوصی باید توانمند شود 
و حتی می توان با اص��الح قانون به این 
موضوع پرداخت. رئیس هیات عامل 
ایمیدرو اظهار ک��رد: بهبود رقابت 
پذیری در صنعت فوالد و افزایش 
دانش فنی از الزامات فعلی صنعت 
فوالد و معدن به ش��مار می روند. 
در این راس��تا، ایمی��درو از توان 
متخصصان و دانشگاهیان استفاده 

خواهد کرد.
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  به اعتقاد شـما چرا بـورس کاال در 
اقتصاد ایران متولد شد؟

بورس کاال به موجب قوانین توسعه ای در کشور برای 
ایجاد ش��فافیت در بازارهای کاالیی و کشف قیمت 
مناسب و آزادسازی قیمت محصوالت صنعتی و ایجاد 
رقابت در این صنایع شکل گرفت. ابتدا بورس فلزات 
تهران و سپس بورس کش��اورزی راه اندازی شد؛ اما 
بورس کاالی کشاورزی حجم معامالت قابل توجهی 
نداش��ت در حالی که بورس فلزات بورس فعالی بود 
و معامالت آن رونق خوبی پیدا کرده ب��ود. از این رو 
تصمیم گرفته شد تا این دو بورس با هم ادغام شوند و 
در سال ۱۳۸6 به موجب ابالغ قانون بازار اوراق بهادار، 

شرکت بورس کاالی ایران فعالیت خود آغاز کرد.
در ای��ن میان پ��س از نمایان ش��دن اث��رات واقعی 
ش��دن قیمت فلزات برای بخش تولید کش��ور، در 
بودجه سال ۱۳۸6، بندی مبنی بر آزادسازی قیمت 
محصوالت پتروش��یمی قرار گرفت؛ چراکه پیش از 
این قیمت گذاری این محصوالت دولتی بود. به این 
ترتیب آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی هم 
از طریق بورس اتفاق افتاد. یعنی در بهمن ماه سال 
۸6 اولین محصوالت پتروش��یمی در بورس کاالی 
ایران پذیرفته شد و در سال ۸۷ بسیاری از محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال پذیرفته شدند و شفافیت 
قیمت محصوالت پتروشیمی هم در بستر این بورس 
اتفاق افتاد و رقابت و آزادسازی قیمت های این کاالها 

رقم خورد.
به بیان دیگر، اگر صنعت پتروشیمی امروز در کشور 
ما رش��د کرده و حجم صادرات قابل توجهی را از آن 
خود کرده، مرهون آن تصمیم است که محصوالت 

پتروش��یمی در بورس کاالی ایران پذیرفته شدند و 
قیمت این محصوالت واقعی شد. با واقعی شدن قیمت 
محصوالت صنعت پتروشیمی، طرح های توسعه ای 
بسیاری در این صنعت شکل گرفت. بخش خصوصی 
در صنعت پتروشیمی فعال شد و شرکت های فعال در 
این حوزه وارد بورس اوراق بهادار شدند و حجم بازار 
سرمایه ایران بزرگ شد. نهایتا با توسعه این صنعت 
شاهد صادرات قابل توجه در این بخش هستیم که 
در شرایط تحریم بخش قابل توجهی از ارز کشور را 
که از جمله درآمد غیرنفتی است، تولیدکنندگان این 

صنعت تامین می کنند. 
  در حـال حاضـر حدود 15 سـال از 
راه اندازی نخسـتین بورس کاالیی در کشـور ما 
می گذرد� اما گاهی اوقات مشـاهده می کنیم که 
بورس کاال هنوز در حال اثبات خود در اقتصاد است 
و مقاومت هایی در مسیر توسعه این بورس دیده 
می شود� به نظر شما ریشه این مقاومت ها چیست؟

بورس کاال با هدف ایجاد شفافیت شکل گرفت و به 
منظور اینکه رقابت در بازار ش��کل بگیرد و قیمت ها 
و عرضه و تقاضا شفاف شود. گاهی شاهد هستیم که 
نرخ ارز یا قیمت ها در بازارهای جهانی نوسان می کند. 
طبیعتا باید بورس کاال نیز به موازات نوسانات قیمتی 
ارز و نرخ های جهان��ی خود را تعدیل کن��د تا به آن 
ش��فافیت و فضای رقابتی خللی وارد نشود. در این 
رابطه، یکسری مالحظاتی وجود دارد که بخشی از 
این مالحظات به حقوق مصرف کننده بر می گردد تا 
براساس این مالحظات، مصرف کننده در کشور هم با 
افزایش قیمت کاالی موردنظرش مواجه نشود. یا در 
زمانی که کاهش قیمت��ی اتفاق می افتد، مالحظات 

تولیدکننده مطرح می شود. چراکه تولیدکننده ممکن 
است از این کاهش قیمت ها متضرر شود. به طور مثال، 
دوران هایی را ش��اهد بودیم که عرضه کننده ها در 
مقابل کاهش قیمت مقاومت داشتند. زمانیکه قیمت 
نفت به ۳۰ دالر کاهش یافت، طبیعتا قیمت فلزات هم 
در دنیا کاهش پیدا می کرد؛ بنابراین عرضه کننده ها 
در مقابل افت قیمت مقاومت می کردند. در مقابل، 
زمانیکه قیمت ها افزایش می یابد، عرضه کنندگان 
به افزایش قیمت ها عالقه مند هس��تند و در مقابل 
خریداران نسبت به این افزایش قیمت از خود مقاومت 
نشان می دهند. بنابراین بعضی از این مقاومت ها به 
مالحظات عرضه کننده و تولیدکننده، مصرف کننده 
و دستگاه ها و نهادهای دولتی ذی ربط بر می گردد. 
بطوریکه گاهی برخی دستگاه های دولتی ذی ربط هم 
در مقابل هر یک از این شرایط مقاومت دارند. بنابراین 
زمانی که این شرایط تحت تاثیر نوسانات قیمتی به 
وجود می آید معموال مقصر اصلی بورس کاال شناخته 
می شود. به این ترتیب، بورس کاال در شرایط مختلف 
بازارها باید تالش کند که همه فعاالن صنایع اعم از 
تولیدکننده و مصرف کننده و دستگاه ها و نهادهای 
دولتی، طبیع��ت و ذات ب��ازار در افزایش و کاهش 

قیمت ها را بپذیرند. کما اینکه ما در بورس اوراق 
بهادار هم این شرایط را داریم؛ در بازار سهام 
نیز زمانی افزایش شاخص ها اتفاق می افتد و 

در زمانی دیگر شاهد کاهش قیمت ها هستیم. 
بنابراین متناسب با شرایط اقتصاد کشور و بازارهای 
جهانی و تحت تاثیر نوس��انات ن��رخ ارز و در نهایت 
تغییرات سودآوری بنگاه ها، طبیعتا شاخص بورس 
هم نوسان می کند که البته این نوسانات در بازار سهام 

 نقش آزادسازی قیمت ها 
در دور زدن تحریم ها

  رسم است که کاالهاي خام و فرآوري  نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و��� در بورس کاال داد و ستد  مي شوند� در ایران نیز بورس کاال 
با بیش از 15 سال سابقه در حالی پا به عرصه اقتصادی گذاشته که بي شک از مهمترین اهداف تاسیس این بورس ایجاد بازاري قانونمند، 
شفاف سازي معامالت و قیمت ها، حذف واسطه گري هاي غیرضروری و مبادله آزاد کاال بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است� در 
رابطه با اهداف و ماموریت های بورس کاالی ایران و نقش آن در اقتصاد کشـور به گفت و گو با علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه 

صادرات ایران و رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم که شرح آن را در ادامه می خوانید�

گفت و گو با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
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و بین سرمایه گذاران بیشتر از بازیگران بورس کاال 
جا افتاده است که باید این فرهنگ عمومی و پذیرش 
نوسان در بورس کاال هم اتفاق بیفتد که البته زمان 

بر هست.
  با وجود آنکه بورس کاال برای فاصله 
گرفتن از اقتصاد دولتی راه اندازی شده است چرا 
بعضا مانند همین چند ماه پیش شاهد بازگشت 

نرخ های دستوری در اقتصاد هستیم؟ 
البته باید این چند ماه گذشته را به عنوان یک دوره 
استثنایی در نظر گرفت؛ چراکه در این برهه زمانی 
شاهد نوس��انات زیادی در نرخ ارز بودیم که بخش 
قابل توجهی از آن کاذب بود و پس از مدتی با کاهش 
مواجه شد. در طول این مدت، بخشی از این نوسانات 
ارز ناش��ی از تحوالت سیاس��ی و اقتصادی بود که 
توجیه پذیر اس��ت؛ اما بخش زیادی از این نوسانات 
توجیه پذیر نب��ود و دالیل غیراقتصادی داش��ت و 
ناشی از هیجانات کاذب ایجاد شده در بازار بود. در 
آن شرایط بخشی از رشد قیمت ها کاالها نیز ناشی از 
نوسانات کاذب نرخ ارز بود. بنابراین باید آن دوران را 
یک دوره خاص و استثنایی تلقی کرد که خوشبختانه 
به س��المتی از آن عبور کردیم. با ای��ن حال، بورس 
کاال ابزارهای متنوعی در اختی��ار دارد که می تواند 
در ش��رایط مناسب و بس��ته به حجم تقاضا کاربرد 
داشته باش��د و باید در چنین شرایطی از این ابزارها 

بیشتر بهره برد.
  آیا در سـال های پیش رو این بازار 
می تواند بـه مرجع قیمتی محصـوالت مختلف 

تبدیل شود؟
به نظر من با ورود خارجی ها به بورس کاال این هدف 
امکان پذیر اس��ت و می توان به این س��مت حرکت 
کرد که ب��ورس کاال به مرجع قیمتی 
محصوالت مختلف تبدیل شود؛ 
اینکه عرض��ه کنندگان داخلی 
در بازار وجود داش��ته باشند و 
متقاضیان و خری��داران داخلی 
و خارجی نی��ز در آن حض��ور یابند. 
همچنین ب��رای محصوالت��ی که در 
تولید آنها مزیت نسبی داشته و سهم 
قابل توجهی از تولید آن محصوالت را 
در دنیا در اختیار داریم، می توانیم 
به مرجع قیمتی در منطقه و حتی 

در دنیا تبدیل شویم.
  چشم انداز شما از آینده بورس کاال 

چیست؟ 
تصویری که من برای س��ال های آین��ده بورس کاال 
تصور می کنم این است که یک رسالت بورس کاال باید 
کشف قیمت منصفانه و رقابت پذیر باشد تا خریداران 
خارجی در سطح منطقه کاالهای موردنظر خود را از 
بورس کاالی ایران تامین کرده و قیمت های موردنظر 
خود را از این بازار اس��تخراج کنند. در داخل نیز هم 
متقاضی و هم عرضه کننده باید احس��اس کنند که 
می توانند محصول را به راحتی و با قیمت منصفانه 
در بورس معامله کنند که این نیازمند گسترده شدن 
حجم عرضه ها و تنوع کاالهاست. همچنین بورس 
کاالی ایران باید محلی برای تامین مالی باش��د که 
خوش��بختانه امروز به کمک ابزار معامالتی سلف و 
س��لف موازی اس��تاندارد، این هدف محقق شده تا 
در کنار ب��ازار نقدی و معام��الت فیزیکی که هدف 

آن شفافیت و کشف قیمت منصفانه است، بازار 
سلف به تامین مالی صنایع کمک کرده است و 
تولیدکنندگان می توانند از اوراق سلف استاندارد 
موازی هم برای بازه های زمانی کوتاه مدت و هم 
بلندمدت استفاده کنند. بنابراین بورس محلی 
قانونمند اس��ت که دو طرف معامله در بورس به 
منافع خود می رس��ند. چراکه از یک سو، خیال 
عرضه کننده راحت اس��ت که پول خود را طبق 
ضوابط و به موقع دریافت می کند؛ مصرف کننده 

هم مطمئن است که کاالی موردنیاز خود را با حجم 
معین و کیفیت باال دریافت می کند. افزون بر این، اگر 

در یک معامله بین خریدار و فروشنده 
هم اختالفی در بورس 

ب��ه وج��ود بیاید، 
می توانند به هیات 
داوری مراجع��ه 

کنند که رأی 
هیات  ای��ن 
قطعی و الزم 
االجراست؛ 
بنابرای��ن 
ق  حق��و

مصرف کننده و تولیدکننده در بورس کاال تضمین 
می شود و این از مزیت های بورس کاالست. 

به این ترتیب، بورس کاال هم محل شفافیت و کشف 
قیمت منصفانه است و هم محل رقابت و تامین مالی 
است. ضمن اینکه ریسک معامله گران نیز در آن قابل 
پوشش است؛ به ش��رط آنکه ابزارهای مشتقه را در 
کاالهایی که امکان پذیر است، راه اندازی کنیم. همه 
این موارد، کارکردهای بورس کاالست و فکر می کنم 
بورس کاال با توجه به گسترش حجم معامالت آن که 
در سال های گذشته چندین برابر شده، این قابلیت را 
دارد که طی ۱۰ سال آتی در وظایف کارکردی خود 
پیشرو بوده و با گس��ترش حجم معامالت و بزرگتر 
شدن بازار متش��کل کاالیی کش��ور، هم به تولید و 
صادرات کمک کند و هم افزایش کیفیت در تولید و 

استانداردسازی کاالها را به ارمغان آورد. 
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نگاهی به تاریخچه شکل گیری بورس های 
کاالیی نشان می دهد، سابقه تشکیل این 
بازارهـا در جهان به قـرن 19 میالدی باز 
می گردد� بر این اساس در کشور ما نیز در 
راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم 
توسـعه که مطابق بـا آنها شـورای عالی 
بورس موظف بـه راه اندازی و گسـترش 
بورس های کاالیی در ایران شناخته شده 
بود، بورس فلزات در شـهریورماه 1382 
)نخستین بورس کاالیی در ایران( و بورس 
کاالی کشاورزی در شـهریورماه 1383 

آغاز به فعالیت کردند�
بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ایران )مصوب یکم آذرماه 1384 
مجلس شـورای اسـالمی( و بـا تصویب 
شورای عالی بورس، شرکت بورس کاالی 
ایران در آذرمـاه 1385 با درهم آمیختن 
سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و 
سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی 
تشـکیل شـد و پس از پذیره نویسـی و 

برگزاری مجمع عمومی، از مهرماه 1386 
کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق 
بهادار آغاز کـرد که از آن زمـان تاکنون 
بیش از 11 سال می گذرد� کارشناسان در 
خصوص کارکردهای بورس کاال در اقتصاد 
ملی به مـوارد مختلفی اشـاره می کنند 
که در ایـن زمینه رئیس مرکـز مطالعات 
راهبردی دانشـگاه تهران، بورس کاال را 
عاملی می داند که اجرای قانون و تعهدات 

را به مبادالت کاالی کشور آورده است� 

  حذف تشریفات زمانبر و پر دردسر 
ساسان شاه ویسی، رئیس مرکز مطالعات 
راهبردی دانشـگاه تهـران در گفت و گو 
با »پیام اقتصـادی بورس کاال« با اشـاره 
بـه اهـداف شـکل گیری بـورس کاال در 
کشـور گفت: ایجاد بـازاری قانون مند و 
سـازمان یافته جهت تسـهیل دادوستد 
کاالهـا، به حداقل رسـاندن تشـریفات 
زمانبـر و سـرعت در انجـام معاملـه، 
سامان دهی بازار از طریق مکانیسم ناظر 
بر اجرای تعهدات و تضمین منافع طرفین 
معامله و کشـف شـفاف قیمت کاالها بر 
اسـاس تقابل عرضه و تقاضـا و نیاز بازار 
از جمله اهدافی اسـت که بورس کاال در 

کشور دنبال می کند�
شاه ویسی معتقد است، حذف تشریفات 
زمانبر و پر دردسـر برای فروش یا خرید 
محصوالت یکی از تحوالتی بوده است که 
با راه اندازی بورس کاال محقق شد و فعاالن 
بازارها از یک پروسه ناکارآمد به معامالت 

الکترونیک رسیدند� 
مهمتریـن  از  یکـی  وی،  گفتـه  بـه 
مشـخصه های بورس کاال در این سال ها 
این اسـت کـه این بورس توانسـته 
به سـاختارمندی دادوستد کاال و 
محصوالت در کشور تا حد زیادی 

کمک کند؛ چراکه پیش از به وجود آمدن 
و راه اندازی بورس کاال، بازار منسـجمی 
برای مبادله محصـوالت مختلف به ویژه 
فلزات، پتروشیمی و کشاورزی در کشور 
وجود نداشت و خوشبختانه با راه اندازی 
این بورس این روزها شـاهد هسـتیم که 
اقتصاد کشور نیز این انسجام را پذیرفته 

و به رسمیت شناخته است� 
این انسجام و شـفافیت و باورپذیری که 
توسط بورس کاال در اقتصاد کشور به وجود 
آمده در وهله نخسـت مربوط بـه نظم و 
قانون در مبـادالت فیزیکی و نقدی بوده 
و در مرحله بعـد به ابزارهـای مختلف از 
جمله ابزار مشتقه و قراردادهای گوناگون 

ارتباط داشته است� 
شاه ویسی در خصوص اینکه چه نمره ای 
را می تـوان به بـوس کاال و تاثیـر آن در 
اقتصاد کشـور از زمـان راه انـدازی داد، 
گفت: با توجه بـه عمر کوتـاه این بورس 
که چیزی بیشـتر از یک دهه است، نمره 
قابل قبولی می توان به فعالیت و اثرگذاری 
آن در اقتصـاد و همچنین ایجـاد انگیزه 
در تولیدکننـدگان داد� ضمن این که این 
کارنامه و قبولی یـا رد آن را نیز در قیاس 
با سـایر بازارها هم باید بررسی کنیم� به 
هر حال شـاید یکی از موضوعات بارز در 
خصوص بورس کاال، قابلیت رقابت پذیری 
در این بـازار برای محصـوالت و کاالهای 

مختلف و نیز صنایع گوناگون است� 
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه 
تهران افزود: توسـعه فعالیت های بورس 
کاال تاثیر متقابل و مفیدی بر سایر صنایع 
دارد، به عنـوان مثال زمانـی که صنعت 
خودروسازی بداند که می تواند مواد اولیه 
خود را در بستری شفاف و رقابتی از طریق 
بـورس کاال تامین کند و ایـن موضوع به 
خرید با کیفیت و با  قیمت مناسـب مواد 

 رییس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران
مزایای بورس کاال برای صنایع را بررسی می کند

پایان تشریفات
  مهدی حاجی وند
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اولیه منجر می شود؛ بنابراین خودروساز 
مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس 
کاال تامین می کند که این موضوع عالوه بر 
این که مواد با کیفیت و با قیمت مناسـبی 
را به این صنعت می رساند، موجب از میان 
رفتن داللی و کاهش هزینه تمام شده در 
این صنعت می شود� ضمن این که خودروی 
تولیدی به عنـوان محصول نهایـی نیز با 
کیفیت و قیمت مناسبی به دست مشتری 
می رسـد و همه از ایـن مزیت اسـتفاده 

می کنند�
ایـن اقتصـاددان تصریـح کـرد: البته با 
وجود مزایای بی شـماری کـه بورس کاال 
برای اقتصاد کشور دارد و نمره قبولی که 
می توان برای این بورس به ثبت رسـاند، 
ذکر ایـن نکته نیز ضروری اسـت که باید 
تالش کنیم با آزادسازی و اجرای سیاست 
خصوصی سازی در اقتصاد کشور، از تداوم 
مالکیت و مدیریت دولت در اقتصاد رهایی 
پیدا کنیم تا هر چه بیشـتر شاهد کارایی 
بازارهای کاالیـی به ویژه بـورس کاال در 

کشور باشیم�
به گفتـه وی، همان گونه که اشـاره شـد 
رقابت پذیـری در بـورس کاال یکـی از 
مزایایی اسـت که از زمـان راه اندازی این 

بـورس ایجاد شـده اسـت؛ بنابراین باید 
تـالش کنیـم تـا رقابـت میـان بنگاه ها 
هر چه بیشـتر شـدت بگیرد و بـا اعمال 
سیاست های ضدانحصاری، کشش پذیری 
رقابتـی را در اقتصاد کشـور ایجاد کنیم 
کـه در ایـن میـان بـورس کاال می تواند 
ویترین این بستر رقابتی در کشور باشد� 
بنابراین بـا توجه به موارد اشـاره شـده 
باید تالش کنیـم با اسـتفاده از ابزارهای 
موجود، هم شـرایط رقابتی را در اقتصاد 
 ایجـاد کنیـم و هـم انحصـار را کمرنگ 

کنیم� 
در این راسـتا بورس کاال به عنوان بازاری 
شفاف به شرایط و پیش نیازهایی از جمله 
باور به آزادسازی اقتصادی و حضور بخش 
خصوصی در اقتصاد نیـاز دارد که تحقق 
این موارد می تواند به ایجاد رقابت بیشتر 
در اقتصاد و رشـد سـهم بـورس کاال در 

اقتصاد منجر شود�
شاه ویسی گفت: بین رابطه مالی عمومی 
و تحریک پذیری سـرمایه رابطه منظمی 
وجـود دارد� در ایـن میان شـفافیت در 
عملکرد شرکت ها و موسسات اقتصادی 
معیار مناسـبی است و شـاید بخشی که 
بتواند در هندسـه اقتصاد کشـور در این 

رابطـه اثرگذار باشـد، بورس کاال اسـت، 
چراکه این بازار می تواند به بهبود جریان 
کسب و کار کمک کند و ذینفعان بیشتری 
را به سـمت خـود جـذب کند� از سـوی 
دیگر خالقیت، قابلیت شفافیت، منابع و 
فرصت ها و مزایایی این چنینی در بورس 
کاال بروز می یابد و این بـورس می تواند با 
الگوسازی مناسب و سیاست گذاری، نقش 

مهمی برای اقتصاد کشور بازی کند�
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشـگاه 
تهران در پایان گفت: با همه این تفاسیر، 
بـورس کاال بـا وجـود همـه ابزارهـا و 
جذابیت هایی کـه برای سـرمایه گذاران 
می تواند داشـته باشـد، در صورتیکه به 
شـکلی ملی نه دولتی به آن نگاه شـود، 
بسـتری امن خواهـد بود که سـرمایه ها 
برای ورود به آن نیاز به قانع شدن نخواهد 
داشت� خوشبختانه این ظرفیت در بورس 
کاالی ایران فراهم است و نگاهی به حجم 
و ارزش معامالت این بورس که در دو سال 
اخیر به رتبه اول بازار سرمایه تبدیل شده 
و نیمی از ارزش بـازار نیز به آن اختصاص 
دارد، عـالوه بر جـذب منابع سـرگردان 
می تواند به اجرای خصوصی سازی واقعی 

در اقتصاد ایران کمک کند� 
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 با بسته شدن دفتر ۲۰۱۸، سالی پر از تالطم در 
حوزه های ژئوپلیتیک و تجارت به پایان رسید و 
انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ نیز شاهد تحوالتی 
در این حوزه ها باش��یم. برآورده��ا حکایت از آن 
دارند که چشم انداز بازارهای کاال نیز با تغییرات 
س��ریعی همراه خواهد بود. طی سال های اخیر، 
عوامل بنیادی عرضه و تقاضا، عامل اصلی حرکت 
بازارهای کامودیتی به ویژه ب��ازار نفت بوده اند. با 
این حال، امروز تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر دیدگاه 
سیاس��ت گذاران و تصمیم س��ازان به سرعت در 
حال افزایش اس��ت )این اتفاقی است که در دهه 
۱۹۷۰ میالدی نیز ش��اهد بودیم(. روشن است 
که جریان های تجاری همچن��ان یکی از عوامل 
مهم تحرک بازارهای کامودیتی خواهند بود، اما 
عوامل دیگری همچون تحوالت فناوری، تغییرات 
سیاس��ی و موانع تجاری نیز تاثی��ر فزاینده ای بر 
سطح قیمت ها خواهند داشت. پیش بینی می شود 
که میزان تقاضای نفت جهان برای نخستین بار 
در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در 
روز برسد اما نگرانی درباره تغییرات آب و هوایی 
و آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی همچنان 

مطرح خواهد بود. 
 S&P Global Platts مارتین فرانکل رئی��س
در پیامی با اش��اره به اینکه در س��ال ۲۰۱۹ باید 
منتظر اتفاقات غیرمنتظره ای باشیم، دیدگاه خود 
را درب��اره وضعیت بازارهای کاال در س��ال جدید 
 Investing تش��ریح کرد. همچنین وبس��ایت
Haven در یادداشتی به معامله گران بازارهای 
کاال توصیه کرد که در س��ال جدی��د پنج نمودار 
کاالیی را زیر نظر بگیرند. در این نوشتار، پنج نکته 

و پنج نمودار کاالیی مهم را مرور می کنیم.

پنج نکته
   ریسک های ژئوپلیتیک

در س��ال ۲۰۱۹ ای��ن احتم��ال وج��ود دارد که 
تنش های ژئوپلیتیک در مهمترین منطقه تولید 
انرژی جهان تشدید شود. در حال حاضر با اعمال 
تحریم های آمریکا علیه ایران، منطقه خاورمیانه 
در بطن این تنش ها قرار گرفته و با ریس��ک های 
متعددی مواجه است. عربستان سعودی هم )به 
عنوان بزرگترین تولیدکنن��ده نفت و بزرگترین 
اقتصاد منطقه( اگر در اج��رای برنامه اصالحات 
اجتماعی شکس��ت بخورد، به نگران��ی دیگری 
تبدیل خواهد ش��د. به دالیل مختل��ف اقدامات 
و فعالیت های دولتم��ردان ریاض زی��ر ذره بین 
کارشناس��ان سیاس��ی و فعاالن بازار انرژی قرار 
دارد و نوع واکنش حکومت عربستان در برابر این 
چالش ها، یکی از عوامل مهم تعیین قیمت نفت 
خام در س��ال ۲۰۱۹ خواهد بود. در همین حال، 

معامله گران از نزدیک مس��یرهای مهم صادرات 
نفت خام منطق��ه از طریق تنگه هرم��ز و دریای 
س��رخ را برای آگاهی از هرگونه اختالل احتمالی 

تحت نظر دارند. 
تح��ول در روابط روس��یه ب��ا آمریکا نی��ز یکی 
از مس��ایل مهم ژئوپلیتیک در س��ال ۲۰۱۹ به 
ش��مار می رود. تضاد و ناس��ازگاری موجود بین 
بزرگترین تولیدکننده انرژی جهان با بزرگترین 
مصرف کننده نفت خ��ام جه��ان از زمان جنگ 
سرد تاکنون سابقه نداشته است. روابط بین این 
دو کش��ور از عوامل مهم اثرگذار بر بازارهای کاال 
خواهد بود. یکی از اختالفات آمریکا با روسیه بر سر 
این است که مسکو به سرعت در حال دست اندازی 
و گس��ترش حضور خود در مناط��ق تحت نفوذ 
س��نتی واش��نگتن در خاورمیانه اس��ت. مسکو 
همچنین با تش��دید تحریم ها و محکومیت ها از 

سوی اروپا و آمریکا مواجه است. 
البته بازاره��ای کاال می توانند ای��ن نگرانی ها را 
دور بریزند. گس��ترش هم��کاری بی��ن اوپک و 
تولیدکنندگان غیراوپک به رهبری روسیه یکی 
از مواردی اس��ت که موجب خوش بینی فعاالن 
بازار است. با وجود تنش های سیاسی بین برخی 
تولیدکنن��دگان نفت خ��ام، ای��ن مجموعه )که 
۴۵ درصد عرضه جهانی نفت خ��ام را در اختیار 
دارد( نظم و توانایی خ��ود را در کاهش و کنترل 
عرضه نش��ان داده است. در س��وی دیگر جهان، 
تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا ت��ا حدودی 
توانسته اند نگرانی بازار نسبت به احتمال کمبود 
نفت خام به دلیل تنش های سیاسی را رفع کنند. 
در حال حاضر روزانه حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت 
خام در آمریکا تولید می شود و انتظار می رود این 

رقم در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کند.

   جنگ تجاری
در س��ال ۲۰۱۸ تاثیر منفی بدتر ش��دن روابط 
بین دو اقتصاد بزرگ جهان ب��ر بازار انرژی کامال 
مش��هود بود. قیمت نفت خام به دلیل نگرانی از 
کاهش تقاضا س��یر نزولی پیدا ک��رد. این وضع 
همچنان ادامه دارد و ممکن است در سال ۲۰۱۹ 
بازارهای ال.ان.جی هم از آسیب های آن در امان 
نمانند. چین بزرگتری��ن مصرف کننده نفت خام 
آسیاس��ت. پیش از آغاز تنش ها، می��زان واردات 
نفت خام چین از آمریکا از طریق خریدهای نقدی 
و قرارداد مدت دار تقریبا سه برابر شده بود. در ماه 
ژوئن گذشته، صادرات روزانه نفت خام آمریکا به 
چین به مرز ۴۵۰ هزار بش��که رسید که ۵ درصد 
کل واردات نفت چین بود. با این همه، با تشدید 
اختالفات تجاری بین دو کش��ور، از ماه ژوئن به 
بعد از این میزان کاسته شد و در حال حاضر نفت 
آمریکا به دیگر مشتریان آسیایی این کشور صادر 
می شود. انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ آمریکا نفت 

معرفی و بررسی 5 عامل و نمودار اثرگذار بر بازار 2019

جهش یا سقوط کامودیتی ها؟
  حبیب علیزاده



18

بیشتری را به منطقه جنوب شرق آسیا صادر کند. 
همزمان انتظار می رود پاالیشگاه های چین نیز 
مشتریان تازه ای در اروپا، آفریقا، کانادا و آمریکای 
التین پیدا کنند. چین در ماه سپتامبر یک تعرفه  
۱۰ درصدی بر صادرات ال.ان.جی آمریکا وضع 
کرد. حال مشتریان چینی به دنبال جایگزین در 
میان عرضه کنن��دگان ال.ان.جی از خاورمیانه، 
نیجریه، آسیای جنوب شرقی و استرالیا هستند. 
کارشناسان می گویند میزان تقاضای ال.ان.جی 
چین رو به افزایش است، بنابراین از دست دادن 
بزرگترین مصرف کننده آسیا زیان بزرگی برای 
تولیدکنندگان آمریکایی خواهد بود. اگر جنگ 
تجاری بین چین و آمریکا تش��دید ش��ود، همه 

کامودیتی ها از آن آسیب خواهند دید.

   حمایت گرایی
سیاست های حمایت گرایانه تاثیر زیادی بر بازار 
فلزات دارن��د و انتظار می رود این روند در س��ال 
۲۰۱۹ نیز ادامه داشته باشد. یک نمونه آشکار این 
سیاست ها، تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه ۱۰ 
درصدی بر واردات آلومینیوم است که به افزایش 
قیمت این فلز در بازار داخلی این کش��ور منجر 
شده اس��ت. تحریم شرکت روس��ال )بزرگترین 
تولیدکنن��ده آلومینیوم جهان( نی��ز به افزایش 
قیمت ها کمک کرده اس��ت. جدای از سیاست 
تجاری، برخی اقدامات تش��ویقی آمریکا نیز به 
افزایش تقاضای فلزات منجر شده است. اصالح 
برخی مقررات و اصالح��ات در بخش مالیاتی به 
افزایش فعالیت بخش تولید منجر شد به طوری 
که ش��اخص انجمن ملی تولیدکنندگان آمریکا 
در ماه ژوئن به رقم بی س��ابقه 6۳.6 واحد رسید. 
براس��اس گزارش پژوهش��ی این انجمن، در ماه 
اکتبر درصد تولیدکنندگان آمریکایی )از کوچک 
تا بزرگ( که نس��بت به آینده خ��ود خوش بین 

بودند، به رقم ۹۲.۵ درصد دست یافت.

   گشودن جبهه جدید
ش��رکت های ملی نفت برای افزایش کارآمدی 
خود هر روز بیش از پیش درگیر معامالت نفتی 

به شکل مستقیم می شوند. شرکت های ملی 
نفت در منطق��ه خاورمیانه 

پیش��تاز ای��ن رون��د 
شرکت  هس��تند. 

تجارت بین المللی عمان نخستین بازیگر منطقه 
در این عرصه بود ک��ه ام��روز در مجموعه ای از 
فعالیت ها )از نف��ت و فرآورده های پاالیش��ی تا 
محصوالت پتروش��یمی( در بازارهای آس��یایی 
حضور دارد. ش��رکت تجاری آرامک��و دفتری در 
سنگاپور افتتاح کرده است و قصد دارد به معامالت 
نفتی بپردازد. سرمایه گذاری مشترک دو شرکت 
سومو عراق و لیتاسکو روس��یه که سال گذشته 
انجام شد، نشان دهنده تمایل عراقی ها به حضور 
فعاالنه تر در بازارهای جهانی معامالت نفت خام 
است. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز با ایجاد یک 
بازوی معامالتی تالش می کند تا بیشترین بهره 
را از معامالت نفت خام ببرد. در مجموع، حضور 
بازیگران س��نتی در بازار معامالت رو به افزایش 
است و ممکن است در س��ال ۲۰۱۹ با تغییرات 

گسترده ای در صنعت معامالت روبه رو شویم.

   فناوری
پیش��رفت های نوین در عرصه فن��اوری موجب 
افزای��ش کارای��ی در همه بخش ه��ای صنعت 
کامودیتی ها ش��ده اس��ت. فن��اوری بالکچین 
طالیه دار این روند است که ماهیت بازارها را تغییر 
خواهد داد. امروز در س��ایه این فناوری، اصالح و 
مستندسازی معامالت فیزیکی با امنیت باالیی 
انجام می ش��ود. جایگزین ک��ردن پیگیری های 
فردی، تلفنی یا کاغذی با فرآیندهای دیجیتال، 
هزینه های معام��الت را کاهش می دهد. فرآیند 
شناسایی سریع مشتری در س��ایه برنامه بسیار 
امن مدیریت هویت فردی و شرکتی، کار تجارت 
با شرکای جدید را آس��ان تر می کند. دسترسی 

سریع و آسان به اطالعات مورد نیاز در بخش های 
تولید، عرضه، حم��ل و نقل و معام��الت بازار از 
دیگر ویژگی های مهم فناوری بالکچین در بازار 

کامودیتی ها به شمار می رود.
    پنج نمودار

در مقال��ه Investing Haven به پنج نمودار 
مهم اشاره و به معامله گران توصیه شده که آنها 
را زیر نظر بگیرند چون این نمودارها، زمان تغییر 
قیمت کامودیتی ها و مسیر حرکت آنها در سال 
۲۰۱۹ را نشان می دهند. بازارهای کامودیتی نه 
تنها به خاطر پتانسیل باالی درآمدزایی بلکه به 
دلیل مفهومی که ب��رای بازارهای جهانی دارند، 
از اهمیت زی��ادی برخوردارند. ب��ه عنوان مثال، 
عملکرد خوب بازارهای کاال ب��ه معنای افزایش 

ریسک پذیری و سطح مطلوب تورم است.
    نمودار تورم

براساس برآوردهای کارشناس��ان، این احتمال 
وجود دارد که تورم دور تازه ای از افزایش را تجربه 
کند. »شاخص تورم مارتین پرینگ« که در نمودار 
زیر نشان داده شده است، پیش بینی کارشناسان 
را تایید می کند. در این نم��ودار ارتباط بین نرخ 
تورم و قیمت طال از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ نشان 
داده شده است. حقیقتی که در این نمودار نهفته 
به این شرح است: پس از ثبت دو نقطه حضیض 
در س��ال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ و دو نقطه اوج در 
س��ال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ انتظار می رود که در 
سال های ۲۰۱6 و ۲۰۱۸ نیز دو نقطه حضیض 
به ثبت برسد که در این صورت، تورم آماده دور 
تازه ای از افزایش نرخ خواهد شد. به بیان دیگر، 
در سال ۲۰۱۹ نرخ تورم شاهد روندی صعودی 
خواهد بود و به دنب��ال آن، قیمت طال و 
بیشتر کامودیتی ها نیز با افزایش قیمت 

روبه رو خواهند شد. 



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

19

    نمودار نفت خام
قیمت نفت خام از آغاز س��ال ۲۰۱۸ در مجموع 
روندی افزایشی به خود گرفت اما این روند تا سه 
ماه پایانی سال گذشته متوقف شد به طوری که 
قیمت نفت خام سبک آمریکا در پایان سال بیش 
از ۲۵ درصد نسبت به آغاز سال کاهش پیدا کرد. 
اما با ش��روع س��ال ۲۰۱۹، قیمت ها دوباره روند 
صعودی به خود گرفتند. نمودار زیر نشان دهنده 
مسیر حرکت قیمت نفت از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ 

است. 
برخی کارشناس��ان معتقدند، همانند دوره های 
۲۰۰۸ ت��ا ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ ت��ا ۲۰۱۵ نفت خام 
ش��اهد س��قوطی دیگر خواهد بود. ام��ا عده ای 
می گوین��د، تحوالت غیرمنتظره اخی��ر در بازار 
ان��رژی جه��ان، احتم��ال افزای��ش قیمت ها را 
تقویت کرده اس��ت. به عنوان مثال، هماهنگی 
تولیدکنندگان اوپ��ک و غیراوپک برای کاهش 
عرضه یکی از عواملی اس��ت که این احتمال را 

تقویت می کند.

   نمودار کشاورزی
برآوردهای کارشناسان بر پایه نمودار زیر حکایت 
از آن دارد که سال ۲۰۱۹ زمان به نتیجه رسیدن 
کاالهای کشاورزی است. در واقع الگوی مثلثی 
بزرگی که طی ۱۰ س��ال گذش��ته شکل گرفته 
است، دو احتمال را پیش رو قرار می دهد: جهش 
یا سقوط. بر اساس نمودار تورم، احتمال جهش 
قیمت ها بیشتر از سقوط آنهاست. مسیر حرکت 
قیمت ها در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ می تواند 

مبنای مناسبی برای پیش بینی فراهم کند.

   نمودار قهوه
قهوه یکی از محصوالتی اس��ت که در نمودار باال 
)کشاورزی( به عنوان یکی از اجزا گنجانده شده 
اس��ت. اما دلیل انتخاب آن به عنوان یک کاالی 
واحد و اختصاص نمودار به آن این است که قیمت 
قهوه از س��ال ۱۹۹۹ ت��ا ۲۰۱۸ از الگویی جالب 
پیروی کرده که در شکل کامال مشهود است. تمام 
موارد ذکر شده برای بخش کشاورزی برای قهوه 
نیز صدق می کند. به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۹ 

شاهد اوجگیری قیمت قهوه خواهیم بود. 

   نمودار پاالدیوم
بررسی برآوردهای کارشناسان و آمارهای موجود 
نش��ان می دهد که روند حرکت قیمت پاالدیوم 
صعودی است. طی ۵ س��ال گذشته بازار این فلز 
با کمبود عرضه روبه رو بوده است )میزان کاهش 
عرضه و کمبود پاالدیوم در س��ال ۲۰۱۸ به ۱.۲ 
میلیون اونس رسید که عامل اصلی آن، تقاضای 
بخش خودروسازی بوده اس��ت(. در حال حاضر 
بیشتر شاخص ها از افزایش قیمت این فلز همگام 

با طال خبر می دهند.
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ارزش کل معامالت بـورس کاالی ایران در 10 
ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی 
و مالی با رشـد 75 درصدی رو به رو شد و به 

بیش از 1.527 هزار میلیارد ریال رسید�
به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«، آمار 
معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در 10 
ماهه سال 97 حاکی از آن است که در این بازار 
و در مجموع بیش از 20 میلیون و 119 هزار تن 
محصول به ارزشـی بیش از 664 هزار میلیارد 
ریال داد و سـتـد شد که نسـبت به مـدت 
مشابه سال گذشته کاهش  6  درصدی حجم و 
رشد 72 درصدی ارزش را تجربه کرده است�

  تاالر کشاورزی
در 10 ماهـه سـال 97 و در تـاالر محصوالت 
کشـاورزی یک میلیون و 935 هزار و 378  
تن محصول به ارزشـی بالـغ بر 26 هـزار و 
454 میلیارد ریال دادوسـتد شد که حجم و 
ارزش معامالت این تاالر در مقایسـه با مدت 
مشابه سال گذشته با کاهش حجم  21 و 3/2  

درصـدی مواجه شد�
در این تاالر  یک میلیـون و 667 هزار و 670 
تن گندم، 52 هزار و 70 تـن روغن خام، 180 
هزار و 444 تن شـکر، 22 هزار و 52 تن جو، 
یک هزار و 420 تن خرما، 3 هـزار و 350 تن 
دانه های روغنی و 66 تـن زعفران به فروش 
رسیده است� همچنین مقدار یک میلیون و 
60 هزار و 500 عدد جوجه یک روزه گوشتی 
نیز طی دوره سـال 1397 مورد معامله قرار 

گرفته است� 

  تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی
همچنین طبق آمار 10 ماهه بیش از 8 میلیون 
و 373 هزار و 963 تن محصول به ارزش بیش 
از 170 هـزار میلیارد ریال در تـاالر فرآورده 
های نفتی به فروش رسـید که حجم و ارزش 
محصوالت معامله شده در این تاالر به نسبت 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 3  

و رشد  119 درصدی را تجربه کرد�

در این تاالر بیش از سه میلیون و 888 هزار 
تن وکیوم باتوم، سه میلیون و 586 هزار تن 
قیـر،  507 هزار و 70 تن لوب کات، 266 هزار 
و 933 تن گوگرد، 62 هزار و 566 تن روغن، 
25 هزار و 260 تن سالپس واکس و 37 هزار 
و 953 تن عایق رطوبتی معامله شد� در تاالر 
محصوالت پتروشیمی بورس کاال نیز طی 10 
ماه امسال، بیش از  سه میلیون و 750 هزار تن 
محصول به ارزش بیش از 228 هزار میلیارد 
ریال داد و ستد شد که حجم و ارزش معامالت 
این بازار رشـد 14 و 89 درصدی را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشتـه تجربه کرده است� 
به این ترتیب در این تـاالر دو میلیون و 561 
هزار و 859 تن مواد پلیمری، یک میلیون و 
187 هزار و 658 تن مواد شیمیایی و  1.250 

تن گازها و خوراک ها به فروش رسید�

  تاالر صنعتی و معدنی
آمـار معامالت تـاالر محصـوالت صنعتی و 
معدنی نیز نشـان می دهد که طی 10 ماهـه 
امسـال، 6 میلیون و یک هـزار و 984  تـن 
محصول به ارزش بیش از 235 هزار میلیارد 
ریال مورد داد و ستد قرار گرفت که ایـن تاالر 
کاهش حجم  13/7 و رشد 50 درصدی ارزش 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

را تجربـه کرد �
در این تاالر پنج میلیـون و 127هزار و 638 
تن فوالد، 191 هزار و 500 تن آهن اسفنجی، 
175 هزار و 35 تن مس، چهار هزار و 660 تن 
کنسانتره مولیبدن معامله شد� همچنین 114 
تن طال به ارزش بیـش از 389 هزار میلیون 

ریال در این تاالر مورد معامله قرار گرفت� 

  بازار فرعی
حجم معامالت بـازار فرعـی طی مدت 
مذکور 57 هـزار و 560 تـن محصول به 
ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال مورد 
داد و سـتد قرار گـرفت  کـه ایـن تاالر 
کاهـش 58 درصـدی حجم و رشـد 12 
درصــدی ارزش معامالت نسـبت بـه 
مـدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد�

   بازار مشتقه
همچنین آمار معامالت قراردادهای مشتقه 
بورس کاالی ایـران بیانگر آن اسـت که در 
مجموع در این بازار 13 میلیون و 497 هـزار 
و 704  قـرارداد به ارزش بیـش از  799 هزار 
میلیارد ریال منعقد شـد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد 320 درصدی حجم 
و 67 درصـدی ارزش معامالت را نشـان می 

دهد�
به این ترتیب از ابتدای امسـال تا پایان دی 
ماه  بیش از 13 میلیـون و 482 هزار قرارداد 
آتی به ارزش بیش از  798 هزار میلیارد ریال 
منعقد شـد که نسـبت به مدت مشابه سال 
گذشـته با رشـد 325 درصدی حجم و 67 
درصدی ارزش رو به رو شده است � در ایـن 
مدت همچنین 15 هزار و 326  قرارداد اختیار 

معامله منعقد شد�

  بازار مالی
همچنیـن در 10 ماهـه امسـال و در بازار 
مالی بـورس کاال که شـامل اوراق سـلف 
موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و 
صندوق سرمایه گذاری است، بیش از یک 
میلیارد و 996 میلیون و 897 هزار قرارداد 
به ارزش بیـش از 63 هزار میلیـارد ریال 
منعقد شـد که حجم و ارزش قراردادهای 
این بازار نیز در مقایسـه با 10 ماهه سـال 
96 با رشد چشمگیر 265 و 589 درصدی 

مواجه شد�

 زیر و بم
 آمار 10ماهه تاالر نقره ای

  امید امانی
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معامالت اختیار معامله برای اولین بار در بازار سرمایه در 
۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۵ در بورس کاالی ایران با دارایی پایه 
سکه طال راه اندازی شد. در ابتدای راه اندازی تنها امکان 
دادوستد اختیارمعامله خرید سکه طال فراهم شده بود که 
با توجه به استقبال گسترده فعاالن بازار از این معامالت، 
امکان معامله اختیار معامله فروش سکه طال نیز ایجاد شد.  
مهمترین کارکرد اختیار معامله همانند قراردادهای آتی، 
فراهم کردن امکان پوشش ریسک نوسانات قیمت است، 
بطوریکه از قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی به 
عنوان دو خویشاوند نزدیک به هم یاد می شود. خاستگاه 
هر دو ابزار مالی، قراردادهای اختیار و آتی، با گروهی از 
محصوالت کشاورزی از قبیل غالت گره زده شده است. 
برخی معتقدند که استفاده از قرارداد اختیار معامله به 
۳۵۰ سال پیش از میالد باز می گردد، هنگامی که ارسطو 
در کتاب خود داستان تالس را نقل می کند، یک فیلسوف 
و ریاضیدانی که فرصتی برای خود ایجاد می کند و حق 
استفاده از کارگاه های روغن کشی زیتون را قبل از یک 

فصل پر محصول، خریداری می کند. بنابراین استفاده از این ابزار جهت پوشش 
ریسک نوسانات قیمتی محصوالت کشاورزی سابقه ای بس دراز دارد. 

در همین راستا بورس کاالی ایران پس از راه اندازی موفقیت آمیز معامالت گواهی 
سپرده زعفران در سال قبل و سپس راه اندازی قراردادهای آتی زعفران در اوایل 
س��ال جاری، درصدد راه اندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران است. با توجه 
به استقبال بی نظیر از قراردادهای آتی زعفران و با بررسی های انجام شده به نظر 
می رسد که راه اندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران نیز به دلیل جذابیت های 
خاص این ابزار مورد استقبال قرار خواهد گرفت. راه اندازی معامالت قراردادهای 
اختیار معامله زعفران عالوه بر ایجاد ابزاری جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت 
منجر به متنوع ش��دن ابزارهای مالی در بورس کاالی ایران و در نتیجه افزایش 
عمق و کارایی س��ایر بازارهای معامالتی زعفران در بورس کاالی ایران از جمله 

قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران می شود. 

  مفهوم قرارداد اختیار معامله
اختیار معامله قراردادی است که بر اساس آن دارنده یا خریدار قرارداد حق )اختیار( 
دارد که مقدار معینی از دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص 
خریداری یا به فروش برساند، اما در طرف مقابل واگذار کننده یا فروشنده قرارداد 
متعهد است که در صورت درخواست طرف مقابل به خرید یا فروش دارایی اقدام 
کند. همانطور که در تعریف مشخص است، دارنده اختیار هیچ گونه تعهد یا الزامی 
برای معامله دارایی موضوع قرارداد در سررسید تعیین شده ندارد که البته در ازای 
دریافت این حق مبلغی به عنوان قیمت اختیار به فروشنده یا واگذارکننده اختیار 
پرداخت می کند. در واقع واگذار کننده اختیار به دلیل ریسکی که متحمل می شود 
این مبلغ را دریافت خواهد کرد. اینکه این مبلغ به چه میزانی باشد باید گفت که 
براساس مکانیزم بازار در بورس کشف می شود و عوامل مختلفی از قبیل نرخ نقدی 
دارایی پایه، قیمت اعمال تعیین ش��ده در قرارداد اختیار، اختیار خرید یا اختیار 

فروش بودن، سررسید قرارداد و.... بستگی دارد.

  مزایای و کارکردهای قراردادهای اختیار معامله 
اولین کارکرد قرارداد اختیار همانطور که بیان شد، ابزاری جهت پوشش ریسک 

است. با راه اندازی قرارداد اختیار معامله زعفران این امکان بوجود می آید که افرادی 
که خواهان ریسک کمتری هستند، ریسک خود را به کسانی که ریسک پذیری 
باالتری دارند منتقل نمایند. با توجه به اینکه این بازار در تخصیص مجدد ریسک 
بین س��رمایه گذاران تاثیر زیادی دارد، هیچ کس مجبور ب�ه تحمل یک س��طح 
ناخوشایندی از ریسک نیست. بنابراین کشاورزان و فعاالن بازار مشتقه که توان 
تحمل ریس��ک قراردادهای آتی زعفران یا بازار گواهی سپرده زعفران را ندارند، 
می توانند وارد بازار قراردادهای اختیار معامله زعفران شوند. این موضوع در خصوص 

قراردادهای اختیار معامله سکه طال کامال مشهود بود. 
دومین مزیت قراردادهای اختیار معامله وجود اهرم معامالتی است. با توجه به 
اینکه در زمان ورود به قرارداد اختیار معامله نیاز به ارائه کل ارزش قرارداد یا تحویل 
کاال به طرف مقابل نیست، بطوریکه دارنده اختیار تنها قیمت اختیار را می پردازد 
که به مراتب کمتر از قیمت دارایی پایه قرارداد است و واگذارکننده اختیار نیز تنها 
درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان وجه تضمین تودیع می کند، امکان استفاده از 
اهرم معامالتی فراهم می شود و افراد می توانند چند برابر سرمایه فعلی خود وارد 

معامله شوند. 
در خصوص قراردادهای اختیار معامله زعفران نیز الزم به ذکر است که هزینه های 
معامالتی پایین تری نسبت به بازار قرادادهای آتی زعفران دارد، دلیل این موضوع 
نیز این نکته است که کارمزدهای معامالتی قراردادهای اختیار معامله براساس 
ارزش معامالتی قرارداد محاسبه و اخذ می شوند نه ارزش اعمال قرارداد که این 
موضوع نقش زیادی در کم بودن کارمزدهای قراردادهای اختیار معامله زعفران 

خواهد داشت. 
عالوه بر موارد فوق با توجه به تکمیل بودن زیرساخت های معامالتی قراردادهای 
اختیار معامله، به دلیل فعال بودن قراردادهای اختیار معامله س��که طال، امکان 
معامله قراردادهای اختیارمعامله زعفران از طریق سامانه برخط برای تمامی فعاالن 
بازار مشتقه بورس کاالی ایران فراهم است. امکان معامله برخط به طور حتم نقش 
مهمی در راه اندازی موفقیت آمیز قراردادهای اختیار معامله زعفران و استقبال 

فعاالن از این بازار خواهد داشت.
تمامی شرکت های کارگزاری بورس کاالی ایران که مجوز معامالت مشتقه را دارند 
می تواند خدمات مربوط به معامالت قراردادهای اختیار معامله را به مشتریان خود 

ارائه نمایند و در این خصوص نیاز به اخذ مجوز جدید نیست.

زعفران آپشن دار می شود
شمارش معکوس برای راه اندازی قرارداد اختیار معامله طالی سرخ
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بررس��ی آمار معامالت زعفران در ب��ورس کاالی 
ایران حاکی از آن اس��ت که از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
تا پایان دی ماه، در س��ه بخش معامالت فیزیکی، 
گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی در مجموع 
رقمی معادل بیش از ی��ک میلیارد و ۱۸۸ میلیون 
گرم معادل ۱۱۸۸ تن زعفران معامله ش��ده است. 
این حج��م از محص��ول طالی س��رخ در حالی در 
تاالر نقره ای مورد معامله قرار گرفته است که عدد 
قابل توجهی در بازار زعفران محسوب می شود و با 
برآورد تولید ساالنه ۳۵۰ تنی زعفران در ایران، در 
بازارهای فیزیکی، گواهی سپرده کاالیی و معامالت 
قراردادهای آتی در مجموع معادل گردش حدود 
۳.۴ برابری کل زعفران تولیدی سال ۱۳۹۷در کل 
کشور و به عبارت بهتر معادل کل تولید کشور طی 

سه سال است. 
بررس��ی آمارهای معامالتی ب��ورس کاالی ایران 
حاکی از آن است که در بازار فیزیکی در حالی بیش 
از 66 تن محصول مورد معامله قرار گرفته که این 
رقم در دوره مشابه سال گذشته ۱۲۵کیلوگرم بوده 
است. بطوریکه ارزش معامالت طالی سرخ در بازار 
نقدی از رقم 6 میلیارد و ۵۰6 میلیون ریال سال ۹6 

به بیش از ۳۷۸۱ میلی��ارد و ۴۱۳ میلیون ریال در 
سال جاری افزایش یافته است.

براساس این گزارش، معامله این میزان طالی سرخ، 
۱۴درصد از ارزش کل بازار محصوالت کشاورزی 
بورس کاال را به خود اختصاص داده است. )نمودار ۱(

  تفکیک معامالت طالی س��رخ در ب��ازار فیزیکی 
نش��ان می دهد که زعف��ران رش��ته ای درجه یک 
)پوشال مرغوب( با سهم ۲6 درصدی بیشترین سهم 
را به خود اختصاص داده و پس از آن سبد زعفران 
س��هم ۲۵ درصدی را در اختی��ار دارد. همچنین 
زعفران رشته ای درجه یک )پوشال معمولی( سهم 
۲۴ درصد در رتبه س��وم معامالت زعفران در بازار 

فیزیکی قرار گرفته است.)جدول ۱( 
همچنین ارزش معامالت زعفران در بازار فیزیکی 
به تفکیک اس��تان تولیدکننده حاکی از آن است 
که خراس��ان رضوی ح��دود ۹۴ درص��د از ارزش 
کل معامالت را کس��ب کرده و 6 درصد مابقی نیز 
به اس��تان خراس��ان جنوبی تعلق دارد. )نمودار و 

جدول ۲(
براس��اس آمارهای موجود، در بازار گواهی سپرده 
کاالیی نیز تا پای��ان دی ماه امس��ال معامله گران 
تعداد ۲۲ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷6۷ گواهی سپرده 
زعفران را طی ۵۱ ه��زار و ۷۰۰ دفعه معامله، از دو 

انبار زرین زعفران مش��رق زمین و سازمان تعاونی 
روس��تایی معامله کردند ک��ه ارزش این معامالت 
به رقم��ی بی��ش از ۲۳۰۵ میلی��ارد و ۱۳ میلیون 

ریال رسید.
در میان نمادهای معامالتی در ای��ن بازار زعفران 
نگین تحویلی انب��ار زرین زعفران مش��رق زمین 
با ارزش معامالت��ی بی��ش از ۲۰۲۱ میلیارد ریال 
و با س��هم ۸۸ درصدی، بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالت را به خود اختصاص داده اس��ت. )جدول 

و نمودار ۳(
  بررس��ی عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 
سال جاری بورس کاالی ایران در بازار مشتقه نشان 
می دهد که معامله گران در ای��ن مدت در مجموع 
۱۱ میلیون و ۱۵۵۰ ق��رارداد آتی زعفران نگین و 
رشته ای را به ارزش ۱۵۱ هزار و ۷6۹ میلیارد و ۵6۰ 
میلیون ریال منعقد کردند. طی ای��ن بازه زمانی، 
قراردادهای آتی زعفران نگی��ن بیش از ۱۵۰ هزار 
و ۹۳۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ری��ال از کل ارزش 
معامالت بازار مشتقه زعفران را به خود اختصاص 
داده است. در جریان این معامالت، ۸۰ هزار و ۳۱۸ 
قرارداد آتی زعفران رشته ای منعقد شده و بیش از 
۱۰ میلیون و ۹۲۱ هزار ق��رارداد مابقی نیز بر پایه 

دارایی زعفران نگین بوده است. )جدول ۴(

 معامله زعفران 3 سال ایران 
در 10 ماه

  ساناز صمدی

از ابتدای سال تا پایان دی ماه 1188تن زعفران در بازارهای بورس کاال دست به دست شده است
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نمودار 1

نمودار 2

جدول�1 آمار معامالت زعفران در بازار فیزیکی 

جدول 2� آمار معامالت گواهی سپرده زعفران به تفکیک استان تولیدکننده

جدول 4� آمار معامالت قراردادهای آتی زعفران نمودار 3

جدول 3� جزییات آمار معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران
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 چرا با توجه به تولید بیـش از 90 درصد زعفران 
جهان در ایران، همچنان اسـپانیا تعیین کننده 
قیمت زعفـران در جهان اسـت؟ این مهم ترین 
سوالی است که در خصوص بازار زعفران ایرانی 
مطرح اسـت� چراکه ایران به عنـوان بزرگترین 
تولید کننده زعفران جایگاه مناسـبی در سهم 
از تجارت جهانی زعفـران ندارد� عـالوه بر این 
محصول زعفران در کشـور با نوسـانات قیمتی 
مواجه بوده و همواره در اختیـار دالالن و برخی 
از صادرکنندگان بوده اسـت� به طـوری که این 
واسطه ها در زمان افت قیمت محصول سودهای 
کالنی به جیب می زنند� در اوایل خرداد 97 پس 
از گذشت 10 سـال از راه اندازی قراردادهای آتی 
سکه، معامالت آتی زعفران به منظور شفافیت 
قیمتی، پوشش ریسک نوسانات قیمت و همچنین 
کوتاه نمودن دست دالالن از این بازار 
در بورس کاال راه اندازی شـد� در 
رابطه با مزایای معامالت زعفران 
در بورس کاالی ایران به گفت و 
گو با حمیدرضا برادران شـرکا 
پرداخته ایم� وی که اقتصاددان 
و کارشناس ارشـد اقتصادی و 
اسـتاد بازنشسـته 
ه  نـشــکـد ا د
دانشگاه عالمه 
طبـاطبـایـی 
است، معاون 

رییس جمهوری ایـران در دولت هفتـم بوده و 
عنوان ریاسـت و معاونـت اقتصادی سـازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست و دانشیار 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فلوریدا ایاالت 

متحده آمریکا را در کارنامه کاری خود دارد�
شـرکا در بیان مزایای راه انـدازی معامالت آتی 
زعفران اظهار داشـت: راه انـدازی این معامالت 
برای تولیـد و مصرف کننـده به طـور همزمان 
مزیت های زیادی دارد که اصلی ترین آن، پوشش 
ریسـک های قیمتی اسـت� هنگامـی که یک 
تولیدکننده می تواند از امـروز محصول را برای 
آینده با قیمتی مناسب به فروش برساند، عالوه 
بر اینکه انگیزه وی برای افزایش تولید دو چندان 
می شود، از افت قیمت زعفران در زمان برداشت 
محصول تحت تاثیر اقدامات دالل ها نیز در امان 
می ماند� البته مصرف کننـدگان نیز که از قیمت 
زعفران در آینده اطمینـان ندارند، می توانند از 
امروز به مقـدار نیاز و با قیمتی مشـخص خرید 
نمایند و به این ترتیب آنها نیز از نوسان قیمت در 

آینده بیمه می شوند�

   خارجی ها طرفدار سایت انگلیسی بورس 
کاال 

وی در خصوص میزان موفقیـت بورس کاال طی 
گذشـت یکسـال از زمان راه انـدازی معامالت 
زعفران گفت: از زمان راه اندازی معامالت زعفران 
در بورس کاال مدت زمان زیادی نمی گذرد و نباید 
توقع داشت که این بازار بتواند در طول یکسال 
کل مشکالت قدیمی بازار زعفران را حل کند� اما 
در همین مدتی کـه از آغاز فعالیت این معامالت 
می گذرد، این بازار در واقعی سازی قیمت زعفران 
در ایران اثرات بسـیار مثبتی داشـته و با توجه 
به اینکه کشورهای هدف ما هم از طریق سایت 
انگلیسـی بورس کاالی ایران به آمار معامالت و 

قیمت های کشف شده دسترسـی دارند، تاثیر 
مهمی در شفاف سازی قیمت ها در سطح جهانی 
هم داشـته اسـت� وی با ابراز امیدواری نسبت 
به اینکه این رونـد صعودی در رونـق معامالت 
زعفران در بورس کاال ادامه دار خواهد بود، افزود: 
امیدواریم این رونـد ادامه یابـد و در آینده این 
بورس از محصـول زعفران به همـه محصوالت 
کشاورزی که به ویژه از جنبه صادراتی برای کشور 
اهمیت دارند، فراگیر شود� چراکه معامله از طریق 
بورس، در حوزه کیفیت محصول تحویلی اطمینان 
خاطری را برای خریدار خارجی ایجاد می کند و 
قطعا در جهانی سازی محصوالت کشاورزی ایران 
و در سال های آتی در حوزه برندسازی خیلی به 

کشور کمک خواهد کرد�

   استقبال جوانان از قرارداد آتی زعفران
شرکا در خصوص میزان اسـتقبال فعاالن بازار 
زعفران از معامالت آتی بـورس کاال اظهار کرد: 
در بازار آتی در حالی زعفـران به عنوان دومین 
کاال پذیرش شـده و معامله می شـود که شور و 
شوق خوبی هم در این بازار از سوی معامله گران 
و سرمایه گذاران قابل مشاهده است؛ بطوریکه 
حتی شنیده ام که خیلی از جوانان عالقه مندی 
خود را بـرای ورود به ایـن بازار نشـان داده اند� 
به گفته این اقتصاددان، معامـالت قراردادهای 
آتی زعفران شرایطی را فراهم می کند تا جلوی 
نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و در بازارسازی و 

بازاریابی این کاال در آینده موثر باشد�

   ارزشمندی خوشحالی زعفران کاران
این اسـتاد اقتصاد با بیان اینکه هنوز بسـیاری 
از کشـاورزان از مزایای راه اندازی معامالت آتی 
زعفران اطـالع کافی ندارند، گفـت: تا جایی که 
اطالع دارم کشاورزان علی رغم اینکه شاید هنوز 
از مزایای این بازار مطلع نباشند، از این روندی که 

گفت و گو با رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزي کل کشور

خوشحالــی زعفــران کــاران 

ارزشمند است 
خارجی ها طرفدار سایت انگلیسی بورس کاال شده اند

  سودابه کیوان فر
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در پی شفافیت قیمتی در بازار زعفران به کمک 
بورس ایجاد شده، خوشحال هستند و ما در طول 
یکسال اخیر به کمک بورس کاال توانستیم قیمت 

محصول را به قیمت واقعی آن نزدیک کنیم� 
وی ادامه داد: گرچه در این رابطه راهی طوالنی در 
پیش رو داریم که امیدواریم با همکاری همه دست 
اندرکاران بازار زعفران اعـم از تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان و صادرکنندگان بتوانیم به نقش 
کامل و واقعی بورس کاال در سطح بین المللی نیز 
دست یابیم� شرکا تاکید کرد: طبیعی است که با 
در اختیار داشتن سهم حدود 90 درصدی از حجم 
تولید زعفران در جهانی، باید مرجع قیمتی این 
محصول را نیز در اختیار داشته باشیم� چون تمام 
دنیا قبول دارند که ایران تولیدکننده عمده و اول 
زعفران جهان است و براساس منطق، حق ماست 
که بتوانیم به کمک بورس کاال مرجع قیمتی دنیا 
باشـیم� وی در خصوص اینکه چرا تاکنون ایران 
نتوانسته مرجعیت قیمت های جهانی را در اختیار 
خود بگیرد، تصریح کرد: اگر تاکنون به این مهم 
دسـت نیافته ایم، متاسـفانه کم کاری از جانب 
خودمان بوده است� در این راستا، در کنار انجام 
مطالعات بازار، بازارسنجی، بازارسازی، R&D و 
تبلیغات، حضور در مجامع و نمایشگاه های بین 
المللی، بورس کاال نیز می تواند با ایجاد شفافیت 
قیمتی مرجعیت قیمتی را به دست بگیرد� در این 
صورت ارزش افزوده باالیی برای کشور و فعاالن 
حوزه زعفـران ایجاد خواهد شـد و فرصت های 

شـغلی جدیدی را به وجود خواهد آورد و ایران 
را به جایگاه واقعـی خود در بـازار این محصول 

می رساند� 

    راه اندازی فدراسیون زعفران
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید کرد: 
البته بنده معتقدم یکی از بخش هایی که می توانیم 
اقدامات توسـعه ای زیـادی در آن انجام دهیم، 
در حوزه تولید محصوالت کشاورزی و صادرات 
آن است که می توان از بستر بورس برای توسعه 
آنها بهره برد؛ چراکه ایـران در حوزه محصوالت 
کشـاورزی قابلیـت رقابتی زیـادی را بـا دیگر 
کشورها در اختیار دارد� در این رابطه، پیشنهاد 
بنده این اسـت ما مثل بسـیاری از کشـورهای 
موفق دنیا نیازمند راه اندازی فدراسـیونی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران هستیم 
تا به کمک آنها اقدامات توسـعه ای بیشـتری را 
به کمک بخش خصوصی انجام دهیـم� البته به 
این معنا نیسـت که نمی خواهیم از دولت کمک 
بگیریم؛ بلکه ممکن اسـت همین فدراسیون ها 
در روند اموری که به آنها واگذار می شود، بتواند 
از تسـهیل گری و نقـش حمایتی دولـت بهره 
بگیرد� چراکـه گاهی بخش خصوصـی نیازمند 
دریافت تسـهیالت و یا تصویـب قوانین جدید 
در مجلس بوده و در این موارد، پیشـرفت امور و 
انجام اقدامات توسعه ای به نقش و حمایت دولت 
وابسته است� شرکا با تاکید مجدد بر اینکه عرضه 

زعفران در بورس و راه اندازی تشکل ها هم به نفع 
بخش خصوصی و هم به نفع دولت اسـت، گفت: 
دولت با ارتباطی که با این تشکل برقرار می کند، 
می تواند نقطه نظرات فدراسیون تولیدکنندگان 
و نیز فدراسیون صادرکنندگان را دریافت کند� 
بر همین اسـاس، تصور می کنم با توجه به اینکه 
زعفران یکی از محصوالت اسـتراتژیک و ملی 
ایران محسوب می شود، ایجاب می کند که چنین 
تشکلی را داشته باشیم و بتوانیم قدم های بزرگی 
را در زمینـه بهبـود وضعیت زراعـی محصول، 
به کارگیری سیسـتم های جدید کاشت، داشت 
و برداشـت و ازدیاد برداشـت در واحد سطح در 
فدراسیون تولیدکنندگان برداریم�  به گفته وی، 
در فدراسـیون صادرکنندگان نیز می توانیم در 
حوزه R&D و برندسازی زعفران ایرانی در دنیا 
اقدام کرده و در ارتباط با کشـورهای مقصد، به 

صادرکنندگان بیشتر کمک کنیم�
شرکا اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود 90 درصد 
از کل تولیـد زعفران در جهـان در اختیار ایران 
اسـت، به کمک بورس کاال و این فدراسیون ها، 
می توانیم به همین نسبت از صادرات زعفران دنیا 
و عایدات ناشی از آن را نیز به کشورمان اختصاص 
دهیم� ضمـن اینکه می تـوان به سـمت تولید 
محصوالت جانبی زعفران حرکت کرد تا در دنیا 
عالوه بر خواص و کاربردهـای خوراکی زعفران، 
حوزه دارویی آن نیز هم به مردم کشورمان و هم 

به مردم دیگر کشورها شناسانده شود�
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تضمین خرید یا قیمت 
 کدام بهتر است؟

"احتمال کاهش تولید گندم در س��ال آینده". 
این رخدادی است که فعاالن حوزه کشاورزی 
برای تولید این کاالی استراتژیک در سال آینده 
پیش بینی می کنند. علتش هم این اس��ت که 
کش��اورزان می گویند نرخی را که دولت برای 
خرید تضمین��ی گندم در س��ال آینده تعیین 
کرده اس��ت، هم ردیف با نرخ تورم نیست و اگر 
کشاورزان قرار باش��د گندم خود را مطابق نرخ 
تضمینی اعالم شده توس��ط دولت بفروشند، 
برایش��ان صرف نمی کند و بهتر اس��ت بجای 
کاشت گندم، یا محصول دیگری بکارند و یا این 

که زمین خود را بایر رها کنند.
در مقاب��ل اما برخی کارشناس��ان عنوان کرده 
اند همین نرخی را هم که برای خرید تضمینی 
گندم در س��ال آینده تعیین ش��ده، زیاد است 
و دولتم��ردان هر چقدر دخ��ل و خرج بودجه 
س��ال آینده را جابه جا کنند، از این رقم بیشتر 
نمی توانند به کش��اورزان بابت خرید تضمینی 

بدهند.
بر این اساس خرید تضمینی که روزی قرار بود 
دستگیر دولت و کشاورزان باشد، حاال به محل 
مناقش��ه ای برای طرف عرضه و تقاضا تبدیل 

شده است.
از این رو نگاهی به جزئیات طرح خرید تضمینی 
بیانگر این موضوع است که براساس این طرح 

هر س��اله دولت مکلف اس��ت برای محصوالت 
کش��اورزی قیمتی را اعالم کند که طبق آن، با 
پایان یافتن سال زراعی محصوالت را با قیمت 
اعالمی )نه کمتر و نه بیش��تر(، از کش��اورزان 

خریداری کند.
بر این اساس در قانون تضمین خرید محصوالت 
اساسي کشاورزي که در ۲۱ شهریورماه ۱۳6۸ 
به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی و در یک 
روز بعد به تایید ش��وراي نگهبان رسیده، آمده 
اس��ت: به منظور حمای��ت از تولید محصوالت 
اساسي کشاورزي و ایجاد تعادل در نظام تولید 
و جلوگیري از ضایعات محصوالت کشاورزي و 
 ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه 
ساله خرید محصوالت اساسي کشاورزي) گندم، 
برنج، جو، ذرت، چغندر، پنب��ه وش، دانه هاي 
روغني،  چاي، سیب زمیني، پیاز و حبوبات( را 
تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمیني 
را اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهاي 

ذیربط اقدام کند.
در این راس��تا وزارت کش��اورزي موظف است 
همه  س��اله قیمت خرید تضمیني محصوالت 

فوق الذکر را با رعایت هزینه هاي واقعي تولید و 
در یک واحد  بهره برداري متعارف و فقط رابطه 
مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزي تعیین 
و حداکثر تا آخر تیرم��اه به هیات دولت تقدیم 
کند؛ به نحوی که قیمت ها در شهریورماه همان 

سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. 
بدین منظور دولت موظف اس��ت قیمت هاي 
مصوبه مزبور را قب��ل از آغاز هر س��ال زراعي 
) آخر شهریورماه( از طریق رسانه هاي عمومي 

اعالن نماید. 
در ه��ر حال، ش��اید ب��ه دلی��ل وج��ود کم و 
کاستی هایی در سیاست خرید تضمینی باشد 
که از زم��ان تصویب قانون افزای��ش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، 
عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار 
مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شده 
است که براساس آن تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی می توانند محصوالت خود را در بازار 
بورس تخصصی کاالی کشاورزی )بورس کاالی 
ایران( عرضه کنن��د و در صورت کاهش قیمت 
بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده از 
سوی دولت نیز مابه التفاوت آن توسط دولت به 

تولیدکنندگان پرداخت می شود. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر "قیم��ت تضمین��ی" ی��ا 
Guarantied Price نوع��ي از فعالی��ت 
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اقتصادي دولت در مکانیس��م بازار آزاد اس��ت 
که بر پای��ه آن دولت آمادگي و تعه��د خود را 
براي خرید هر مقدار از کاالیي خاص )معموال 
محصوالت کشاورزي استراتژیک مانند گندم( 
به قیمتي معین اعالم مي دارد و تولیدکنندگان 
در صورت افت قیمت بازار به سطحي پایین تر 
از قیمت یا نیافتن مش��تري در بازار مي توانند 
کاالي خود را به این قیمت به دولت بفروشند. 

بر این اس��اس در سیاس��ت قیم��ت تضمینی 
دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، 
به نحوی که اگر کش��اورز محصول خود را در 
بورس کاالی ایران در قیمتی پایین تر از خرید 
تضمینی فروخ��ت، دولت مابه التف��اوت آن را 
تامین کن��د و اگر ه��م بی��ش از آن فروخت، 

سودش به جیب کشاورز می رود.
در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست 
در راس��تای حمایت از تولید و تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی هم باید گفت کشاورزان 
طی سال های گذشته همواره با چالش وصول 
مطالبات خ��ود مواجه بوده و دول��ت نیز برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، 
فش��ار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. 
به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب 
اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی 
تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات 

کشاورزان نیز سروسامان یابد. 
در خصوص چگونگی اجرای قیمت تضمینی هم 
باید گفت معامالت قیمت تضمینی محصوالت 
کش��اورزی در قالب معامالت گواهی س��پرده 
کاالیی انجام می پذیرد. بر این اس��اس کشاورز 
کاال را به انب��اردار تحوی��ل داده و در ازای آن 
پس از اخذ کد معامالت بورس��ی اوراق بهادار، 
گواهی سپرده کاالیی دریافت و از طریق سامانه 
معامالت اوراق بهادار اقدام به فروش محصول 
می کنن��د. وجه معامل��ه نیز پ��س از دو روز به 

حساب کش��اورز واریز ش��ده و خریدار پس از 
خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.

البته گویا قیمت تضمینی به دلیل مزایایی که 
برای کش��اورزان دارد در این مدت کوتاه مورد 
اقبال و استقبال کش��اورزان قرار گرفته است؛ 
به عنوان مث��ال موفقیت اج��رای طرح قیمت 
تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس 
کاال که از سال ۱۳۹۴ در کش��ور اجرایی شده 
است، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای 
محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به 
طوری که در سال ۸6 شاهد اجرایی شدن این 
طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در 

چهار استان بودیم.
عالوه بر این همان گونه که اش��اره شد اجرای 
سیاس��ت قیم��ت تضمین��ی گندم یک��ی از 
مهم ترین اقداماتی است که کارشناسان تحقق 
آن را به مرور در بستر بورس کاالی ایران قطعی 
می دانند چرا که مس��یر اصالح روندها و کنار 
رفتن دولت از اقتصاد در حوزه کش��اورزی، از 
جاده قانون بهره وری بخش کشاورزی و اجرای 

طرح قیمت تضمینی در بورس کاال می گذرد.
البته در این می��ان یک��ی از مهم ترین مزایای 
عرضه کل گندم تولیدی در بورس کاال به کمک 
اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت این 
اس��ت که می تواند از طریق این سیاست برای 

کنترل و تنظی��م بودجه خود اس��تفاده کند؛ 
چرا که با این کار دولت ب��ه جای پرداخت کل 
اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها 
بخش��ی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به 
مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله ش��ده 
در بورس کاال است را از خزانه پرداخت می کند؛ 
بنابراین این اتفاق، کمک بزرگی در راس��تای 

کاهش بار مالی دولت است.
از نگاهی دیگ��ر باید گفت نه تنه��ا گندم بلکه 
محصوالت دیگری همچ��ون مرغ، جوجه یک 
روزه و کااله��ا و محص��والت مش��ابه از جمله 
مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار 
و کنترل التهاب آنها همواره بحث هایی مطرح 
بوده است. در این خصوص بخشی از مدیریت 
التهابات و کنترل بازار، مدیریت های حمایتی 
از کش��ت و به عمل آوردن محصول اس��ت که 
در قالب م��اده ۳۳ قان��ون افزای��ش بهره وری 
کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام می باشد 
و در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه به این 
ماده اشاره شده است. بخشی دیگر هم مربوط 
به مدیریت بازار به  واس��طه کنت��رل قیمت ها، 
استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار 

به  نهادهای مستقر در خود بازار است.
بنابراین اگر مداخله ای هم قرار است در راستای 
بهبود این شرایط صورت بگیرد، باید به وسیله 
ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد، که 
این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل می شوند. 
به همین جهت ابزارهای مدنظ��ر قانون گذار، 
ابزاره��ای ف��روش بلندم��دت محص��والت 
و اطمینان بخش به بازار اس��ت ک��ه از جمله 
ابزارهای کمک کننده به ای��ن فرآیند می توان 
به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر 
اشاره کرد که برای حمایت های قیمتی نیز ابزار 

اختیار معامله می تواند ابزار مناسبی باشد.
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مشهد به عنوان پایتخت مذهبی کش��ور و پایتخت 
فرهنگی جهان اس��الم از تاریخ ۱6 ت��ا ۱۹ بهمن ماه 
۱۳۹۷ میزب��ان برگزاری نمایش��گاه ب��ورس، بانک، 
بیم��ه و رفتاره��ای اقتصادی ب��ود تا فرصت��ی برای 
بهره گیری از ظرفیت های س��رمایه گذاری اس��تان 
خراسان رضوی فراهم شود. در این نمایشگاه ۴ روزه 
که با هدف فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد مردم نهاد، 
ارایه خدمات نوین بیمه ها، آش��نایی با بازار سرمایه و 

معرفی دس��تاوردهای بانک ها از ۱6 تا ۱۹ بهمن ماه 
برپا ش��د، ۷۵ غرفه در ۴ بخش بورس، بانک، بیمه و 
رفتار های اقتصادی و در س��الن های عطار، فردوسی، 
مولوی، ابوس��عید، بهار و انوری دایر ش��د. در این دو 
نمایشگاه مشارکت کنندگان داخلی فعال در زمینه 
خدمات بازار، سرمایه، بانکداری و صنعت در ۱۲ غرفه 
دس��تاوردهای خود را عرضه کردند. ط��ی چهار روز 
برپایی نمایشگاه بورس مشهد که با حضور مسووالن و 

فعاالن اقتصادی مشهد همراه شد، بورس کاالی ایران 
در سالن عطار، غرفه ۳۴ با برگزاری ۸ کارگاه آموزشی 
با محوریت معامالت زعفران حضوری پررنگ داشت 

و بازدیدکنندگان زیادی را به سوی خود جذب کرد.
طی چه��ار روز برپای��ی این نمایش��گاه، غرفه بورس 
کاالی ایران روزانه با برگزاری دو کارگاه آموزش��ی با 
عنوان های »آشنایی با معامالت گواهی سپرده زعفران 
و صندوق های کاالیی« و »آشنایی با قراردادهای آتی و 

فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد مردم نهاد از دریچه بورس کاال 

 بوی خوش زعفران بورسی
 در نمایشگاه مشهد پیچید

  استقبال مشهدی ها از غرفه بورس کاال در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی
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اختیار معامله زعفران« میزبان عالقه مندان بود. عالوه 
بر این، کارشناس��ان بورس کاال نی��ز در طول برپایی 
نمایش��گاه، کارکردهای این بورس در اقتصاد ملی و 
نحوه معامالت در بازارهای فیزیکی، مالی و مشتقه را 

برای حاضران بازگو کردند.
همزمان با دومین روز از برپایی این نمایشگاه، میزگرد 
تخصصی بازار زعفران ایران به میزبانی بورس کاالی 

ایران برگزار شد. 
میزگرد تخصصی بررسی بازار زعفران ایران با حضور 
حس��ین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کشاورزی، سید هاش��م نقیبی حسینی مدیر 
باغبانی و زراعت س��ازمان جهاد کش��اوزی اس��تان 
خراسان رضوی، امیر مس��عود پژمان پور مدیرعامل 
تعاونی روستایی استان خراس��ان رضوی، غالمرضا 
کریمی تولیدکننده باس��ابقه زعف��ران و مدیرعامل 
ش��رکت زرین زعفران مش��رق زمین، اکبر میرزاپور 
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران و جمعی 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه کشوری در 
محل سالن همایش های مرکز نمایشگاه بورس مشهد 

برگزار شد.
در این میزگرد  اکبر میرزاپور مدیر توسعه بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران با طرح پرسش هایی چالش های بازار 
زعفران در ایران و مشکالت صادرات آن به کشورهای 
مقصد، گردش مالی معامالت زعفران در دنیا، فرآیند 
کشف قیمت، استانداردسازی و کیفی سازی را مطرح 
کرد و حسین زینلی، سید هاشم نقیبی، امیرمسعود 
پژمان پور و غالمرضا کریمی پاس��خگوی س��واالت 

مطرح شده بودند.

    لزوم تقویت بورس 
در این مراسم حسین زینلی با اشاره به اینکه ما تنها 
به دنبال توسعه کمی زعفران نیستیم، بلکه کیفیت 
زعفران از کمیت آن مهمتر است، گفت: تولید گیاهان 
دارویی همچون زعفران در کش��ور در حال گسترش 
بوده و برای افزایش آن باید دانش و فناوری در تولید 

به روز شود.
وی با اش��اره به گ��ردش مالی ۴۰۰ میلی��ون دالری 
زعفران در کش��ور اظهار ک��رد: از کل این مبلغ ۳۵۰ 
میلیون دالر صادرات زعفران بوده و ۵۰ میلیون دالر 
آن در بازار داخل مورد معامله و مصرف قرار می گیرد. 
این در حالی اس��ت که گردش مالی زعف��ران در دنیا 
برابر ۸ میلیارد دالر اس��ت، با توجه به ای��ن که ایران 
بزرگتری��ن تولید کنن��ده زعفران در دنیا محس��وب 
می شود کشورهای اروپایی ما را به عنوان اصلی ترین 
تولید کننده نمی شناسند و بیشتر اسپانیا مورد توجه 

است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی 
در خصوص اینکه آیا ب��ورس کاال می تواند به افزایش 
س��هم ایران از تجارت ۸ میلی��ارد دالری زعفران در 
دنیا کمک کند؟، گفت: به کم��ک بورس زمینه های 
ابتدایی ایجاد شده و فرصت خوبی فراهم آمده است 
تا زعفران استاندارد به دنیا عرضه شود. زیرا به کمک 
بورس هم قیمت ها شفاف شده و هم کشاورز امیدوار 
است که می تواند محصول خود را با شرایط مختلف و با 

قیمت های عادالنه و در فرصت های مناسب بفروشد.
زینلی افزود: اما اینکه چرا تا االن س��هم باالیی از این 
تجارت را در دنیا نداشته ایم این بوده که فرآورده های 

زیادی از زعفران را به دنیا معرفی نکرده ایم. بطوریکه 
حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از زعفران ایرانی به صورت فله به 
دیگر کشورها صادر می شود و حداکثر ۵ درصد آن نیز 
به صورت خرد و دربسته بندی های ۰.۵ تا یک گرمی 

صادر می شود که ارزش افزوده باالیی را ندارد.
وی با بیان اینکه برای ارزش��مندی نیازمند انجام کار 
مهمی هستیم و باید به سمت برنامه های دانش بنیان 
حرکت کنیم، گفت: باید در تبدی��ل زعفران به دارو و 
سایر فرآورده ها بیشتر برنامه  ریزی کنیم و خواص آن را 
به ملت ها بشناسانیم. به عبارت دیگر، باید کاری کنیم 
که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد و 
توسعه زنجیره ارزش زعفران در ایران و به ویژه استان 
خراسان رضوی اقدام کنیم. در نتیجه اگر هدف افزایش 
سهم ایران از تجارت جهانی زعفران را دنبال می کنیم 
فارغ از مشکالت سیاسی و تحریم ها بایستی در حوزه 
اقدامات دانش بنیان گام برداریم و اگر اقتصاد دانش 
بنیان زعفران به کمک بخش خصوصی و دولت توسعه 

یابد بورس هم در کنار آنها توسعه خواهد یافت.
وی همچنین تاکید کرد: الزم است بورس را در همه 
محصوالتی که صاحب برند هس��تیم تقویت کنیم و 
عرضه در بورس را برای دیگر محصوالت کش��اورزی 
نیز پیاده س��ازی کنیم. محصوالتی همچون زعفران، 
زرشک، عناب، خاکشیر، زیره و سایر محصوالتی که 
سهم باالیی در تولید آنها را در اختیار داریم می توانند 

در بورس عرضه شوند.
زینلی قول حمایت و کمک وزارت جهاد برای تسهیل 
در امر ارایه تضامین بانکی موردنیاز با بهره کم و حل 

مشکالت مالی کشاورزان و انبارداران را ارایه کرد.
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وی در خصوص لزوم فرهنگ سازی و برندسازی زعفران 
ایرانی گفت: سیاست ما در جهاد کشاورزی برندسازی 
اس��ت و ابتدا باید برای زعفران این گام را اجرایی کرد 
و س��پس ده ها گیاه دارویی دیگر را که با استاندارد و 
اندازه دنیا در کشور تولید می شود، به سمت عرضه در 
بورس کاال س��وق دهیم. ما به دنبال بازار سنتی برای 
بخش کشاورزی نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که 
محصوالت کشاورزی را از مزرعه تا سفره مردم رصد 
کنیم. امسال برنامه اساسی داریم که کشاورزان قوی 
تر شده و بخشی از یارانه ها را به قوی تر شدن کشاورزان 
اختصاص دهیم. وی تاکید کرد: با توجه به گردش بازار 
مالی زعفران ایران در دنیا امیدواریم با ورود بورس به 
معامالت شاهد شکوفایی بخش زعفران در سال آینده 
باشیم و برای سال آینده بودجه مشخصی برای حمایت 

از زعفران و زعفران کاران در نظر بگیریم.

  به دنبـال ارتقای کمـی و کیفی محصول 
هستیم

در ادامه این میزگرد تخصصی مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کش��اورزی خراس��ان رضوی گفت: در تالش 
هستیم تا کشاورزان بتوانند محصوالت خود را هم از 

لحاظ کیفی و هم کمی بهتر کنند.
مدیر باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاوزی استان 
خراسان رضوی در خصوص س��هم کشاورز از قیمت 
صادراتی زعفران و کمک بورس ب��ه افزایش عایدی 
زعفران کاران از این قیمت ها گفت: با توجه به فاصله 
قیمتی که بین قیمت زعفران در بازار داخلی و صادراتی 
وجود دارد، بورس کاال می تواند این فاصله قیمتی را با 
ایجاد عرضه و تقاضای واقعی و کشف قیمت عادالنه کم 

کند و اساسی ترین راه برای کم کردن این فاصله قیمتی 
و افزایش عایدی کش��اورز از قیمت ه��ای صادراتی، 

بورس است.
نقیبی در ادامه گفت: با توجه به اینکه پیش از راه اندازی 
بورس زعفران ش��فافیتی وجود نداش��ته پیش��نهاد 
می شود بورس را بین المللی کنیم تا چشم انداز جهانی 
زعفران را از دس��ت ندهیم. برهمین اس��اس با توجه 
به ظرفیت های موجود در کش��ور و به ویژه در استان 
خراس��ان رضوی باید اقدامات الزم برای بین المللی 

شدن زعفران را برداریم.
مدیر امور باغبانی و زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان رضوی تاکید کرد: اگر فعالیت بورس 
در داخل محدود شود، پیشرفت چندانی در عرصه بین 
المللی نمی کند و نمی تواند سهم زیادی از این تجارت 
۸ میلیارد دالری در اختیار بگیرد. در این رابطه، گام 
اساسی برای گرفتن س��هم از این تجارت جهانی را از 
جایی می توان برداش��ت که خریداران خارجی نیز از 
بورس زعفران ایران اقدام به خری��د کاالی موردنظر 

خود کنند.
نقیبی اف��زود: نکته حائز اهمیت این اس��ت که طبق 
قوانین بین المللی کش��وری که بیش از 6۰ درصد از 
تولید محصولی را در اختیار داشته باشد می تواند بورس 
بین المللی آن را راه اندازی کند و کشف قیمت های آن 
را برعهده داشته باشد. در خصوص زعفران نیز بورس 
کاالی ایران می تواند این گام اساسی را بردارد تا سهم 

باالیی را از این بازار کسب کند.
وی تاکید کرد: چنانچه ایران نتواند بورس زعفران را 
بین المللی کند کشورهای رقیب با افزایش تولید خود 
می توانند از فرصت استفاده کرده و مرجع قیمت گذاری 

شوند. از این رو نباید فرصت ها را از دست داد.

  لزوم تکمیل زنجیره ارزش تولید زعفران
غالمرضا کریمی در خصوص اینکه چه نیازی در بازار 
سنتی زعفران احساس می ش��د که بازار را به سمت 
استفاده از معامالت بورس سوق داد؟ گفت: در تولید هر 
محصولی باید زنجیره تولید را فعال کنیم و در زنجیره 
تولید زعفران بحث استانداردسازی خیلی حائز اهمیت 
بود که قبال این اس��تانداردها در برخی محموله های 
صادره از کش��ور رعایت نمی ش��د و قبل از راه اندازی 
بورس، زعفران صادر ش��ده دارای اس��تاندارد نبوده؛ 
این در حالی اس��ت که با راه اندازی معامالت زعفران 
در بورس در خصوص استاندارد سازی محصول بسیار 
تاکید شد. وی دومین نیاز را در رابطه با نیاز به کشف 
قیمت واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا عنوان کرد و 
گفت: پیش از راه اندازی بورس نمی توانستیم قیمت 
واقعی را کشف کنیم اما در بورس قیمت واقعی براساس 
عرضه و تقاضا کشف شد و سومین مورد نیز اطمینان 
خاطر کشاورزان از دریافت به موقع پول ناشی از فروش 
زعفران بود. بطوریکه اتفاق خوبی که افتاد این بود که 
پول کشاورزان طی دو سه روز کاری به حسابشان واریز 
می شود و طی دو دوره تخلیه انبار هیچ مورد اعتراضی 
مشاهده نشده است. بنابراین به کمک بورس توانستیم 
حلقه های مفقوده در زنجیره تولید زعفران را پیدا و به 

هم متصل کنیم.
این تولیدکننده زعفران در پاس��خ به اینکه بورس در 
حوزه کشف نرخ عادالنه و منصفانه تر، استانداردسازی 
و ایجاد امکان مدیریت ریسک نوسان قیمت زعفران 
برای کش��اورز چقدر موفق عمل کرده است؟، اظهار 
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کرد: اینکه ادعا کنیم می توان بازار ۱۰۰ ساله زعفران را 
با یکسال فعالیت بورس تغییر دهیم، امکان پذیر نیست. 
اما در طول این یکسالی که از راه اندازی معامالت زعفران 
در بورس کاال می گذرد گام های مهمی برداشته شده 
و برای اینکه بتوانیم بخشی از کار را در دست بگیریم 
می توانیم از بستر بورس بهره ببریم. کریمی افزود: بورس 
بستری قانونی است که رابطه بین قوانین بازار پیشرفته 
را به بازار سنتی برقرار می کند و کش��اورز می تواند با 
ابزارهای معامالتی مختلف ارزش افزوده ناشی از معامله 
و تجارت زعفران را نیز کسب کند؛ نه آنکه کسب ارزش 
افزوده برای کشاورز تنها محدود به تولید شود. به گفته 
وی، به واسطه بورس فعالیت واسطه ها و تجار زعفران 
نیز قابل مدیریت بوده و می توان آنها را نظام مند کرده 
و این گروه از فعاالن بازار را نیز در سود تجارت زعفران 
شریک کرد. به عبارت بهتر، به کمک بورس بسترسازی 
الزم انجام شده تا هم مصرف کننده و هم تولیدکننده و 
هم تجار و صادرکننده سود مناسبی را از تجارت زعفران 

به دست آورند.

  بورس زعفران ایرانی را استاندارد کرد
مدیرعامل تعاونی روستایی اس��تان خراسان رضوی 
درباره منافع��ی که بورس برای کش��اورزان به همراه 
دارد، گف��ت: به دلیل تن��وع زیادی ک��ه روز زعفران 
وج��ود دارد، در ابت��دای راه اندازی ای��ن معامالت در 
بورس مخالفت هایی مشاهده شد که با روشن شدن 
مزایا و کارکرده��ای بورس برای حمای��ت از حقوق 
کشاورزان مشخص شد که بورس خدمات ارزشمندی 
به کشاورزان داده است. پژمان پور در خصوص اینکه 
بورس تا چه اندازه به استانداردسازی محصول زعفران 
کمک کرده و این استانداردسازی تا چه حد در صادرات 
محصول ایرانی موثر بوده، گف��ت: معامله زعفران به 
صورت گواهی سپرده کاالیی موجب شده کشاورز برای 
اینکه بتواند محصول خود را تحویل انبارهای بورس 
دهد، اس��تانداردهای الزم را رعای��ت کند و محصول 
با کیفیت تولید و عرضه کن��د. در نتیجه بورس باعث 
فرهنگ سازی جهت استانداردسازی زعفران و ارتقای 
کیفیت ش��ده اس��ت. بطوریکه قیمت زعفران دارای 
استاندارد بورس حتی حدود یک تا دو میلیون تومان 
در هر کیلو باالتر از قیمت زعفران بی کیفیت است و این 
ارزش افزوده باالتری را برای کشاورز به همراه دارد. پس 
همه کشاورزان به سمت تولید محصول با کیفیت باالتر 
حرکت کرده اند که این امر قطعا در رشد کیفی تولید و 

صادرات محصول با کیفیت تر موثر است.
وی در خصوص کاهش نگرانی کشاورز نسبت به قیمت 
زعفران در آینده به کمک ابزار معامالت قراردادهای 
آتی در بورس کاال اظهار کرد: ابزار معامالت آتی زعفران 
دورنمایی را برای کش��اورز ایجاد کرده که نسبت به 
قیمت آتی زعفران اطمینان خاطری پیدا کند و این 
دورنما آینده نگری بهتری را به زعفران کاران می دهد.

  کارکردهای گواهی سـپرده کاالیی برای 
کشاورزان

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال با تشریح کارکردها 
و فرآیند صدور گواهی س��پرده کاالی��ی زعفران در 

بورس گفت: در بورس انبارهای پذیرفته شده براساس 
استاندارد ملی که بورس تعیین و ابالغ کرده محصول 
را از کش��اورزان و زعفران کاران دریافت و قبض انبار 
مربوطه را صادر می کنند که ای��ن قبض انبار در واقع 
اوراق بهاداری است که مانند سایر اوراق بهادار قابلیت 
معامله و خرید و فروش داشته و سامانه زیرساخت های 
الزم برای معامالت آنالین نیز برای آن مهیا شده است.

میرزاپور دومین کارکرد بورس را در خصوص امکان 
توثیق آن و تامین مالی از طریق شبکه بانکی به نسبت 
و درصدی از ارزش این گواهی سپرده یاد کرد و گفت: 
س��ومین نکته مهم دیگری که در خصوص این اوراق 
وجود دارد این است که برای این ابزار یک بازار پیوسته 
راه اندازی شده که براساس آن می توان ابزار آتی و اختیار 
معامله راه اندازی کرد. ابزارهایی به ظاهر پیچیده که 
کارکردهای ساده ای به ویژه در بخش کشاورزی دارد. 
بطوریکه گواهی س��پرده کاالیی ب��رای زمانی به کار 
می رود که محصول برداشت شده و کشاورز به کمک 
این ابزار می تواند نسبت به نگهداری و یا حتی فروش 
آن اقدام کند. حال آنکه معامالت آتی برای زمانی است 

که محصول هنوز برداشت نشده و کشاورز نگران قیمت 
محصول خود در ماه های آتی پس از برداشت محصول 
است. در قرارداد اختیار معامله نیز کشاورز این حق را 
دارد که در آینده محصول خ��ود را به قیمت و حجم 
مشخصی بفروشد و یا نفروشد. وی به برنامه راه اندازی 
صندوق کاالیی زعفران در آینده نزدیک در بورس کاال 
اشاره کرد و گفت: صندوق های کاالیی نیز می توانند 
نقدینگی خرد را از بازار سرمایه جذب کرده و با تجمیع 
آن به بازار زعفران تزریق کنند. هدف ما در بورس کاال 
این است که این ابزار معامالتی به زودی راه اندازی شود. 
میرزاپور در خصوص راهکارهای بورس برای تسهیل 
کار کشاورزان برای تحویل محصول به انبارها گفت: 
درصدد افزایش تعداد انبارهای جدید و ارتقای ظرفیت 
انبارهای موجود هستیم و بزودی انبار نوین زعفران در 
مشهد راه اندازی خواهد شد. یکی از پروژه های جدی 
بورس نیز افزایش تع��داد و ظرفیت انبارهای موجود 
است که این انبارها باید اعتماد عمومی را داشته باشد، 
اس��تانداردهای الزم را رعایت کند و تضامین الزم را 

ارایه کند.
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نق��ش جدایی ناپذیر ش��رکت های 
تامی��ن س��رمایه از بازار س��رمایه،   
»پی��ام اقتص��ادی ب��ورس کاال« 
را ب��ر این داش��ت تا ب��ه گفتگویی 
با   سیدحس��ین میری مدیرعامل 
شرکت تامین سرمایه سپهر بپردازد. 
میری  از همکاری و همراهی شرکت 
تامین سرمایه س��پهر با بورس کاال 
خب��ر داد و گفت: ش��رکت تامین 
سرمایه سپهر هم اکنون در زمینه 
بازارگردانی با ب��ورس کاالی ایران 

همکاری می کند.
مدیرعام��ل و عضو هی��ات مدیره 
ش��رکت تامین سرمایه س��پهر در 
این خصوص افزود: پیش از این در 
زمینه بازار گردانی معامالت گواهی 
سپرده کاالیی س��که طال با بورس 
کاالی ایران همکاری داشته و داریم 
و هم اکنون نیز در تالش هس��تیم 
بازارگردانی معامالت گواهی سپرده 
محصول زعفران را به عهده بگیریم 
که در این خصوص با بورس کاال به 
نتیجه رس��یده ایم و منتظر مجوز 
بازارگردانی از سوی سازمان بورس 

و اوراق بهادار هستیم.
میری گف��ت: از زمان تاس��یس 
ش��رکت های تامین س��رمایه در 
سال های ۱۳۸6 و ۱۳۸۷ تا کنون 
تامین مالی نهاده��ای اقتصادی 
و تولیدی با کمک ش��رکت های 
تامین سرمایه همواره رو به رشد 
بوده و نقش ش��رکت های تامین 
س��رمایه در این خصوص پررنگ 

تر شده است.
 در ی��ک ن��گاه تطبیق��ی متوج��ه 
می شویم علی رغم این روند مثبت 
تامین سرمایه ها کماکان با جایگاه 
مناس��ب خود فاصله دارند. تامین 
سرمایه ها بخش��ی از بازار سرمایه 
هستند و با توجه به روند رو به رشد 
بازار سرمایه در مسیر رشد و تحول 
خود قرار گرفته ان��د و امیدواریم با 
تالش شرکت های تامین سرمایه، 
کمک مسولین و نهادهای نظارتی 
هرچه زود تر به جایگاه مقبول خود 
در بازار س��رمایه و اقتصاد کش��ور 

دست پیدا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که نقش 
ابزاره��ای مالی نوین را در توس��عه 
اقتصادی کش��ور چگون��ه ارزیابی 
می کنید گفت: ابزارهای نوین مالی 
همگی نق��ش مثبتی در ب��ازار ایفا 
می کنند اما این ابزارها کارکردهای 
متفاوتی دارند. به طور کلی نقشی 
که ابزارهای مال��ی در اقتصاد بازی 
می کنند کمک می کند بازار از عمق 

بیشتری برخوردار شود.
می��ری در خص��وص راه ان��دازی 
صندق های کاالیی، این ابزار را مفید 
دانست و گفت: صندوق های کاالیی 
از دیگ��ر ابزارهای مالی مس��تثناء 
نیس��تند و نقش به سزایی در عمق 

بخشی به بازار ایفا می کنند.
وی اف��زود: متاس��فانه، تامی��ن 
س��رمایه ها ب��رای راه ان��دازی و 
تاس��یس صندوق ه��ای کاالیی 
محدودیت های��ی دارن��د. یک��ی 
از ش��روط راه ان��دازی صندوق ها 
این اس��ت که نیاز به مجوز بانک 
مرکزی دارن��د ام��ا در خصوص 
بازارگردانی طبق اساسنامه عمل 
می کنیم و خوش��بختانه ارتباط 
خوبی با بورس کاال داریم و تامین 
سرمایه سپهر س��عی می کند در 
این زمینه جدی تر به فعالیت خود 

ادامه دهد.
وی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی 
و تنوع بخشی به ابزارهای نوین مالی 
و به خصوص راه اندازی صندوق های 
کاالیی با کمک مسئولین، نهادهای 
نظارتی در بورس و سازمان بورس 
می توان��د به فعاالن بخ��ش واقعی 

اقتصاد کمک کند.
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر به 
نقش بورس کاالی ایران در اقتصاد 
کش��ور اش��اره کرد و گفت:  بدیهی 
است بورس کاالی کارآمد به همراه 
ابزارهای مال��ی نوینی ک��ه به کار 
می گیرد در توسعه اقتصادی کشور 
تاثیر گذار است. وی این نقش و تاثیر 
بورس را از ابعاد مختلف برش��مرد 
و گفت: بورس کاالی ایران از ابعاد 

مختلف نظیر ش��فافیت و تسهیل 
معامالت، ارائه ابزارهای جدید برای 
پوشش ریسک س��رمایه گذاران از 
طریق قراردادهای��ی مانند فیوچرز 
و غیره نقش مهمی دراقتصاد کشور 

ایفا می کند.
وی تاکید کرد: اگر ب��ورس کاالی 
ایران مورد حمایت بیش��تری قرار 
گیرد به طوری که زمینه توس��عه و 
تنوع بخشی بیش��تر ابزارهای مالی 
فراهم شود مانند سایرنهادهای بازار 
سرمایه پتانسیل باالیی برای کمک 

به رونق اقتصادی کشور دارد.
میری نق��ش ش��رکت های تامین 
س��رمایه را در عمق بخشی به بازار 
موثر دانست و گفت: در دنیا تجربه 
شرکتهای تامین سرمایه نشان داده 
تامین س��رمایه ها نقش اساس��ی و 
جدایی ناپذیری از ب��ازار دارند. در 
بانک های دنیا ش��رکت های تامین 

س��رمایه رکورده��ای بزرگ��ی در 
اقتصاد کشورشان ثبت کرده اند و ما 
امیدواریم در ایران هم شرکت های 
تامین سرمایه بتوانند نقش موثری 

در اقتصاد بازی کنند.
وی افزود: اگر از منظری دیگر و در 
چرخه صنعت به تامین س��رمایه ها 
نگاه کنی��م. این ش��رکتها مرحله 
نوجوانی خود را طی می کنند برای 
اینکه ای��ن ش��رکت ها بتوانند این 
مرحله بلوغ را پش��ت سر بگذارند و 
به کمال واقعی خود برسند نیازمند 
تالش ه��ای بس��یار و همچنی��ن 
حمایت های نهادهای ملی و دولتی، 

وضع قوانین و مقررات اند.
وی در پایان اضافه کرد: کمک های 
بان��ک مرک��زی، دولت و س��ازمان 
بورس در این زمینه به نقش آفرینی 
هرچ��ه بیش��تر تامین س��رمایه ها 

کمک می کند.

بازارگردانی با طعم زعفران 
گفت و گو با مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر
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  برداشـته شـدن سـقف رقابت 
قیمت ها از بازار فلزات و تـاالر صنعتی بورس 
کاال در حـوزه معامـالت محصـوالت مس چه 

تاثیری داشته است؟
مدت زیادی است که سقف رقابت قیمت ها از بازار 
فلزات برداشته شده اس��ت؛ در واقع می توان گفت 
تقریبا تا مردادماه فروش های شرکت ملی صنایع مس 
 LME ایران با نرخ قیمت کاتد در بازار بورس لندن
ضربدر دالر ۴۲۰۰ تومان انجام می شد و سقف رقابت 
در بورس کاال هم ۱۰درصد بود، اما از اوایل مرداد ماه 
بخشنامه ای از سوی دولت ابالغ شد که براساس آن، 
قیمت به ارز سامانه نیما تغییر یافت و میزان سقف 

رقابت ۱۰درصد نیز برداشته شد.
در ابتدا، این بخشنامه باعث ایجاد رقابت روی کاتد 
ش��ده بود؛ اما رفته رفته ش��رایط به روند گذش��ته 
بازگش��ت. البته ش��رایط امروز بازار داخلی کمی با 
رکود همراه است و ش��اید دلیل عمده آن باشد که 
در زمانی که ش��رایط قیمت بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ 
تومان بود، اختالف  میان قیمت رسمی و غیر رسمی، 
تقاض��ای کاذب در بازار ب��ه وج��ود آورد. برخی از 
مصرف کنن��دگان نیز ب��ه گمان اینک��ه در 6 ماهه 
دوم محصوالت گران تر می ش��ود یا نرخ ارز افزایش 
پیدا می کند و حت��ی نرخ LME گران می ش��ود، 
محصوالت را خریداری کردند تا بتوانند در آن زمان 
با قیمت بیشتری فروخته و سود بیشتری به دست 
آورند؛ اما در 6 ماهه دوم سال این اتفاق رخ نداد، روند 
تغییر نرخ ارز تغییر کرد و امروز دالر ۱6هزار تومانی 
بازار آزاد در کانال بین ۱۰ تا ۱۱ ه��زار تومانی و در 

سامانه نیما در کانال ۸ هزارتومان است. 
در ادامه مسیر نیز به دلیل کاهش میزان فروش نفت 
کشور، بودجه اختصاص یافته به طرح های عمرانی 
کاهش پیدا کرد و بازار با رکود مواجه شد. امید است 
در یک یا ۲ ماه آینده از این رکود گذر کنیم؛ چون در 

حال حاضر میزان فروش در مقابل میزان عرضه ای که 
هفتگی در بورس انجام می شود، کمتر است. بنابراین 
مشخص است که بخشی از خریدارانی که با انگیزه 
سفته بازی و احتساب قیمت محصوالت بر اساس 
دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد این بازار ش��ده بودند، از آن 

خارج شده اند و بازار به تعادل رسیده است. 
  آیـا کاهـش فـروش محصوالت 

دالیل دیگری نیز دارد؟ 
کاهش می��زان ف��روش محصول به دلی��ل رکود و 
محدودیت های ایجاد ش��ده در بازار صادرات است؛ 
یعنی پیش تر بخش��ی از محصوالت به عراق صادر 
می شد، اما امروز صادرکنندگان به عراق باید ارز خود 
را به سامانه نیما بیاورند. البته موجودی در بازار وجود 
دارد و هرچند بازار با رکود مواجه اس��ت، اما تمامی 
شرکت های تولیدی س��یم و کابل مسی مورد نیاز 
خود را خریداری و ذخیره کرده اند. این ش��رکت ها 
باید تولید داشته و محصوالت خود را بفروشند، اما به 
هر حال قیمت ها افزایش یافته و توانایی خرید مردم 
کاهش پیدا کرده اس��ت؛ درنتیجه این موارد شاهد 

رکود در بازار هستیم. 
  گستردگی تعداد کاالهای معامله 
شـده در بورس و ارتباط کاالهای حوزه مس به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر صنایع 

به چه شکل است؟
محصوالتی که شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه 
می کند، مش��خص بوده و عمده محصوالت مسی 
در صنایع سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد. 
البته بخشی از صنایع نیز از محصوالت مس استفاده 
می کنند و در واقع محصوالت مس در حوزه سیم و 
کابل هم به صورت صنعتی و هم س��اختمانی مورد 
استفاده قرار می گیرند؛ البته بازار ساختمانی در این 
شرایط کمی راکد و تقاضا کم شده است، اما در زمینه 
صنعتی اگر توان فروش محصول وجود نداشته باشد، 

پروژه  های توسعه ای متوقف می شود و این درحالی 
است که ما وابسته به این پروژه ها هستیم. همچنین 
زمانی که صادرات با مشکل همراه شود، شرکت ها نیز 
طرح های توسعه ای را متوقف می کنند. به طورکلی 

ما مانند زنجیره به هم متصل هستیم.
  در شـرایط فعلـی آیا صـادرات 

غیرمجاز مس به دیگر کشورها وجود دارد؟
امروز صادرات غیر مجاز مس به عراق و افغانس��تان 
بس��یار محدود ش��ده و در حال حاضر دیگر شاهد 
صادرات غیر مجاز مس نیس��تیم؛ این درحالی است 
که تا پیش از این نیاز نبود که صادرکننده به عراق و 
افغانستان ارز خود را به سامانه نیما بیاورد، اما در حال 
حاضر ارز حاصل از صادرات به این دو کشور نیز باید 
به سامانه وارد شود. در نتیجه صادرات غیرمجاز مس 
که بیشتر به شکل قراضه به این کشورها انجام می شد، 
کاهش پیدا کرد.  زمانی ش��اهد ص��ادرات غیرمجاز 
بودیم که مس به قیم��ت دالر ۴۲۰۰ تومانی عرضه 
می شد و این در حالی بود که قیمت دالر در بازار آزاد 
به ش��دت افزایش پیدا کرده بود؛ در نتیجه، عده ای 
مس را می خریدند، آن را تبدیل به قراضه می کردند و 
صادرات داشتند. در آن زمان »ال سی« سه ماهه بود و 
پول یک ماه بعد پرداخت می شد؛ بعد از این دوره، زمان 
»ال سی« به دو ماه کاهش یافت و شرایط سخت شد. 
در نهایت، مجوز ممنوعیت صادرات قراضه و کاتد را هم 
دریافت شد و تنها تولیدکننده اصلی اجازه صادرات را 
به دست آورد. شرایط یاد ش��ده، دست به دست هم 
داد تا صادرات غیرمجاز محدود شود و یکی از دالیلی 
که منجر به رکود در بازار شد این بود که پیش تر مس 

را به افغانس��تان و عراق صادر 
می کردند، اما امروز این 

کار متوقف ش��ده یا 
در ص��ورت انجام، 
ارز حاصله باید وارد 
سامانه نیما شود. به 

همین دلیل صادرات 
غیرمجاز دیگر به صرفه 

نیست.

چـندمـاه پـرهیـاهوی مسـی
گفت و گو با معاونت مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران

 ابتدای سال 97 با افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد همراه شد و در این شرایط، بار 
دیگر سناریوی قیمت گذاری دستوری برای برخی از محصوالت در اقتصاد اجرایی شد 
و دو نرخی شدن بازارها، پای سفته بازان را به مبادالت کاالها باز کرد� به گفته محسن 
بازارنویی، معاونت مالی و اقتصادی شـرکت ملی صنایع مس ایران، »زمانی شـاهد 
صادرات غیرمجاز بودیم که مس به قیمت 4200 دالر عرضه می شد و این در حالی بود 
که قیمت دالر در بازار آزاد به شدت افزایش پیدا کرده بود؛ در نتیجه، عده ای به طرق 
مختلف مس را می خریدند، آن را تبدیل به قراضه می کردند و صادرات داشتند!«� با 

وی در این زمینه به گفت وگو نشسته ایم�
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  فراز و فرودهای 
اقتصادی در هر 
کشور به معنی نوس��ان تقاضای فوالد است و با 
توجه به جایگاه این فلز به عنوان پرمصرف ترین 
فلز در جه��ان، تکانه های ب��زرگ اقتصادی در 
جهان و دوره های رونق و رک��ود هم بر تقاضای 

فوالد اثرگذار است. 
در وضعی��ت فعلی ب��ا توجه به جن��گ تجاری 
بی��ن آمریکا و بس��یاری از کش��ورهای جهان و 
تأثیرگذاری مستقیم آن بر بازار و صنعت فوالد 
ش��اهد افت تقاضای جهانی و عقب نشینی نرخ 
بین المللی فوالد به نسبت سال گذشته میالدی 
و مدت مشابه سال قبل هستیم که البته کاهش 
تقاضا بر بازار داخلی کشورمان هم قابل رهگیری 

است. 
کاهش سرانه مصرف فوالد را می توان مهمترین 
واقعی��ت این روزهای ب��ازار ف��والد و مخصوصاً 
ماه های گذشته به ش��مار آورد ولی در کنار آن 
ش��اهد جرقه های مهمی از افزایش قیمت ها در 
روزهای اخی��ر بودیم که امی��دواری به افزایش 

مصرف فوالد مخصوصاً در پروژه های ساختمانی 
و مسکونی را تقویت می کند. 

ش��اید برای س��ال آینده ش��اهد کاهش سرانه 
مصرف فوالد باش��یم همان گونه که در سال ۹۷ 
این شرایط کژدار و مریز تجربه شد ولی اوضاع در 
بازار فوالدهای ساختمانی مخصوصاً تیرآهن بهتر 
از سایر بازارها خواهد بود.  آمارها نشان می دهد 
صدور پروانه ساختمانی در کشور افزایش یافته 
و بر اس��اس آمارهای اعالمی از سوی وزارت راه 
و شهرس��ازی تنها در تهران در ۹ ماهه ابتدایی 
امسال صدور پروانه های ساختمانی به رغم رشد 
قیمت  مصالح، افزایش بهای واحدهای مسکونی 
و حتی شنیده هایی در مورد افزایش هزینه صدور 
پروانه توس��ط ش��هرداری، 6.۴ درصد افزایش 

یافته است.
 البته به مرور زمان آمارهای کلی از کش��ور هم 
گزارش خواهد ش��د و انتظار بر این است که در 
این آمارها صدور پروانه های ساختمانی در ایران 
افزایش��ی باش��د. به عنوان مثال در بهار امسال 
تعداد پروانه های س��اختمانی صادرشده نسبت 

به فصل مشابه سال گذشته ۱۳.۱ درصد افزایش 
داشته است. 

تجمیع این آمارها از انتظار برای تقویت تقاضای 
فوالد در بخش مسکن خبر می دهد که به معنی 
رشد س��رانه مصرف فوالدهای س��اختمانی در 
کش��ورمان خواهد بود آن ه��م در وضعیتی که 
مصرف ف��والد در بخش ه��ای صنعتی ب��ا اما و 
اگرهای خاص خود روبه روست و نگرانی از کاهش 
رشد اقتصادی در کشور و یا کاهش حجم تولید 
صنعتی خود به معنی کاه��ش تقاضای این نوع 
از مصنوعات فوالدی اس��ت که اغلب فوالدهای 
آلیاژی و ورق های ف��والدی را در ب��ر می گیرد 
اگرچه همین ادع��ا به بررس��ی های دقیق تری 

نیاز دارد.
مصرف فوالد در کش��ورمان یک��ی از داده های 
بسیار مهمی برای توس��عه صنایع تولیدی این 
کاال به شمار می رود و ش��اید بتوان گفت ضامن 
توس��عه صنعت فوالد، مصرف داخلی این فلز به 
ش��مار می رود. مدت های بسیاری بازار فوالد در 
کشورمان متکی به تولیدکنندگان خارجی بود و 

بــــــــــــازار 

  محمدحسین بابالو

فـوالد در کـــوره تقاضـا
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حتی نصف و یا بیشتر از نیمی از مصارف داخلی 
از طریق واردات تأمین می ش��د ولی هم اکنون 
ایران به یک صادرکننده برجسته فوالد در جهان 
بدل شده است که به معنی وجود عرضه مازاد بر 
نیاز داخلی و ایجاد پتانس��یل گسترده صادرات 
است. این در حالی است که ذات تقاضای داخلی 
را باید مهمترین بازار مصرف برای تولیدات فوالد 
خام در کشور به ش��مار آورد که می تواند تولید 
در بخش مهمی از توانمندی های تولیدی را در 

صنایع فوالدی کشورمان ضمانت کند.
 این موارد نیاز به بررسی دقیق تر مصرف داخلی 
فوالد را می طلبد اگرچه مصرف فوالد خود یک 
شاخص مهم برای بررس��ی روند توسعه یافتگی 
صنعتی کش��ورها و یا حمایت از زیرساخت ها و 
حتی س��طح رفاه خواهد بود. به ای��ن معنی که 
افزایش حجم مصرف فوالد می تواند نش��انه ای 
از توجه ب��ه س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها 
و پروژه ه��ای عمران��ی و ی��ا مص��رف توس��ط 
مصرف کنن��دگان نهای��ی در صنایعی همچون 
خودرو، ساخت و ساز و لوازم خانگی به شمار رود.

 البته در این خصوص آمارهای بس��یار متنوعی 
وجود دارد که می توان از حجم تولیدات صنعتی 
در هر کش��ور، تولی��د ناخالص داخلی و رش��د 
اقتصادی و یا حتی درآمد س��رانه ن��ام برد ولی 
برای صنایع تولیدی و یا مصرف کنندگان فوالد، 
مصرف داخلی فوالد به عن��وان یک رکن اصلی 
مورد توجه ق��رار می گی��رد. در این خصوص دو 
داده اصلی یعنی مصرف ظاهری فوالد در داخل 
کشور و سپس سرانه مصرف فوالد مورد بررسی 
قرار می گیرد. مصرف ظاهری فوالد همان میزان 
مصرف فوالد در هر کشور در طول یکسال است 
و س��رانه مصرف فوالد هم میزان فوالدی است 
که هر فرد به صورت متوسط در طول یکسال به 
شیوه های گوناگون مورد استفاده قرار می دهد. 

  رشـد تولید ایران 3.6 برابر متوسـط 
جهانی 

آخرین آمارهای رسمی از حجم تولید فوالد خام 
در جهان و حتی ایران به نقل از منابع بین المللی 
به نوامبر سال گذشته میالدی باز می گردد که در 
اوایل دی ماه مخابره ش��د.  انجمن جهانی فوالد 
)World Steel Association( عنوان کرد؛ 
طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته میالدی، ایران 
۲۲میلیون و ۵۹۰ هزارتن فوالد خام تولید کرد 
که در مقایسه با تولید سال گذشته )۱۹میلیون 
و ۲۵۵هزارتن( ۱۷.۳ درصد رشد نشان می دهد.  
همچنین تولید فوالد خام ایران در نوامبر۲۰۱۸با 
رش��د ۲.۵درصدی به دو میلیون تن رسید. این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 
۹۵۲ هزار تن بود. یکی از مهمترین دالیل رشد 
تولید فوالد ایران، راه اندازی کارخانه های جدید 

طی دو سال گذشته است. 
تولید 6۴کشور فوالدساز جهان نیز طی ۱۱ماهه 

نخست سال جاری میالدی یک میلیارد و 6۴6 
میلیون و 6۷۱ هزارتن ثبت شد که حاکی از رشد 
۴.۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
است. همچنین میزان تولید فوالدسازان جهان 
در نوامبر۲۰۱۸، با ۵.۸ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ۱۴۸میلیون و 6۱۷ 

هزار تن رسید.
 این رقم در نوامبر س��ال گذشته ۱۴۰میلیون و 
۵۳۵ هزار تن ثبت شد.  طی یازده ماهه نخست 
۲۰۱۸ به ترتی��ب چین با تولی��د ۸۵۷ میلیون 
و ۳۷۲ هزارتن، هند با ۹6میلی��ون و۹۲۳ هزار 
تن، ژاپن با ۹۵میلی��ون و ۸6۰ هزار تن، آمریکا 
با ۷۹ میلیون و ۱۵6هزار تن وکره جنوبی با 66 
میلیون و ۲۹۰ هزارتن ۵کش��ور برتر فوالدساز 

جهان بودند.
همین  آمار نش��ان می دهد که س��رعت رش��د 
تولید ف��والد خام ای��ران تقریب��اً ۳.6 برابر روند 
افزایش تولید در جهان بوده اس��ت. البته برای 
نگاهی دقیق تر به واقعیت های ب��ازار فوالد باید 
به تراز صادراتی مصنوعات فوالدی یعنی خالص 
صادرات در برابر واردات هم توجه کنیم اگرچه 
در کنار آن افزای��ش جمعیت، مصرف فوالد کل 
کشور و سرانه مصرف فوالد هم مورد توجه قرار 

می گیرد. 
برای برنامه ریزی های فنی و در اختیار داش��تن 
داده هایی قابل اس��تناد اغلب به مصرف س��رانه 
فوالد توجه بیشتری می شود آن هم در شرایطی 
که هنوز کش��ور ما با رش��د جمعی��ت و نیاز به 
زیرساخت های جدید روبه روست و این شرایط 
به معنی افزایش کلی تقاض��ا به صورت عمومی 
است ولی در شرایطی که س��رانه مصرف فوالد 
در کشورمان کاهشی باش��د دیگر نمی توان به 
این داده توجه جدی نش��ان داد. در هر حال در 
آمار سرانه مصرف فوالد هم حجم مصرف و هم 
نوس��ان جمعیت دخالت داده می شود بنابراین 
جامعیت بیشتری دارد.   اگر بخواهیم به وضعیت 
صادرات و واردات مصنوعات فوالدی توجه کنیم 
خواهیم دید که حجم ص��ادرات در برابر واردات 
در سال جاری به نس��بت مدت مشابه سال قبل 
و یا سال های گذش��ته تغییر محسوسی داشته 
است. آمارها نش��ان می دهد که در سال جاری 
مخصوصاً در ۳ فصل ابتدایی امسال تراز صادرات 
فوالد کشور )صادرات منهای واردات و یا صادرات 

خالص( بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است. 
به ص��ورت دقیق ت��ر می توان گفت ک��ه به رغم 
تحریم های آمریکا و مش��کالت ایجاد ش��ده در 
مسیر صادرات، امس��ال موفقیت های بزرگی در 
مس��یر صادرات مصنوعات فوالدی و مخصوصاً 
محصوالت میانی )ش��مش و اس��لب( به دست  
آمده اس��ت تا جایی که می توان گفت سال ۹۷ 
)تاکنون( بهترین س��ال فوالدی در تاریخ ایران 

بوده است. 
آمارها نش��ان می دهد ظرفیت تولی��د فوالد در 

کشور به بیش از ۳۳ میلیون تن در سال رسیده 
که برای سال گذشته رقمی بیش از ۲۱ میلیون 
تن تولید فوالد خام ثبت ش��د اگرچه پتانسیل 
ثبت تولید باالتر از این ارقام برای امس��ال وجود 

دارد.
 سال گذش��ته نزدیک به ۹ میلیون تن صادرات 
فوالد به ثبت رسید که خود یک رکود جدی به 
ش��مار می رود.  در مورد مصرف فوالد در کشور 
آمارهای مختلفی وجود دارد و با توجه به شرایط 
خاص تولید شاید نتوان رقم دقیقی را ارائه کرد. 
به صورت کلی تولید فوالد خام در کشور توسط 
دو بخش اصل��ی صنایع بزرگ ک��ه اغلب فوالد 
را از س��نگ آهن تولید می کنند و یا واحدهای 
کوچکتری که از قراضه و بعضاً آهن اس��فنجی 
تولید کرده اند، تفکیک می شود.  آمارها از سرانه 
مصرف فوالد در کشور نسبتاً متنوع است اگرچه 
آمارهای س��ال های قبل را می توان به س��ادگی 
به عنوان یک مس��تند مورد پذیرش قرار داد. در 
سال ۹6 سرانه مصرف فوالد در کشورمان رقمی 
نزدیک به ۲۱۰ کیلوگرم بوده است که به نسبت 
ارقام مشابه در کشورهای صنعتی رقمی جذاب به 
شمار نرفته بلکه از رخدادهای نامطلوبی در بازار 
داخلی حکایت دارد. البت��ه این رقم در برخی از 
آمارها و اظهارنظرها حتی تا ۲۳۰ کیلوگرم هم 
ذکر شده است. این در حالی است که این رقم به 
نسبت مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به ۴ 
درصد رشد داشته است ولی باز هم به موفقیت 
خاصی نرسیده اس��ت.  به صورت کلی متوسط 
س��رانه مصرف فوالد در جهان نزدیک به ۲۰۰ 
کیلوگرم ) ۲۰۸ کیلو ( اس��ت که البته برای کل 
جمعیت بیش از ۷ میلی��ارد نفری جهان صادق 
اس��ت. این رقم نش��ان می دهد که حتی سرانه 
مصرف ب��االی ۲۰۰ کیلوگرم در ای��ران با توجه 
به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی یک نقیصه 
جدی به ش��مار می رود و نیاز به افزایش جدی 
سرانه مصرف فوالد حس می شود.  به عنوان یک 
نمونه مش��خص برنامه ریزی ه��ا و هدف گذاری 
تولید برای س��ال ۱۴۰۴، رس��یدن به ظرفیت 
تولید ۵۵ میلیون تنی فوالد است که در همین 
برنامه ها نیز سرانه مصرف فوالد ۳۵۰ کیلوگرم 
تعیین شده اس��ت یعنی افزایش سرانه مصرف 
فوالد را باید یک��ی از اه��داف در برنامه ریزی ها 
به شمار آورد.  برای س��ال جاری قطعاً این رقم 
کاهش می یابد که دلیل اصلی آن را باید در رشد 
قیمت ها و ضعف تقاضا به شمار آورد. در برخی از 
داده های بدبینانه حتی از ۱۲۰ کیلوگرم هم یاد 
شده است اگرچه نیاز به بررسی دقیق تری دارد. 
س��رانه مصرف فوالد در کشورهای توسعه یافته 
و یا حت��ی بازارهای نوظهور باالس��ت. به عنوان 
مثال کره جنوبی با سرانه ۱۱۳۰ کیلوگرمی یک 
کشور پیشرو به ش��مار رفته و البته کشورهایی 
همچون چین با رقمی نزدی��ک به ۴۹۰، ترکیه 
۴۳۰، آلم��ان ۵۰۰ و هن��د ب��ا س��رانه مصرف 
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نزدیک به 6۰ کیلوگرم از کش��ورهایی هستند 
که می توان در مقام مقایس��ه به آن ها اس��تناد 
کرد. این ارقام نشان می دهد که افزایش سرانه 
مصرف فوالد برای کشورمان نه تنها دور از ذهن 
نیست بلکه یک ضرورت به شمار می رود. نیاز 
به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها خود 
یکی از دالیل اصلی رش��د تقاض��ا خواهد بود 
که در این بین راه آهن، خودرو، س��اخت و ساز 
پروژه های مس��کونی و عمرانی و لوازم خانگی 
اولویت های مصرف ف��والد هس��تند.  در نگاه 
اول احتمال کاهش مصرف س��رانه فوالد خام 
در کش��ور وجود دارد که ای��ن احتمال ممکن 
است برای س��ال آینده جدی تر شود آن هم در 
شرایطی که بسیاری از افراد برجسته اقتصادی 
از رکود س��ال آینده ابراز نگرانی کرده اند. این 
در حالی اس��ت که روزهای اخیر با رشد قیمت 
فوالد روبه رو شده ایم تا جایی که بهای میلگرد از 
رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ تومان در اواسط و اواخر 
آذرماه، به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش 
یافته است. اگرچه سفته بازی و واسطه گری یکی 
از موتورهای محرک رشد قیمت فوالد بوده ولی 
برخی از آمارها از احتمال رشد تقاضا در بخش 
مس��کونی و پروژه های عمرانی و س��اختمانی 
حکایت دارد. به عنوان مثال رشد قیمت مسکن 
و همچنین افزایش صدور پروانه های ساختمانی 
خود محرک مهمی برای رش��د تقاضا در بازار 
فوالد بوده اس��ت که به احتمال قوی ش��رایط 

بهتری را ایجاد خواهد کرد.
  امیررضا سلیمانی نسب؛ عضو گروه مطالعات 
اقتصادی شرکت مهندس��ی بین المللی فوالد 
تکنیک معتقد است: مصرف س��رانه فوالد )بر 
اس��اس آمارهای نیمه ابتدای سال ۱۳۹۷( در 
پایان س��ال جاری به کمت��ر از ۲۰۰ کیلوگرم 
برسد. به عبارت بهتر، ما بعد از سه سال افزایش 

مس��تمر مصرف س��رانه فوالد انتظ��ار کاهش 
حداقل ۲۰ درصدی آن را در پایان سال ۱۳۹۷ 
خواهیم داشت. مصرف ظاهری فوالد کشور در 
هشت ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۷ به نسبت 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۸ درصد کاهش 
داش��ته و به ۱۰/۵ میلیون تن رس��یده است. 
جالب آنکه در طول هش��ت ماه منتهی به آبان 
سال ۱۳۹6 به نسبت مدت مشابه سال ۱۳۹۵ 
ما ش��اهد افزایش ۴ درصدی مص��رف داخلی 
هستیم. شاید بتوان این گونه ادعا کرد که ضربه 
نهایی کاهش مصرف داخلی را افزایش ش��دید 
قیمت ها و رشد نرخ ارز بر پیکره رکود بازارهای 

مصرف داخلی سالیان اخیر وارد کرده است. 
 مس��کن به عنوان یکی از مهم ترین کانون های 
مصرف در س��ال ج��اری چالش جدی��دی را 
تجربه کرده است. به طور کلی، نرخ رشد گروه 
ساختمان )بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران( 
در تابستان ۱۳۹۷ نرخ رشد منفی ۸ درصدی و 
در بهار نیز نرخ رشد منفی یک درصد را متحمل 
شده اس��ت. در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذشته نرخ رشد گروه ساختمان به ترتیب در 
فصول بهار و تابستان مثبت ۳/۱ و ۴/۸ درصد 
بوده است. رکود تورمی گروه مسکن را به وضوح 
در بازار معامالت مس��کن تهران می توان رصد 
کرد. در دوره منتهی به آذر سال جاری به نسبت 
مدت مشابه س��ال ۱۳۹6 ما شاهد افزایش ۹۱ 
درصدی متوس��ط قیمت )متر مربع( معامالت 
هستیم، این در حالی  است که در همین مدت 
تعداد معامالت کاهش قابل توجه 6۱ درصد را 

متحمل شده است. 
تولید خودرو نیز شرایطی بهتر ازمسکن در سال 
جاری نداشته اس��ت. این صنعت که با چالش 
افزایش قابل توجه هزینه تولید به دلیل افزایش 
نرخ ارز و همچنین تحریم های یک جانبه آمریکا 

)که به طور مس��تقیم قطعه س��ازی را متاثر از 
خود قرار داده( دست به گریبان است، در نیمه 
ابتدای س��ال با کاهش بیش از ۱۷ درصدی به 
نسبت مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده است. 
به طور کلی، در گروه صنعت نیز شاهد کاهش 

نرخ رشد هستیم. 
اما به غیر از ساختمان دو گروه ساخت صنعتی 
و تامین آب ، برق و گاز طبیعی نیز شاهد کاهش 
قابل توجه در نرخ رشد محصول در سال جاری 
بوده اند. ن��رخ رش��د تولید محصول س��اخت 
صنعتی و تامی��ن آب ، برق و گاز ب��ه ترتیب در 
تابستان سال جاری منفی ۳/۱ و ۱۲/۱ درصد 
بوده در حالی که این ارقام در تابس��تان س��ال 
۱۳۹6 به ترتی��ب مثب��ت ۲/۳ و ۲۲/۷ درصد 

بوده است.
 عالوه بر این )بر اساس اطالعات وزارت صمت( 
تولید برخ��ی ل��وازم خانگی مانن��د یخچال و 
ماش��ین لباسش��ویی در نیمه ابتدای سال به 
ترتیب با کاهش میزان تولید منفی ۱6درصد و 
منفی ۳6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال 
۱۳۹6 مواجه بوده اند. )دنیای اقتصاد – ۱۸ دی 
۹۷(. در پایان و به عنوان نتیجه گیری می توان 
عنوان کرد که اگرچه نگرانی از کاهش تقاضای 
واقعی ف��والد در صنایع وج��ود دارد ولی برای 
ماه های ابتدایی س��ال آینده پتانس��یل رش��د 
تقاضای س��اختمانی برای مصنوعات فوالدی 
تقویت خواهد ش��د و بازار این ب��ار احتماالً از 
این مس��یر مورد حمایت قرار می گیرد. تجربه 
سال های گذشته نیز نشان داده است که در این 
شرایط در گام اول رشد تقاضا برای تیرآهن به 
رشد نرخ این کاال بدل خواهد شد و در گام بعد 
میلگرد هم از رشد مصرف بهره می برد بنابراین 
برای سال آینده ش��اید بتوان به این گروه های 

کاالیی بیش از حالت معمول امیدوار بود. 
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منطقه آزاد ارس در ش��مال غرب ای��ران در نقطه 
صفر مرزي در مجاورت با کش��ورهای ارمنستان، 
آذربایجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار 
یافته است. منطقه آزاد ارس طبق مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي در تاریخ ۲ شهریورماه سال ۱۳۸۲ 
به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایي، عمران و 
آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و 
افزایش درآمد عمومي، ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظیم بازار کار و کاال، حضور فع��ال در بازارهاي 
جهاني و منطق��ه اي، تولید و ص��ادرات کاالهاي 
صنعتي و تبدیلي و ارائه خدمات، ایجاد و در اواخر 
شهریور ماه سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد. معافیت 
مالیاتي به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداري براي 
کلیه فعالیت ه��اي اقتصادي نیز یک��ی از مزایای 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس است.
در ای��ن میان ب��ا تصوی��ب ضوابط ص��دور مجوز 
تاس��یس و فعالیت دفاتر پذیرش و تاالر معامالت 
کارگزاری های عضو بورس کاالی ایران، ش��رایط 
الزم برای تاس��یس ت��االر نمایندگ��ی کارگزاران 
بورس کاالی ایران در س��طح کش��ور فراهم شد 
و از ابتدای آذرماه س��ال ۱۳۹۵ ت��االر نمایندگی 
کارگزاران بورس کاال در منطقه آزاد ارس ش��روع 
به فعالیت کرد. در حال حاضر س��ه ش��عبه بورس 
کاالیی از ش��رکت های کارگزاری اقتص��اد بیدار، 
گنجینه س��پهر پارت و تدبیرگران فردا در منطقه 

آزاد ارس فعال اند.

  محوریت صـادرات؛ مهمتریـن مزیت 
بورس کاال

احد نصرتی، مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز 
منطقه آزاد ارس، مهمتری��ن مزیت بورس کاالی 
ایران برای مناطق آزاد را محوریت صادرات دانست 
و گفت: ما در انتظار بورس کاالی بین الملل در این 

منطقه هستیم.
 مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز منطقه آزاد 
ارس در گفت و گو با »پیام اقتصادی بورس کاال« 
به اهمیت منطقه آزاد ارس و س��هولت دسترسی 
برای صادرات تاکید کرد و گفت: منطقه آزاد ارس 

به عنوان مرکزی که محوریت تولیدی و س��هولت 
دسترسی دارد، با بورس کاال به عنوان یکی از ارکان 

بازار سرمایه در ارتباط تنگاتنگی است. 
معاون پیشین اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه 
آزاد ارس تاکی��د کرد: مح��ور توس��عه تجارت و 
صادرات منطقه آزاد ارس در صورت حمایت همه 
جانبه و اعتماد به بازار سرمایه، می تواند در دستان 
بورس کاال باش��د. همچنین مزیت بورس کاال در 
حوزه داخلی نیز شفاف سازی آمار و ارقام معامالت 

کاالهاست.
نصرتی در خصوص تحریم ه��ا گفت: تحریم ها در 
ارس خودش را به این ش��کل نش��ان می دهد که 
سرمایه گذارن تمایل دارند بازارها را به دست آورند؛ 
س��رمایه گذارانی که برای تولید، س��رمایه گذاری 
و ش��بکه توزیع در انتظار مکانیس��می ش��فاف و 
نظام مند هستند که بورس کاال می تواند این نقش 

را در منطقه ایفا کند.
وی بورس کاال را به عنوان یک بس��تر جذاب برای 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان منطقه عنوان کرد 
و گفت: با فرهنگ س��ازی و آشنایی بیشتر فعاالن 
منطقه با مزایای بورس کاال به مرور ش��اهد ورود 
مش��تریان و رونق معامالت در ت��االر نمایندگی 
کارگزاران بورس کاال خواهیم بود به طوریکه این 
زحمت از عهده تولیدکننده خارج می شود که به 

دنبال خریدار و کانال انتقال کاال باشد.
نصرتی در ادامه افزود: بورس کاال می تواند از طریق 
یک شرکت مشاور توسعه صادرات نیز در منطقه 
حضور داشته باشد و با کمک های سازمان منطقه 
آزاد ارس به جمع آوری و پردازش اطالعات بپردازد 
تا بتواند یک طرح بررسی شده را به کارگزاران ابالغ 
کند.  وی همچنین گف��ت: در عین حال از حضور 
بورس اوراق و بهادار و بورس انرژی نیز در منطقه 
استقبال می کنیم و بیش از این ها در انتظار بورسی 
بین المللی برای مبادالت کاالها و جذب بازیگران 

خارجی هستیم.
نصرتی در ادامه گفت: ب��ورس کاالی ایران 

با ش��ناخت بازاره��ای ه��دف، اولویت 
گذاری ها، کاالهای متناسب با مصرف 
در دوران سفارش می تواند محوریتی 

برای مناطق آزاد ایجاد کند.

وی اف��زود: منطق��ه آزاد ارس دارای حدود ۳۳۴ 
حوزه فعالیت صنعتی اس��ت ک��ه نزدیک به ۱۴۵ 
مورد آن در حال حاضر در حوزه های نفتی، انرژی، 
کاالهای پزش��کی، صنایع فلزی، سلولزی و حتی 

کانی فعال است.
وی عنوان ک��رد که با تمرکز ب��ورس کاالی ایران 
در شهرهای مرزی کشور ش��اهد هدفمند شدن 
صادرات کاالها و جذب س��رمایه های خارجی در 

کشور خواهیم بود.
مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز منطقه آزاد 
ارس اظهار کرد: بورس کاالی ایران در حوزه های 
متنوع فلزی، پتروشیمی و کشاورزی فعال است و 
الزم است بسترسازی الزم در حوزه مالی و تجاری 
در مناطق آزاد و مرزی علی الخصوص در منطقه 

آزاد ارس برای عرضه محصوالت فراهم شود. 
وی معتقد است: مسووالن باید برای صنایعی که در 
مناطق آزاد فعالیت می کنند مشوق هایی را ایجاد 
کنند تا با ورود به بورس کاال، زمینه حضور بازیگران 
خارجی به معامالت بورس های ایران فراهم شود. 

  تعامل بورس و مناطق آزاد
وی اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه سیاست های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در جهت محوریت 

دادن به تعامل بورس ها با 
مناط��ق آزاد تعریف 

شده اس��ت که با 
پیاده س��ازی این 
از  سیاس��ت ها 
طری��ق بورس ها 
و مناط��ق آزاد، 

گفت و گو با مدیر امور قفقاز منطقه آزاد ارس

 سکوی پرتاب تجارت

 به آسیای میانه
  مریم زمانیان
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تحول مثبت تجاری در ای��ن مناطق ایجاد خواهد 
ش��د.  مش��اور مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: 
به تازگی نشس��تی میان رییس س��ازمان بورس 
اوراق بهادار و مدیرعام��ل منطقه آزاد ارس برگزار 
ش��د و فعالیت بورس ها با محوری��ت مناطق آزاد 
مورد تاکی��د طرفین قرار گرفت. معاون پیش��ین 
اقتصادی و س��رمایه گذاری منطق��ه آزاد ارس از 
حضور هر چه بیشتر بورس کاالی ایران در منطقه 
آزاد ارس اس��تقبال کرد و گفت: منطقه آزاد ارس 
۲۰ نقط��ه مطلوب را ب��رای حضور ش��رکت های 
کارگزاری  فعال در ب��ورس کاالی ای��ران در نظر 
گرفته است و پیشنهاد می شود بورس کاال با تشویق 
ش��رکت های کارگزاری، زمینه افتتاح شعبه های 
بیش��تر کارگزاری ها را در منطق��ه آزاد ارس مهیا 
کند. به گفته نصرت��ی، حضور دفات��ر نمایندگی 
بورس کاال در منطقه ارس باعث تمرکز خریداران 
و سرمایه گذاران در این منطقه می شود به طوریکه 
هر چه تمرکزشان در این منطقه بیشتر باشد تمایل 
به توسعه س��رمایه گذاری ش��ان از طریق بورس 

کاالی ایران افزایش می یابد.

  تجارت 240 میلیون دالری ارس
وی با اشاره به دس��تور اکید رییس جمهور مبنی 
بر توس��عه صادرات، جذب گردشگر، دانش بنیان 
نمودن فعالیت ه��ا در مناط��ق آزاد گفت: مناطق 
آزاد به دلیل رش��د صادراتی از رقم ۲۰۰ میلیون 
دالر به ۱/۲ میلیارد دالر در سال ۹6 رسیده است 
و در این میان منطقه آزاد ارس سهم ۱6۰ میلیون 
دالری در سال ۹۵ را به ۲۴۰ میلیون دالر در سال 
۹6 رسانده که نشان دهنده نقش مهم این منطقه 

در کشور است.
نصرتی به نقش کلیدی منطقه آزاد ارس در حوزه 
صادرات کاالها اشاره کرد و گفت: محورهای ترکیه، 

ارمنستان و گرجستان به باکو، سه دروازه ارس به 
کشورهای همسایه است که به دلیل نقش کلیدی 
آن در منطقه همیش��ه در تصمیم گیری های مهم 

کشور مورد توجه قرار دارد.

  بـورس کاال، کانال صـادرات تجهیزات 
پزشکی

معاون پیش��ین اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: 
ظرف چند ماه اخیر، ۴۲ م��ورد پروانه تولید صادر 
شده است و انتظار داریم که تولیدکنندگان بتوانند 

از ظرفیت های بورس کاال در منطقه بهره ببرد. 
وی اظه��ار کرد: اخی��راً دکتر مس��ائلی، مدیرکل 
تجهی��زات پزش��کی وزارت بهداش��ت برنامه ای 
برای ۱۷ کش��ور در نظر گرفته اس��ت و قصد دارد 
۲۴میلیون دالر ص��ادرات تجهیزات پزش��کی را 
به ۲۴۰ میلیون دالر صادرات برس��اند. شبکه آن 

می تواند کجا باشد؛ طبیعتاً بورس کاالی ایران.
وی تاکید ک��رد: بورس کاالی ایران باید مس��یر و 
کانال صادرات باش��د و خواس��تار این باشد که به 
اولویت عرضه کنندگان کش��ورهای همسایه نیز 
تبدیل ش��ود که برای رس��یدن به این مهم، ابتدا 
باید معامالت داخلی در بورس کاالی منطقه آزاد 
ارس رونق بگیرد و پس از آن شاهد مبادالت بین 

المللی باشیم.

  فرصتی جدید برای صادرکنندگان
احمد حسن نژاد، مدیر 
مرکز نوردوز س��ازمان 
منطقه آزاد ارس نیز در 
ای��ن ب��اره ب��ه »پیام 
اقتصادی بورس کاال« 
گفت: منطقه آزاد ارس 
در راس��تای صادرات و حمایت از صادرکنندگان 

میزبان افتتاح شعباتی از کارگزاران فعال بورس کاال 
بوده است؛ این فرصتی برای صادرکنندگان است 
ک��ه از طری��ق ب��ورس کاالی منطق��ه آزاد ارس 
کاالهایشان را بدون ریس��ک به کشورهای هدف 

عرضه کنند. 
حسن نژاد که سابقه فعالیت در حوزه بازار سرمایه 
را در کارنامه خود دارد، افزود: منطقه آزاد ارس با 
کش��ورهای نخجوان، آذربایجان و ارمنستان مرز 
مشترک دارد؛ کشور ارمنس��تان تنها کشور عضو 
تجارت جهانی اس��ت و بیشترین کاالهای ایران از 
مرز ارمنستان به کشورهای روسیه، گرجستان و 

سایر کشورها صادر می شود.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: با بررسی های 
انجام ش��ده از صادرات کاالها از منطقه آزاد ارس 
به نظر می رس��د که بورس کاال می تواند در حوزه 
صادرات بیشتر کاالهای س��اختمانی، ورق آالت، 
فوالد، س��یمان و... نقش مهم��ی را در منطقه ایفا 
کند.  مدیر مرکز نوردوز سازمان منطقه آزاد ارس با 
اشاره به مزیت شفاف سازی از طریق بورس کاالی 
ایران اظه��ار کرد: اگر صادرات ای��ن محصوالت از 
طریق بورس کاالی ایران انجام ش��ود، هم میزان 
صادرات و هم کانال های صادرات شفاف می شود 
که سیستمی ش��دن این کانال ها از طریق بورس 

کاالی ایران امکان پذیراست.
حس��ن نژاد در پایان مزایای حضور بورس کاال در 
منطقه آزاد ارس را برش��مرد و گف��ت: هم اکنون 
برخی س��ازمان ها در ح��وزه تجارت ب��ه صورت 
سیستمی و نظام مند عمل نمی کنند و از این رو به 
مشکالت عدیده ای برمی خورند. این سازمان ها از 
طریق بورس کاالی ایران خیلی راحت تر می توانند 
وارد عرصه صادرات شوند و به این ترتیب منطقه 
آزاد ارس و صادرکننده کشور می تواند به بهترین 

نحو از ظرفیت های این بورس بهره مند شوند.
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موسسه »فیچ« در جدیدترین تحلیل خود برآورد 
کرده که تقاض��ای مس در س��ال ۲۰۱۹ افزایش 
خواهد یافت. بر پایه این گزارش، تقاضای مس طی 
یک روند ۱۰ ساله تا س��ال ۲۰۲۷ میالدی به ۲۹ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رس��ید که از رشد 

ساالنه ۲.6 درصدی حکایت دارد.
این موسس��ه هش��دار داده که مصرف جهانی با 
رش��د تقاضای برق و بخش های زیرساختی چین 
و همچنین انقالب تولید خودروهای برقی از رشد 

عرضه سبقت می گیرد.
از طرفی، موسسه فیچ پیش بینی کرده که تولید 
ساالنه مس طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۷ شاهد 

رشد ۳.6 درصدی خواهد بود. 
بر اس��اس پیش بینی فیچ، تقاضای مس تصفیه 
ش��ده از تولید فراتر می رود و بازار طی چند سال 
آتی با کسری مواجه می شود. به گفته این موسسه، 
تعادل جهانی مس تصفیه ش��ده در سال ۲۰۱۸ 
شاهد کسری ۲۴۷ هزار تنی بوده است و این وضع 

تا سال ۲۰۲۱ باقی خواهد ماند.
به نظر می رس��د، پیش بینی کس��ری برای دوره 
کوتاه مدت ب��وده، چراکه فیچ پی��ش بینی کرده 
است که کسری مس جهان به دلیل سرمایه گذاری 
روی پروژه ه��ای جدی��د از س��ال ۲۰۲۱ کاهش 
می یابد و بعد به سمت افزایش عرضه تغییر مسیر 

می دهد.
ب��ا فراتر رفت��ن تقاض��ای فل��ز س��رخ از عرضه، 
ش��رکت های معدنی در سراس��ر جهان به دنبال 
اجرای پروژه های معدنی از س��ال ۲۰۲۰ خواهند 
رفت، بنابراین در چش��م انداز بلن��د مدت انتظار 
می رود با سرمایه گذاری تولیدکنندگان مس روی 
پروژه ه��ای جدید و افزایش تولید مس، کس��ری 
جهانی عرضه مس کاهش یابد و پس از آن نیز بازار 

با مازاد عرضه مواجه شود.

پیش بینی تولید مس
تولید جهانی مس طی س��ال های آت��ی، افزایش 
پایداری را تجربه خواهد کرد، به طوری که کاهش 
هزینه ها و افزای��ش قیمت م��س می تواند از این 
موض��وع حمایت کند. همچنی��ن افزایش قیمت 
مس در سال های آتی، توس��عه پروژه ها بویژه در 
کشورهای شیلی، پرو و استرالیا را تقویت خواهد 

کرد.
بر پایه این گزارش، تولید مس تصفیه چین با رشد 
پایدار پیش بینی شده اس��ت و تولیدکنندگان از 

افزایش قیمت مس، سود خواهند برد. 
فیچ برآورد کرده که تولید مس تصفیه شده چین 

از ۸.۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۴ میلیون 
تن در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد و رشد ساالنه ۳.۱ 
درص��دی را تجربه کند. تولیدکنن��دگان داخلی 
چین سود بیشتری را نس��بت به رقبای خارجی 

کسب خواهند کرد.
ش��یلی به پیش��گامی تولید مس در جهان ادامه 
می ده��د. این کش��ور دومی��ن تولیدکننده مس 
تصفیه ش��ده به ش��مار می رود. ش��رکت دولتی 
»کودلکو« و شرکت BMW از اجرای طرحی با 
عنوان »ابتکار مسووالنه مس« خبر داده اند که به 
بهبود تعهد نسبت به مسوولیت های اجتماعی و 

اکولوژیکی در صنعت مس منجر خواهد شد. 
این موسسه برآورد کرده که تولید مس پرو، رشد 
س��االنه با ثباتی را تجربه کند، به طوری که پیش 

بینی شده تولید این کشور تا سال ۲۰۲۷ میالدی 
به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد.

پیش بینی می شود، تولید مس اس��ترالیا با رشد 
س��االنه ۳.۱ درصدی به یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
تن تا سال ۲۰۲۷ برسد. فیچ برای هند نیز با اشاره 
به رشد بسیار مناس��ب تولید مس در این کشور 
خاطر نشان کرده که تولید مس هندی ها تا سال 
۲۰۲۷ با میانگین رشد ساالنه ۷.۳ درصدی به یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید.
  فیچ در این گزارش چش��م انداز رش��د تقاضای 
آمریکا را مس��کوت باقی گذاش��ت، چراکه بسته 
مربوط به توس��عه زیرس��اخت ترامپ را مطابق با 

انتظارات ندانست.
Mining�com :منبع

پیش بینی »فیچ« از بازار فلز سرخ تا سال 2027

تقاضای مس  سوار بر خودرو  های برقی

نمودار- رشد تولید مس در محدوده مثبت

  پرویز امانیان
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روند نزولی قیمت طال که از اوایل س��ال ۲۰۱۸ آغاز 
ش��ده بود، در س��ه ماه پایانی متوقف ش��د و این فلز 
گرانبها مس��یر صعود را در پیش گرفت و توانس��ت 
بخش کوچکی از افت خود را جبران کند. بس��یاری 
از گزارش ها و تحلیل های کارشناسان که در سه ماه 
چهارم س��ال گذشته منتشر ش��د، از آغاز دور جدید 
افزایش قیمت طال طی سال ۲۰۱۹ حکایت می کرد. 
حال با آغاز سال ۲۰۱۹ و بروز برخی نشانه های مثبت، 
بیشتر تحلیلگران بر افزایش حتمی قیمت طال تاکید 
می کنن��د و س��رمایه گذاری در این بازار را س��ودآور 
می دانن��د. ارزیابی دیدگاه فع��االن بازارهای طال نیز 
نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد آنها انتظار افزایش 
قیم��ت را دارند. در این نوش��تار به بررس��ی آخرین 
تحلیل ها و گزارش ها درباره روند حرکت بازار طال در 
س��ال ۲۰۱۹ و پیش بینی های ارائه شده برای قیمت 

این فلز می پردازیم.

   ضعف بازارهای سهام
سال گذشته، بازار س��هام آمریکا بدترین ماه دسامبر 
خود از س��ال ۱۹۳۱ تاکنون را تجربه ک��رد. بازار کم 
رونق سهام و هراس سرمایه گذاران از گسترش رکود 
در بازارهای مالی موجب ش��ده تا بازارهایی همچون 
فلزات گرانبها به ویژه طال )که یک سرمایه گذاری امن 
به ش��مار می رود( مورد توجه قرار گیرند. گرچه این 
خبر خوبی برای اقتصاد جهان نیست اما مایه دلگرمی 
معامله گران بازار طال است. همچنین داده های جدید از 
احتمال کاهش رشد اقتصادی آمریکا خبر می دهند که 
می تواند تاثیر منفی بر ارزش دالر داشته باشد. جنگ 
تجاری با چین هم موضوعی است که اقتصاد جهان را 

تهدید می کند. 

   چند پیش بینی
با توجه به این واقعیت ها، بانک سرمایه گذاری گولدمن 
ساکس پیش بینی خود از قیمت طال را افزایش داد. 
تحلیلگران این بانک می گویند، قیمت طال در سه ماه 
نخست ۲۰۱۹ از مرز ۱۳۰۰ دالر در هر اونس خواهد 

گذش��ت. این بانک با تجدیدنظر در پیش بینی های 
قبلی خود اعالم کرد: »قیمت هر اونس طال در س��ه 
ماه نخست امس��ال به ۱۳۲۵ دالر و طی شش ماه به 
۱۳۷۵ دالر افزایش خواهد یافت و تا پایان س��ال ما 
شاهد قیمت ۱۴۲۵ دالر برای طال خواهیم بود.« در 
پیش بینی قبلی گولدمن ساکس این ارقام به ترتیب 

۱۲۵۰، ۱۳۰۰ و ۱۳۲۵ دالر اعالم شده بود.
وبس��ایت investinghaven در تازه ترین برآورد 
خود، از احتمال جهش قیمت طال در س��ال ۲۰۱۹ 
خبر داده است. این وبس��ایت در گزارش قبلی خود 
باالترین قیمت طال در س��ال ۲۰۱۹ را معادل ۱۳۷۵ 
دالر و محدوده خرید و فروش را بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۵ 
دالر پیش بینی کرده بود. حال در تازه ترین گزارش از 
احتمال جهش قیمت طال به ۱۵۵۰ دالر خبر می دهد. 
این پیش بینی بر پایه بررسی نمودارهای ۲۰ ساله و 
۴۰ ساله قیمت طال ارائه شده است. کارشناسان این 
مجموعه مهمترین علت این افزایش قیمت را تقویت 
ارزش یورو در برابر دالر می دانند. شورای جهانی طال 
نیز در تازه ترین برآورد خود به رشد تقاضای جهانی طال 
اشاره کرده و افزایش قیمت را محتمل دانسته است. 
این نهاد در گزارش خود می نویسد: »پس از ثبت قیمت 
۱۱6۰ دالر برای طال در آگوست ۲۰۱۸ که تحت تاثیر 
رش��د ارزش دالر رخ داد، از ماه اکتبر، با رکود نس��بی 
بازارهای سهام، معامالت طال رونق یافت و قیمت این 
فلز از مرز ۱۲۰۰ دالر گذشت. اگر بازارهای سهام آمریکا 
رونق خود را بازیابند و اقتصاد این کشور عملکرد خوبی 
نشان دهد، ارزش دالر تقویت خواهد شد و طال برای 
صعود با چالش روبه رو خواهد شد. در غیر این صورت، 
راه برای افزایش قیمت طال هموار می شود.« همچنین 
وبس��ایت longforecast در آخرین ب��رآورد خود، 
میانگین قیمت هر اونس طال در سال ۲۰۱۹ را ۱۳۳۳ 
دالر اعالم کرد که نسبت به قیمت های کنونی کمتر از 
۵ درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس گزارش این 
وبسایت، قیمت طال تا پایان نیمه نخست امسال سیری 
صعودی داشته و به بیش از ۱۴۰۰ دالر خواهد رسید 
اما پس از آن و تا پایان س��ال با کاهش مواجه ش��ده و 
به س��طح ۱۳۰۰ دالر باز خواهد گشت.   
 Trading تحلیلگران وبس��ایت
Economics از جمل��ه 
کس��انی هس��تند که 
معتقدن��د قیمت طال 
در سال ۲۰۱۹ نه تنها 
افزایش نمی یابد بلکه 
با کاهش نیز روبه رو 

خواهد شد. در گزارش این وبس��ایت آمده است: »بر 
اس��اس پیش بینی تحلیلگران و بررس��ی مدل های 
اقتصادی می توان انتظار داش��ت که تا پایان س��ه ماه 
نخست ۲۰۱۹ قیمت هر اونس طال در محدوده ۱۲۷6 
دالر در نوسان باشد. همچنین انتظار داریم که میانگین 
قیمت طال طی ۱۲ ماه آینده معادل ۱۲۴6 دالر باشد.« 
این پیش بینی در حالی مطرح می شود که بسیاری از 
کارشناسان احتمال کاهش قیمت طال در سال ۲۰۱۹ 

را کمتر از ۱۰ درصد می دانند.

    عوامل موثر بر بازار طال
کارشناس��ان مهمترین عوامل موثر بر بازار طال را که 
موجب افزایش قیمت این فلز در سال ۲۰۱۹ خواهد 
شد، به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می کنند. 
در بخش اقتص��ادی می توان به تقاض��ای بانک های 
مرکزی جهان اشاره کرد که طی سال های اخیر همواره 
مورد توجه بوده است. همچنین انتظار می رود تقاضای 
دو کشور چین و هند نیز با افزایش روبه رو شود. رشد 
تقاضای بخش فناوری نیز از عواملی اس��ت که گفته 
می شود بر قیمت طال تاثیر می گذارد. در عین حال، 
برخی تحلیلگران از احتمال وقوع یک بحران مالی دیگر 
در اقتصاد آمریکا و جهان خبر می دهند که می تواند 
پیامدهای ناگواری برای بازارهای مالی به همراه داشته 
باشد. اما در بخش سیاسی گفته می شود که جهان در 
سال ۲۰۱۹ با ریسک های زیادی مواجه خواهد بود. 
تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیان��ه و احتمال بروز 
جنگی دیگر در این منطقه که مرک��ز تولید و انتقال 
انرژی جهان به شمار می رود، از مهمترین دالیل نگرانی 
س��رمایه گذاران و عوامل تقویت قیمت طال است. در 
همین حال، ناآرامی های فرانسه خطری بالقوه برای 
اتحادیه اروپا و منطقه یورو و بازارهای مالی قاره اروپا و 
عاملی برای نگرانی سرمایه گذاران است که تمایل آنها 
برای هدایت نقدینگی به بازارهای امن تر همچون طال 
را تشدید می کند. اروپایی ها همچنین نسبت به آینده 
برگزیت و سیاست های دولت بریتانیا بیمناک هستند. 
در آن س��وی اطل��س، در آمریکا نیز اوض��اع چندان 
مساعد نیست. اختالفات دولت و کنگره که به تعطیلی 
طوالنی مدت برخی سازمان ها و نهادها دولتی منجر 
شده، اوجگیری مخالفت ها با سیاست های ترامپ در 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی )به طوری 
که حتی برخی از احتمال استیضاح وی خبر می دهند( 
و هزینه های نظامی سنگین این کشور خطر بزرگی 
برای بازارهای سهام و اقتصاد آمریکا به شمار می روند. 
بدون شک در صورت تداوم این وضع، سرمایه گذاران 
پول های خود را ب��ه بازارهای امن تر مثل طال هدایت 

خواهند کرد. 

بررسی آخرین تحلیل ها از بازار فلز زرد 

در حوزه صنایع پتروشیمی و فرآورده های نفتی پیشنهاد شد  امنیت همیشگی طال
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تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفـت در حالی اقتصاد 
کشـور را تحت تاثیر قرار داده که در این میان 
بستری چون بازار سرمایه می تواند نقش موثری 
در توسـعه صادرات ایفا کنـد� در این زمینه به 
اعتقـاد کارشناسـان، بـورس کاال بـا توجه به 
راه اندازی رینگ صادراتی از سـال 88، دارای 
مزیت ها و پتانسیل های زیادی در حوزه صادرات 
است� به اعتقاد کارشناسان نیز رینگ صادراتی 
به نوعی امکان جدیدی برای حضور در بازارهای 
جهانـی را فراهم می کنـد و اگر مـورد حمایت 
متولیان امر قرار گیرد، می تواند زمینه ساز جهش 

صادراتی کاالهای ایرانی باشد�
براسـاس آمـار، رینـگ صادراتی بـورس کاال 
تاکنـون میزبان معامـالت کاالهـای صادراتی 
زیادی از قبیل قیر، سـنگ آهن، گندم، گوگرد 
و برخی فرآورده های نفتی و پتروشـیمی بوده 
اسـت� از طرف دیگر اقالم صادراتی از کشـور 
اشـتراک باالیی با اقالم صادراتی و محصوالت 
پذیرفته شـده در بورس کاالی ایـران دارد که 
نشان دهنده ظرفیت اسـتفاده از سازوکارهای 
بورسی در قالب معامالت و قراردادهای شرکت 
بورس کاالی ایـران در فرآیندهای صادرات در 
کشور است� این در حالی اسـت که پتانسیل و 
ظرفیت های صادراتی تاالر نقـره ای در اقتصاد 
ایران آن گونه که باید و شاید ظهور و بروز نکرده 
اسـت که به اعتقاد کارشناسـان، آشنا نبودن 
صادرکنندگان با ظرفیت های بورس کاال، موانع 
ناشـی از تحریم های بین المللـی و چالش های 
موجود در حوزه تسـویه وجوه بین کشـورها، 
نوسـانات قیمت کاالها در بازارهـای جهانی به 
همراه بخشنامه های متفاوت در حوزه صادرات 
از جمله دالیل رشـد آرام معامالت محصوالت 
صادراتـی در بورس کاال به شـمار مـی رود� در 
همین زمینه و به منظور بررسی موانع صادرات 
کشـور در دوران تحریـم، همایش سراسـری 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشـیمی با عنوان »توسعه صادرات قانون 

محور و بدون رانت« برگزار شد�

مدل بورس کاال برای توسعه صادرات 
مدیرعامـل بـورس 
کاالی ایـران در این 
بــه  هـمـایــش 
ظرفیت هـای بورس 
کاال در توسـعه بازار 
صادراتـی بـا وجود 
نوسانات قیمتی اشاره کرد و گفت: چاره مقابله با 
این نوسانات، پوشش نوسانات قیمتی و اطمینان 
از تامین مواد اولیه از طریـق خرید مواد اولیه و 
فروش محصول به روش »کشف پریمیوم« است�
سلطانی نژاد افزود: بورس کاالی ایران دارای دو 
بازار فیزیکی و مالی بوده که بازار فیزیکی شامل 

دو رینگ داخلی و صادراتی است و محصوالت 
صنعتی و معدنی، پتروشـیمی و فرآورده های 
نفتی و کشـاورزی در این بازار عرضه و معامله 

می شود� 
به گفتـه وی، تضمین اجرای تعهـدات خریدار 
و فروشـنده، انتشـار اطالعات عرضه و قیمت 
معامـالت، امکان حضور مسـتقیم مشـتریان 
خارجی، بازاریابی از طریق شـبکه کارگزاران، 
کنترل منشـا کاالی صادراتی، کشف منصفانه 
قیمت با ایجاد شـرایط همسـان و رقابتی و در 
نهایت امـکان انعقـاد قراردادهای اسـتاندارد 
تجـاری بین المللی از جملـه مهم ترین  مزایای 

عرضه محصوالت در رینگ صادراتی است�
مدیرعامل بورس کاالی ایـران با بیان اینکه در 
رینگ صادراتی بورس کاال انجـام معامالت در 
چهار مدل معامالت نقد، نسـیه، سلف و کشف 
پریمیـوم )قیمت شـناور( امکان پذیر اسـت، 
گفت: بررسی نوسـانات قیمت های مختلف از 
جمله قیمت نفت برنت طی چهار سال گذشته 
نشان دهنده پتانسـیل باالی نوسان قیمت در 
فرآورده هـای نفتی و محصوالت پتروشـیمی 
است و می توان برای پوشـش ریسک ناشی از 
این نوسانات قیمتی و به کمک معامالت کشف 
پریمیوم، قیمـت کاالها را براسـاس فرمول و با 
انعقاد قرارداد نهایی در سررسـید تعیین کرد� 
به طوری که  مقایسـه نوسـانات قیمتی کاالها 
در سـال 2018 نشـان می دهد که نفت برنت با 
ضریب 9.36 درصدی، باالترین ضریب تغییرات 
قیمتـی را در بین کامودیتی هـا همچون مس، 
ذرت و طال دارد� سـلطانی نژاد با تاکید بر لزوم 
توسعه بازار صادراتی با وجود نوسانات قیمتی 
اظهار کرد: چاره مقابله با این نوسانات، پوشش 
نوسانات قیمتی و اطمینان از تامین مواد اولیه از 
طریق خرید مواد اولیه و فروش محصول به روش 
کشف پریمیوم است تا ضمن اطمینان از تامین 
مواد اولیه بتوان ثبات قیمت نسبت به بازارهای 

جهانی را نیز در حوزه صادراتی ایجاد کرد�
وی به بیان تجربه جهانی در قراردادهای کشف 
پریمیوم اشـاره کرد و گفت: در بـورس فلزات 
لندن، معامالت پریمیوم بـرای تحویل کاال در 
مکان های جغرافیایی خاص که متقاضی بیشتری 
دارد به کار گرفته می شود� به این ترتیب می توان 
با بهره گیـری از ابزارهای مالی جدیـد و ایجاد 
استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا فروش آتی 
با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد� به 
گفته وی، در قراردادهای تجاری بین المللی نیز 
تجار برای انعقاد قراردادهـای آینده و در عین 
حال پوشـش نوسـانات قیمت اقدام به انعقاد 
قراردادهایی با قیمت شـناور )قیمت براساس 
قیمت مرجع( می کنند� مدیرعامل بورس کاالی 
ایران به امکان اسـتفاده از ظرفیت های رینگ 
صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت کشف 
پریمیومی اشـاره کـرد و گفـت: از طریق این 

معامالت، صادرکننده، بازار هـدف صادراتی را 
مشـخص کرده و قراردادهای بین المللی برای 
تامین کاال منعقـد می کند کـه در ایـن رابطه 
صادرکننده نیاز به »تضمیـن تامین کاال« برای 
برنامه ریـزی صـادرات دارد� تولیدکننـده نیز 
زیرساخت الزم برای تولید را در اختیار دارد و به 
»تضمین فروش کاال« جهت برنامه ریزی نیازمند 
است� در نهایت، قرارداد کشف پریمیوم براساس 
فرمول مشخص )بر مبنای قیمت های مرجع( و 
پریمیوم کشف شده در بازار بین صادرکننده و 

تولیدکننده منعقد می شود�

کشف پریمیوم چیست؟
وی فرآینـد معامالتـی انعقاد قرارداد کشـف 
پریمیـوم در بـورس را تشـریح کـرد و گفت: 
معامالت کشف پریمیوم قراردادی است که در 
بازار فیزیکی معامله می شـود و به موجب آن، 
طرفین متعهد می شوند که در زمان مشخصی در 
آینده )تحویل، حمل یا بارگیری( کاال را براساس 
قیمت نهایی )قیمت مبنا به عالوه مابه التفاوت 
توافق شـده( معامله کنند� خریدار بخشـی از 
ثمن معاملـه را در زمـان توافق، به فروشـنده 
می پردازد و تسویه مابقی وجه متعاقبا و براساس 
شرایطی انجام می شود که در زمان عقد قرارداد 
مشخص می شود� در این قرارداد، پریمیوم مبلغ 
یا درصدی است که برای محاسبه قیمت نهایي به 
قیمت مبنا اضافه یا از قیمت مبنا کسر مـی شود 
و قیمـت مبنـا قیمتي است که در زمان تعیین 
شده در اطالعیه عرضه، از سـوی مرجع مورد 
قبول بورس اعالم می شـود� مدیرعامل بورس 
کاالی ایران ادامـه داد: به این ترتیـب، معامله 
نهایي زمانی بیـن طرفین منعقد می شود که در 
قرارداد کشف پریمیوم طرفین متعهد به انجام 
آن طبق ضوابط بورس شده انـد� این معامله در 
زمان مشخص شده در قرارداد کشف پریمیوم 
براساس قیمت نهایي، توسط بورس میان طرفین 
قرارداد کشف پریمیوم به صورت قرارداد نقـد، 
نسیه یا سلف منعقد می شود� قیمت نهایي در این 
قراردادها نیز از فرمول توافق شده بین طرفین و 
پریمیوم کشف شده قابل محاسبه است� به گفته 
سلطانی نژاد در قرارداد کشف پریمیوم مبادله 
کاال با اختالف قیمتی مشخص نسبت به قیمت 
مرجع و تحویل در زمان مشخص در آینده صورت 
می پذیرد و ابزاری برای پوشش ریسک و رونق 
مبادالت تجاری به شمـار می رود� سلطانی نژاد 
از مشخصه های قابل تغییر ایـن نوع قراردادها 
بـرای بهینه سـازی براساس نیاز هـر مشتری 
سخن گفت و تصریح کرد: در قراردادهای کشف 
پریمیوم، امکـان تعیین قـرارداد بهینه وجود 
دارد؛ به طوری که  قرارداد کشف پریمیوم )زمان 
انعقاد معامله نهایی( می توانـد برای سررسید 
کوتاه مدت و بلندمـدت تعریف شود� همچنین 
فرمول تعیین قیمت معامله نهایی نیز می تواند 
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بین حداقل وابستگـی و حداکثـر وابستگی 
بـه پارامتر متغیر، تغییـر کند� افـزون بر این، 
پیش پرداخت این قرارداد نیز براساس قرارداد 
)بین صفر تا صددرصـد( متغیر است و معامله 
نهایی می تواند در سه قالب معامالت نقد، سلف 
و اعتباری صورت گیرد� وی به بیان کاربردهای 
خاص قرارداد کشف پریمیوم پرداخت و گفت: 
متناسب با نیاز خریدار و فروشنده و به منظور 
پوشش ریسک قیمتی خریـدار و فروشنده، 
تامین مالی کوتاه مـدت و بلندمدت فروشنده 
و خریـدار، می تـوان سررسیـد کوتاه مدت و 
بلندمدت را برای این قراردادها تعریف کرد و به 
دلیل منعطف بودن این ابزار مالی می توان میزان 
پیش پرداخت ها و فرمول تعیین قیمت معامله 

نهایی و نوع معامله را تغییر داد�
سلطانی نژاد سـه پیشنهاد را مطـرح و اظهار 
کرد: در این رابطه می توان پیشنهاد همفکری 
اتحادیه با بورس به منظـور طراحی مدل های 
جدید معامالتـی را با هدف بهبـود حلقه های 
زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی )تولید، توزیع، 
مبادله و مصـرف( جهت گستـرش مبادالت 
تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی ارایه 
کرد تا مدل هایی طراحی شود که مبتنی بر نیاز 
تولیدکننده، مصرف کننده و بازرگان و در جهت 

رفع نقاط ضعف فضای کسب و کار باشد�
مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: همچنین 
به عنـوان مـورد دوم، پیشنهـاد می شود که 
اتحادیه از طریق نظـارت پیوسته بر عملکرد 
اعضا در بورس با هدف توسعه معامالت شفاف، 
نقش رگوالتوری بـازار را ایفـا کند� همچنین 
به عنوان سومین مورد پیشنهـاد، بهره گیری 
از قراردادهـای بلندمدت تامین مـواد اولیه و 
قراردادهـای بلندمدت صادراتی بـا استفاده 
از ابـزار کشف پریمیـوم را می تـوان ارایه داد 
کـه در این رابطـه می تـوان به امکـان خرید 
کشف پریمیومی وکیوم باتوم و فروش کشف 

پریمیومی قیر در بورس کاال اشاره کرد�

اقدامی شجاعانه 
مهدی شریفی نیک 
عضـو  نفـس، 
کمیسیـون انـرژی 
اتاق بازرگانی نیز در 
خصوص کارکردهای 
بورس کاال برای بازار 
پتروشیمی و فرآورده های نفتـی گفت: ورود 
محصوالت مختلف در بورس کاال به دلیل آنکه 
شفافیت ایجاد کـرده و انحصار طلبی ها را در 
کشور از بین می برد، یک فضای رقابتی سالم در 
یـک اتـاق شیشـه ای فراهـم کـرده است تا 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یک فضای 
شفاف و رقابتی حضور پیدا کنند�  وی برداشتن 

سقف رقابـت قیمت ها در بـازار پتروشیمی و 
حذف تقاضاهای کاذب و غیرواقعی و در نهایت 
ایجاد تعادل در بازار را کار بسیار بزرگی دانست 
و گفت: برداشتن سقف رقابت قیمت ها، اقدام 
شجاعانـه ای بـود کـه برخـالف ممانعت ها و 
مخالفت هایی که در کشور وجود داشت، بورس 
آن را با موفقیت انجام داد� به نظر من برداشتن 
سقف رقابـت قیمتی باعث شـد کسانی که از 
محدودیت هـای قبلـی به عنوان راهـی برای 
سوء استفاده بهره می بردند، از بازار کنار روند�  
شریفی نیک نفس تاکید کرد: این اقدام مثبت 
بورس کاال در نهایت باعث شده بازار شفاف تر 
شده و هر خریدار هر تناژ از محصولی را که الزم 
دارد، به راحتی خریـداری کند و سود ناشی از 
فروش محصوالت به جای آنکه به جیب دالل ها 
و واسطه ها سرازیر شود، به جیب تولیدکننده ها 
رود� ضمن اینکه این اقدام مستقیما در قیمت 
تمام شده فروش شرکت ها اثر گذاشت و رقابت 
بین تولیدکننده ها را بیشتر کرد تا محصوالت 

خود را در بورس عرضه کنند�

پوشش ریسک نوسانات ارزی 
وی درخصوص پتانسیل هـای بورس کاال برای 
کمک بـه صنایع از جمله صنعـت پتروشیمی 
و فرآورده هـای نفتی در حوزه تامیـن مالی با 
استفاده از ابزارهای مالی نویـن اظهار کرد: ما 
به عنوان یکی از فعاالن صنعـت، با بورس کاال 
پروژه ای را اجرایی کردیم که به کمک ابزارهای 
طراحی شده توسط بـورس توانستیم جلوی 
ریسک ناشی از نوسانات ارزی را بگیریم� عضو 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اولین 
گواهی سپرده کاالیـی در صنعت پتروشیمی 
بـرای محصـول پلی اتیلـن سنگیـن بـادی 
پتروشیمی جم گفت: به کمک گواهی سپرده 
کاالیی ضمن اینکـه می توانیـم معامله گران 
و سرمایه گـذاران بورسـی را راهنمایی کنیم، 
مصرف کننده واقعی می تواند با خرید این اوراق 
کاالی موردنیاز خود را تحویل گرفته و مصرف 
کند� وی اظهار کرد: به کمک این گواهی ها موفق 
شدیم نوسانات را در بازار خنثی کرده و منابع 
مالی جذب تولید کنیم� همچنیـن با استفاده 
از گواهی سپرده کاالیـی، تولید کننده نهایی 
بهای کاال و ارزش واقعی و ارزش افزوده آن را به 
دست می آورد� وی گفت: توسعه این ابزارهای 
مالی پیش نیازهایی دارد که با توجه به مزایای 

چندگانه آن، باید آنها را فراهم کرد� 

کانالیزه کردن سرمایه ها به سمت تولید
احمد صرامی، عضو اتحادیـه صادرکنندگان 
فرآورده هـای نفت، گـاز و پتروشیمـی نیز به 
تشریـح نقش بورس کـاال در توسعـه صنایع 
پتروشیمـی و فرآورده های نفتـی پرداخت و 

اظهار کـرد: ما برای بورس کـاال جایگاه بسیار 
متعالـی و ویـژه ای می خواهیـم و تقاضـای 
صددرصدی داریم کـه بورس با مکانیسم های 
بیـن المللی و شفـاف تر بـه مباحـث عرضه 
و تقاضـا وارد شـود� قطعـا ما فعـاالن صنایع 
از حضور و عرضـه در بورس اطمینـان خاطر 
بیشتری پیـدا می کنیـم�  به گفتـه این عضو 
اتحادیـه صادرکنندگـان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی، بورس می تواند با ثبت دقیق 
داده های معامالتی، مبنای اطالعات و تصمیمات 
قـرار گیرد� بـه طوریکـه هر چـه محصوالت 
بیشتری در بورس عرضه شود، شفافیت بیشتر 
شده و اعتمادسازی افزایش می یابد� همچنین 
در بورس مباحث پرداخت و دریافت روشن تر 
بوده و رشته صادراتی و تجارتی افراد در بورس 

مشخص تر است� 
صرامی افزود: بورس 
کـاال محلـی امن و 
راهی بـرای کانالیزه 
کردن سرمایه های ما 
به سمت تولید است� 
بـورس  بطوریکـه 
می تواند با طراحی مدل هـای نوین، منابع را در 
اختیار تولید قرار دهد� وی اظهار کرد: قطع به 
یقین بورس های کاالیی در تمام دنیا نقش کلیدی 
در رابطه با شفافیت قیمت و نوع عرضه در بازار 
دارد� بورس کـاالی ایران هم علی رغم گذشت 
چند سال از تولدش، در حوزه فرآورده های نفتی 
نوپـا محسـوب می شـود و شاید در مـواردی 
گره هایی دارد که این گره هـا به دست مدیران 
ارشـد و کارشناسانی که دلشان بـرای کشور 
می تپد، در حال حل و فصل است� اگر بخواهیم 
به بورس کاالی ایران نمره دهیم، در همین مدت 
کوتاه به اعتقاد من 60 تا 70 درصد از اهدافی که 
برای رینگ داخلی و صادراتی تعریف شده تامین 
کرده است�  این عضـو اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گـاز و پتروشیمی افزود: در 
بحث شفافیـت و کشف قیمت نیـز بیش از 70 
درصد انتظارات و اهداف محقق شده است� تنها 
در بخش متقاضیان و خریداران باید اصالحاتی 
صورت گیرد و نظارت ها و پایش بیشتری اعمال 
شود تا از خریـداران و متقاضیـان کاالیی هم 
حمایت هایی صورت گیرد� چراکه به نظر می رسد 
در شرایط فعلی بیشتر وزنه به سمت تولیدکننده 
هاست و اگر بخواهیم در بازارهای بین المللی که 
همه شرایط مبتنی بر فضای رقابتی است، خوش 
بدرخشیم، باید موانع برطرف شود و حمایت های 
الزم از خریداران نیز بیش از پیش صورت گیرد� 
زیرا ما در فضایـی مشغول به تولید هستیم که 
کشور با تحریم های بیـن المللی مواجه است و 
الزم به نظر می رسد تا تحریم ها و موانع داخلی 

برداشته شود� 
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  بـه نظـر شمـا در سـال 97 
مهمترین مشکالت صنایع پایین دستی 
در حوزه پالستیـک، لوله و اتصاالت پلی 

اتیلن چه بود؟
صنایع پایین دس��تی در س��الی ک��ه رو به پایان 
است، مش��کالت زیادی را پشت س��ر گذاشتند. 
به دلیل رک��ود حاکم در صنای��ع و کمبود منابع 
دول��ت و همچنی��ن بودجه ه��ای وزارت خانه ها 
برای طرح های عمرانی، صنایعی که تولید آن ها 
در بخش زیر بنایی مصرف می شود با مشکالتی 
مواجه هس��تند. چراکه نبود منابع باعث ش��ده 
بخش قابل توجهی از ظرفیت ه��ای این صنایع 
خالی از تولید باشد و این کارخانجات تولیدی را با 

تهدیدهایی مواجه کند.
موضوع دیگری که در سال ۹۷ مشکالتی را برای 
صنایع پایین دستی ایجاد کرد، رشد نرخ ارز بود 
که در تمام بخش ها و مواد اولیه اجرایی شد. این 
افزایش نرخ ارز باعث شد توان اقتصادی در بخش 
خصوصی برای محصوالت��ی که این کارخانجات 

تولید می کنند، محدود شود.
زمانی که در بخش مولد بهای تمام ش��ده کاالی 
تولید و هزینه تامین مواد اولیه با افزایش نزدیک 
به دو برابری مواجه می ش��ود، بای��د تمهیداتی 
اندیشیده شود تا اقتصاد بتواند چنین تورم هایی 
را بپذیرد، در غیر این صورت با رکود تورمی مواجه 
می شویم. متاسفانه اقتصاد ما خود را با این افزایش 

شدید نرخ تطبیق نداده که باعث بروز عالیم رکود 
در اقتصاد شده است.

از س��ویی دیگر در زمان رش��د ب��ی مهابای نرخ 
دالر در نیمه اول سال، برخی تولیدکنندگان به 
دلیل نگرانی از تداوم ای��ن افزایش قیمت ها، در 
بورس کاال و با رقابت های تنگاتنگ مواد اولیه را 
با نرخ هایی حتی باالت��ر از ارز نیمایی که در حال 
حاضر اقتصاد آن را معیار قیمت گذاری قرار داده، 
خریداری و در انبارها دپو کردن��د اما با توجه به 
ایجاد رکود در بازاره��ا و کاهش تقاضا، برای این 
خریدها بازار مصرف وج��ود ندارد. به این ترتیب 
این موضوع هم از مشکالت مهم صنایع کوچک 
در سال جاری اس��ت که باعث ش��ده نقدینگی 
صنایع و واحده��ای تولیدی قفل ش��ود. به این 
مفهوم که بخش قابل توجهی از نقدینگی آنها در 
نیمه ابتدای سال با خرید مواد اولیه بیش از نیاز، 

راکد باقی مانده است. 
از دیگر مشکالت این صنعت نحوه تسویه حساب 
دولت با پیمانکاران اس��ت. در پروژه های دولتی 
برای تس��ویه مطالبات پیمانکاران اوراق دو ساله 
به آنه��ا پرداخت می ش��ود، این در حالی اس��ت 
که تولیدکننده باید به صورت نق��د مواد اولیه از 

کارخانجات پتروشیمی خریداری کند.
تولیدکننده پس از پرداخ��ت هزینه نقدی برای 
تامین مواد اولیه خود، بع��د آن را در کارخانه به 
محصول نهایی تبدیل کرده، هزینه حمل را هم 

متقبل می شود تا کاالی تولیدی خود را به دست 
مصرف کننده برساند.

 ما در صورتی که تولید کننده با پروژه های دولتی 
همکاری کنند با وجود پرداخت بهای تمام شده 
محصول خود به صورت نقد، وجه حاصل از فروش 
محصول خود را نقدا دریافت نمی کند بلکه مابه 
ازای آن اوراق دوس��اله دریافت می کند که باید 
دو س��ال برای دریافت وجه نقد خود صبر کند یا 
اینکه در بازار بدهی این اوراق را به فروش برساند. 
چنین مش��کالتی صنایع را دچار رک��ود کرده و 
باعث ش��ده بنگاه های کوچک با حداقل ظرفیت 

خود فعالیت کنند.
از سوی دیگر قوانین و مقررات بخش صادرات از 
نظر بازگشت ارز به کشور، برای این گروه مشکل 
ساز است و صادرات را سخت محدود کرده است. با 
این تفاسیر باید در شرایط تحریم صنایع کوچک 
تر را حمایت کرد که متاسفانه چنین اتفاقی فعال 

رخ نداده است.
  پیشنهادهای شما بـه بورس کاال برای 

کمک به صنایع پایین دستی چیست؟
بورس فضایی اس��ت که مواد اولیه به ش��یوه ای 
شفاف و مطلوب در آن به فروش می رسد. بورس 
در صورت حمای��ت دولت و بخ��ش خصوصی، 
می تواند قوانینی را وضع کند که عرضه مواد اولیه 
به خصوص در حوزه پتروشیمی با نظم کامل و با 

حجم های مشخص صورت گیرد. 

راهکار پیشنهادی صحاف امین به دولت؛ 

 حل مشکلی بزرگ
 با فرصتی دو ماهه

»دولت در صورت اتخاذ یک شیوه حمایتی، فقط فرصتـی حداکثر دو ماهه برای دریافت مطالبات خود به 
پتروشیمی ها می دهد اما مشکل بزرگی را از واحدهای پایین دستـی و صنایع تکمیلی برطرف می کند�« 
بیوک صحاف امین، رییس هیات مدیره انجمن ملی پالستیک و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی 
اتیلن در گفت و گو با "پیام اقتصادی بورس کاال" ضمن شـرح مشکالت صنایع کوچک، پیشنهادی برای 
مشکالت صنایع پایین دستـی و تکمیلی به دولت ارایه می دهد�  وی در ایـن گفت و گو، مشکالت صنایع 
پایین دستی را در دو عامل درونی و بیرونی می دانـد و بر اعتقاد واحدهای تولیدی به بورس کاال به عنوان 

بازاری قانون مند، تاکید می کند�
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راهکار پیشنهادی صحاف امین به دولت؛ 

 حل مشکلی بزرگ
 با فرصتی دو ماهه

در ح��ال حاضر بخش��ی از رقابت ه��ای باالتر از 
نرخ های نیمایی انجام می شود و دلیل آن هم این 
اس��ت که برخی از عرضه کنندگان به دلیل آنکه 
محصوالت آن ها از تقاضای باالیی برخوردار است، 
اس��تمرار عرضه با حجم مورد نیاز بازار را رعایت 
نمی کنند ک��ه امیدواریم پش��توانه ای بر مبنای 
قانون برای بورس ایجاد شود تا روند تامین مواد 
اولیه با نظارت بورس به شکلی دقیق رقم بخورد. 
همچنین براساس دستورالعمل های ستاد تنظیم 
بازار، عرضه کنندگان باید حداقل کف عرضه ها را 
رعایت کنند و به طور هفتگی عرضه های خود را 
انجام دهند تا تقاضا زیاد نشود و واحدها مجبور 
نشوند با رقابت های سنگین، در نرخ هایی باالتر از 
قیمت های پایه بین المللی، مواد اولیه تهیه کنند. 
همچنین عالوه بر موارد فوق با توجه به افزایش 
چش��میگر هزینه های تولید در صنای��ع پایین 
دستی، اگر امکان کاهش کارمزد هم وجود داشته 
باش��د، حمایت از صنایع پایین دستی به شکلی 

روان تر انجام می شود.
  به نظر شما اگر بورس کاال نبود، فرآیند 
تامین مواد اولیـه صنایع چـه شرایطی 

داشت و چه مشکالتی بروز می کرد؟
ما به عنوان یک بخش از صنایع کوچک کش��ور 
به بورس کاال اعتق��اد کامل داری��م و معتقدیم 
این بازار بس��تری ش��فاف و نظام مند برای انجام 

معامالت و تامی��ن مواد اولیه اس��ت. در واقع در 
این شرایط خاص اقتصاد کشور، تنها بازاری که 
به طور ش��فاف عمل می کند و دادوستدهای آن 
کامال شفاف انجام می شود، بورس کاال است. در 
این بازار به طور واضحی خریدار و فروشنده مواد 
اولیه قابل رصد هستند و جزییات معامالت،خرید 
و فروش ه��ا، نوس��ان های قیمتی و هم��ه موارد 
مربوط ب��ه یک معامل��ه ش��فاف و عادالنه کامال 

مشخص است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب واحده��ای کوچ��ک و پایین 
دس��تی این بازار را به عنوان ب��ازاری کارا که بر 
مبنای ش��فافیت و عدالت در چارچ��وب قانون 
حرکت می کند قبول دارن��د. البته در هر بازاری 
کاستی هایی وجود دارد که در مقابل مزایایی که 
بورس کاال برای صنایع دارد، قابل قیاس نیست. 
بنده معتقدم که ب��رای حمایت هر چه بیش��تر 
صنایع تولیدی کشور در بس��تر بورس کاال، باید 
تدابیر قانون��ی و همچنین مش��وق هایی در نظر 
گرفت تا همه فعاالن اقتصادی به حضور در بورس 

ترغیب شوند. 
  پیشنهاد هـای شما بـرای بهبود روند 
تامین مواد اولیـه توسط صنایـع پایین 
دستـی از طریـق بـورس کـاال و رفـع 
مشکـالت فعلـی صنایع پاییـن دستی 

چیست؟ 

برای خروج از بحران در ش��رایط فعلی زمانی که 
گردش مالی واحدهای تولی��دی به دلیل دپوی 
مواد اولیه، رکود و عدم فروش در بازار به ش��دت 
کاهش پیدا ک��رده، تنها راه��کار حمایتی برای 
بنگاه ها و صنای��ع کوچک، رف��ع چالش کمبود 
نقدینگی آن هاست؛ یکی از این راهکارها، تخفیف 

در قیمت های فروش یا ارایه تسهیالت است. 
در ای��ن میان دول��ت می توان��د با ی��ک راهکار 
پیش��نهادی بدون آنکه متحمل هزینه ای شود، 
این حمایت را انجام دهد. پتروشیمی ها می توانند 
در زمان دریافت خ��وراک از وزارت نفت، مهلت 
دو ماه ب��رای پرداخت بگیرند مش��روط به اینکه 
محصوالت خود را نیز با مهلت پرداخت سه ماهه، 
به واحدهای پایین دستی بفروشند. در این شرایط 
س��رمایه های جدیدی وارد بنگاه ه��ای تولیدی 
می شود چراکه آنها فرصت دارند پیش از پرداخت 
مطالبات خود بابت تامین مواد اولیه، محصول را 
تولید و به فروش برس��انند. در صورت اتخاذ این 
ش��یوه های حمایتی، واحده��ای تولیدی دیگر 
احتیاجی ندارند که تسهیالت با بهره های باال از 
بانک ها برای تامین مواد اولیه دریافت کنند. دولت 
با چنین حمایتی فقط یک فرص��ت حداکثر دو 
ماهه برای دریافت مطالبات خود به پتروشیمی ها 
می دهد اما مش��کل بزرگی را از واحدهای پایین 

دستی و صنایع تکمیلی برطرف می کند.
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   پس از گذشت 15 سال از تاسیس 
بورس فلـزات و 11 سـال از راه انـدازی بورس 
کاالی ایـران، عملکـرد این بـورس را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در مجموع، ایجاد ش��فافیت در معامالت، کشف 
قیمت براساس مکانیس��م عرضه و تقاضا، وجود 
تضامین خریدار و فروش��نده ب��رای پایبندی به 
تعه��دات و انجام معام��الت در حداق��ل زمان از 
جمله مزایایی اس��ت که بورس کاال در معامالت 
محصوالت پتروش��یمی و کل اقتصاد ایجاد کرده 
اس��ت. افزون بر این، زیرس��اخت های اطالعاتی 
از جمله مهم ترین مسائلی اس��ت که بورس کاال 
توانس��ت با ایجاد آن کمک کارای��ی به معامالت 

پتروشیمی کند.
 از این رو، روند حرکتی بورس کاال را مثبت ارزیابی 
می کنم؛ البت��ه این مثبت بودن ب��ه معنای بدون 
نقص بودن نیس��ت و این بورس می تواند در ادامه 
راه خدمات متنوعی با استفاده از ابزارهای مالی به 

فعاالن صنایع ارائه دهد.
 همچنین نبود برخی زیرس��اخت ها در اقتصاد و 
بعضا وجود محدودیت هایی در اقتصاد کشورمان 
باعث شد تا بورس کاال با دست اندازهایی در مسیر 
پیشرفت خود روبه رو شود اما در مجموع عملکرد 
بورس کاال در حوزه پتروش��یمی مناسب ارزیابی 

می شود.
  روند کشف قیمت ها در بورس کاال 

را چگونه می بینید؟
فرایند واقعی کشف قیمت به ش��کل ایده آل نیاز 
به چن��د پارامتر ج��دی دارد؛ در وهله نخس��ت، 

باید ب��ه اع��الم قیمت پای��ه محصوالت توس��ط 
عرضه کنن��ده توجه کرد. از س��وی دیگ��ر، نباید 
محدودیتی برای خریدار و فروشنده وجود داشته 
باش��د؛ همچنین اعمال نک��ردن محدودیت های 
رقابت��ی و محدودیت ه��ای خرید، ایج��اد فضای 
رقابتی مثبت یا منفی از دیگر نکاتی است که باید 
برای کشف صحیح قیمت به آن توجه شود؛ اجرای 
این موارد در اقتصاد ما به دالیل مختلف همچون 
دولتی بودن اقتصاد به شکل کامل انجام نمی شود 
به طوریکه در حال حاض��ر قیمت پایه محصوالت 
پتروشیمی توسط شرکت ملی پتروشیمی اعالم 
می شود و خریداران باید توسط سامانه بهین یاب 

تایید شوند.
 به این ترتیب، خریداران به میزان اعالمی تاییده 
شده در بهین یاب و با حداقل تناژ ۲۲ تن و با رقابت 

به معامله بپردازند.
 از این رو، نمی توان انتظار داشت که کشف قیمت 
واقعی در اقتصاد ما به شکل ایده آل و بدون نقص 
روی دهد؛ اما با همه این تفاس��یر، در بورس کاال 
در حوزه پتروشیمی، عرضه و تقاضا در مقابل هم 
قرار می گیرند و معامله گ��ران بر روی قیمت پایه 
اعالمی که برمبنای نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی 
محصوالت تعیین می شود، رقابت می کنند و این 
روند بهترین سازوکار برای رس��یدن به یک نرخ 

تعادلی است. 
  گستردگی تعداد کاالهای معامله 
شده در بـورس و ارتباط هرصنعـت به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم با سایر صنایع را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 

عملکرد مطلوب بورس کاال این اس��ت که میزان 
معامالت بیشتر شود و بتواند بر بازار آزاد، بازارهای 
منطقه ای و بین المللی نقش محوری و تاثیرگذار 
داشته باشد. بنابراین، در اولویت کاربردی بورس 
کاال باید تعداد محدودی کاال با معامالت باال باشد 
و سپس تعدد و تکثر کاالها رخ دهد؛ قطعاً با ایجاد 
زیرساخت ها، به خصوص زیرساخت های مالی و 
لجستیک می توان انتظار جهش بسیار باالیی رو 

در عملکرد کمی بورس کاال داشت.
صنایـع  نیـاز  تامیـن  رونـد    
پایین دستی  از طریق بورس کاال چگونه است؟ 
آیا این گروه از عرضـه و معامله محصوالت در 

بورس کاال رضایت دارند؟
در ح��وزه خری��داران محصوالت پتروش��یمی با 
صنای��ع خرد روبه رو هس��تیم؛ یعنی مش��تریان، 
کارخانه ه��ای تولی��دی کوچک با تع��داد اندکی 
کارگر هس��تند که اط��الع و آگاه��ی چندانی از 
بازار سرمایه، بورس کاال، کارگزاری و... ندارند. از 
سوی دیگر، اخذ پروانه و تاییدیه های صنعتی نیز 
به شکلی اس��ت که تحصیلکرده ها نیز به سختی 
از پ��س آن برمی آیند؛ از این رو، ب��رای بنگاه های 
کوچک تولیدی، گ��ذر از اس��تعالم های تاییدی 
نهادهای باالدستی بسیار مش��کل است. از سوی 
دیگر، مواردی مانند دستورالعمل های مترتب بر 
معامالت، پرهیز از خرده فروشی و فروش اعتباری 
و عرضه نش��دن دائمی تمام��ی گریدها، موجب 
پدید آمدن بازار آزاد می ش��ود. در واقع، نقدینگی 
و س��رمایه در گردش بنگاه ه��ای کوچک، اندک 
است و ابزار مالی خاصی هم برای آنها وجود ندارد؛ 

سرعت گیر تحریم ها
در روزهایی که تحریم هـای یک جانبه آمریکـا علیه ایران، صـادرات محصوالت را 
با چالش هایی روبه رو کرده اسـت، روح اهلل وحید کیانی رییـس پیشین تنظیم بازار 
صنایع پایین دستی پتروشیمی، اعتقاد دارد که با وجود همه سختی ها، در بازار برخی 
از محصوالت ایران مشتری های بسیـار خوبی وجود دارد که می تـوان با استفاده از 
ظرفیت های رینگ صادراتی بورس کاال به سمت تاثیرگذاری بر قیمت های منطقه ای 
پیش رویم�  کیانی همچنیـن معتقد است که با دو راهکار یعنـی تنظیم قواعد خرده 
فروشـی و ورود صندوق هـای ریسک پذیر به منظـور تامین چالش هـای مربوط به 
نقدینگی، فرایند تجارت در بورس کاال گسترده تر می شـود� متن کامل گفت و گوی 

»پیام اقتصادی بورس کاال« با وحید کیانی را در ادامه می خوانید� 

بورس کاال 
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سرعت گیر تحریم ها

بنابرای��ن رو آوردن به خرید از ب��ازار آزاد بعضا در 
این معامالت مشاهده می شود. با همه این تفاسیر 
روند تامین نیاز صنایع پایین دستی از بورس کاال 
به مراتب بهتر از سال های گذشته است و در این 
بین راضی نبودن صنایع پایین دس��تی از شرایط 
معامالت به عملکرد بورس کاال ربطی ندارد، بلکه 
سیاس��ت گذاری کالن در این زمینه مورد انتقاد 

قرار می گیرند.
  عملکـرد سامانه بهین یـاب را به 
عنـوان سامانه ای برای بهبـود محیط کسب و 
کار و افزایش کیفیت ارایه اطالعات و خدمات 

چگونه می دانید؟
سامانه بهین یاب سامانه بسیار حجیم و چندوجهی 
است که با هدف توزیع شفاف مواد اولیه به صنایع 
پایین دستی پتروشیمی ایجاد شده است و یکی از 
الزامات عملکردی هر سامانه  ثبات در مولفه های 

تاثیرگذار و قاعده گذاری بر آن سامانه است.
 با توجه به اینکه بازار محصوالت پتروش��یمی به 
دلیل مزیت های موجود در توسعه زنجیره ای آن، 
پویا و در حال گسترش و توسعه است؛ این سامانه 
نیز مجب��ور به اصالح��ات و ب��ه روز نمایی مداوم 
است که با اش��اره به درک چالش ها و مشکالت، 
در حال بهبود اس��ت. به عبارت دیگر، این سامانه 

از بزرگترین سامانه ها و بانک های اطالعاتی است 
که نمی توان انتظار عملکرد ب��دون نقص از آن را 
داشت و کارکرد ویژه آن شفاف س��ازی در توزیع 
محصوالت پتروشیمی و رسیدن مطلوب و پایدار 
مواد اولیه ب��ه واحدهای تولیدی اس��ت. درواقع 
یکی از کارکردهای س��امانه بهین یاب، تخصیص 
مناسب و شفاف مواد اولیه به صنایع پایین دستی 

پتروشیمی است.
  پیشنهاد شما برای حل چالش های 
معامـالت صنایع پاییـن دستـی پتروشیمی 

چیست؟
برای این مهم می توان ۲ راهکار عملی را پیشنهاد 
کرد؛ در وهله نخست، باید قواعد خرده فروشی در 
بورس کاال تنظیم شود تا بتوان با آنها بازار آزاد را 
به بهترین نحو ممکن مدیریت کرد. از سوی دیگر، 
اگر صندوق های ریس��ک پذیر به این بازار بیایند، 
می توان از این طریق روند معامالت و چالش های 
مربوط به نقدینگ��ی را ب��رای بنگاه های کوچک 

صنایع پایین دستی پتروشیمی تسهیل کنند.
 به عبارت دیگر، باید فرایند تج��ارت در این بازار 
گس��ترده ش��ود، چون هرچه بازار بزرگتر شود، 

فضای رقابتی در آن بهتر شکل می گیرد. 
  آیـا امکـان انجـام صـادرات )به 

کشورهایـی مانند عـراق یا سایـر مشتریان 
خارجی( محصـوالت تولیـدی پتروشیمی از 

بورس کاال وجود دارد؟ 
سوابق سنوات گذشته نشان می دهد، تالش های 
متعددی برای رونق به معامالت رینگ صادراتی با 
پذیرش و عرضه محصوالت پتروشیمی )بخصوص 
محصوالت پلیمری و ش��یمیایی( در بورس کاال 
شده که موفقیت خیلی زیادی را به دنبال نداشته 

است.
 این در حالی است که محصوالت ایران مشتریان 
بس��یار خوبی دارند و با ادامه تالش ه��ا می توان 
با اس��تفاده از رینگ صادراتی ب��ورس کاال، بازار 
بس��یار مناس��بی برای آنها به دس��ت آورد. برای 
مثال می ت��وان به متان��ول و اوره اش��اره کرد که 
خریدارانی خوبی از هند و چی��ن دارند و با ایجاد 
زیرس��اخت هایی با حضور متخصص��ان بازرگانی 
در ح��وزه محصوالت ش��یمیایی می توانیم نقش 
قیمت س��از )Price Maker( را در بازاره��ای 
منطقه  و بین المللی به دس��ت آوریم؛ بورس کاال 
می تواند ابزاری بسیار مناسب برای کم اثر کردن 
تحریم بر بازار محصوالت شیمیایی و پلیمری باشد 
و زنجیره محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی را 

به ثبات برساند.
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بـازار جهانی نفـت در سـال 2018 روزهای 
پرتالطمـی را پشت سر گذاشـت و با وجود 
رشد نسبی از ابتدای سال، در سه ماه چهارم 
با افت شدید قیمت )حدود 44 درصد( روبه رو 
شد� اما در معامالت دو هفته نخست امسال، 
بهای نفت خام رشد قابل قبولی را تجربه کرد 
به طوری که نفت سبک آمریکا و برنت دریای 
شمال بیش از 20 درصد افزایش پیدا کردند� 
تغییر مسیر قیمت ها از ابتدای سال 2019 این 
احتمال را که امسال با رونق بازار نفت خام و 
افزایش قیمت ها مواجه شویم، تقویت کرده 
است� در حال حاضـر، معیارها و فاکتورهای 
مورد توجه تحلیلگران از تـداوم رونق بازار 
انـرژی و افزایش تقاضا برای نفـت خام، گاز 
طبیعی، زغال سنگ و بـرق در میان مدت و 
بلندمدت حکایت می کننـد� افزایش تقاضا 
از جملـه عوامل اصلی افزایـش قیمت ها به 
شمار می رود� در این نوشتار به معرفی دالیل 
و عوامل افزایش قیمت نفـت خام و بررسی 
روند حرکت قیمت ها در سـال 2019 بر پایه 
آخرین برآوردهای کارشناسان می پردازیم� 

 
  اتحاد تولیدکنندگان

به دنبـال سقوط مداوم قیمـت نفت خام در 
سه ماه پایانی سـال 2018، اعضای سازمان 
اوپـک که حدود یـک سوم نفت مـورد نیاز 
جهـان را عرضـه می کنند، به همـراه دیگر 
تولیدکنندگـان بـزرگ نفت خـام تصمیم 
گرفتند برای کنترل رونـد نزولی قیمت ها، 
از حجم تولید و عرضه خـود بکاهند� در این 
راستا، مقام های نفتـی عربستان )به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده اوپـک( و روسیه )به 
عنـوان بزرگترین تولیدکننـده غیراوپک( 
تاکید کردند که به برنامه کاهش تولید نفت 
خام تا رسیدن قیمت ها بـه سطوح منطقی 
پایبنـد خواهند بـود� رفتار ایـن دو کشور 
همواره مـورد توجه معامله گـران بازارهای 
نفت است� انتشار اخبار ایـن توافق و اعالم 
پایبندی به آن موجـب شد تا رونـد نزولی 
قیمت ها متوقف شود و امید به افزایش دوباره 
قیمت نفت خام در بازارهـا تقویت شود� بر 
اساس گزارش موسسه پالتـس که در پایان 

نخستین هفته معامالت در سال 2019 منتشر 
شد، میزان تولیـد 15 عضـو سازمان اوپک 
در ماه دسامبر بـا 630 هـزار بشکه کاهش 
نسبت به ماه نوامبر به 32 میلیون و 430 هزار 
بشکه در روز رسید که کمترین رقم در 6 ماه 

گذشته بود� 
با این حال تحلیلگران بانک سرمایه گذاری 
مورگان استنلی بـر این باورند کـه زمان بر 
بـودن برنامه کاهـش تولید در کنـار میزان 
بـاالی ذخایر نفت خـام بازار و رشـد ناچیز 
تقاضـا از افزایش چشمگیر قیمـت نفت در 
سـال 2019 جلوگیری خواهد کـرد و قیمت 
نفت سبک آمریکا در محـدوده زیر 60 دالر 
و برنـت زیـر 65 دالر نوسـان خواهند کرد� 
آنها می گوینـد، اجرای برنامـه مشابهی در 
آغاز سـال 2017 مـورد توافق قـرار گرفت 
اما نتیجه ای در بر نداشـت� در نیمه نخست 
سال 2017 با وجـود کاهش عرضـه، ذخایر 
نفت افـت نامحسوسی داشتنـد و چندین 
ماه طـول کشید تـا نفت اضافـی موجود به 
انبارهای مقصد برسند� به همین دلیل تنها 

بازار طالی سیاه براساس آخرین پیش بینی ها

به آشتی تجاری لبخند می زند؟نفــــــــت   
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در نیمه دوم سال 2017 بود که میزان ذخایر با 
کاهش روبه رو شد� این بار نیز انتظار می رود با 
افزایش قیمت ها، تولیدکنندگان بزرگ برای 
سودبری حداکثری از شرایـط بازار اقدام به 
افزایش عرضه کنند و عمال اجرای کامل این 
برنامه ناکام خواهد ماند� این بانک پیش بینی 
خود از قیمت نفت خام در سال 2019 را 8 دالر 
کاهش داده است� در مقابل، تحلیلگران بانک 
ING Bank NV معتقدند، شواهد زیادی 
از پایبندی اعضای اوپـک و تولیدکنندگان 
غیراوپک به برنامه کاهش تولید و تاثیر آن بر 
بازار وجود دارد و این روند از یک سو به ایجاد 
تعادل بین عرضه و تقاضا و از سوی دیگر به 

افزایش قیمت ها منجر خواهد شد�
کنترل عرضه و پیش بینی افزایش تقاضای 
نفت )براسـاس اعـالم کارشناسـان، روند 
صعودی افزایش تقاضا دست کم تا سال 2040 
ادامه خواهد یافت(، از جمله عواملی است که 

به افزایش قیمت ها کمک خواهد کرد�
 

  آشتی تجاری؟
در کنار اقـدام تولیدکنندگـان نفت خام به 
کاهش تولید، کارشناسـان از احتمال پایان 
جنگ تجاری بین آمریکـا و چین به عنوان 
مهمترین دلیل افزایـش قیمت نفت خام در 
آغاز سال 2019 یاد می کنند� پایان اختالفات 
تجاری بین آمریکا )بزرگترین مصرف کننده 
نفت جهان( و چین )بزرگتریـن واردکننده 
نفت خام جهان( به معنای رونق اقتصادی و 
افزایش تقاضا برای نفت است که در صورت 
پایبندی کامل تولیدکنندگان به برنامه کاهش 
تولید، به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد� 
هرچنـد در این باره نیز برخـی کارشناسان 
بدبیـن هستنـد و معتقدنـد تا حـل کامل 
اختالفات تجاری بین دو ابرقدرت اقتصادی 
جهـان راه درازی در پیش اسـت، بنابراین 
نمی توان درباره تاثیر این اتفاق بر بازار نفت 
عجوالنه قضـاوت کرد� در ماه هـای اخیر دو 
کشـور آمریکا و چیـن با وضـع تعرفه های 
سنگین بر کاالهای وارداتی یکدیگر، جنگ 
تجـاری را آغـاز کردند کـه تاثیـر منفی بر 
بازارهای جهانی به ویژه بـازار کامودیتی ها 
بر جا گذاشت� در حال حاضر هر دو کشور از 
نظر اقتصادی برای حـل مشکل تحت فشار 

قرار دارند�

فدرال رزرو و دالر
نوسان ارزش دالر در برابـر ارزهای دیگر از 
عوامل موثر بر قیمت نفت خام به شمار می رود 
چراکه قیمت گذاری و خرید و فروش نفت با 
این ارز انجام می شود� پیش از این اعالم شده 
بود که فدرال رزرو قصـد دارد در سال 2019 

در 3 یا 4 مرحلـه نرخ های بهـره را افزایش 
دهد� این اقدام به معنای تقویت ارزش دالر 
است� امـا کارشناسان می گوینـد، به دلیل 
وجود برخـی موانع اقتصادی، فـدرال رزرو 
نمی تواند نرخ های بهره را تا این حد افزایش 
دهد� بنابراین دالر به عنوان یک مولفه مهم 
در تعیین قیمت نفت خام، در سال 2019 تاثیر 

زیادی بر سطح قیمت ها نخواهد داشت� 

    نگرانی های بازار
یکـی از مهمتریـن نگرانی های بـازار نفت، 
احتمال کاهش حجم سرمایه گـذاری برای 
حفظ سطح کنونی تولید در جهان است که بر 
میزان عرضه در میان و بلندمدت تاثیر منفی 
دارد� بسیـاری از تولیدکنندگـان اینگونه 
استدالل می کنند که بـا قیمت های کنونی 
نفت، امکان سرمایه گذاری برای حفظ تولید 
و نیز اکتشافات جدید وجـود ندارد� انتشار 
چنین اخباری می تواند جو روانی بازار را در 
جهت افزایش قیمت هـا تحریک کند� البته 
وابستگـی تولیدکنندگـان بـه درآمدهای 
نفتی نیز عامل مهمی است که این کشورها 
را به فعالیـت در جهـت افزایـش قیمت ها 
تشویق می کند� با قیمت هـای کنونی نفت 
خام، بسیـاری از تولیدکنندگـان )اوپک و 
غیراوپک( با کسری بودجه مواجه می شوند� 

در مقابـل، تولیدکنندگان اوپـک و روسیه 
نگرانی دیگری دارند که افزایش تولید نفت 
شیـل آمریکاست� براسـاس پیش بینی ها، 
میزان تولید نفت شیل آمریکا تا سال 2020 
روزانه 2 تا 3 میلیـون بشکه افزایش خواهد 
یافت که این اتفـاق، بازار جهانـی را با مازاد 
عرضه مواجه می کند� کارشناسان معتقدند، 
در صورت افزایـش عرضه نفـت آمریکا در 
دو سال آینده، اوپـک دو راه در پیش دارد: 
نخست، کاهـش بیش از پیـش عرضه برای 
حفظ سطح قیمت ها؛ دوم، افزایش تولید برای 
حفظ سهم بازار� هر یک از این راه ها، مزایا و 
زیان هایی را برای تولیدکنندگان نفت اوپک 
در پی خواهد داشت و بدون شک، بازارهای 
نفت جهان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد�

  سال رونق
در مجموع بیشتر کارشناسان و تحلیلگران 
نفتی بر این باورند که سـال 2019 برای بازار 
نفت خام سال رونـق نسبی است و قیمت ها 
عموما سیر صعودی خواهد داشت� میانگین 
قیمت نفت خام سبک آمریکـا در این سال 
حـدود 60 دالر، میانگین قیمـت نفت برنت 
حـدود 65 دالر و میانگین بهـای سبد نفت 
اوپک نیـز حـدود 63 دالر پیش بینی شده 

است�

قیمت نفت خام سبک آمریکا در پایان معامالت هفته دوم ژانویه 2019 

شاخص دالر در پایان معامالت هفته دوم ژانویه 2019 
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   در سال 97 مهمترین مشکالت 
صنایع پایین دستی چه مواردی بوده است؟

نبود ثبات قیمتی برای صنایع پایین دس��تی موضوع 
مهمی است که در ماه های گذشته رقم خورد و باعث 
عدم امکان برنامه  ریزی برای تولی��د آتی، صرف نظر 
ک��ردن از بازارهای ق��راردادی و بلند م��دت، کاهش 
ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام ش��ده و از دس��ت 
دادن نس��بی بازارهای داخلی و خارجی شد. در واقع 
رنجی که بر صنایع پایین دس��تی تحمیل می ش��ود 
در اثر سیاست هایی اس��ت که تفکر حاکم بر صنایع 
باالدستی در سال های گذشته وجود داشته است. این 

تفکر صنایع کوچک را ب��ه نقطه امروز 
رس��انده و روز به روز ش��رایط 

آنها را س��خت تر می کند.  
در این می��ان باید اذعان 
کرد که رفع مشکالت و 

بحران های صنایع پایین دستی عزمی جزم و همتی 
همگانی می خواهد. بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران 
راهکارهایی را ارایه کرده اس��ت و بورس کاالی ایران 
به عنوان بستری که هر هفته میزبان عرضه کاالهای 
استراتژیک است، می تواند با بررسی این راهکارها که 
اتاق بازرگانی آنها را به صنایع باالدستی پیشنهاد داده 

به ما برای رفع این مشکالت کمک کند.
   پیشنهادهای شمـا رفع مشکالت 

صنایع پایین دستی چیست؟ 
موضوع مهمی که می تواند به صنایع پایین دس��تی 
کمک کند تغییر سیاس��ت های مالیاتی در صادرات 
مواد اولیه اس��ت که یکی از آن ها لغو معافیت مالیات 
بردرآمد صادرات مواد اولیه پتروش��یمی، پاالیشی 
و فلزات پایه اس��ت تا ش��یب قیمت مواد اولیه 
تولید صنایع باالدستی کشور، به سمت تامین 
و تقوی��ت صنایع مکمل برگ��ردد. همچنین 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات مواد 
اولیه ای مثل نفت، گاز، پتروشیمی، مس، فوالد 
و آلومینیوم کال یا جزیی متوقف شود. همچنین 
دولت در نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع 
باالدستی با هدف عدم افزایش هزینه در صنایع 
پایین دستی، بازنگری و آن را تعدیل کند 
تا ای��ن صنای��ع از س��ودآوری متعارفی 
برخوردار شوند. با اعمال تخفیف های 
خوراک به میزان ۱۵ الی ۲۰ درصد 
برای ایجاد صنایع بزرگ جدید 

یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، می توان کشور را 
به جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پاالیشی و 

فلزات پایه تبدیل و ماندگار کرد.
   دستاوردهای حمایت از صنایع پایین 
دستی با اجرای راهکارهایی که مطرح کردید، چه 

خواهد بود؟
با اجرای راهکارهای مطرح ش��ده درآمد ریالی دولت 
نه تنها کاهش نمی یابد بلکه با توجه به افزایش تولید 
و توسعه بنگاه ها، درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت. 
همچنین ارزآوری صنعت برای کشور با توجه به ارزش 
باالتر فرآورده ها، در کوتاه م��دت و بلند مدت افزیش 
می یابد. همچنین سهم بازار کش��ور از فرآورده های با 
ارزش افزوده پایین به محصولی با ارزش تغییر می کند 
و عالوه ب��ر این ها درآمد بنگاه های باالدس��ت کاهش 

نمی یابد و تنها ترکیب آن تغییر می کند.
   به طور مشخـص بورس کـاال برای 
حمایت از صنایع پایین دستی چه نقشی می تواند 

داشته باشد؟
با اصالح و ترویج ابزارهای ب��ورس کاال، ابزارهای مالی 
بازار سرمایه مانند آتی، فوروارد و امثال این ها، بورس 
کاال می تواند ریسک تجاری را مدیریت کند تا جایی 
که با اس��تقبال صنایع، بورس کاال به سمت معامالت 
کاغذی عمده کاالهای مهم و تامی��ن مالی صنایع از 

طریق ابزارهای مالی نوین حرکت کند.
همچنین بورس کاال، بستری مناسب برای رقابتی شدن 
بازار داخلی مواد اولیه و محصوالت صنایع مکمل است. 

بازتاب آمار معامالت بورس کاال در صنایع

همه می دانند
  علی لشکری: شفافیت معامالتی بورس کاال باعث شده تا مسووالن و فعاالن صنایع

 به یک منبع اطالعاتی متصل باشند

15 سال از راه اندازی نخستین بورس کاالیی در کشور می گذرد و طی این سال ها یکی یک اصالح ساختاری اساسی در حوزه آمار بازارهای 
کاالیی کشور ایجاد شده است� امروز ابهام های آماری جای خود را با جداول پر از اعداد و نمودارها در نشست با مسووالن تنظیم بازار گرفته 
و از کوچک ترین صنعت تا غول های صنعتی کشور همگی یک آمار هماهنگ برای ارائه و تشریح بازارها در دست دارند� آماری که به گفته 
علی لشکری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران باعث شده تا امروز صنایع پایین دستی قادر باشند میزان عرضه، تقاضا، قیمت، 
نوسان عرضه، عرضه های قطره چکانی و امثال این رفتارها را تحلیل کنند و حتی برای اعالم کاستی های بازار و بهبود اوضاع به مسووالن، 
گزارش مستند ارائه دهند«� این آمارها که امروز در اختیار همه فعاالن صنعت قرار دارد، از جمله دستاوردهای بورس کاال برای اقتصاد ایران 
بوده است� لشکری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پالستیک ایران و   جامعه صنعت کفش 
ایران در گفت و گو با »پیام اقتصادی بورس کاال« ضمن تشریح راهکارهای حمایت از صنایع پایین دستی، بورس کاال را فرصتی مناسب 

برای ادامه روند حرکتی صنایع پایین دستی در مسیر توسعه می داند که در ادامه گفت و گو با او را می خوانید� 

  مهدیه انوشه
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بر همین اساس با توجه به نظام مند و قانون مندبودن 
این بازار، باید همه دخالت های دستوری در روند کشف 
قیمت و مکانیسم عرضه و تقاضای تولیدات صنایع 
متوقف شود و تنظیم گری بازار به رگوالتور واگذار شود 
که بورس کاال یکی از این عوامل تنظیم گر بازار است. 
همچنین در کنار موارد فوق برای رقابتی نگه داشتن 
بازار مواد اولیه، باید قانون امور گمرکی اصالح شود و 
حقوق ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل 

نیز به سطح صفر برسد.
   عملکرد بورس کاال طی این سال ها 

را در حوزه حمایت از صنایع پایین دستی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

بورس کاال در بحث شفافیت اطالعات کمک موثری 
برای صنایع پایین دستی است. امروز اگر صنایع پایین 
دستی قادر هستند میزان عرضه، تقاضا، قیمت، نوسان 
عرضه، عرضه های قطره چکانی و امثال این رفتارها را 
تحلیل کنند و حتی برای اعالم کاس��تی های بازار و 
بهبود اوضاع به مسووالن گزارش مستند ارائه دهند، 
همه مدیون شفافیت آماری بورس کاال است. در حال 
حاضر صنایع پایین دستی با مراجعه به سایت بورس 

کاال و با اطالعات موجود آم��ار معامالت، به خوبی از 
جریان گذشته و حال معامالت مطلع می شوند که این 
داده ها برای مسووالن و تحلیلگران نیز بسیار ارزشمند 
است؛ در واقع این موضوع یکی از برکات بورس کاال 
است که به شفاف س��ازی بازارها کمک کرده است. 
نکته دیگر اینکه نگاه بورس کاال نیز توس��عه گرایانه 
اس��ت به طوریکه این بورس درصدد است تا با تنوع 
بخشی به ابزارهای مالی نوین، صنایع کوچک بتوانند 
ریسک های تجاری خود ناش��ی از نوسانات قیمت و 

کمبود مواد در آینده را پوشش دهند. 
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بررسی روند قیمت کاال و سهام شرکت پاالیش نفت تهران

 اهمیت آمارهای بورس کاال 
در تحلیل بازار سهام

در این سری از مقاالت سعی شده است رابطه بین سه مولفه قیمت محصوالت، حجم فروش محصوالت و قیمت سهام برخی شرکت های حاضر 
در بازار سهام که محصوالت شان را در بورس کاالی ایران نیز عرضه می کنند به صورت آماری تفسیر شود� در واقع به این سوال که آیا قیمت های 
محصوالت در بورس کاال رابطه ای با قیمت سهام شرکـت مورد نظر در بورس اوراق بهادار دارد یا خیر پاسـخ داده می شود� اگر ارتباطی بین 
قیمت ها وجود دارد، آیا آن را می توان با یک رابطه آماری نشان داد یا اینکه آن را به صورت آماری تفسیر کرد؟ در سه مقاله قبلی که در پیام 
اقتصادی بورس کاال منتشر شد، شرکت های فوالد مبارکه اصفهان و پتروشیمی شازند و ملی صنایع مس ایران مورد بررسی قرار گرفتند که 

در این مقاله داده های شرکت پاالیش نفت تهران تحلیل می شود�

 سرمایه گذاران در بازار سرمایه هر روز با سه چالش 
بزرگ خرید، نگهداری یا فروش س��هام های مورد 
معامله در بورس اوراق بهادار روبرو هس��تند. برای 
اینکه فعاالن این حوزه با چالش های پیش رو دست 
و پنجه نرم کنند، ع��الوه بر مطالع��ه روزانه اخبار 
و بررس��ی ش��رایط کالن اقتصادی به تحلیل های 
مختلف اعم از تحلیل بنیادی، تکنیکال یا آماری روی 
می آورند. تمامی تحلیل ها از هر نوع که باشد درصدد 
پاس��خگویی به دو پرس��ش بزرگ برای راهنمایی 

سرمایه گذار هستند. س��ئوال اول: آیا قیمت فعلی 
سهم برای خرید یا نگهداری ارزنده است؟ و سئوال 

دوم، هدف قیمتی سهم در آینده چه خواهد بود؟
یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت س��هام 
مبلغ فروش شرکت است که در صورت سود و زیان 
به آن اشاره می شود. مبلغ فروش از دو مولفه حجم 
فروش محصوالت و قیمت فروش تش��کیل ش��ده 
است. یافتن رابطه ای بین قیمت و حجم محصوالت 
ش��رکت که در بورس کاال معامله می شود با قیمت 
سهام، می تواند با دو هدف بزرگ انجام پذیرد. اول 
اینکه رابطه بین بورس کاال و بورس اوراق بهادار را 

روشن کرده و تاثیر این دو بازار را روی یکدیگر نشان 
دهد و فعاالن بازار سرمایه را با منبع جدید تحلیلی 
آشنا کند. دوم اینکه روش تحلیلی جدید و موثقی 
را به تحلیلگران ارائه می دهد تا سرمایه گذاران را به 
وسیله آن بهتر راهنمایی کنند. این مهم که بخشی 
از پاسخ س��ئواالت مطرح ش��ده در بازار سرمایه را 
می توان در بورس کاال یافت، موضوع جدیدی نیست 
اما یافتن رابط��ه ای آماری و اس��تفاده از داده های 
بورس کاال جهت پیش بینی قیم��ت می تواند آغاز 
راهی باش��د که اهمیت بورس کاالی ایران را بیش 

از پیش نشان دهد.

  شکور علیشاهی

1 

انواع محصوالت پااليش نفت تهران: 1شكل 
سايت بورس كاالي ايران –) كدال(گزارش فعاليت ماهانه: منبع

پااليش نفت تهرانشركت و سهام  قيمت كاال روندبررسي 

اهميت آمارهاي بورس كاال در تحليل بازار سهام

شكور عليشاهي

باكس

هايشركت برخي سهام قيمت و محصوالت فروش حجم محصوالت، قيمت مولفه سه بين رابطه است شده سعي مقاالت از سري اين در
سوال اين به واقع در. شود تفسير آماري صورت به كنندمي عرضه نيز ايران كاالي بورس در ار شانمحصوالت كه سهام بازار در حاضر

-مي داده پاسخ خير يا دارد بهادار اوراق بورس در نظر مورد شركت سهام قيمت با ايرابطه كاال بورس در محصوالت هايقيمت آيا كه

كرد؟ تفسير آماري صورت به را آن اينكه يا داد نشان آماري رابطه يك با توانمي را آن آيا دارد، وجود هاقيمت بين ارتباطي اگر. شود
شازند و ملي صنايع مس پتروشيمي و اصفهان مباركه فوالد هايشركت شد، منتشر كاال بورس اقتصادي پيام در كه قبلي مقاله سه در

.شودتحليل مي فت تهرانپااليش ن شركت هايمقاله داده اين در كه گرفتند قرار بررسي مورد ايران

مقدمه

براي. روبرو هستند هاي مورد معامله در بورس اوراق بهاداربزرگ خريد، نگهداري يا فروش سهامگذاران در بازار سرمايه هر روز با سه چالش سرمايه
هايرسي شرايط كالن اقتصادي به تحليلبر عالوه بر مطالعه روزانه اخبار واي پيش رو دست و پنجه نرم كنند، هن حوزه با چالشن اياينكه فعاال

ها از هر نوع كه باشد درصدد پاسخگويي به دو پرسش بزرگ برايتمامي تحليل. آورندبنيادي، تكنيكال يا آماري روي ميمختلف اعم از تحليل 
سهم در آينده چه هدف قيمتي ،و سئوال دومآيا قيمت فعلي سهم براي خريد يا نگهداري ارزنده است؟ : سئوال اول. هستندراهنمايي سرمايه گذار 

خواهد بود؟

مبلغ فروش از دو مولفه. شودصورت سود و زيان به آن اشاره مي يكي از عوامل بنيادي تاثير گذار در قيمت سهام مبلغ فروش شركت است كه در
شود باشركت كه در بورس كاال معامله مي تاي بين قيمت و حجم محصواليافتن رابطه. فروش تشكيل شده استو قيمت  محصوالت حجم فروش

اول اينكه رابطه بين بورس كاال و بورس اوراق بهادار را روشن كرده و تاثير اين دو بازار را روي. تواند با دو هدف بزرگ انجام پذيردقيمت سهام، مي
دهد تاجديد و موثقي را به تحليلگران ارائه مي ينكه روش تحليليدوم ا. آشنا كند ين بازار سرمايه را با منبع جديد تحليليكديگر نشان دهد و فعاال

توان در بورس كاالسرمايه را مي اين مهم كه بخشي از پاسخ سئواالت مطرح شده در بازار. سرمايه گذاران را به وسيله آن بهتر راهنمايي كنند
تواند آغاز راهي باشد كه اهميتبيني قيمت ميهاي بورس كاال جهت پيشاي آماري و استفاده از دادهوضوع جديدي نيست اما يافتن رابطهم ،يافت

.بورس كاالي ايران را بيش از پيش نشان دهد

شکل 1
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2 

بررسي روند حجم فروش كل محصوالت شركت در بورس كاال  به تفكيك نوع محصول: 2شكل 
سايت بورس كاالي ايران: منبع

با قيمت سهم در بورس اوراق بهادارعرضه شده توسط شركت ت محصوالبررسي رابطه قيمت .1

پاالیش نفت تهران در مهر ماه 1397 فقط محصول وکیوم باتوم را در بورس کاال عرضه کرده بنابراین تقسیم بندي کاالهاي عرضه شده در شهریور 
ماه را نشان دادیم. در شهریور ماه 1397 حدود 133 هزار تن انواع محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کرده است که حدود 3.6 هزار تن آن 

مربوط به انواع گوگرد گرانوله ،14 هزار تن آن مربوط به لوب کات سبک ، 39 هزار تن آن مربوط به لوب کات سنگین و 76.5 هزار تن آن مربوط 
به وکیوم باتوم  است.

3 

بررسي روند ميانگين  قيمت آماري كل محصوالت عرضه شده توسط شركت در بورس كاال و قيمت آماري سهام در بورس اوراق بهادار :3 شكل
نسايت بورس اوراق بهادار تهرا –سايت بورس كاالي ايران : منبع

قيمت سهام در بورس اوراق بهادار وسي روند ميانگين قيمت آماري كل محصوالت در بورس كاال ررب.1.1.1.1

قيمت آماري محصوالت آن در بورس كاالي ايران هر دو صعودي استميانگين در بورس اوراق بهادار و  پااليش نفت تهرانروند قيمت آماري سهام 
نسبت به كمتريقيمت آماري محصوالت در بورس كاالي ايران با نوسات  ميانگين البته. و به نظر مي رسد در طول زمان برآيندي هم جهت دارند

.ه استقيمت آماري سهام حركت كرد

در ادامه با اين فرض كه تغييرات قيمت سهام معلول تغييرات قيمت محصوالت شركت است، با استفاده از روابط آماري به بررسي شدت و ميزان
.اين رابطه مي پردازيم

در بورس كاال با قيمت سهام درعرضه شده توسط شركت  بررسي رابطه ميانگين قيمت آماري كل محصوالت.1.1.1.2
بورس اوراق بهادار

عرضه شده توسط شركت بين ميانگين قيمت آماري كل محصوالت بررسي رابطه خطي.1.1.1.2.1
در بورس كاال با قيمت سهام در بورس اوراق بهادار.1.1.1.2.2

-۱

۱.۱.۱.۱

شکل 2

شکل 3
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3 

بررسي روند ميانگين  قيمت آماري كل محصوالت عرضه شده توسط شركت در بورس كاال و قيمت آماري سهام در بورس اوراق بهادار :3 شكل
نسايت بورس اوراق بهادار تهرا –سايت بورس كاالي ايران : منبع

قيمت سهام در بورس اوراق بهادار وسي روند ميانگين قيمت آماري كل محصوالت در بورس كاال ررب.1.1.1.1

قيمت آماري محصوالت آن در بورس كاالي ايران هر دو صعودي استميانگين در بورس اوراق بهادار و  پااليش نفت تهرانروند قيمت آماري سهام 
نسبت به كمتريقيمت آماري محصوالت در بورس كاالي ايران با نوسات  ميانگين البته. و به نظر مي رسد در طول زمان برآيندي هم جهت دارند

.ه استقيمت آماري سهام حركت كرد

در ادامه با اين فرض كه تغييرات قيمت سهام معلول تغييرات قيمت محصوالت شركت است، با استفاده از روابط آماري به بررسي شدت و ميزان
.اين رابطه مي پردازيم

در بورس كاال با قيمت سهام درعرضه شده توسط شركت  بررسي رابطه ميانگين قيمت آماري كل محصوالت.1.1.1.2
بورس اوراق بهادار

عرضه شده توسط شركت بين ميانگين قيمت آماري كل محصوالت بررسي رابطه خطي.1.1.1.2.1
در بورس كاال با قيمت سهام در بورس اوراق بهادار.1.1.1.2.2
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1.2
نتيجه.

اولین هدف انجام این پژوهش بررسی رابطه بین قیمتها در بورس کاال و بورس اوراق بهادار و تاثیر این دو بازار روي یکدیگر بود که نتایج حاصله 
قیمت کل  تغییرات  با  به صورت خطی  را  قیمت سهام  تغییرات  از  درصد   59 تا   58 بین  تهران میتوان  نفت  پاالیش  در شرکت  نشان میدهد 
این  قیمت سهام  و  بورس کاال  تهران در  نفت  پاالیش  آماري کل محصوالت  قیمت  رابطه  عبارت دیگر  به  داد.  توضیح  بورس کاال  محصوالت در 
شرکت در بورس اوراق بهادار به شدت قوي است. در جدول زیر گزارش شدت رابطه خطی قیمت آماري انواع محصوالت عرضه شده توسط شرکت 

را با قیمت سهام نشان می دهد.

ماري سهام موردآاي تحليل و پيش بيني قيمت توان برسهم و قيمت آماري محصوالت را مي در نهايت رابطه خطي به دست آمده بين قيمت آماري
ود كهدومين هدف از انجام اين تحقيق يافتن روش تحليلي جديدي براي تحليل قيمت سهام و ارزنده بودن يا نبودن آن در بازار ب .استفاده قرارداد

Contourاده كرد و در مرحله دوم از نمودار توان از روابط رگرسيون به دست آمده بين قيمت سهام و قيمت محصوالت استفدر مرحله اول مي

دو محصولاز ، عالوه بر استفاده از كل محصوالتكه بهتر است براي اين مورد  متي سهام در آينده استفاده نمودبراي بدست آوردن محدوده قي
.اصلي شركت يعني وكيوم باتوم و لوب كات سنگين نيز استفاده كنيم

%95در سطح اطمينان   PValue شدت رابطه R2  نام محصول
معنادار  0.000 بسيار قوي %93.7  كل محصوالت

معنادار  0.000 بسيار قوي %87.5  گوگرد گرانولهاع انو
معنادار 0.000  قوي %65.8  لوب كات سبك 
معنادار  0.000 قوي %68.6  لوب كات سنگين

معنادار  0.000 بسيار قوي %93.8   وكيوم باتوم

% 93.70.000
0.000
0.000
0.000
0.000

% 87.5
% 65.8
% 68.6
% 93.8

۱.۱.۱.۲

۱.۲

۱.۱.۱.۲.۱
۱.۱.۱.۲.۲
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