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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

در  فعالیتــم  آغــاز  در  و   ۹۴ ســال 
بــورس کاال یکــی از ســوال برانگیزترین 
مســائل بــرای مــن ایــن بود کــه چرا 
ــا توجــه بــه نقــش مهــم بــورس کاال در اقتصــاد کشــور در  ب
میــان عمــوم مــردم و حتــی بســیاری از مســئوالن و نخبــگان 
ــه ایــن  ــه توجی ــدارد. البت ــه آن وجــود ن شــناختی نســبت ب
ــرکت ها در  ــط ش ــورس کاال فق ــه در ب ــود ک ــن ب ــوع ای موض
ــا آن  ــا هــم قــرار می گیرنــد و عمــوم مــردم چــون ب تقابــل ب
تعاملــی برقــرار نمی کننــد نیــازی بــه شــناخت و آشــنایی بــا 

ــد. آن ندارن
ــا  ــی خصوص ــای مال ــعه ابزاره ــا توس ــد و ب ــال های بع در س
در بخــش کشــاورزی کم کــم ارتبــاط بــا بــورس کاال بــا عمــوم 
مــردم توســعه یافــت و منافــع بســیاری از مــردم بــه صــورت 
مســتقیم بــه آن گــره خــورد. مــردم کم کــم بــا کارکردهــای آن 
آشــنا شــدند و کار بــه جایــی رســید کــه فعــاالن هــر محصول 
کشــاورزی راه حــل مشــکالت بازرگانــی محصــول خــود را در 
ــرای  ــان ب ــدگان آن ــد و نماین ــورس کاال جســت وجو می کردن ب
ــرده  ــه ک ــک مراجع ــورس یک به ی ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه اس

و درخواســت مذاکــره و تعامــل داشــتند.
ــه اوج خــود رســید.  ــورس کاال در ســال ۹۷ ب امــا شــناخت ب
زمانــی کــه بــا جهــش ارزی و مشــکالت ناشــی از تحریم هــای 
اقتصــادی، نقــش بــورس کاال در تخصیــص مــواد اولیــه بــه 
صنایــع پایین دســتی بیــش از پیــش اهمیــت یافــت. همــه 
مســئوالن و مدیــران کشــور از رئیس جمهــوری و وزرا تــا 
نماینــدگان مجلــس از بــورس کاال ســخن گفتنــد و بــه نقــش 

حیاتــی آن در اتصــال صنایــع کشــور اعتــراف کردنــد.
چیــزی نگذشــت کــه بــرای حــل بســیاری از مشــکالت تنهــا 
ــت از  ــی صحب ــی وقت ــود. حت ــورس کاال ب ــنهادی ب راه پیش
مشــکل بــازار مســکن و خــودرو هــم شــد بــورس کاال بــه نظر 
بســیاری راه حــل ماجــرا رســید و بدیــن ترتیــب بســیاری از 
مــردم و خصوصــا آنهایــی کــه بــا اقتصــاد ســر و کار داشــتند 

بــا بــورس کاال و کارکردهــای آن آشــنا شــدند.
ــه از ســال ۹۸ جهشــی بی ســابقه را  ــازار ســرمایه هــم ک در ب

تجربــه کــرد ابــزار بــورس کاال بیــش از پیــش شــناخته شــد 
ــود  ــوی خ ــازار در پرتف ــاالن ب ــهامداران و فع ــیاری از س و بس
گواهــی ســپرده کاالیــی، اوراق ســلف اســتاندارد و یــا یونیــت 

ــد. ــه کردن ــم اضاف ــی را ه ــای کاالی صندوق ه
ــکالت  ــیاری از مش ــت بس ــورس کاال توانس ــان ب ــن می در ای
ســنتی بــازار زعفــران را رفــع کنــد و بــه دنبــال آن، زیــره ســبز، 
ــن  ــاالن ای ــری فع ــا پیگی ــم ب ــا ه ــته و خرم ــمش، پس کش
ــر  ــش ه ــد. از جه ــورس کاال ش ــاورزان وارد ب ــا و کش بازاره
ســاله ارزش معامــالت بــورس کاال کــه بگذریــم هــر ســال بــه 

ــوع کاالهــا هــم اضافــه شــد. تن
بســیاری از کارشناســان تنهــا راه حــل مشــکالت زنجیــره فوالد 
ــر  ــورس کاال ذک ــای آن در ب ــه کل بخش ه ــور را عرض در کش
کردنــد و در ســال جــاری بــرای اولیــن بــار شــاهد عرضــه کل 

زنجیــره فــوالد در بــورس کاال بودیــم.
ــی  ــا برخ ــی ب ــه گاه ــم ک ــیمی ه ــوالت پتروش ــازار محص ب
ــود  ــه رو ب ــودجویانه روب ــی س ــات منف ــکنی ها و تبلیغ کارش
بهتریــن و آرام تریــن ســال های خــود را پشــت ســر گذاشــت 
و اکنــون دیگــر کســی بدیلــی بــرای تخصیــص محصــوالت 

پتروشــیمی نمی شناســد.
جایــگاه نشــان و برنــد بــورس کاال اکنــون بــا آنچــه تــا چنــد 
ســال پیــش بــود فرســنگ ها فاصلــه گرفتــه و اکنــون عــالوه 
بــر شــناختی کــه از کارکردهــای بی بدیــل آن در اقتصــاد 
ــی آن را  ــر نقــش حیات ــده کســی دیگ ــه وجــود آم کشــور ب
ــی  ــه برخ ــی ک ــر از چندگاه ــد و ه ــف نمی کن ــکار و تضعی ان
رســانه ها  طریــق  از  آن  بــه  کم اطالعــان  و  رانت خــواران 
حملــه می کننــد بالفاصلــه از ســوی نخبــگان و عقــالی 

ــد.  ــرار می گیرن ــرزنش ق ــورد س ــدت م ــه به ش جامع
بخــش عمــده مشــکالت اقتصــاد کشــور مــا در حــوزه نظــام 
ــارت  ــص و تج ــع و تخصی ــامانه های توزی ــذاری، س قیمت گ
غیرشــفاف اســت کــه حــل عمــده مشــکالت آنهــا با اســتفاده 

از بــورس کاال مقــدور و میســر اســت.
ــی از  ــون راه حــل بســیاری از مشــکالت و گره گشــای خیل اکن
گره هــای اقتصــاد به درســتی در بــورس کاال جســت وجو 
ــورهای  ــر از کش ــی دیرت ــد کم ــه هرچن ــی ک ــود. اتفاق می ش
ــته و  ــا خجس ــا رخ داده ام ــش دنی ــه و دان ــب تجرب صاح
مبــارک اســت و بــه جــرات می تــوان گفــت امــروز شــاه کلید 

ــورس کاالســت. حــل مشــکالت اقتصــاد کشــور ب

  شاه کلید بورس کاال
 محمد حسنی سعدی

  مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل بورس کاال
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ــورس کاال  ــال ۹۹ ب ــه س ــوص کارنام ــما در خص ــر ش    نظ
ــت؟ چیس

ــان  ــه همــت و تــالش کارکن بــورس کاالی ایــران در ســال ۹۹ ب
ــه  ــاری، کارنام ــدادی و آم ــد روی ــر دو بع ــت از ه ــود توانس خ
ــاند.  ــت برس ــه ثب ــود ب ــردی خ ــخ عملک ــانی را در تاری درخش
ــته  ــی گذش ــای معامالت ــی رکورده ــا تمام ــال تقریب ــن س در ای
جابه جــا شــد و ارزش کل معامــالت از رقــم ۳۵۰ هــزار میلیــارد 
ــازار  ــن کاال در ب ــون ت ــش از ۳۳ میلی ــت و بی ــر رف ناموت فرات
فیزیکــی دادوســتد شــد کــه ایــن مــوارد، نشــان دهنده حرکــت 

ــورس کاال در اقتصــاد کشــور اســت.  ــوی ب ــه جل رو ب
در ســمت مقابــل در حــوزه اقدامــات و رویدادهــا نیــز می تــوان 
بــه آغــاز بــه کار تابلــوی امــالک و مســتغالت، راه انــدازی 

معامــالت گواهــی ســپرده کشــمش و خرمــا، آغــاز فعالیــت دو 
صنــدوق کاالیــی کشــاورزی، آغــاز معامــالت بــه شــیوه مناقصه، 
افتتــاح تــاالر حــراج بــاز و قــرارداد آتــی نقــره اشــاره کــرد کــه هر 
یــک از ایــن مــوارد حاصــل تالش هــا و نشســت های متعــدد 

همکارانــم در بــورس کاال بــوده اســت. 

   بــورس کاال در ســال گذشــته تفاهمنامه هایــی را بــا 
چنــد نهــاد بــه امضــا رســاند، در ایــن خصــوص و چشــم انداز 

ــد؟  ــح می دهی ــا توضی ــدن آنه ــی ش عملیات
ــاد تفاهمنامــه  ــورس کاال در ســال ۹۹، انعق یکــی از اقدامــات ب
همــکاری بــا شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، شــرکت 
ــارت  ــعه تج ــز توس ــران و مرک ــالمی ای ــوری اس ــن جمه راه آه

محسـن نعمتی/ سـال ۱۳۹۹ با تمام فرازوفرودها و مشـکالت و دشـواری ها برای اقتصاد کشـور، اما سـالی پرتالش و موفق 
بـرای بـورس کاالی ایـران بـود، چراکه رویدادهای جدیـد و مهم این بورس با رکوردشـکنی های تاریخی معامالت همراه شـد 

و این رکن بازار سرمایه از جهات مختلف رشد کرد. 
بـه اعتقـاد کارشناسـان، اتفاق هـای رقم خـورده در اقتصاد کشـور از جمله اجمـاع برای فاصله گرفتـن از قیمت گذاری دسـتوری کاالها به 
همـراه اهتمـام جـدی سیاسـت گذاران به سـازوکار بورس کاال و همچنین توسـعه سـاختاری این بـورس از درون، همگـی نوید روزهای 
روشـنی را بـرای ایـن بورس ترسـیم می کنـد. از این رو »پیـام اقتصادی بـورس کاال« در گفت وگو با حامد سـلطانی نژاد مدیرعامل بورس 

کاالی ایـران، چشـم انداز و برنامه هـای ایـن بورس در سـال ۱۴۰۰ را مورد بررسـی قرار داده اسـت کـه از نظر می گذرد. 

سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد

برنامه  های سال 1400 تاالر نقره ای
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

ــا  ــن تفاهمنامه ه ــه ای ــر س ــه ه ــود ک ــت ب ــی وزارت صم الکترونیک
می تواننــد اثــرات مطلــوب و مانــدگاری را در اقتصــاد کشــور و بــورس 

کاال بــه ارمغــان بیاورنــد. 
تفاهمنامــه همــکاری میــان بــورس کاالی ایران و شســتا کــه از همان 
روزهــای ابتدایــی بــه جریــان افتــاد در همیــن مــدت کوتــاه حتــی در 
آمارهــای معامالتــی بــورس کاال نمــود پیــدا کــرده و باعــث جهش در 

برخــی از بخــش هــای معامالتی شــده اســت. 
ــتا  ــای شس ــوالت زیرگروه ه ــالت محص ــه ارزش معام ــن زمین در ای
از ابتــدای ســال تــا پایــان اردیبهشــت بــه حــدود ۲۰ هــزار میلیــارد 
ریــال رســید کــه رشــد بیــش از ۱۰۰ درصــدی در حجــم و ۴۹۰ درصدی 
ــز  ــه حائ ــد. نکت ــان می ده ــروه را نش ــن گ ــالت ای در ارزش معام
اهمیــت در ایــن حــوزه، افزایــش ســهم بــازار فرعــی از ســه درصــد به 
هشــت درصــد ارزش کل معامــالت بــورس کاال تــا پایــان اردیبهشــت 
ــرش و عرضــه  ــل پذی ــه دلی ــن جهــش ب ــه عمــده ای ــاه اســت ک م
محصــوالت شــرکت های شســتا در بــازار فرعــی رقــم خــورده اســت. 
ــرای  ــز ب ــتا نی ــه شس ــیمانی تابع ــرکت های س ــن، ش ــر ای ــالوه ب ع
عرضــه مســتمر ایــن محصــول در بــورس کاال پیشــقدم شــدند تــا 
ســیمان بــه همــت شســتا و بــا بهره گیــری از مکانیســم بــورس کاال 
ــم انداز  ــب چش ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــارج ش ــذاری خ ــام قیمت گ از نظ
مثبتــی در خصــوص تفاهمنامــه میــان بــورس کاال و شســتا در ســال 
۱۴۰۰ وجــود دارد. همچنیــن تفاهمنامــه همــکاری بــورس کاالی ایران 
و راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران نیــز کــه در راســتای راه انــدازی 
ــزاری  ــس از برگ ــد پ ــا ش ــی کاال امض ــل ریل ــه حم ــالت حوال معام
نشســت های کارشناســی بــه دســتورالعمل اجرایــی معامــالت حواله 
حمــل رســیده اســت کــه بــا تصویــب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
شــاهد معامــالت حوالــه حمــل در کنــار کاالهــا در بــورس کاال خواهیم 
بــود. بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه، تولیدکننــدگان حوزه هــای مختلف 
ــورس  ــه در ب ــن ک ــنگ آه ــیمی و س ــوالد، پتروش ــع ف ــامل صنای ش
کاالی ایــران حضــور دارنــد می تواننــد همزمــان بــا انجــام معامــالت 
کاالهای شــان، حواله هــای حمل ونقــل را نیــز خریــداری کننــد تــا بــا 
بهتریــن قیمــت قادر به حمــل کاالی خــود باشــند.تفاهمنامه همکاری 
ســوم بــورس کاال در ســال ۹۹ بــا مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی 
وزارت صمــت امضــا شــده کــه نشســت های کارشناســی در راســتای 
عملیاتــی شــدن بندهــای این تفاهمنامــه نیــز در حال برگزاری اســت.

ایــن تفاهمنامــه در راســتای تســهیل تبــادل الکترونیکــی اطالعــات و 
توســعه بکارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانه های بــورس کاال 
امضــا شــده کــه ایجــاد یــک زیرســاخت نظارتــی و نقشــه ای جامع از 

عملیــات تجــاری از اهــداف ایــن تفاهمنامــه اســت.

   معاملــه حوالــه حمــل ریلــی کاال چقــدر می توانــد در بــورس کاال 
رونــق بگیــرد؟

ــن  ــون ت ــدود ۵۰ میلی ــاالنه در ح ــی س ــل ریل ــرکت های حمل ونق ش
ــای  ــده باره ــون عم ــا اکن ــد، ام ــا می کنن ــور جابه ج ــار را در کش ب

ــب  ــوده و در اغل ــه ب ــرکت ها یک طرف ــن ش ــط ای ــده توس حمل ش
ــن  ــوان چنی ــار اســت و می ت ــدون ب ــا ب ــوارد مســیر برگشــت آنه م
ــی در  ــت خال ــن ظرفی ــون ت ــر از ۵۰ میلی ــه در حــدود کمت ــت ک گف

ــار ریلــی کشــور وجــود دارد. شــبکه حمــل ب
ــوزه  ــی در ح ــل ریل ــرکت های حم ــط ش ــه توس ــی ک ــده بارهای عم
کاالهــای اساســی جابجــا می شــود مربــوط بــه مــواد اولیــه صنعــت 
بــوده کــه توســط یــک خریــدار بــا تنــاژ بــاال ســفارش داده می شــود 
ــک  ــه ی ــوان نمون ــه عن ــت، ب ــه اس ــه صرف ــی ب ــل ریل ــرای حم و ب
شــرکت فعــال در زمینــه فوالدســازی، ســنگ آهن خــود را کــه از نظــر 
حجمــی محمولــه بزرگــی اســت از طریــق شــبکه ریلــی از معــدن تــا 
ــا  ــی ی ــا در خصــوص محصــوالت میان ــد. ام ــل می کن ــه حم کارخان
نهایــی بــه دلیــل تعــدد خریــداران و عــدم وجــود هماهنگــی میــان 
آنهــا و تحویــل بــار در محــل کارخانــه تولیدکننــده عمدتا شــبکه ریلی 
ــار  ــد مجمــوع ب ــدارد. هــر چن ــن کاالهــا ن ــی ای ســهمی از جابه جای
تحویــل داده شــده توســط یــک کارخانــه  فــوالدی بــه عنــوان مثــال، 
بســیار بــزرگ اســت و بخــش زیــادی از ایــن کاال نیــز در محدوده های 
ــداران متعــدد  ــل داده می شــود، امــا خری ــی خــاص تحوی جغرافیای
هســتند و بــرای تحویــل و حمــل بــار میــان آنهــا هماهنگــی خاصــی 
ــق  ــا از طری ــن کااله ــده ای ــرد و در حــال حاضــر عم صــورت نمی گی

ــه مقصــد می رســد. حمــل جــاده ای ب
در ایــن میــان در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۳۳ میلیــون تــن کاال در بــورس 
ــور را از درب  ــای مذک ــداران، کااله ــده و خری ــه ش ــران معامل کاالی ای
ــا  ــل ت ــرکت حم ــط ش ــار توس ــن ب ــد و ای ــل گرفته ان ــه تحوی کارخان
مقصــد حمــل شــده اســت؛ در صورتــی کــه اگــر معامــالت مربــوط 
بــه حوالــه حمــل در بــورس کاال راه انــدازی شــود، خریــداران مختلــف 
می تواننــد بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند و بــا تجمیــع بــار می تــوان 
ــرار داد.  ــتفاده ق ــورد اس ــل کاال م ــور تحوی ــه منظ ــی را ب ــبکه ریل ش
بــرای حمــل بــار توســط شــبکه ریلــی البتــه محدودیت هایــی وجــود 
ــدا و مقصــد وجــود داشــته باشــد و در  ــان مب ــد می ــل بای دارد و ری
حــدود پانصــد تــن تــا دو هــزار تــن بــار بایــد تجمیــع شــود تــا برای 

جابه جایــی توســط یــک قطــار صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد.
مطالعــات اولیــه نشــان می دهــد کــه بــه صــورت بالقــوه، در 
ــورس  ــه در ب ــال معامل ــای در ح ــادی از کااله ــش زی ــوص بخ خص
کاالی ایــران دو شــرط فــوق یعنــی وجــود ریــل و حداقــل حجــم بــار، 
شــروط محدودکننــده ای نیســت و در صــورت راه انــدازی معامــالت 
ــداران،  ــع خری ــفاف و تجمی ــانی ش ــی و اطالع رس ــل ریل ــه حم حوال
بهره گیــری از ظرفیــت خالــی حمــل ریلــی امکان پذیــر اســت. 
از جملــه مزایــای حمــل ریلــی نســبت بــه حمــل جــاده ای، هزینــه 
کمتــر، آلودگــی زیســت  محیطی کمتــر، کاهــش تصادفــات و ترافیــک 
ــع کل  ــه نف ــی ب ــذا تقویــت صنعــت حمــل ریل جاده هــا اســت و ل
اقتصــاد خواهــد بــود.در بــورس کاالی ایــران نیــز قصد داریم بســتری 
ایجــاد کنیــم تــا کاالهایــی کــه در بــورس معاملــه می شــود یــا حتــی 
برخــی کاالهــا کــه معاملــه نمی شــود در صــورت تمایــل صاحــب بــار 
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بــا ریــل جابجــا شــوند. مبــدا و مقصــد حوالــه حمــل ریلــی توســط 
ــن  ــل گرفت ــدی تحوی ــی اعــالم می شــود، زمان بن شــرکت حمــل ریل
ــود و  ــالم می ش ــاز اع ــات موردنی ــایر جزئی ــل دادن کاال و س و تحوی
خریــداران حوالــه حمــل قــادر خواهند بــود میزان مشــخصی از بــار را 

ــد.  ــه مربوطــه از طریــق قطــار جابه جــا کنن ــر اســاس حوال ب

   از برنامه های بورس کاال در سال 14۰۰ می گویید؟
ــت و  ــتای ماموری ــال ۱۴۰۰ در راس ــران در س ــورس کاالی ای ــرکت ب ش
ــت و  ــف قیم ــدار کش ــت پای ــر »مرجعی ــی ب ــود مبن ــم انداز خ چش
معامــالت مبتنــی بــر کاال و اوراق بهــادار کاالیــی« در تــالش اســت تــا 
بــا تمرکــز بــر توســعه خطــوط کســب وکار جدیــد در کنــار گســترش و 
تعمیــق بازارهــا و ابزارهــای نویــن موجــود، زنجیــره خدمــات خــود را 
تکمیــل و در ارتقــای شــفافیت، ســالمت و رونــق اقتصــاد ملی کشــور 

ــد. ــی کن نقش آفرین
از ایــن رو بــورس كاالى ايــران عــالوه بــر حــدود ۳۰۰ برنامــه اجرایــی 
روزانــه، ۶۰ پــروژه در زمینــه توســعه  و بهبــود کســب وکار خــود تعریف 
كــرده کــه از اهــم پروژه هــا در حــوزه »تعمیــق بازارهــای موجــود و 
توســعه دارایی هــای پایــه جدیــد« می تــوان بــه »توســعه معامــالت 
ــازار فیزیکــی«، »راه انــدازی معامــالت گواهــی ســپرده  مناقصــه در ب
کاالیــی بــر روی دارایــی پایــه جدیــد«، »طراحــی دارایــی پایــه جدیــد 
ــای  ــد قرارداده ــه جدی ــی پای ــی دارای ــی«، »طراح ــای آت قرارداده
ــا رویکــرد بازاریابــی«  اختیــار« و »ایجــاد بســتر تحلیــل اطالعــات ب

اشــاره كــرد. 
همچنیــن در حــوزه »توســعه و تنــوع خطــوط کســب و کار 
ــی«،  ــازار خرده فروش ــدازی ب ــای »راه ان ــوان از پروژه ه ــرکت« می ت ش
»راه انــدازی خریــد ِدیــن کاالیــی«، »راه انــدازی معامــالت حوالــه حمل 
کاال«، »راه انــدازی معامــالت صندوق هــای ســرمایه گذاری بــازار 
امــوال غیرمنقــول «، »راه انــدازی ســلف موازی اســتاندارد مســکن« و 
»راه انــدازی معامــالت ریپــو بــر پایــه قبــض انبــار« نــام بــرد. در ادامه 
اینکــه شــرکت بــورس کاال در جهــت توســعه نشــان تجــاری خــود و 
بهبــود کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان نیــز پروژه هایــی همچــون 
ــه ای«،  ــویه چندمرحل ــکان تس ــل«، »ام ــامانه تحوی ــدازی س »راه ان
ــامانه  ــتقرار س ــی«، »اس ــای عموم ــای انباره ــایی ظرفیت ه »شناس
ــدازی  پذیــرش کاال«، »اســتقرار ســامانه پذیــرش مشــتریان«، »راه ان
ــرکت« و  ــی ش ــال آموزش ــدازی پورت ــی زبان«، »راه ان ــایت روس وب س
»بهبــود ســامانه  ها و زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« 

را تعریــف کــرده اســت.
   آیــا در ســال جــاری، محصــوالت جدیــدی راهــی بازارهــای مالــی 

از جملــه قراردادهــای آتــی می شــود؟
نیازســنجی بــازار محصــوالت صنعتــی، معدنــی، پتروشــیمی و 
ــا  ــن بازاره ــه ای ــت ک ــر آن اس ــران، بیانگ ــی در ای ــای نفت فرآورده ه
ــت،  ــک قیم ــت ریس ــدرن مدیری ــای م ــود ابزاره ــه وج ــی ب همگ
ــدازی  ــی و راه ان ــق معرف ــادالت از طری ــهیل مب ــی و تس ــن مال تامی

ــپرده  ــی س ــه گواه ــر کاال از جمل ــی ب ــادار مبتن ــالت اوراق به معام
کاالیــی، قراردادهــای آتــی و اختیارمعاملــه، صندوق هــای کاالیــی و ... 
نیــاز دارنــد. بایــد توجــه داشــت کــه بــرای کاالهایــی می تــوان ایــن 
ــه ویژگی هــای خاصــی داشــته باشــند،  ــرد ک ــدازی ک ابزارهــا را راه ان
بــه عنــوان نمونــه قابلیــت و نیــاز بــه انبــارش آن کاال وجــود داشــته 
باشــد و بــازار فیزیکــی قــوی بــا قیمت گــذاری نســبتا شــفاف بــرای 
آن فراهــم باشــد و همچنیــن سیاســت گذاران حساســیت باالیــی بــه 
کشــف نــرخ آن نداشــته باشــند. در تالش هســتیم کاالهــای مختلف 
در حــوزه صنعتــی، معدنــی، پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی کــه 
ایــن ویژگی هــا را دارنــد بــا همــکاری نهادهــای مســئول و رایزنــی بــا 
فعــاالن بــازار آن کاال بــه عنــوان دارایــی جدیــد وارد بازارهــای مالــی 

بــورس کاال شــوند. 
  آینده بورس کاال را چگونه می بینید؟

ــه بازنگــری ســند اســتراتژیک و در راســتای چشــم انداز  ــا توجــه ب ب
ــران  ــورس کاالی ای ــده، ب ــت در آین ــد اس ــد، امی ــده جدی تعریف ش
ســهم به ســزایی در تامیــن مالــی تمامــی امــور بخشــی و فرابخشــی 
اقتصــاد ایــران ایفــا کــرده و به عنــوان پــل ارتباطــی مناســب و کارآمد 
بــرای تعامــل اقتصــاد ایــران بــا اقتصــاد بین الملــل، نقــش حیاتــی 

بــر عهــده گیــرد. 
ــه  ــی ک ــه پیگیری های ــه ب ــا توج ــال ۱۴۰۰ ب ــرای س ــان ب ــن می در ای
ــت و  ــده اس ــام ش ــوالد انج ــوزه ف ــر در ح ــای تصمیم گی ــا نهاده ب
ــوالت  ــاهد ورود محص ــته ش ــای گذش ــه در هفته ه ــور ک همان ط
معدنــی و تکمیــل زنجیــره عرضــه فــوالد بــه همــراه عرضــه ســیمان 
ــازار فیزیکــی و  ــرای ب ــم، چشــم انداز روشــنی ب ــورس کاال بوده ای در ب
ــا  ــورس کاال ت ــی ب ــن توســعه هرچــه بیشــتر بازارهــای مال همچنی

پایــان ســال ۱۴۰۰ پیش بینــی می شــود. 
ــازار ســرمایه، ســازمان  ــاالی ب ــه عمــق ب ــا توجــه ب از ســوی دیگــر ب
بــورس و اوراق بهــادار نیــز بــه منظــور بهبــود نظــارت بــر شــرکت های 
ــای  ــتر در بازاره ــفافیت بیش ــاد ش ــورس و ایج ــده در ب پذیرش ش
ــده  ــت عم ــالش اس ــرکت ها، در ت ــهام ش ــر س ــذار ب ــی اثرگ کاالی
معامــالت کاالهــای تولیدشــده توســط ایــن شــرکت ها در بــورس کاال 
انجــام شــود تــا عــالوه بــر افزایــش شــفافیت در معامــالت انجــام 
گرفتــه، امــکان تحلیــل بــازار ســهام مبتنــی بــر داده هــای معامالتــی 
شــفاف و لحظــه ای فراهــم شــود و زمینــه سوءاســتفاده از اطالعــات 

ــود. ــر ش ــز کمرنگ ت ــرکت ها نی ــی ش درون
در پایــان اینکــه ارزش اقدامــات بــورس کاال طــی ســال هــای گذشــته 
ــی از  ــه یک ــود ک ــکار می ش ــی آش ــال ۹۹، زمان ــوص در س ــه خص و ب
ــی  ــور در بررس ــادی کش ــت گذاران اقتص ــی سیاس ــای اصل گزینه ه
ــاب  ــد، انتخ ــت از تولی ــا و حمای ــازار کااله ــا ب ــط ب ــکالت مرتب مش
ــون طرح هــای  ــه هــم اکن ــی ک ــا جای ــورس کاال اســت ت ســازوکار ب
عرضــه محصــوالت عمومــی و مهــم بــرای جامعــه از جملــه خــودرو 
ــوی وزارت راه و  ــکن از س ــی مس ــه فیزیک ــس و عرض ــوی مجل از س

شهرســازی در حــال پیگیــری اســت.  



خبر

6

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 29 <تیر و خرداد>

<شماره 29 <تیر و خرداد 1400

تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

   2۹ مرداد، آغاز معامالت امالك 
یکــی از مهم تریــن اقدامــات ســال ٩٩ در ۲۹ مردادمــاه رقــم خــورد و آن 
گشــودن پرونــده جدیــدی بــا عنــوان عرضــه »امــالک و مســتغالت« 
بــود. اقدامــی کــه بــا عرضــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد پردیــس آغاز 
ــه آن  شــد و مدتــی بعــد بانــک اقتصــاد نویــن و وزارت دفــاع نیــز ب

پیوستند.
 

   5 مهر، کشمش بورسى شد
ــاد  ــگ و ارشــاد شهرســتان خلیل آب ــاالر اداره فرهن ــاه، ت شــنبه ۵ مهرم
خراســان رضــوی میزبــان برگــزاری مراســم راه انــدازی معامــالت گواهی 
ــود.  ــران ب ــورس کاالی ای ــی در ب ــبز قلم ــمش س ــی کش ــپرده کاالی س
کشــمش بعــد از محصوالتــی چــون زعفــران نگیــن، زعفــران پوشــال، 
زیــره ســبز، پســته فندقــی و بادامــی راهی بــازار گواهــی ســپرده بورس 

کاال شــد.

   16 دی، خرما وارد رینگ شد
ســه شــنبه ۱۶ دی مــاه ۹۹ خرمــای مضافتــی هــم بــه معامــالت گواهی 
ســپرده بــورس کاالی ایــران راه یافــت. البتــه محصــول خرمــا از ســال 
ــم  ــی ه ــر از گاه ــده و ه ــرش ش ــورس پذی ــی ب ــازار فیزیک ۱۳۸۳ در ب
عرضــه ای مقطعــی در بــورس انجــام شــده و از ایــن حیــث، خرمــا جزو 

کاالهــای باســابقه بــورس کاال محســوب می شــود.

   16 دی، صندوق هاي كشاورزى در تاالر سبز شدند
بــر  از آغــاز بــه کار صندوق هــای ســرمایه گذاری کاالیــی  پــس 
ــه  ــدوق کشــاورزی ب ــدازی دو صن ــه راه ان ــت ب ــی طــال، نوب ــه دارای پای
ــدوق  ــی صن ــس از پذیره نویس ــید. پ ــال رس ــحرخیز و نه ــای س نام ه
ســرمایه گذاری طــالی ســرخ نوویــرا بــا نمــاد نهــال و صنــدوق 
ســرمایه گذاری گــروه زعفــران ســحرخیز بــا نمــاد ســحرخیز و بــا مجــوز 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، معامــالت واحدهــای ایــن دو صنــدوق 

ــد. ــاز ش ــران آغ ــورس کاالی ای در ب
 

   2۰ بهمن، تفاهمنامه مهم با شستا 
تفاهمنامــه همــکاری میــان شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی 

ــه  ــد ک ــا ش ــی امض ــور اصل ــه مح ــه س ــر پای ــران ب ــورس کاالی ای و ب
شــفافیت فــروش کاالهــای شــرکت های تابعــه شســتا، عرضــه امــالک 
مــازاد و تســهیل ضمانت هــای شــرکت های عرضه کننــده شســتا ایــن 

ســه محــور هســتند. 

   2 اسفند، معامالت مناقصه آغاز شد
معامــالت بــه شــیوه مناقصــه روز دوم اســفندماه بــا همــکاری شــرکت 
توانیــر و بــورس کاال و در پــی درخواســت خریــد ۳ هــزار عــدد کنتــور 
بــرق از ســوی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق منطقــه اســتان آذربایجــان 
ــرآغاز  ــان س ــاد كارشناس ــه اعتق ــه ب ــدادی ک ــورد. روی ــد خ ــی کلی غرب
انقالبــی در رونــد معامــالت بــورس کاال اســت زيــرا معامــالت از رقابــِت 
صــرف بــر ســر افزایــش قیمت هــا )در روش مزایــده( بــه میدانــی بــرای 
رقابــت عرضه کننــدگان بــر ســر کاهــش قیمــت هــم تبديــل مى شــود.

   6 اسفند، تفاهمنامه با مرکز توسعه وزارت صمت
تفاهمنامــه همــکاری میــان مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت 
صمــت و بــورس کاالی ایــران در راســتای تســهیل تبــادل الکترونیکــی 
ــری امضــای الکترونیکــی در ســامانه های  اطالعــات و توســعه به کارگی

بــورس کاال بــه امضــا رســید. 

   13 اسفند، تفاهمنامه با راه آهن
تفاهمنامــه همــکاری بــورس کاالی ایــران و راه آهــن جمهــوری اســالمی 
ایــران در راســتای راه انــدازی معامــالت حوالــه حمــل ریلی کاال در بســتر 

بــورس کاال امضــا شــد.

   1۷ اسفند، افتتاح تاالر حراج 
آییــن راه انــدازی تــاالر حــراج بــاز روز ۱۷ اســفندماه بــا عرضــه ۲۵۰ هــزار تــن 
ســنگ آهــن کلوخــه و ۵۰ هــزار تــن ســنگ آهــن دانه بنــدی در بــورس کاالی 

ایــران برگــزار شــد.

   1۷ اسفند، نقره روى تابلوى بازار آتى رفت
ــذاب و  ــال، ج ــار ط ــان آن را در کن ــیاری از کارشناس ــه بس ــی ک ــره، محصول نق
پرنوســان بــرای ســرمایه گذاری می داننــد در روز ۱۷ اســفندماه روی تابلــوی بــازار 
آتــی بــورس کاال رفــت تــا در همســایگی زعفــران، پســته و زیــره قــرار گیــرد.

 ده گانه سال 99
تحوالت مهم تاالر نقره ای



سها دماران
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بــورس کاالی ایــران نخســتین افزایــش ســرمایه خــود را در ســال 
ــزان 20 درصــد و از محــل ســود انباشــته انجــام داد.  ــه می 90 ب
ــاز مــی گــردد  دومیــن افزایــش ســرمایه شــرکت بــه ســال 91 ب
کــه در آن ســال 67 درصــد بــه ســرمایه شــرکت از محــل ســود 

انباشــته و اندوختــه احتیاطــی افــزوده شــد.
شــرکت ســپس در ســال 92 بالــغ بــر 50 درصــد افزایــش ســرمایه 
ــد  ــز 50 درص ــال 93 نی ــت و در س ــته داش ــود انباش ــل س از مح
بــه ســرمایه خــود از محــل ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی 
افــزود. افزایــش ســرمایه بعــدی شــرکت در ســال 95 و بــه میــزان 
100 درصــد و از محــل اندوختــه احتیاطــی بــود. ســپس در ســال 
96 افزایــش ســرمایه شــرکت بــه میــزان 37.78 درصــد از محــل 

ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی رقــم خــورد و در نهایــت در 
ــدی  ــش50 و 34.4 درص ــب افزای ــه ترتی ــای 97 و 98 ب ــال ه س
ســرمایه از محــل ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی ســرمایه 

شــرکت را بــه 2500 میلیــارد ریــال رســاند.
ترکیــب هیئــت مدیــره شــرکت در ابتــدا و در بیــن ســال هــای 
88 تــا 90 شــامل نماینــدگان شــرکت هــای فــوالد مبارکــه، گــروه 
بهمــن، ذوب آهــن اصفهــان، کارگــزاری بانک کشــاورزی، ســرمایه 
گــذاری توســعه معــادن و فلــزات، صنــدوق بازنشســتگی وزارت 

جهــاد کشــاورزی و کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن بــود.
ایــن ترکیــب در ســال 90 تــا 92 بــه فــوالد مبارکــه، گــروه بهمــن، 
کارگــزاری بانــک کشــاورزی، بانــک ملــت، ســرمایه گــذاری گــروه 

روایت 14 سال سهامداری
نگاهى به مجامع بورس كاالى ايران از سال نگاهى به مجامع بورس كاالى ايران از سال ٨٦٨٦ تاكنون تاكنون

  بـورس کاالی ایـران از سـال 86 و بـا سـرمایه اولیـه 100 میلیـارد ریـال فعالیـت خـود را آغاز کرد و سـال مالـی 86 موفق به 
تقسـیم سـود 400 ریالی میان سـهامداران خود شـد. این شـرکت در سـال بعد یعنی سـال 87 نیز همین میزان سـود را در 
میان سـهامداران خود تقسـیم کرد. در دو سـال بعد یعنی سـال های 88 و 89 سـود تقسـیمی شـرکت در میان سـهامداران 

هر یک 350 ریال به ازای هر سهم بود.
در سـال 90 سـود تقسـیمی 400 ریال و سـال 91 بالغ بر 300 ریال اعالم شـد. شـرکت 250 ریال سـود برای سـال 92 تقسـیم کرد و در 
سـال 93 رقم سـود تقسـیمی 51 ریال شـد. بورس کاال در سـال 94 بالغ بر 150 ریال و در سـال 95 نیز 250 ریال سـود میان سـهامداران 
خـود تقسـیم کرد.سـال 96 ایـن سـود بـه 150 ریـال رسـید و در سـال هـای 97 و 98 هـر یـک 100 ریـال سـود در مجامع این شـرکت 

شد. تقسیم 
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توســعه ملــی، صندوق بازنشســتگی کارکنــان وزارت جهاد کشــاورزی 
و ســرمایه گــذاری صبــا تامیــن تغییــر یافــت.

ــا 94  ــره در دوره بعــدی و در ســال هــای 92 ت ترکیــب هیئــت مدی
بــه فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن اصفهــان، گــروه بهمــن، گــروه مالــی 
ــرمایه  ــتان و س ــوالد خوزس ــاورزی، ف ــک کش ــزاری بان ــت، کارگ مل

ــزات تغییــر کــرد. گــذاری توســعه معــادن و فل
در ســال 94 تــا 96 ســرمایه گــذاری نفت، گاز و پتروشــیمی و ســرمایه 
ــورس کاال وارد و  ــره ب ــت مدی ــب هیئ ــه ترکی ــی ب ــذاری خوارزم گ
ــذاری توســعه معــادن و  ــوالد خوزســتان و ســرمایه گ ــن ف جایگزی

فلــزات شــدند و در کنــار فــوالد مباركــه، ذوب آهــن اصفهــان، گــروه 
بهمــن، کارگــزار بانــک کشــاورزی و گــروه مالــی ملــت قــرار گرفتنــد.
ــامل  ــب ش ــه ترتی ــا 98 ب ــال 96 ت ــره در س ــت مدی ــب هیئ ترکی
نماینــدگان شــرکت هــای فــوالد مباركــه، ذوب آهــن، ســرمایه گذاری 
گــروه توســعه ملــی، کارگــزاری کشــاورزی، گــروه مالی ملت، توســعه 
ملــی مهــر آینــده و ســرمایه گــذاری نفــت، گاز و پتروشــیمی شــد.

و امــا در ســال 98 تــا 1400 بانــک آینــده و تامیــن ســرمایه تمــدن 
ــک  ــزاری بان ــن کارگ ــب وارد و جایگزی ــه ترکی ــوالد خوزســتان ب و ف
کشــاورزی، گــروه مالــی ملــت و توســعه ملــی مهــر آینــده شــدند.

جدول تقسیم سود

سود نقدی )ریال(سال مالی

86400

87400

88350

89350

90400

91300

92250

9351

94150

95250

96150

97100

98100

جدول افزایش سرمایه

توضیحاتمحل افزایش سرمایهافزایش سرمایه )%(سال

از محل سود انباشته9020

سرمایه اولیه شرکت در بدو 

تاسیس 100 میلیارد ریال 

بوده و در سال 99 با توجه به 

افزایش سرمایه های صورت 

گرفته در سال های ماقبل 

و همان سال این رقم به 

2500 میلیارد رسیده است.

سود انباشته و اندوخته احتیاطی9167

سود انباشته9250

سود انباشته و اندوخته احتیاطی9250

اندوخته احتیاطی95100

سود انباشته و اندوخته احتیاطی9737.78

سود انباشته و اندوخته احتیاطی9850

سود انباشته و اندوخته احتیاطی9934.4

ترکیب هیئت مدیرهدوره فعالیت

سرمایه گذاری نفت، فوالد خوزستانذوب آهن اصفهانفوالد مبارکه98 تا 1400
 تامین سرمایه بانک آیندهگاز و پتروشیمی

تمدن
سرمایه گذاری گروه 

توسعه ملی

 سرمایه گذاریذوب آهن اصفهانفوالد مبارکه96 تا 98
 گروه توسعه ملی

کارگزاری بانک 
 توسعه ملیگروه مالی ملتکشاورزی

 مهر آینده
سرمایه گذاری نفت، 

گاز و پتروشیمی

 کارگزاری ذوب آهن اصفهانفوالد مبارکه94 تا 96
بانک کشاورزی

سرمایه گذاری نفت، 
سرمایه گذاری گروه مالی ملتگاز و پتروشیمی

گروه بهمنخوارزمی

کارگزاری بانک گروه مالی ملتگروه بهمنذوب آهن اصفهانفوالد مبارکه92 تا 94
فوالد خوزستانکشاورزی

سرمایه گذاری 
توسعه معادن و 

فلزات

کارگزاری بانک گروه بهمنفوالد مبارکه90 تا 92
سرمایه گذاری گروه بانک ملتکشاورزی

توسعه ملی

صندوق بازنشستگی 
 کارکنان وزارت 
جهاد کشاورزی

 سرمایه گذاری
 صبا تامین

کارگزاری بانک ذوب آهنگروه بهمنفوالد مبارکه88 تا 90
کشاورزی

سرمایه گذاری 
توسعه معادن و 

فلزات

صندوق بازنشستگی 
کارکنان وزارت جهاد 

کشاورزی

کارگزاری بانک 
صنعت و معدن
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 سهم زنان از فعالیت بازار کاالیی 
ــهامداران  ــد را س ــازار، ۳۱ درص ــن ب ــهامداران ای ــوع س از مجم
حقیقــی تشــکیل می دهــد کــه ۲۳ درصــد از آنــان بــا تعــداد ۵۹ 
هــزار و ۸۱۵ نفــر مــردان و ۸ درصــد از آنــان بــا تعــداد ســه هــزار 

و ۸۷۶ نفــر زنــان هســتند.
ترکیــب ســنی ســهامداران بــورس کاال نیــز جالــب توجــه بــوده 
و از کم ســن ترین افــراد تــا مســن ترین افــراد در آن حضــور 
دارنــد. بــه طــوری کــه کوچکتریــن ســهامدار ایــن بــازار متولــد 
اول فروردیــن ۱۴۰۰ و مســن ترین ســهامدار متولــد نهــم مهــر ۱۲۹۹ 

هســتند.
  سال 99 در بورس کاال چه گذشت

ــی را  ــل توجه ــرد قاب ــت عملک ــورس کاال توانس ــال ۱۳۹۹ ب در س
ثبــت کنــد. در ایــن ســال در مجمــوع ۹ هــزار و ۲۹۵ کــد جدیــد 
صــادر شــد کــه ۲ هــزار و ۴۲ کــد از آن مربــوط بــه بــازار فیزیکــی و 
۷ هــزار و ۲۵۳ کــد از آن مربــوط بــه بــازار مشــتقه بــود. همچنین 
تفکیــک کدهــای جدیــد صادرشــده بــه ســه بخــش حقیقــی، 
حقوقــی و عمومــی نشــان می دهــد در بــازار فیزیکــی ۴۶۶ 

کــد جدیــد حقیقــی، هــزار و ۵۱۱ کــد جدیــد حقوقــی و ۶۵ کــد 
عمومــی صــادر و در بــازار مشــتقه ۷ هــزار و ۲۲۸ کــد حقیقــی و 

۲۵ کــد حقوقــی صــادر شــده اســت.

 رشد 10 درصدی کدهای بازار فیزیکی در سال 99
بررســی آمــار کــد معامالتــی صادرشــده در بــازار فیزیکــی نشــان 
می دهــد در ایــن بــازار تــا پایــان ســال ۹۸ در مجمــوع ۱۹ هــزار 
ــد ۱۰/۵  ــا رش ــداد ب ــن تع ــه ای ــود ک ــده ب ــادر ش ــد ص و ۳۸۴ ک
درصــدی در پایــان ســال ۹۹ بــه ۲۱ هــزار و ۴۲۶ کد رســیده اســت.
ــان  ــد در پای ــان می ده ــی نش ــازار فیزیک ــرد در ب ــات عملک جزئی
ســال ۹۸ تعــداد کدهــای حقیقــی، حقوقــی و عمومــی بــه ترتیب 
۵۳۱۴، ۱۳۷۶۸ و ۳۰۲ کــد بــوده کــه تعــداد کدهــا در ســه بخــش 
مــورد اشــاره در پایــان ســال ۹۹ بــه ترتیــب بــه ۵۷۸۰، ۱۵۲۷۹ و 
۳۶۷ کــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر تعــداد 
ــازار فیزیکــی ۸/۷ درصــد، کدهــای حقوقــی  کدهــای حقیقــی ب
ــی ۲۱/۵ درصــد در ســال گذشــته  ۱۰/۹ درصــد و کدهــای عموم
افزایــش پیــدا کــرده اســت. نمــودار زیــر رونــد کدهای صادرشــده 

چهره بورس کاال درآینه سهامداری
۲۴0۲۴0 درخواست پذیرش کاال در بازار اصلی و فرعی درخواست پذیرش کاال در بازار اصلی و فرعی

فرزانـه تهرانـی مقـدم/  از شـهریور سـال 1382 که سـازمان کارگزاران بورس فلزات تهران تشـکیل شـد تا امروز کـه بورس کاال 
بـا هویـت مسـتقل و بـا در بر گرفتـن کاالهای مختلف فعالیت می کند؛ عملکردها سـبب شـد تعداد سـهام این بـازار به 2/5 
میلیـارد سـهم برسـد.بر اسـاس آخریـن آمار که مربـوط به اردیبهشـت 1400 اسـت، در این بازار بـا 9 هزار و 691 سـهامدار، 2 

هزار و 399 نفر سهامدار وفادار وجود دارد که از ابتدای پذیره نویسی تا کنون سهامدار بوده اند.
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در ۲ بخــش حقیقــی و حقوقــی در بــازار فیزیکــی را نشــان می دهد.

الزم بــه ذکــر اســت کاهــش تعــداد کدهــای صادرشــده در مــاه آذر 
بــه علــت راه انــدازی ســامانه جدیــد مشــتریان بــوده اســت کــه در 
ماه هــای بعــد بــا آشــنایی بیشــتر کارگــزاران بــا ایــن ســامانه و رفــع 
مشــکالت سیســتمی ســامانه، تعــداد کدهــای صادرشــده افزایــش 

قابــل توجهــی یافــت.
میانگیــن دفعــات بررســی درخواســت صــدور هــر کــد جدیــد بــازار 
نقــدی کمــی بیــش از ۳ بــار اســت کــه یعنــی در ســال ۹۹ جهــت 
صــدور ۲ هــزار و ۴۲ کــد مزبــور حــدودا ۶۲۰۰ مرتبــه بررســی صــورت 

گرفتــه اســت. 

  ۴۷ هزار کد در بازار مشتقه
ــودی  ــد صع ــز رون ــازار مشــتقه نی ــداد کدهــای صادرشــده در ب تع
ــد  ــزار و ۱۲۴ ک ــه ۴۷ ه ــوع ب ــال ۹۹ در مجم ــان س ــته و در پای داش
ــال ۹۸،  ــان س ــد در پای ــزار و ۸۷۱ ک ــه ۳۹ ه ــبت ب ــه نس ــیده ک رس

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــش از ۱۸ درص بی
کدهــای صادرشــده در بــازار مشــتقه طــی ســال ۹۸ بــه تفکیــک ۲ 
بخــش حقیقــی و حقوقــی بــه ایــن ترتیــب بــوده اســت. ۳۹ هــزار 
و ۵۲۸ کــد حقیقــی و ۳۴۳ کــد حقوقــی. ایــن تعــداد در ســال ۹۹ 
بایــک رونــد صعــودی بــه ۴۶ هــزار و ۷۵۶ کــد حقیقــی و ۳۶۸ کــد 

حقوقــی رســیده اســت.
نمــودار زیــر رونــد صــدور کــد در بــازار مشــتقه بــه تفکیــک مــاه را 

ــد. ــان می ده نش

  9 هزار و ۴00 مرتبه بررسی کد معامالتی
آمــار تعــداد دفعــات بررســی شــامل افــزودن یــا ویرایــش کدهــای 
معامالتــی موجــود ۹ هــزار و ۴۸۲ مرتبــه بررســی را نشــان می دهــد. 

تعــداد دفعــات بررســی در بخــش حقیقــی ۴۰۳، در بخــش حقوقــی 
۹ هــزار و ۶ و در بخــش عمومــی ۷۳ بــار بــوده اســت.

ــی در  ــای معامالت ــازی کده ــازی و غیرفعال س ــزار فعال س   8 ه
ســال 99

بررســی تعــداد دفعــات فعــال و غیرفعال ســازی کدهــای معامالتــی 
ــازی  ــات فعال س ــال ۹۹، دفع ــد در س ــان می ده ــی نش ــازار فیزیک ب
ــازی ۴  ــات غیرفعال س ــزار و ۹۷۶ و دفع ــه ه ــی س ــای معامالت کده
هــزار و ۳۶ دفعــه بــود کــه در مجمــوع ۸ هــزار و ۱۲ مرتبــه فعــال و 

ــه اســت.  غیرفعال ســازی صــورت گرفت
ــل  ــا، تکمی ــازی کده ــب غیرفعال س ــت اغل ــته عل ــال گذش در س
نکــردن تیــک ارســال اطالعــات اظهارنامــه ۹۸ بــه بورس کاال توســط 
مشــتریان بــوده اســت و برخــی از مــوارد غیرفعال ســازی نیــز علــت 
دســتور ســایر ارگان هــا ماننــد وزارت صمــت و دادگســتری اســت که 
ــور انجــام  ــل غیرفعال ســازی، فعال ســازی کدهــای مزب ــع عل ــا رف ب

شــد.

  ۲۴0 درخواست پذیرش کاال در بازار اصلی و فرعی 
ــرش کاالی  ــت پذی ــاهد ۱۵۹ درخواس ــال ۹۹ ش ــی در س ــازار اصل ب
ــی  ــه بخــش صنعت ــوط ب ــه ۱۱۷ درخواســت مرب ــود ک تائید شــده ب
و معدنــی و ۴۲ درخواســت مربــوط بــه بخــش پتروشــیمی و 
ــز طــی ســال  ــازار فرعــی نی ــوده اســت. در ب فرآورده هــای نفتــی ب
ــهم  ــه س ــد ک ــی ش ــازار فرع ــرش در ب ــت پذی ــته، ۸۱ درخواس گذش
بخــش صنعتــی و معدنی ۲۸ درخواســت، ســهم بخش پتروشــیمی 
و فرآورده هــای نفتــی ۲۴ درخواســت، ســهم بخــش کشــاورزی ۱۵ 
درخواســت و ســهم بخــش مــال غیرمنقــول ۱۴ درخواســت بــوده 
ــی ۲۴۰  ــی و اصل ــای فرع ــال ۹۹ در بازاره ــوع در س ــت. در مجم اس

ــه شــده اســت. ــرش کاالی تاییدشــده ارائ درخواســت پذی

  مجموع درخواست های سال 99 به ۳۶9 رسید
در ســال گذشــته عــالوه بــر تعــداد درخواســت های ارســالی 
ــه صــورت موقــت و  تائیدشــده ۱۱۸ درخواســت ارســالی ردشــده ب
ســه درخواســت ارســالی ردشــده کمیتــه نیــز وجــود داشــته اســت 
کــه در مجمــوع تعــداد درخواســت های ارســالی تائیدشــده، 
ردشــده بــه صــورت موقت و ردشــده کمیتــه را بــه ۳۶۹ درخواســت 

می رســاند.
تعــداد درخواســت های ارســالی ردشــده بــه صــورت موقــت در بــازار 
اصلــی طــی ســال ۱۳۹۹، ۴۷ درخواســت و تعــداد درخواســت های 
ردشــده بــازار فرعــی ۴۴ درخواســت بــوده اســت. همچنیــن تعــداد 
درخواســت های ردشــده کمیتــه در ایــن ســال در بــازار اصلــی صفــر 

و در بــازار فرعــی ۳ درخواســت بــوده اســت.
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  تصمیم برای ورود محصوالت پتروشیمی
ــا ورود  ــورس کاال ب ــه کار ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیان ب کرباس
ــرد،  ــدا ک ــعه پی ــیمی توس ــیمیایی و پتروش ــوالت ش محص
افــزود: در ســال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بــود کــه آقــای یزدانجــو، 
مدیرعامــل شســتا و مــن کــه در صنــدوق بازنشســتگی نفت 
ــای هاشــمیان، رئیــس وقــت  ــا کمــک آق ســمت داشــتم ب
ــره؛  ــه نف ــدی س ــک جمع بن ــورس کاال در ی ــره ب هیات مدی
تصمیــم گرفتیــم محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی را وارد 
ــرای ورود محصــوالت جدیــد  بــورس کاال کنیــم. آن زمــان ب

ــد.  ــدی می ش ــت ج ــورس کاال مقاوم ــه ب ب
بــه گفتــه او، برخــی مســئوالن پتروشــیمی وقــت و بعضــی 
فعــاالن بخــش خصوصــی، مخالــف ورود محصــوالت 
ــور  ــه داد: همان ط ــد. وی ادام ــورس بودن ــه ب ــیمی ب پتروش
ــه  ــد ب ــز در خصــوص ورود محصــوالت جدی ــون نی ــه اکن ک

ــتیم. ــه هس ــی مواج ــا مخالفت های ــورس ب ب

  مشکل عرضه های جدید مقطعی است
رئیــس وقــت هیــات عامــل ســازمان توســعه و نوســازی 
ــن  ــزود: ای ــدرو( اف ــران )ایمی ــی ای ــع معدن معــادن و صنای
ــالت  ــورس کاال در معام ــه ب ــود ک ــی ب ــا در حال مخالفت ه
می توانــد باعــث ایجــاد شــفافیت و ســالمت بــازار شــود. 
ــد ممکــن اســت در کوتاه مــدت عرضــه محصــوالت  هرچن
جدیــد بــا مشــکالتی همــراه باشــد امــا در بلندمــدت ایــن 
مشــکالت حــل خواهــد شــد و بــازار بــه ســمت ســالمت 
ــال های  ــرد س ــی عملک ــرد: بررس ــان ک ــی رود.او خاطرنش م
گذشــته بــورس نیــز در خصــوص عرضــه محصــوالت جدید 
نشــان داده اگــر مشــکالتی در بحــث ایــن عرضه هــا 

وجــود داشــته، مقطعــی بــوده و همــواره بــه ســرعت رفــع 
شــده اســت.

   مقاومت در عرضه محصوالت جدید، بازار را توسعه داد
کرباســیان یــادآور شــد: بــه خاطــر دارم در آن مقطــع توافــق 
ــورس  ــه را وارد ب ــر و روغــن پای ــه قی ــه دو محمول ــم ک کردی
ــن  ــرای ورود ای ــادی ب ــای زی ــان مخالفت ه ــم. در آن زم کنی
دو محصــول صــورت گرفــت امــا مــا بــا مقاومــت، شــروع 
بــه عرضــه  ایــن محصــوالت کردیــم. بــه ایــن ترتیــب قیــر 
جــی و نفــت ســپاهان کــه زیــر نظــر مــا بــود و شــرکت هایی 
ــازار  ــان را در ب ــد، محصوالت ش ــتا بودن ــر شس ــر نظ ــه زی ک
ــه کار  ــد ک ــبب ش ــا س ــتادگی م ــن ایس ــد. ای ــه کردن عرض
ــن  ــازار ای ــرد و ب ــوت بگی عرضــه محصــوالت پتروشــیمی ق

ــورس شــکل داده شــود. محصــوالت در ب
او متذکــر شــد: بــا وجــود همــه مشــکالت توانســتیم، بورس 
ــوالت  ــه محص ــورس ب ــترش ب ــم. گس ــعه دهی کاال را توس
دیگــر، ســبب می شــود اقتصــاد بــه ســمت شــفافیت 
ــادل  ــه تع ــود ب ــازوکارهای خ ــا س ــازار ب ــد و ب ــت کن حرک
برســد. از ایــن جهــت الزم اســت توســعه عرضــه محصــوالت 
ــتور کار  ــده در دس ــای عرضه ش ــمولیت کااله ــش ش و افزای
ــال های  ــه در س ــان اینک ــا بی ــیان ب ــرار گیرد.کرباس ــدی ق ج
ــا از  ــد کااله ــای جدی ــا عرضه ه ــورس کاال ب ــز ب ــته نی گذش
جملــه محصــوالت معدنــی، بــازار محصــوالت دیگــر را نیــز 
ــن  ــورس کاال همچنی ــزود: ب ــرده، اف ــه ســمت شــفافیت ب ب
حجــم عرضه هــا را در ســال های قبــل افزایــش داده و ایــن 
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــاالنه به خوب ــرد س ــار عملک ــد در آم رش

اســت.

 بورس کاال، ضامن شفافیت و سالمت بازار
مهدی کرباسیان: مشکالت عرضه های جدید بورسی همواره به سرعت رفع می شودمهدی کرباسیان: مشکالت عرضه های جدید بورسی همواره به سرعت رفع می شود

 حسـین ضیغمـی/ رئیس وقت هیات عامل سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنـی ایران )ایمیـدرو( با بیان 
اینکـه بـورس کاال باعـث شـفافیت و حفـظ منافـع تولیدکننـده و مصرف کننـده می شـود، توضیـح داد: بـرای تحقـق هدف 

سالم سازی اقتصاد الزم است فعالیت های بورس کاال توسعه یابد.
مهـدی کرباسـیان به سـابقه تاسـیس بورس کاال اشـاره کرد و افزود: تاسـیس بـورس کاال به اوایل دهـه 80 بازمی گـردد و آقای صادقی 
در راه انـدازی بخـش فلزات، نفشـی چشـمگیر داشـت. آن زمـان، مـن در وزارت اقتصاد بودم و شـاهد بودیم که دولت اهتمـام ویژه ای 
در تاسـیس بـورس کاال دارد.او افـزود: در آن زمـان بانـک مرکـزی هـم بـرای فعال سـازی بـورس به میدان آمـد و با کمک هایـی که در 

مجمـوع ارائـه شـد، بـورس کاال با محصوالت فـوالدی کار خـود را آغاز کرد.
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  مهم تریــن دســتاورد  ســال 99 بــورس کاال از نظــر شــما 
چــه بــود؟

ــود  ــن ب ــال ۹۹ ای ــورس کاال در س ــتاورد ب ــن دس بزرگ تری
ــی؛   ــی محــوری و رقابت ــازار کاالی ــوان مرجــع و ب ــه عن ــه ب ک
مــورد پذیــرش همــه ارکان نظــام و نهادهــای ذی صــالح قرار 
گرفــت و چشــم انداز روشــن و رونــد بســیار خوبــی نیــز برای 
آینــده ایــن بــورس ترســیم شــد. طــی ســال های گذاشــته 
ــت  ــتوری دول ــذاری دس ــه و قیمت گ ــواردی از مداخل ــا م ب
ــم و در  ــه بودی ــی مواج ــی و حمایت ــازمان های نظارت ــا س ی
ــالت  ــن مداخ ــار ای ــای زیان ب ــا، پیامده ــات و بحث ه جلس
ــاری  ــاهد پافش ــب ش ــدیم و اغل ــادآور می ش ــان ی ــه آن را ب
مســئوالن بــر مواضــع خــود بودیــم. ایــن موضع گیری هــای 
ــال  ــا س ــت و نهایت ــی گرف ــیر نزول ــج س ــف، به تدری نامنعط
ــی و در نظــام  ــورس کاال در اقتصــاد مل ــوغ کامــل ب ۱۳۹۹ بل

کاالیــی کشــور رخ داد. 
و  مناظره هــا  مذاکــرات،  در  کــه  می بینیــم  اکنــون 
ــت،  ــن دول ــوه و در بط ــه ق ــران س ــان س ــای می گفت وگوه
موضع گیری هــا و ســخنان از اعتمــاد کامــل آنــان بــه 
رانــت و  کاال و نقــش گره گشــای آن در زدودن  بــورس 
کشــف قیمــت واقعــی حکایــت دارنــد. دیگــر، هیــچ کاالیــی 
ــن  ــد ای ــی منتق ــد و حت ــذاری نمی دانن ــمول قیمت گ را مش
نــوع قیمت گــذاری هســتند و همــه ایــن تحــوالت ســترگ، 
ناشــی از پذیــرش کارآمــدی نظــام عرضــه و تقاضــای بــورس 

ــت.   ــال ۹۹ اس ــی س ــئوالن ط ــن مس کاال در ذه
اکنــون کســانی کــه بــه هــر دلیلــی مخالــف توســعه بــورس 
ــالش  ــب ت ــای غال ــا فض ــویی ب ــرای همس ــد، ب کاال بودن
می کننــد تــا وانمــود کننــد کــه حامــی  بــورس کاال شــده اند. 
ــگاه شایســته  ــی جای ــورس در اقتصــاد مال ــن ب ــع، ای درواق

 ۹۹ ۹۹، سال بلوغ بورس کاال ، سال بلوغ بورس کاال 
با اجماع ملیبا اجماع ملی

شاهین چراغی، رئیس هیات مدیره بورس کاال: شاهین چراغی، رئیس هیات مدیره بورس کاال: 
سران و اغلب مقامات هر سه قوه پشتیبان  این بورس شده اندسران و اغلب مقامات هر سه قوه پشتیبان  این بورس شده اند

  عطیـه لبـاف/ سـال 1399 یـک گام موثـر در راسـتای پذیرش بـورس کاالی ایران بـه عنوان مدافـع اقتصـاد آزاد و مبتنی بر 
عرضـه و تقاضـا رقـم خـورد. اگرچه دشـوار و پرچالش، اما باالخره تمام سیاسـت گذاران کشـور پذیرفتند که این بازار بورسـی 
می توانـد جانشـین قیمت گذاری هـای دسـتوری شـود. به این خاطر اسـت که شـاهین چراغـی، رئیس هیات مدیـره بورس 
کاالی ایـران می گوید:»بزرگ تریـن دسـتاورد بـورس کاال در سـال 99 ایـن بود که به عنوان مرجـع و بازار کاالیی محـوری و رقابتی، مورد 
پذیـرش همـه ارکان نظـام و نهادهـای ذی صالح قرار گرفت و چشـم انداز روشـن و روند بسـیار خوبی نیز برای آینده این بورس ترسـیم 
شـد.« چراغـی با اشـاره به شـفافیت بازارهـای بورس کاال از آینده شـرکت ها در اقتصـاد ایران می گویـد. به اعتقاد او، اگر شـرکتی اصل 

شفافیت را نپذیرد، به زودی از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. 



سهامداران

 www.ime.co. ir 

15

<شماره 29 < خرداد1400 

<شماره 29 < خرداد1400 

خــود را پیــدا کــرد و البتــه ایــن تحــول مهــم، نتیجــه فرآینــدی 
ــردی  ــده عملک ــه مجاب کنن ــر کارنام ــوده و عالوه ب ــی  ب طوالن
ــورس کاال، بســیار کســان از کارشناســان، رســانه ها و فعــاالن  ب
بــازار بــا  مدیــران بــورس کاال هم افزایــی کرده انــد و بــه ســهم 
خــود زحمــت کشــیده اند تــا بورســی نوپــا بــه جایــگاه رفیــع 

کنونــی برســد.  

ــات  ــورس کاال و مقام ــان ب ــده می ــش ایجادش ــش چال    نق
وزارت صمــت پیرامــون قیمت گــذاری دســتوری فــوالد چقــدر 

در تســریع بلــوغ ایــن بــورس موثــر بــود؟
ــان،  ــا کارشناس ــتیم ام ــذاری داش ــش قیمت گ ــه چال اگرچ
ــاع  ــن اجم ــه ای ــوه ب ــه ق ــازان در س ــران و تصمیم س مدی
رســیدند کــه مواضع مــا در بــورس کاال، کارشناســی و درســت 
اســت. بــه همیــن دلیــل، اکنــون می بینیــم کــه بــه ســاختار 
ــه ای  ــد. در بره ــه می کنن ــورس کاال مراجع ــای ب و رفرنس ه
بســیاری از وزرا و مدیــران بــه دنبــال عرضــه محصــوالت در 
بیــرون از بــورس کاال بودنــد امــا االن ایــن بحــث را نداریــم 
و ســال ۹۹ بــورس کاال در جایــگاه رســمی خــود قــرار گرفتــه 
ــادی از  ــای زی ــورس کاال چالش ه ــان ب ــن می ــت. در ای اس
جملــه بــر ســر قیمت گــذاری فــوالد پشــت ســر گذاشــت امــا 
خروجــی نهایــی، مثبــت بــود و نهایتــا بــورس کاال بــه بلــوغ 
و جایــگاه رســمی خــود در بــازار رســیده و ایــن رونــد رو بــه 

جلــو و در حــال تکمیــل اســت.
بــه هــر روی، در خصــوص چالش هــای فــوالدی بایــد توجــه 
کــرد کــه وزیــر صمــت تــازه بــه دولــت آمــده بودنــد و بــه 
ــار  ــود، دچ ــده ب ــان داده ش ــه ایش ــه ب ــی ک ــت اطالعات عل
ــج،  ــالت رای ــی از معض ــم. یک ــان بودی ــا ایش ــی ب چالش های
ایــن اســت کــه اغلــب مدیــران کشــور بــا مکانیــزم و کارکــرد 
ــات  ــر اطالع ــت تاثی ــان تح ــتند و آن ــنا نیس ــورس کاال آش ب
ــت  ــا گارد مخالف ــدا  ب ــد، ابت ــت می کنن ــه دریاف اشــتباهی ک
ــا واقعیت هــا آشــنا می شــوند،  می آینــد امــا هنگامــی کــه ب
بــه موافــق سرســخت ایــن بــورس تبدیــل می شــوند. ایــن 
ــت  ــته ایم. واقعی ــم داش ــی ه ــای قبل ــه را در دولت ه تجرب
ــی و  ــول علم ــرای اص ــگاه اج ــورس جای ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــورهای  ــا در کش ــاخص های بورس ه ــت. ش ــی اس کارشناس
پیشــرفته جهــان همــواره، مرجــع و رفرنــس اســت و هیــچ 
فــرد منطقــی نمی توانــد، الزامــات علــم اقتصــاد مبتنــی بــر 
رقابــت را نپذیــرد. تجربــه مــا هــم تاییدکننــده ایــن واقعیــت 
چالش های مــان  اغلــب  ســوی  و  ســمت  کــه  اســت 
دیدگاه هــای  تشــریح  و  تبییــن  از  پــس  مقامــات،  بــا 
ــورس کاال  ــع ب ــد مواض ــه تایی ــت ب ــی مان، در نهای کارشناس

ــد.  ــر می کن تغیی

   اینکــه می گوییــد بــورس کاال جایــگاه رســمی خــود را پیــدا 
کــرده؛ آیــا مفهــوم آن رســیدن، تحقــق همــان آرمــان »مرجــع 

پایــدار کشــف قیمــت« اســت؟
ــب  ــه االن اغل ــور ک ــه ط ــت ب ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــه، ای بل
ــورس کاال را مرجــع قیمت گــذاری در کشــور  حتــی مقامــات، ب
ــب  ــد و ســران و اغل ــدار کشــف قیمــت می دانن و  مرجــع پای

ــده اند. ــورس ش ــن ب ــتیبان  ای ــوه پش ــه ق ــر س ــات ه مقام

ــر  ــد، فک ــاره کردی ــورس اش ــالت در ب ــفافیت معام ــه ش    ب
ــل را  ــن اص ــت ای ــته اس ــران توانس ــورس کاالی ای ــد ب می کنی
ــرده  ــت پ ــی در پش ــا رانت ــا واقع ــد؟ آی ــت کن ــتی رعای به درس

ــت؟ ــالت نیس معام
بــورس کاال، قوانیــن و مقــررات ویــژه خــود دارد. خریــداران وارد 
اتــاق شیشــه ای می شــوند و بــر مبنــای قواعــد رقابتــی، خریــد 
می کننــد و هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد. البتــه بــا توجــه 
بــه شــرایط خــاص کشــور و تحریم هــا، آزادی عمــل و میــدان 
مانــور در کاالهــای اســتراتژیک و کاالهــای اقســاط کــه می تواند 
نظــام قیمت گــذاری را بــه هــم بریــزد، محدودتــر اســت و ایــن 
ــه  ــرار نگرفت ــورس کاال ق ــفافیت ب ــوزه ش ــوز در ح ــش، هن بخ
اســت. همچنیــن نظــام تخصیــص خیلــی از کاالهــا بــا توجــه 
ــت  ــاب« وزارت صم ــتم »بهین ی ــور، در سیس ــاختار کش ــه س ب
انجــام می شــود و آنهــا بــه اســتناد وضعیــت خــاص تحریمــی 
ــای  ــاس پروانه ه ــر اس ــهمیه ها را ب ــص س ــورمان، تخصی کش
ــورس  ــد و ب ــن می کنن ــود تعیی ــی های خ ــان و بررس متقاضی
کاال در ایــن حــوزه هــم نقشــی نــدارد و عملکــرد ایــن بخــش 
را نیــز نبایــد بــه حســاب شــفاف نبــودن بــورس کاال گذاشــت. 
خواســت مــا در بــورس، ایجــاد بســتری بــرای ورود آزادانــه 
تولیدکننــدگان و خریــداران اســت امــا واقع بینانــه بایــد پذیرفــت، به 
هــر حــال، کشــور فعــال دچــار محدودیت هایــی اســت کــه هرچنــد 
مربــوط بــه بــورس کاال نیســت امــا بــه نظــام اقتصــاد کاالیــی مــا 
ــه مــا تحمیــل می شــود.  ــی ب ــا محدودیت های ــاط دارد و نهایت ارتب
شــفافیت یــک اصــل در بازارهــای بورســی اســت. امــا وقتــی کاالیی 
اســتراتژیک اســت و بــر ســالمت، زندگــی و معیشــت مــردم تاثیــر 
ــال  ــه اعم ــت ناچــار ب ــت نمی شــود، دول ــور هــم یاف ــه وف دارد و ب
نهایــی  بــه مصرف کننــده  کاال  تــا  محدودیت هایــی می شــود 
برســد و کســی نتوانــد، صرفــا بــا ابــزار پــول انحصــار ایجــاد کنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــورس کاال، رقابت محــور و شــفاف اســت 
و نرم افــزار، ســاختار، نیــروی انســانی و بخشــنامه های خــاص 
خــود را دارد. مــا امیدواریــم، آمــار تولیــد در کشــورمان بــه حــدی 
ــه اعمــال محدودیت هــای  ــازی ب ــازار، نی ــاز ب برســد کــه تامیــن نی
ــالت  ــداران، معام ــدگان و خری ــد و تولیدکنن ــته باش ــی نداش دولت
ــتورات  ــات و دس ــای مالحظ ــارغ از قیدوبنده ــفاف و ف ــی، ش رقابت



تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

1۶

 www.ime.co. ir > 1400شماره 29 < خرداد>

<شماره 29 < خرداد1400 

ــا  ــد ت ــورس کاال انجــام دهن دولتــی را در بســتر کارآمــد و مجهــز ب
ــران  ــادی ای ــای اقتص ــن و بنیان ه ــن تامی ــری طرفی ــع حداکث مناف

تقویــت شــود.  

   برخــی مدعــی هســتند کــه معامــالت بــورس کاال بــر ســر میــز 
ــدر  ــا چق ــن ادعاه ــود؛ ای ــف می ش ــن تکلی ــران تعیی ــار مدی ناه

ــا واقعیــت اســت؟  ــق ب منطب
بــه عنــوان یکــی از مدیــران ارشــد بــورس کاال و مالــک یــک واحــد 
تولیــدی، صادقانــه و بــه جــرات، اعــالم و تاکیــد می کنــم کــه هنــوز 
نتوانســته ام ۲۰ تــن کاال از ایــن بــورس، خریــداری کنــم. اگــر ادعاهــا 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــن ب ــت م ــد،  وضعی ــت باش ــایعات درس و ش
ــد  ــازار نبای ــال ب ــزار و فع ــان کارگ ــورس کاال و هم زم ــره ب هیات مدی
این گونــه باشــد. ارزیابی هــا و ســخن گفتن ها بایــد مســتند و 
ــذاری  ــام قیمت گ ــه نظ ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــه باش منصفان
ــام  ــورس کاال، اجــازه رانت خــواری و سوءاســتفاده را از هــر مق در ب
ــه  ــد اینک ــی مانن ــن، ادعاهای ــرده اســت. بنابرای ــردی، ســلب ک و ف
ــورس کاال را خــارج از ســاختارها و  ــه ب ــوط ب ــه مرب ــران معامل در ای
ــت و  دروغ  ــا واقعی ــه ب ــد، بیگان ــن می کنن ــار، تعیی ــز ناه ــر می س
ــع و کاال  ــت تخصیــص مناب ــت، محدودی ــر دول محــض اســت. اگ
نداشــته باشــد و بگویــد کنتــرل قیمــت، اولویــت دولــت نیســت، 
بــورس کاال، مکانیــزم کارآمــد و موثــری بــرای شــفافیت  معامــالت 
ــا  ــد ت ــه می کن ــت مداخل ــا دول ــی از کااله ــورد برخ ــا در م دارد. ام
انحصــار و دامپینــگ اتفــاق نیفتــد. در تمــام ســاختارها ایــن چنیــن 
اســت. قوانیــن و مقــررات جهانــی را ببینیــد. آنهــا نیــز نمی گذارنــد 
انحصــار و دامپینــگ اتفــاق بیافتــد. قوانیــن ضــد انحصــار در تمــام 
ــزم اقتصــاد  ــه مکانی ــد ک ــان درصددن ــام جه ــا وجــود دارد. تم دنی
بــازار را ایجــاد کنــد و بــورس را بهتریــن ابــزار تحقــق این اســتراتژی 
می داننــد. بنابرایــن، اصــوال شــفافیت ذاتــی بــورس، اجــازه 
ــد. ــی نمی ده ــه کس ــار را ب ــز ناه ــر می ــواری س ــالت رانت خ معام

ــا بــورس کاال     ارزیابی تــان از نحــوه تعامــل  دولــت ســیزدهم ب
چیســت؟

ــود.  ــورس کاال خواهــد ب ــد حامــی ب ــران بی تردی ــی در ای هــر دولت
ــاد  ــر نه ــد ه ــت و همانن ــم اس ــر عل ــی ب ــورس، مبتن ــن ب ــرا ای زی
کنــار  را  آن  نمی تــوان  بیمارســتان،  مثــال  دیگــری،  علم بنیــان 

ــت. ــده گرف ــا نادی ــت ی گذاش

   آینده بورس کاال را چگونه می بینید؟ 
ــران، اقتصــاد  ــده ای ــم. اقتصــاد آین ــی مــی بین ــده را عال ــی؛ آین عال
ــده  ــی واردکنن ــورمان زمان ــه کش ــرای نمون ــت. ب ــدی اس ــه رش رو ب
ــمش  ــرد و ش ــده میلگ ــون صادرکنن ــود و اکن ــرد ب ــوالد و میلگ ف
هســتیم. اقتصــاد رو بــه رشــد هــم گزینــه علمــی و منطقــی، جــز 

تقویــت و فراخ تــر کــردن میــدان بــرای بــورس کاال، گزینــه دیگــری 
نــدارد. از ایــن منظــر، ســال های بســیار خوبــی را بــرای بــورس کاال 
پیش بینــی می کنــم. بــه ویــژه آنکــه ســال ۹۹ مــا بــا هــر چالشــی 
کــه بایــد برخــورد می کردیــم، مواجــه شــدیم و نهایتــا همیــن ســال 

۹۹ را بــا ظفرمنــدی و بلــوغ بــورس کاال بدرقــه کردیــم.
اکنــون، بســیاری از تولیدکننــدگان بــه مزیت هــای بــورس کاال پــی 
ــروش  ــکیالت ف ــورس کاال، کل تش ــام ب ــاختار و نظ ــا س ــد. ب برده ان
و خریــد یــک شــرکت شــفاف می شــود. اغلــب شــرکت های 
ــد و  ــه مشــکل برمی خورن ــه ب ــع اولی ــن مناب ــی در حــوزه تامی ایران
بــا چالــش انحصــار در ســاختار خریــد و فــروش مواجــه می شــوند 
و رفــع ایــن مشــکالت بــا حضــور در تــاالر نقــره ای و بهره منــدی از 

ــت.  ــر اس ــی امکان پذی ــورس کاال به راحت ــد ب ــای کارآم ابزاره
در واقــع، بسترســازی و امکانــات بــورس کاال ایــن مزیــت را بــرای هر 
تولیدکننــده ای ایجــاد کــرده کــه بی نیــاز از راه انــدازی یــک سیســتم 
عریــض و طویــل بازرگانــی، معامالت شــان را خیلــی راحــت، انجــام 
ــی و  ــتم های جعل ــاد و سیس ــه دور از فس ــود را ب ــه خ ــواد اولی و م
ــن  ــه همی ــکا ب ــا ات ــد. ب ــن کنن ــتعالم های الزم، تامی ــام اس ــا انج ب
مالحظــات،  اقتصــاد کشــورمان را رو بــه جلــو می دانــم زیــرا بــورس 
کاال در حــال ایجــاد و تقویــت شــفافیت در بازارهــای مهــم کاالیــی 

اســت.
 

   آیــا بــرای بهبــود و تســریع ســرعت رشــد بــورس کاال قوانیــن 
موجــود نیــاز بــه تغییــر و اصــالح دارنــد؟

نیــاز بــازار، بیشــتر اصــالح اســت تــا تغییــر قوانیــن. مــا بــا توجــه 
ــی را  ــن و مقررات ــد قوانی ــه رشــد بازارهــا، مــدام بای ــد رو ب ــه رون ب
ــا اقتصــاد کاالیــی مرتبــط هســتند، بــه روز کنیــم. بــا چنیــن  کــه ب
رویکــردی، ناگزیــر قوانیــن و مقــررات نیازمنــد، حتمــا وجــود 

ــت. ــد داش خواه

ــاالن  ــی فع ــفافیت گریزی برخ ــه ش ــوط ب ــی مرب ــوال پایان   س
بــازار و شرکت هاســت. بــورس کاال بــرای تقویــت و نهادینــه کــردن 

ــی دارد؟  ــه برنامه های ــفافیت، چ ش
ــی خــود  ــال شــفافیت در بازرگان ــه دنب ــه ب ــد آنهایــی ک شــک نکنی
ــرا در  ــوند. زی ــذف می ش ــی ح ــاد مل ــج از اقتص ــتند، به تدری نیس
هــر اقتصــاد رقابتــی، شــفافیت، متغیــری غیرقابــل انــکار و بســیار 
کارآمــد اســت. خیلــی از شــرکت ها، ســال گذشــته عالقه منــد ورود 
بــه بــورس بودنــد؛ زیــرا متوجــه شــده اند ســود ناشــی از عملکــرد 
ــت.  ــفافیت اس ــدم ش ــای ع ــتر از منفعت ه ــیار بیش ــفاف، بس ش
ضمــن آنکــه شــفافیت، زمینه ســاز بورســی شــدن شــرکت ها را نیــز 
فراهــم می کنــد. از ایــن رو، معتقــدم کــه رونــد توســعه بــورس کاال 
ــر  ــه ســمت شــفافیت، اجتناب ناپذی ــران و حرکــت ب در  اقتصــاد ای

و ادامــه دار خواهــد بــود. 
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    بــه نظرتــان دغدغــه تنظیــم بــازار دولــت در ســال 99 بــه رونــد 
ــزد؟ ــه ن ــورس کاال لطم ــای ب فعالیت ه

ــا تمــام فرازونشــیب ها ســال بســیار  ــورس کاال در ســال گذشــته، ب ب
خوبــی را پشــت ســر گذاشــت و توانســت رکوردهــای خوبــی را از خود 
ــا  ــور ایف ــاد کش ــب تری را در اقتص ــش مناس ــذارد و نق ــای بگ ــر ج ب
کنــد. ایــن در حالــی بــود کــه مداخــالت دولــت در راســتای تنظیــم 
ــش مواجــه  ــا چال ــورس کاال ب ــه هــر از گاهــی ب ــازار باعــث شــد ک ب
ــرای رفــع چالش هــا و کم اثــر کــردن  شــود و انــرژی بســیار زیــادی ب
ــازار  ــم ب ــه تنطی ــرد. دغدغ ــود بگی ــران خ ــی از مدی ــازار واقع آن در ب
خصوصــا در بازارهــای انحصــاری و کاالهــای اساســی، دغدغه درســتی 
اســت امــا نبایــد ایــن موضــوع بهانــه ای باشــد کــه برخــی از افــراد 
ــطه  ــته به واس ــال گذش ــوند. در س ــوردار ش ــت برخ ــخاص از ران و اش
همیــن دخالت هــا و قیمت گــذاری دســتوری، امــکان عرضــه برخــی 

از محصــوالت، خصوصــا کاالهــای کشــاورزی فراهــم نشــد.

    مهم ترین نقطه قوت بورس کاال در سال 99 را چه می دانید؟
بــه طــور خالصــه، تصــور می کنــم کــه ایجــاد اطمینــان بــرای 
عرضه کننــدگان و خریــداران و نهایتــا بهبــود تعــادل در بــازار، افزایــش 
شــفافیت معامالتــی، توســعه بــازار فیزیکــی و ابزارهــای نویــن مالــی، 
از برجســته ترین نقــاط قــوت فعالیــت بــورس کاال در ســال قبــل بــود.

    اشــاره کردیــد کــه بــورس کاال در ســال 99 رکوردهایــی داشــته و 
نقــش مناســب تری را در اقتصــاد کشــور ایفــا کــرده اســت. آیــا ایــن 

کافــی اســت یــا هنــوز ایــن بــازار نیازمنــد ترقــی اســت؟
ــت  ــه عدال ــد ب ــورس کاال می توان ــاخت های ب ــه  زیرس ــاد ب اعتم
اجتماعــی و ثبــات و پیش بینی پذیــری بازارهــا منجــر شــود و 
ــل  ــد کاالهــا و خدمــات قاب ــا افزایــش ســرمایه گذاری در تولی نهایت
رقابــت را رقــم بزنــد. از آنجــا کــه بــورس کاال همیشــه پیشــرو بــوده، 
حرکــت رو بــه جلــو اســت امــا بــا ایــن حــال هنــوز بســیار جــوان 
اســت و نقــش اساســی خــود را در اقتصــاد ملــی ایفــا نکرده اســت. 
لــذا کارهــای نیمه تمــام و شروع نشــده بســیار زیــادی وجــود 

داشــته و خواهــد داشــت. 

    بــه نظــر می رســد کــه دولــت بــا مداخلــه در قیمت هــا بــه دنبــال 
حمایــت از جامعــه هدف مشــخصی اســت. نظر شــما چیســت؟

در ایــن زمینــه برنامــه دولــت و نــگاه دولــت بســیار مهــم اســت. اگر 
ــه،  ــگاه مداخله جویان ــازار ن ــن ب ــه ای ــور ب ــازان کش ــگاه تصمیم س ن
ســرکوب قیمتــی و قیمت گــذاری دســتوری باشــد، بــورس کاال 
ــت  ــش ران ــث افزای ــوع باع ــن موض ــد. ای ــد ش ــف خواه تضعی
نیــز خواهــد شــد؛ چراکــه امــکان کنتــرل کامــل زنجیــره  تولیــد و 
ــود  ــد وج ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــه ب ــی ک ــا زمان ــع ت توزی
ــی اســت کــه اگــر یارانه هــای پنهــان  نخواهــد داشــت.این در حال
ــفاف و  ــازاری ش ــوالت در ب ــود و محص ــذف ش ــتقیم ح و غیرمس
رقابتــی مــورد معاملــه قــرار گیرنــد و از طرفــی بــورس کاال بــا تعریف 
ــری  ــود، پیش بینی پذی ــای موج ــعه ابزاره ــن و توس ــای نوی ابزاره
ــات  ــه ثب ــد؛ هــم ب ــره ارزش ایجــاد کن ــده و زنجی ــرای تولیدکنن را ب
اقتصــادی کشــور کمــک خواهــد شــد و هــم دولــت بــا پرداخــت 
یارانــه مســتقیم بــه افــراد نیازمنــد واقعــی بــه عدالــت اجتماعــی 

مــد نظــر خــود خواهــد رســید. 

   بــه نظرتــان دولــت ســیزدهم بایــد بــرای ایــن کاهــش رانتــی کــه 
اشــاره کردیــد، چــه اقداماتــی انجــام دهد؟

اقداماتــی نظیــر اینکــه، بانــک مرکــزی و دولت بایــد از ظرفیــت بورس 
کاال بــرای بــازار ارز و ســکه اســتفاده کننــد و کشــاورزان نیــز بایــد امکان 
فــروش محصــوالت خــود را بــه صــورت کامــال رقابتــی در بــازار بــورس 
کاال داشــته باشــند. در ایــن خصــوص تعییــن قیمــت تضمینــی خرید 
محصــوالت کشــاورزی بســیار حائــز اهمیــت و تعیین کننــده اســت. از 
ایــن رو، تغییــر دولــت و نــگاه آن بــه بــورس کاال در ســال پیــش رو و 

ســال های بعــد در بــورس کاال بســیار حائــز اهمیــت اســت.

   آینده این بازار را چگونه می بینید؟
ــورس کاال  ــه ب ــه شــد و نقــش به ســزایی ک ــه آنچــه گفت ــا توجــه ب ب
طــی ســالیان اخیــر در اقتصــاد ایفــا کــرده، جــای هیچ گونــه تردیــدی 
ــن تری  ــم انداز روش ــا چش ــورس کاال ب ــال ۱۴۰۰، ب ــه در س ــت ک نیس

روبــه رو اســت و قطعــا رکوردهــای جدیــدی را ثبــت خواهــد کــرد.

رانت خواری به بهانه تنظیم بازار، ممنوع
امیرحمزه مالمیر، نایب رئیس هیات مدیره بورس کاال: ثبات در بازارها با بورس کاال ایجاد می شود

حسـین ضیغمی/دغدغـه  تنطیـم بـازار یکی از مسـائل جدی بود که بـورس کاالی ایـران در 
سـال 99 بـا آن مواجـه شـد امـا پـس از طی یـک راه پر پیچ و خم، سـرانجام از شـدت این 
دغدغـه کم شـد و به تعبیـر نایب رئیـس هیات مدیره بـورس کاالی ایران، در نهایت شـاهد 
افزایـش اطمینان، شـفافیت و بهبود سـطح تعادل بـازار بودیـم. امیرحمزه مالمیر می گویـد که دغدغه 
تنطیـم بـازار خصوصـا در بازارهای انحصاری و کاالهای اساسـی، دغدغه درسـتی اسـت امـا نباید این 
موضـوع بهانـه ای باشـد که برخـی از افراد و اشـخاص از رانت برخوردار شـوند. او در ایـن گفت وگو به 
بیـان نقـاط قـوت و ضعـف فعالیت ها در سـال 99 و چشـم انداز این بازار بـرای 1400 و سـال های پس 

از آن پرداخت.
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  ســال 1۳99 یــک ســال پرنوســان بــرای اکثــر بازارهــا بــود. بــورس 
کاال چــه شــرایطی داشــت؟

آمارهــا از رشــد بخش هــای مختلــف معامالتــی در ســال ۱۳۹۹ 
حکایــت می کنــد. حجــم فعالیت هــا بــه طــور چشــم گیری افزایــش 
پیــدا کــرده اســت؛ تنــاژ معامالتــی و ارزش معامــالت رشــد داشــته و 
موضــوع تنظیــم قیمت هــا بــه نحــو بهتــری مدیریــت شــده اســت. 
بــه هــر حــال بــه واســطه اینکــه نوســانات نــرخ ارز در ۱۳۹۹ نســبت 
بــه ۹۸ کمتــر بــود، شــرایط ثبــات نســبی داشــت. ایــن در حالی اســت 
کــه شــاهد نوســانات بــازار اوراق بهــادار بودیــم امــا ایــن نوســانات بــر 

بــورس کاال اثــر قابــل مالحظــه ای نداشــت.
البتــه در مقابــل افزایــش قیمــت برخــی از فلــزات هــم مــورد توجــه 
ــت  ــه قیم ــود اینک ــا وج ــت و ب ــرار نگرف ــی ق ــرمایه گذاران بورس س
برخــی از محصــوالت در بــورس کاال بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش 
ــا شــاهد تغییــر  ــده آنه ــا ســهام شــرکت های تولیدکنن ــرد ام ــدا ک پی

چندانــی نبــود.
مســاله بعــدی توســعه اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال بــود کــه در ایــن 
زمینــه مــواردی نظیــر قــرارداد آتــی نقــره مراحــل طراحــی خــود را بــه 
نتیجــه رســاند و معرفــی شــد. اینهــا اتفاقــات مهمــی اســت کــه در 
بــورس کاال در ســال ۹۹ رقــم خــورد. البتــه مســاله تنظیــم قیمت هــا 
و تضــادی کــه بــا اهــداف بــورس دارد، اگرچــه تــا انــدازه ای مدیریــت 
شــد امــا هنــوز وجــود دارد و امیدواریــم در ســال ۱۴۰۰ و بــا اســتقرار 

تیــم دولــت جدیــد کاهــش پیــدا کنــد.

ــتراتژی  ــد؟ اس ــد ش ــترده تر خواه ــاری گس ــال ج ــازار در س ــا ب  آی
ــت؟ ــال چیس امس

ــتری  ــعه بیش ــا توس ــم فعالیت ه ــم حج ــال ۱۴۰۰ امیدواری ــرای س ب
داشــته باشــد و امــکان تامیــن مالــی شــرکت های عرضه کننــده 
محصــوالت در بــورس کاال افزایــش پیــدا کنــد. بــه هــر حــال، واقعیت 
ایــن اســت کــه ظرفیت هــا بــرای رشــد بــورس کاال در اقتصــاد کشــور 
بیــش از ســطح فعلــی اســت و می توانــد ایــن بــازار در حــوزه تامیــن 

ــع شــود. ــر واق ــدی موث ــت از واحدهــای تولی ــع و حمای ــی صنای مال
ــن  ــورس کاال ای ــرم ب ــره و مدیرعامــل محت ــه امســال هیات مدی برنام
اســت کــه در ادامــه فرآینــد توســعه ای ســال گذشــته، ابزارهــای جدید 
تامیــن مالــی در بــورس کاال تعریــف شــود و بــه طــور کلــی معامــالت 

اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال رشــد بیشــتری داشــته باشــد.

 آینــده بــورس کاال را چگونــه می بینیــد؟ ایــن بــازار بورســی تــا چــه 
انــدازه می توانــد در  اقتصــاد ایــران ارتقــا یابــد؟

از آنجایــی کــه بــورس کاال ایجــاد شــده تــا شــفافیت را بیشــتر کنــد، 
بــا توجــه بــه شــعار نامزدهــای انتخاباتــی مبنــی بــر بهبــود ســالمت 
در بازارهــای کاالیــی و بــازار مالــی تصــور می کنــم کــه آینــده روشــنی 
در انتظــار بــورس کاالســت. امیــد اســت کــه وزارتخانه هــای مرتبــط 
از جملــه صمــت، کشــاورزی و نفــت )در حــوزه پتروشــیمی( و عمــده 
شــرکت های مرتبــط بــا دولــت بــه ســمت افزایــش شــفافیت 
معامــالت در بــورس کاال گام بردارنــد. انتظــار این اســت کــه دولتمردان 
جدیــد نــگاه ویژه تــری بــه بــورس کاال داشــته باشــند. چــرا کــه بــورس 
ــاد  ــاد و ایج ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــوب ب ــای مطل ــی از روش ه کاال یک
ــورس  ــازار شــفاف ب ــه معامــالت در ب ــی ک شــفافیت اســت. از آنجای
کاال اتفــاق می افتــد، انتظــار مــا ایــن اســت کــه رشــد قابــل توجهــی 
ــال های  ــاری و س ــال ج ــازار را در س ــن ب ــالت ای ــوص معام در خص
آتــی داشــته باشــیم. در مقابــل هــم امیدواریــم کــه قراردادهــای آتــی 
ــازار  ــه اینکــه در ب ــا توجــه ب ــرد و ب ــرار بگی ــد مــورد اســتفاده ق بتوان
ــد  ــئوالن جدی ــه مس ــم ک ــت، امیدواری ــتری هس ــات بیش ــار ثب انتظ
بانــک مرکــزی نیــز در مــورد بــازار آتــی ارز و صندوق هــای ارز تجدیــد 
نظــر کننــد و امــکان طراحــی ابزارهــای مشــتقه و مبتنــی بــر ارز را هــم 
ــکه  ــی س ــرارداد آت ــای ق ــورد احی ــور در م ــد. و همین ط ــعه دهن توس
کــه در ســال ۹۸ متوقــف شــد، امیــد اســت کــه در ســال ۱۴۰۰ بتوانیــم 
شــاهد آغــاز مجــدد آن باشــیم. بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در بــورس 
کاال وجــود دارد، تصــور می کنــم کــه امــکان افزایــش در هــم تنیدگــی 

آن بــا اقتصــاد و رشــد هــر دو وجــود دارد.

ثبات مناسب بورس کاال در سال پرنوسان بورسی 
علی سعیدی، ، عضو هیات مدیره بورس کاال: برنامه سال 1۴00  تعریف ابزارهای جدید تامین مالی است

حسـین ضیغمی/فرازوفرودهای بازار سـرمایه در سـال 1399 چه میزان بر بورس کاالی ایران 
اثـر داشـت؟ تحوالت نرخ ارز و نوسـانات بـورس اوراق بهادار چطور؟ این بازار بورسـی چطور 
می توانـد بزرگ تـر شـود و مسـیر رسـیدن آن بـه چشـم انداز تعریـف شـده، چقـدر همـوار 
اسـت؟ علـی سـعیدی، عضـو هیات مدیـره بـورس کاالی ایـران در این گفت وگـو به پرسشـهایی از این 
دسـت پاسـخ می دهـد. او می گوید:»آمارهـای قابـل توجهی از رشـد بخش های مختلـف معامالتی در 
سـال 1399 وجود دارد و چشـم انداز روشـن اسـت. در این راه، امیدوارم که با توسـعه ابزارهای مالی از 

جمله طراحی ابزار مشتقه ارزی و احیای قراردادهای آتی سکه شاهد رشد بیشتر بورس کاال باشیم.«
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  حرکــت بــورس کاال در ســال 99 چقــدر ایــن بــازار بــه هــدف و 
ــرد؟ ــر ک ــرای آن نزدیک ت اســتراتژی تعیین شــده ب

ــده   ــه راه ترسیم ش ــعه ای و نقش ــیر توس ــاکان در مس ــورس کاال کم ب
حرکــت می کنــد. ســال ۹۹ هــم گام موثــری در ایــن مســیر برداشــته 
شــد و از نظــر میــزان حجــم و مبلــغ معامــالت کاالهــا و ســایر اوراق 
ــوری  ــه ط ــورد. ب ــم خ ــی رق ــد خوب ــا رش ــر کااله ــی ب ــادار مبتن به
می تــوان دریافــت ایــن بــازار در ســال ۹۹ موفق تــر از ســال ۹۸ بــوده 
اســت. بــرای مثــال حجــم معامــالت تقریبــا ۲۵ درصد بیشــتر از ســال 
۹۸ بــود و از نظــر ارزش کاالهــا و اوراق مبتنــی بــر کاالهــا در ســال ۹۹ 

شــاهد رشــدی دوبرابــری بودیــم.

  تاثیــر عملکــرد ســال گذشــته را در کارنامــه ســال جــاری بورس 
کاال چگونــه می بینیــد؟

ــردن  ــر ک ــر و واقعی ت ــی در راســتای منطقی ت ســال ۹۹ اقدامــات خوب
عرضــه و تقاضــا در محصــوالت اســتراتژیک رخ داد. همین طــور 
راه انــدازی بازارهایــی مثــل بــازار امــالک و مســتغالت و بــازار مناقصــه 
ــه  ــن ســال ب ــورس کاال در ای ــت ب ــوت فعالی ــاط ق ــه نق را داشــتیم ک
ــرای ورود زنجیــره فــوالد  شــمار می رونــد. مجموعــه اقداماتــی نیــز ب
بــه بــورس کاال شــروع شــد کــه نتیجــه آن را در ابتــدای ۱۴۰۰ بــا ورود 
ــن  ــه همی ــم. ب ــه می کنی ــوالد مالحظ ــره ف ــد زنجی ــوالت جدی محص
ترتیــب اقدامــات متنوعــی صــورت گرفــت کــه احتمــاال در ســال ۱۴۰۰ 

ــد. ــدا می کن ــود پی بیشــتر نم

  محورهای برنامه سال 1۴00 بورس کاال چیست؟
امســال اقداماتــی را کــه در ســال ۹۹ انجام شــده، پیــش می بریــم. از 
جملــه، پذیــرش ســایر محصــوالت جدیــد و اســتراتژیک مثل ســیمان 
کــه اخیــرا انجــام شــد و انشــاا... عرضــه تایــر و ســایر محصــوالت کــه 

می تواننــد در بازارهــای فیزیکــی پذیــرش و معاملــه شــوند.
همچنیــن ســال جــاری بایــد روی برنامه هــای توســعه ای بــورس کاال، 

تقویــت و توســعه بــازار امــالک و مســتغالت، تقویــت و تعمیــق بــازار 
ــی روی  ــپرده کاالی ــی س ــای گواه ــا و ابزاره ــعه بازاره ــه، توس مناقص
محصــوالت مختلــف از جملــه محصــوالت کشــاورزی و قیــر، تمرکــز و 

فعالیــت بیشــتری داشــته باشــیم.

  برخــی کارشناســان ، اســتقرار دولــت جدیــدی بــا گرایــش بــه 
ــر  ــد. اگ ــی می کنن ــتوری را پیش بین ــذاری دس ــت قیمت گ تقوی
ــری  ــورس کاال تغیی ــت ب ــود، وضعی ــق ش ــی محق ــن پیش بین ای

خواهــد کــرد؟  
تغییــر دولت هــا همیشــه متناســب بــا سیاســت گذاری جدیــد آنهــا 
ــت  ــور را تح ــاد کش ــف اقتص ــای مختل ــت بخش ه ــد فعالی می توان
ــای  ــی از بازاره ــوان یک ــه عن ــم ب ــورس کاال ه ــد و ب ــرار ده ــر ق تاثی
ــی مســتثنی نیســت.  ــن قاعــده کل پیشــران در اقتصــاد کشــور از ای
امــا بــا توجــه بــه شــعارهای انتخاباتــی نامزدهــای اصلــی در دفــاع از 
مکانیــزم عرضــه و تقاضــا و نفــی دخالت هــای دســتوری امیدواریــم 
ــود،  ــر ش ــورس کاال منج ــت ب ــه تقوی ــده ب ــت آین ــت های دول سیاس
زیــرا  بــرای تحقــق ایــن وعده هــا، بــورس کاال کارآمدتریــن و بهتریــن 
ابــزار اســت. انتظــار افــکار عمومــی ایــن اســت کــه نامزدهــا پــس از 
پیــروزی انتخاباتــی و ورود بــه »پاســتور«، بــه وعده هــا و شــعارهای 

ــد.   ــد بمانن ــود پایبن ــی خ ــای انتخابات دوران رقابت ه

  در واقع شما آینده بورس کاال را مثبت ارزیابی می کنید؟
ــا  ــتیم. ب ــد هس ــت جدی ــا دول ــازنده ب ــل س ــه تعام ــدوار ب ــه. امی بل
ــا و  ــتوری نامزده ــذاری دس ــا قیمت گ ــارزه ب ــعار مب ــه ش ــه ب توج
احتمــال جــدی اعتقــاد دولــت جدیــد بــه مکانیــزم عرضــه و تقاضــا 
ــرای  ــط ب ــه فق ــورس کاال را ن ــم انداز ب ــازار چش ــت در ب ــف قیم و کش
 ســال ۱۴۰۰ بلکــه بــرای ســنوات بعــدی نیــز می تــوان مثبــت و روشــن 

ارزیابی کرد.

چشم انداز روشن تعامل سازنده با دولت آینده
امیرمهدی صبایی، عضو هیات مدیره بورس کاال: دولت جدید به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتقاد 

عطیـه لباف/ بررسـی معامالت بورس کاالی ایران در سـال 99 نشـان می دهد کـه ارزش کل جدی خواهد داشت
معامالت این بورس رشـد 108 درصدی نسـبت به سـال 98 داشـته اسـت. ارقامی بی سابقه 
از سـال 86 تـا کنـون کـه کارنامـه این بـازار را درخشـان می کند. امـا آیا این بـورس باز هم 
رکوردهـای جدیـد بـه ثبت می رسـاند؟ امیـر مهدی صبایی، عضـو هیات مدیره بـورس کاالی ایـران در 
این باره با مثبت ارزیابی کردن چشـم انداز 1400 و سـنوات آتی می گوید:»بورس کاال کماکان در مسـیر 
توسـعه ای و نقشـه راه ترسیم شـده، قـدم برمـی دارد.« چشـم انداز بـورس کاالی ایران تبدیل شـدن به 
مرجـع پایـدار کشـف قیمت و معامـالت مبتنی بـر کاال و اوراق بهادار کاالیی اسـت و بـا در نظر گرفتن 
ایـن موضوع می توان گفت که مسـیر رشـد بـورس کاال در اقتصاد ایـران همچنان ادامـه دارد. صبایی 

برقراری تعاملی سازنده میان بورس کاال و دولت سیزدهم را  نیز پیش بینی می کند. 
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در ســال 1۳99  کاال  بــورس  فعالیت هــای  از  ارزیابــی شــما     
چیســت؟

بــا توجــه به شــرایط خــاص و بحرانــی اقتصاد کشــور در مقایســه 
ــت و تصمیم گیری هــای  ــه دخال ــه منجــر ب ــل ک ــا ســال های قب ب
ــدور  ــه ص ــا ب ــن دخالت ه ــد و ای ــی ش ــه و غیرکارشناس عجوالن
ــورس  ــات ب ــد عملی ــیوه نامه ها در فرآین ــنامه ها و ش ــواع بخش ان
کاال انجامیــد، نگرانی هایــی وجــود داشــت؛ امــا بــا تمــام اینهــا، 
ــن و  ــوب قوانی ــالت در چارچ ــام معام ــاهد انج ــوع ش درمجم
ــاله،  ــن مس ــم. ای ــادار بودی ــورس اوراق به ــازمان ب ــررات س مق
بســیار اهمیــت دارد و حتــی می تــوان آن را از نظــر ســطح ارزش 
و بایســتگی هــم رده و حتــی بیشــتر از اهمیــت افزایــش حجــم و 

ارزش معامــالت در ایــن ســال دانســت. 

  پــس از نظــر شــما، ایــن بزرگ تريــن نقطــه قــوت فعاليت هــاي 
ســال ١٣٩٩ بــورس کاالی ایــران بــود؟

همان طــور کــه گفتــه شــد دخالت هایــی کــه عمدتــا از آن بــه 
عنــوان قیمت گــذاری دســتوری یــاد می شــود، از ســوی برخــی 
ــا روح  ــه ب ــت ک ــورت می گرف ــازار ص ــم ب ــه تنظی ــه بهان ــئوالن ب مس
بــورس در تضــاد بــود. در واقــع فضایــی مناســب بــرای رانــت ایجــاد 
ــا مقاومــت  ــود. امــا ب می کــرد و مهم تریــن چالــش در ســال ۱۳۹۹ ب
درســت و منطقــی بــورس کاال و نیــز حمایت هــای ســازمان بــورس 
اوراق بهــادار و وزارت اقتصــاد، شــرایطی فراهــم شــد کــه بــا کمتریــن 
دخالت هــا مواجــه بودیــم.     چــه اقــدام مهمــي از ســال گذشــته، 

نيمــه كاره بــراي ســال ١٤٠٠ باقــي مانــد؟
بهتــر بــود که دولــت در بخــش عرضــه خــودرو و مســکن و راه اندازی 
رینگ هــای صادراتــی مســاعدت و حمایــت بیشــتری می کــرد 
ــا ایــن بخــش نیــز در بــورس کاال شــکل بگیــرد و تقویــت شــود.  ت
بــورس کاال، بــه دفعــات آمادگــی خــود را بــرای انجــام معامــالت ایــن 

گــروه از خدمــات و محصــوالت اعــالم کــرده و امیدواریــم کــه امســال 
ایــن اتفاقــات رقــم بخــورد.

   بــا ایــن تعابیــر، ســال 1۳99 ســال مقاومــت در برابــر دخالت هــا 
ــورس کاالی  ــرای ب ــالی ب ــه س ــال ١٤٠٠ چگون ــان س ــه نظرت ــوده، ب ب

ایــران خواهــد بــود؟
ــوالت در  ــیاری از محص ــه بس ــرش و عرض ــال پذی ــد س ۱۴۰۰ می توان

ــد. ــی باش ــای صادرات ــتر رینگ ه ــق بیش ــورس کاال و رون ب

   البتــه امســال تغییــر دولــت را داریــم. آیــا ایــن موضــوع 
ســرعت گیر فعالیت هــای بــورس کاال نخواهــد بــود؟ آینــده را 

می بینیــد؟ چگونــه 
ــل آن از  ــال قب ــته و س ــال گذش ــخ س ــه تل ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
برخــورد بــا برخــی مســئوالن و ســازمان ها در چگونگــی عملیــات 
ــر کاال، امیدواریــم  ــزار مالــی مبتنــی ب بورســی عرضــه کاالهــا و اب
کــه دولــت جدیــد همراهــی بیشــتری داشــته باشــد و بــه قوانین 
حاکــم بــر آن احتــرام بگــذارد تــا شــرایط رشــد و تعالــی بیــش از 
پیــش بــورس فراهــم شــود. شــکی نیســت کــه رونــق بــورس، 
رونــق و پیشــرفت اقتصــاد کشــور و رفــاه و ســالمت جامعــه را در 

پــی خواهــد داشــت.
بــه لطــف خــدا بــورس کاالی ایــران یکــی از بهتریــن نهادهایی اســت 
کــه طــی دو دهــه فعالیــت خــود منشــأ خیــر و برکــت بــرای اقتصــاد 
ــن  ــر ای ــا اگ ــود. قطع ــد ب ــوده و خواه ــه ب ــی جامع ــور و تعال کش
اعتقــاد در بیــن مســئوالن و جامعــه بیــش از پیــش شــکل بگیــرد 
ــه  و اهمیــت و نقــش ویــژه ایــن ســازمان بیشــتر درک شــود، زمین
رشــد بــورس کاال و بــازار ســرمایه ایــران فراهــم خواهــد شــد. ضمــن 
ــت  ــدای از وضعی ــور را ج ــاد کش ــده اقتص ــم انداز و آین ــه چش آنک

ــم.  ــورس نمی دان ــده ب آین

معامالت قانونمند و شفاف، برترین دستاورد سال ۹۹
بهزاد کرمی، عضو هیات مدیره بورس کاال: اهمیت این دستاورد بورس کاال،  بیشتر از افزایش 

حسـین ضیغمی/سـال 1399 یکی از سـال های سـخت برای اقتصاد ایران بود. تحریم ها از حجم و ارزش معامالت بود
یـک سـو و بحـران همه گیری کرونا از سـوی دیگـر بر اقتصاد فشـار مضاعـف وارد می کرد و 
سـطح نگرانی های مسـئوالن در اوج خود قرار داشـت. ولی با این حال، اگرچه سـخت اما 
دولـت قبـول کرد که در بخشـی از محصـوالت به بورس کاالی ایران اعتماد کنـد و در روند قیمت گذاری 
محصـوالت دخالـت کمتری داشـته باشـد. بهـزاد کرمی از اعضـای هیات مدیـره بـورس کاالی ایران با 
اشـاره بـه ایـن مشـکالت یکـی از نقـاط قـوت ایـن بـازار را در سـال سـخت 1399، مقاومـت در برابـر 
دخالت هـا عنـوان می کنـد و می گویـد:»1399 را توانسـتیم بـا کمتریـن سـطح دخالـت و بـا تکیـه بر 
سـازوکار قانونمنـد و شـفاف بازار پشـت سـر بگذاریـم و اکنون نیـز امیدواریم که اهمیـت و نقش ویژه 
بـورس کاال و بـه صـورت کلـی بازار سـرمایه بیشـتر درک شـود تا به توسـعه، رشـد و بالندگـی اقتصاد 

کشور بینجامد.« این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

از چهره هــای شــاخصی کــه در ایــن ســال بــه بــورس 
روحانــی،  حســن  بــه  می تــوان  داشــتند،  توجــه  کاال 
رئیس جمهــوری دولــت دوازدهــم؛ اســحاق جهانگیــری، 
ــور  ــر ام ــوری؛ فرهــاد دژپســند، وزی ــاون اول رئیس جمه مع
ــت،  ــر صنع ــینی، وزی ــا رزم حس ــی؛ علیرض ــادی و دارای اقتص
معــدن و تجــارت؛ محمــد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی؛ 
ــع  ــو مجم ــاددان و عض ــدم، اقتص ــی مق ــا مصباح غامرض
تشــخیص مصلحــت نظــام؛ مصطفــی پورمحمــدی، مشــاور 
رئیــس قــوه قضائیــه؛ امیرحســین قاضــی زاده، نایــب رئیس 

مجلــس شــورای اســامی؛ محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس 
ــید  ــامی و س ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــده  ــاد و نماین ــبق اقتص ــر اس ــینی، وزی ــمس الدین حس ش

ــرد.  ــس شــورای اســامی اشــاره ک مجل
ــازی،  ــت، راه و شهرس ــاد، صم ــان وزرای اقتص ــه معاون البت
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــاورزی و نماین ــرو و کش ــت، نی نف
اقتصــادی،  کمیســیون های  اعضــای  به ویــژه  اســامی 
ــان  ــگاهی و کارشناس ــتادان دانش ــل ۹۰، اس ــت و اص صنع
بــازار ســرمایه نیــز از دیگــر چهره هایــی بودنــد کــه در ســال 

 رویـا فکـوری/   ۱۳۹۹، سـالی ویـژه در تاریـخ بـورس کاالی ایران بود. در سـال سپری شـده توجه بسـیاری از تصمیم سـازان 
کشـور بـه مسـاله ای جلـب شـد کـه پیـش از این، کمتـر بـه آن می پرداختنـد. بحث شفاف سـازی اقتصـاد، کاهـش رانت و 
واسـطه ها، کاهـش دخالت هـا و قیمت گذاری های دسـتوری و تامیـن مالی شـرکت ها و واحدهای تولیدی از مسـیر بورس، 
به شـکل برجسـته تری طی سـال ۱۳۹۹ در محافل اقتصادی کشـور مطرح و مقامات ارشـد سـه قوه و کارشناسـان برجسـته و  متعددی 
بـه اظهـار نظـر و نقـد موضـوع پرداختنـد و برآیند ایـن موضع گیری ها به حمایت قاطـع از بـورس کاالی ایران برای عرضه های بورسـی 
خـارح از فشـار قیمت گـذاری دسـتوری منتهـی شـد و این رخداد بی نظیـر، همراه با حمایـت قاطع رسـانه ها و فعاالن بـازار از حقانیت 

بورس کاال در پافشاری بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری سالی ماندگار در تاریخ این بورس را رقم زد.

ازمذاکراتسرانسهقوهتاپیشتازیرسانهای
 بازخوانی مواضع مقامات و چهره ها در سال استثنایی بورس کاال بازخوانی مواضع مقامات و چهره ها در سال استثنایی بورس کاال
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۹۹ بــه حمایــت از گســترش فعالیت هــای بــورس پرداختنــد. 
ــی  ــه حت ــد ک ــان می ده ــال نش ــن س ــار ای ــی اخب بررس
ــه  ــبت ب ــور نس ــئوالن کش ــع مس ــی در موض چرخش های
عملکــرد بــورس کاال رخ داد و برخــی از سیاســت گذاران 
منتقــد و مخالــف در پایــان ایــن ســال از موافقان سرســخت 
ــرای  ــه ۱۳۹۹ ب ــب اگرچ ــن ترتی ــه ای ــدند. ب ــورس کاال ش ب
ــا  ــود ام ــوب می ش ــش محس ــال پرچال ــک س ــورس کاال ی ب
بــه ســبب همیــن همــراه شــدن سیاســت گذاران کشــور بــا 
اســتراتژی های بــورس کاال، برآینــد تحــوالت و اخبــار مثبــت 

اســت.

رکوردشکنی خبری، دوشادوش رکوردهای عملکردی
ســال گذشــته بــورس کاالی ایــران نــه تنهــا در حجــم و ارزش 
ــز رکــورد شکســت. در  ــار نی معامــات، بلکــه در تعــداد اخب
ــت  ــورس کاال صحب ــورد ب ــه در م ــی ک ــال چهره های ــن س ای
می کردنــد، دیگــر محــدود بــه فعــاالن بورســی و کارشناســان 
نبــود. چهره هــای ســال از یــک جامعــه سیاســت گذار 
و تصمیم ســاز کشــور تشــکیل می شــد و خبرگزاری هــا 
و روزنامه هــا بــه شــکل خاص تــری بــه ایــن بــورس 
ــا در ســال ۱۳۹۹  ــزاری ایرن ــال خبرگ ــرای مث ــد. ب می پرداختن
نزدیــک بــه ۴۰۰ خبــر از بــورس کاالی ایــران منتشــر کــرد؛ در 
حالــی کــه ایــن رقــم در ســال ۱۳۹۸ کمتــر از ۳۰۰ مــورد بــود 
ــار از ۱۱۱ مــورد در ســال  ــزاری ایســنا تعــداد اخب ــا در خبرگ ی

ــورد در ســال ۱۳۹۹ رســید. ــه ۳۰۹ م ۱۳۹۸ ب
ــورس کاالی  ــای ب ــاره فعالیت ه ــده درب ــای منتشرش خبره
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــود ک ــر ب ــن تصوی ــده ای ــران بازتاب دهن ای
از  ظرفیت هــا و مزیت هــای ایــن بــورس کاال، اقتصــاد 
ایــران در حوزه هــای رقابــت آزاد، شــفافیت و رهایــی از 
ــه  ــت، ب ــدی برداش ــای بلن ــتوری، گام ه ــای دس دخالت ه
ــی در ســطوح  ــان ســال ایــن اجمــاع مل ــه در پای طــوری ک
ــه  ــت ک ــکل گرف ــازار ش ــاالن ب ــان و فع ــات،  کارشناس مقام
ــه ایــن  ــا ب ــد ت بایــد عرضــه کاالهــا در بــورس افزایــش یاب
ترتیــب کشــف قیمــت اغلــب کاالهــا بــه ســاختار  کارآمــد 

ــذار شــود. ــی عرضــه و تقاضــا واگ ــازار یعن ب
ــات  ــی در جلس ــه حت ــد ک ــدی ش ــدر ج ــاله آنق ــن مس ای
مقامــات عالــی هــر ســه قوه کشــور نیــز در مــورد بــورس کاال 
مذاکــره و تبــادل نظــر شــد و نهایتــا هــم ارشــدترین مقامات 
ــای  ــی و  موضع گیری ه ــات جمع ــه گانه در مصوب ــوای س ق
فــردی خــود، بــه دفعــات ضــرورت پذیــرش نظــام عرضــه 
ــتوری در  ــذاری دس ــدن قیمت گ ــیه ران ــه حاش ــا و ب و تقاض

بــورس کاال را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد. 

فوالد و »اولین ها«، صدرنشین توجه برانگیزها
کاهــش دخالت هــای دســتوری در قیمــت فــوالد و افزایــش 
ــورس کاال در  ــار ب ــد اخب ــش از ۷۰ درص ــن کاال بی ــه ای عرض
ســال ۹۹ را بــه خــود اختصــاص مــی داد. مســئوالن و 
ــه  ــت را ب ــاله دول ــن مس ــورد ای ــدام در م ــان م کارشناس
کاهــش دخالت هــا دعــوت می کردنــد و حتــی کار تــا آنجــا 
پیــش رفــت کــه نماینــدگان مجلــس بــه دنبــال اســتیضاح 

ــد.  ــوص بودن ــن خص وزرا در ای
ــال  ــه در س ــد ک ــئوالن نبودن ــا و مس ــط چهره ه ــه فق البت
گذشــته بــرای پررنــگ شــدن نقــش بــورس کاال در اقتصــاد 
آســتین بــاال زده بودنــد. نهادهــای اقتصــادی نیــز بــه ایــن 
موضــوع ورود کــرده بودنــد و از اهمیــت توســعه بــورس کاال 
بــرای ایجــاد یــک اقتصــاد شــفاف گــزارش می دادنــد. یکــی 
ــه دو  ــود ک ــس ب ــز پژوهش هــای مجل ــن نهادهــا، مرک از ای
ــش  ــزوم کاه ــورد ل ــی در م ــال ۹۹ گزارش های ــه در س مرتب
ــورس کاال  ــای ب ــا و راهکاره ــتفاده از ابزاره ــا و اس دخالت ه
ــرای ایجــاد نظــام  ــه ب ــه شــد ک ــرد. حتــی توصی منتشــر ک

ــارداری، بــورس کاال محــور قــرار گیــرد. یکپارچــه انب
ــفند  ــم، در اس ــد مه ــک رون ــیر ی ــا س ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
۹۹ تقریبــا همــه موافــق بودنــد کــه بــورس کاال یــک 
ــد  ــت و نبای ــت کاالهاس ــف قیم ــرای کش ــدار ب ــع پای مرج
ــن  ــاید همی ــود. ش ــام ش ــتوری در آن انج ــای دس دخالت ه
حساســیت ها در طــول ســال اخیــر موجــب شــد کــه فــوالد 
ــد و  ــتاز باش ــی پیش ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص در ت
بــورس کاال رکوردهــای جدیــدی در حجــم فعالیت هــای 

ــاند. ــت برس ــه ثب ــود ب خ
ــوارد  ــال ۹۹ م ــران در س ــورس کاالی ای ــای ب ــه خبره البت
متعــددی از پیشــوند توجه برانگیــز »اولیــن« را نیــز داشــت. 
گشــایش بازارهــا و ایجــاد ابزارهــای جدیــد در ایــن ســاختار 
نیــز مــورد توجــه رســانه ها بــود؛ راه انــدازی ابزارهــای 
ــل روش مناقصــه و معامــات حــراج  ــد مث ــی جدی معامات
بــاز، ورود محصــوالت جدیــد مثــل خرمــا، کشــمش و برنــج 
بــه بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی و همچنیــن تقویــت بــازار 
ــراه  ــه هم ــره ب ــی نق ــات آت ــدازی معام ــا راه ان ــتقه ب مش
آغــاز بــه کار جــدی معامــات امــاک و مســتغات از جملــه 

ــود کــه رســانه ای شــد. اقدامــات توســعه ای ب
ــریع و  ــذار، س ــت تاثیرگ ــر حرک ــا بیانگ ــن خبره ــوع ای مجم
ــده  ــال سپری ش ــی س ــران ط ــورس کاالی ای ــد ب ــه رش رو ب
ــی و  ــا اســتمرار هم افزایی هــای مل ــود و انتظــار مــی رود ب ب
تــداوم رونــد کنونــی کارنامــه ایــن بــورس در ســال جــاری و 

ــود.  ــم ش ــر ه ــان تر و پربارت ــی، درخش ــال های آت س
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رئیس جمهــوری طــی ســال ۱۳۹۹ دو بــار بــر ضــرورت تقویــت 
بــورس کاال بــا هــدف شــفافیت عرضــه و تقاضــا تاکیــد کرد.

حســن روحانــی ۵ مــرداد ۱۳۹۹، در جلســه ســتاد هماهنگــی 
ــا افزایــش  ــر ب ــه موث ــر مقابل ــد ب ــا تاکی ــت ب اقتصــادی دول
غیرقابــل توجیــه قیمــت برخــی از کاالهــا، تصریــح کــرد: باید 
بــا اصــاح مســیر تولیــد، توزیــع و تعریــف فرآیندهــا در ایــن 
زنجیــره، در رونــد تعییــن قیمــت کاالهــا شفاف ســازی انجــام 
ــد در  ــل ایجــاب می کن ــدون دلی ــی ب ــا گران ــه ب ــرد. مقابل گی
ــتگاه های  ــرای دس ــده ب ــای تعریف ش ــال نظارت ه ــار اعم کن
مرتبــط، بــا ایجــاد شــفافیت، زمینــه نظــارت عمومــی را نیــز 
فراهــم کنیــم. مــردم بایــد بداننــد قیمــت مــواد اولیــه بــرای 
ــوالت  ــد محص ــده تولی ــت تمام ش ــول و قیم ــاخت محص س
چگونــه اســت و وقتــی کاالیــی بــه دســت مــردم می رســد 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــت را ط ــن قیم ــرای تعیی ــیری ب ــه مس چ
ایــن شــفافیت هــم موجــب نظــارت عمومــی و مقابلــه بــا 
ــاد  ــت را در اقتص ــم رقاب ــود و ه ــد ب ــی خواه ــاد و گران فس
رقــم خواهــد زد. همــه تولیدکننــدگان به ویــژه دســتگاه های 
ــه  ــذاری و عرض ــد قیمت گ ــتند فرآین ــف هس ــی موظ دولت
ــه را  ــواد اولی ــژه م ــدی به وی ــای تولی ــان کااله ــریع و آس س
مشــخص کــرده و بــرای مقابلــه بــا معضــل گرانــی اقدامــات 
ــد  ــورس کاال بای ــتا، ب ــن راس ــد. در ای ــام دهن ــر را انج موث
ــارج  ــا و خ ــه و تقاض ــفافیت عرض ــا ش ــود و ب ــت ش تقوی
کــردن عملیــات ســفته بازانه، قیمــت کاالهــای تولیــدی 
ــد  ــی مانن ــاند. در کاالهای ــی برس ــطح منطق ــه س ــور را ب کش

فــوالد و پتروشــیمی کــه کشــور مــازاد تولیــد دارد بــا شــفاف 
ــازار می تــوان بــه قیمــت منطقــی دســت یافــت و  کــردن ب
ــه وزارت صمــت و ســازمان  در ایــن رابطــه دســتورات الزم ب

بــورس صــادر شــده اســت.
بــار دوم، رئیــس جمهــوری ۲۱ دی مــاه ۱۳۹۹ در جلســه ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، گفــت: بــورس بســتر معاماتی 
شــفاف اســت و دولــت همــواره در پــی تقویــت و حمایــت 
بــازار بــورس بــوده و اولیــن گام و شــرط حمایــت و تقویت از 
ــد.  ــون در آن می دان ــت قان ــدی و رعای ــازار را قاعده من ــن ب ای
ــورای  ــق ش ــد از طری ــز بای ــورس نی ــت گذاری های ب سیاس
عالــی بــورس انجــام گیــرد و از مداخــات غیرکارشناســی در 
بــورس پرهیــز شــود. رســالت ایــن بــورس، کشــف قیمــت 
ــی دولــت ایــن  ــوده و سیاســت اصول واقعــی محصــوالت ب
اســت کــه قیمت گــذاری کاالهــا بــر اســاس مکانیــزم عرضــه 
و تقاضــا و قواعــد بــازار رقابتــی انجــام شــود. ایــن مســاله در 
ــازار، تولیدکننــده و مصرف کننــده واقعــی  ــه نفــع ب نهایــت ب
ــی  ــت های اصل ــاس سیاس ــر اس ــواره ب ــت هم ــت. دول اس
خــود مبنــی بــر تقویــت بــازار ســرمایه بــا محوریــت بــورس، 
تــاش دارد بــا تســهیل فعالیت هــا و کاهــش محدودیت هــا 
ــر  ــنام و موث ــابقه و خوش ــا س ــرکت های ب ــه ش ــاد ب و اعتم
کــه بــا ثبــات رویــه و بــا رعایــت مقــررات عمــل کرده انــد و 
همــواره موجــب رونــق بازارهــای داخلــی و خارجــی بوده اند، 
زمینــه افزایــش فعالیــت و خریــد و فــروش در بــورس کاال را 

فراهــم کنــد.

دستوررئیسجمهور؛مداخالتغیرکارشناسیدربورس،ممنوع
حسن روحانی: بورس بستر معامالتی شفاف استحسن روحانی: بورس بستر معامالتی شفاف است
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 معــاون اول رئیس جمهــوری از ســازوکار بــورس کــه 
ناهمجنــس بــا قیمت گــذاری دســتوری اســت، حمایــت 
کــرد و گفــت: دولــت نمــی خواهــد و نبایــد در قوانیــن، 
ــت داشــته باشــد. ــورس دخال مقــررات و ســازوکارهای ب

ــذاری  ــا قیمتگ ــت ب ــور در مخالف ــاون اول رئیس جمه مع
دســتوری ورودی جــدی بــه موضــوع داشــت و بارهــا از 
ســاز و کار رقابــت و کشــف قیمــت حمایــت کــرد. او در 
دســتور خــود در خصــوص »درخواســت دســتور بازنگــری 
و اصــاح شــیوه نامه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای 
زنجیــره فــوالد« بــه نهاوندیــان اعــام کــرد: )هیــچ 

ــورس داده نشــود(. ــه ب ــی ب عامــت منف
در نامــه دفتــر معــاون اول رئیــس جمهــور بــه نهاوندیــان 
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور آمــده اســت: بنــا بــه 
ــوص  ــی در خص ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــه وزی نام
"درخواســت دســتور بازنگــری و اصــاح شــیوه نامه 
ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد؛ موضــوع 
اباغیــه 97544 مــورخ 28 آذرمــاه 99" بــه اســتحضار 
جنــاب آقــای دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
ــای  ــاب آق ــد: »جن ــت فرمودن ــید و پی نوش ــور رس جمه
نهاوندیــان، جهــت اقــدام الزم )هیــچ عامــت منفــی بــه 

ــود(. ــورس داده نش ب
اســحاق جهانگیــری، دی مــاه ۱۳۹۹ در دیــدار بــا مدیــران 

هلدینگ هــا و شــرکت های حقوقــی فعــال در بــازار 
ــت  ــتقل دانس ــاً مس ــادی کام ــورس را نه ــرمایه،   ب س
ــن،  ــد در قوانی ــد و نبای ــت نمی خواه ــه داد: دول و ادام
ــت داشــته باشــد،  ــورس دخال مقــررات و ســازوکارهای ب
در عیــن حــال مــردم نیــز بــرای حضــور در بــازار ســرمایه 

ــد. ــه ســازوکارهای اقتصــادی آن توجــه کنن ــد ب بای
دامنــه اظهــارات معــاون اول رئیس جمهــوری تمــام 
بخش هــای بــازار ســرمایه از جملــه بــورس کاال را در 
بــر می گرفــت. او بــا بیــان اینکــه ســازوکار بــورس، 
ــات  ــزود: تصمیم ــت، اف ــادی اس ــا اقتص ــازوکاری کام س
ــت و  ــر اس ــت معتب ــرای دول ــورس ب ــی ب ــورای عال ش
رســالت دولــت در ایــن مقطــع، حمایــت و پشــتیبانی از 
ایــن تصمیمــات و روش هــای منطقــی و عقایــی اتخــاذ 
شــده اســت. زیــرا نهــاد بــورس در مقطــع کنونــی نشــان 
داده کــه می توانــد محــل مناســبی بــرای تامیــن منابــع 
ــد. ــی باش ــی و خصوص ــی، عموم ــای دولت ــی بنگاه ه مال
ــون و  ــه قان ــرد: هرگون ــاره ک ــن اش ــری همچنی جهانگی
ــت و مجلــس شــورای اســامی در  ــه در دول ــی ک مقررات
ــا توجــه کامــل  مقطــع کنونــی تدویــن می شــود بایــد ب
بــه مســائل بــازار ســرمایه صــورت پذیــرد. ضمــن آنکــه 
بایــد از هــر گونــه دخالــت غیرکارشناســی در بازار ســرمایه 

ــاب شــود. ــی اجتن ــه خصــوص در مقطــع کنون ب

دخالتمطلقاممنوع،حتیدولت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: دولت نمی خواهد و نباید در قوانین بورس دخالت کنداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: دولت نمی خواهد و نباید در قوانین بورس دخالت کند
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ــذاری  ــیوه نامه قیمت گ ــال ۱۳۹۹ ش ــه در س ــس از آنک پ
برخــی محصــوالت در بــورس کاال توســط وزارت صنعــت، 
معــدن وتجــارت ارائــه شــد، واکنش هایــی شــکل گرفت 
ــد وزارت  ــات ارش ــینی مقام ــا عقب نش ــت ب ــه در نهای ک
صمــت همــراه بــود و بــا اظهــارات وزیــر امــور اقتصــاد و 

دارایــی بــه نوعــی پرونــده آن بــه تعلیــق درآمــد.
ــر  ــد ب ــن تاکی ــی، ضم ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
عملکــرد »بســیار خــوب« بــورس کاال، از اجرایــی نشــدن 
ــت.  ــخن گف ــت س ــتوری وزارت صم ــذاری دس قیمت گ
فرهــاد دژپســند ۱۳ بهمــن مــاه ۱۳۹۹ یــادآور شــد: ایــن 
موضــوع از همــان ابتــدا بــا حاشــیه های بســیار زیــادی 
همــراه بــود و معامــات بــازار را تحــت تاثیر قــرار داد. در 
نهایــت وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت آن را تکذیــب و 
اعــام کــرد کــه بــه هیــچ عنــوان موافــق قیمت گــذاری 
دســتوری نیســت. بــه ایــن ترتیــب کــه وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت در آخریــن جلســه برگزارشــده شــورای 
عالــی بــورس بــه صراحــت اعــام کــرد کــه اعتقــادی بــه 

ــدارد. ــتوری ن ــذاری دس قیمت گ
او ادامــه داد: بــه دلیــل حاشــیه های ایجادشــده از زمــان 
ــری در  ــت تصمیم گی ــن موضــوع، دول مطــرح شــدن ای
ــاع داده  ــورس ارج ــی ب ــورای عال ــه ش ــه را ب ــن زمین ای
ــذاری  ــر قیمت گ ــر تغیی ــرار ب ــر ق ــن اگ ــت، بنابرای اس
باشــد شــورای عالــی بــورس بایــد در ایــن زمینــه 

اقتصــادی و دارایــی  امــور  تصمیم گیــری کند.وزیــر 
بــا بیــان اینکــه موضــوع قیمت گــذاری دســتوری 
درخصــوص محصــوالت فــوالد در بــورس کاال بــود، 
ادامــه داد: ایــن مســاله بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه 
تــا کنــون بــورس کاال عملکــرد بســیار خوبــی را از خــود 
ــررات در حــال  ــد و مق ــا قواع نشــان داده و متناســب ب
فعالیــت اســت. همیشــه شــاهد معاماتــی شــفاف در 
ــه  ــت ب ــته اس ــازار توانس ــن ب ــم و ای ــورس کاال بوده ای ب
ــد. ــادی کن ــک زی ــدگان کم ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
دژپســند در ۲۵ دی مــاه ۱۳۹۹ نیــز گفــت: پرونــده برنــج 
مازنــدران بــرای عرضــه در بــورس کاال در دســت بررســی 
ــا  ــق ب ــرای تطبی ــه ب ــد کار همه جانب ــی نیازمن ــت ول اس
ــا ورود  ــاد ب ــت. وزارت اقتص ــرمایه اس ــازار س ــرایط ب ش
ــت  ــت و از آن حمای ــق اس ــورس کاال مواف ــه ب ــج ب برن
ــق و  ــی دقی ــد بررس ــوع نیازمن ــن موض ــا ای ــد ام می کن
کار کارشناســی اســت کــه رونــد آن آغــاز شــده و اکنــون 
ــورس  ــه اســت. وی افــزود: ب در حــال بررســی همه جانب
کاال دارای ویژگی هایــی اســت کــه بایــد محصــول برنــج 
ــع و  ــزان توزی ــت، می ــد. کیفی ــا آن ســازگار کن خــود را ب
ــتاندارد  ــه اس ــج ب ــه برن ــد و عرض ــطح تولی ــیدن س رس
ثابــت، تولیــد متنــوع و متناســب بــا ســبد خریــد تمــام 
اقشــار جامعــه از جملــه الزاماتــی اســت کــه بایــد فراهــم 

شــود.
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ــذاری  ــا قیمت گ ــط ب ــمکش های مرتب ــش کش ــا افزای ب
ــز وارد  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــوالد، مجل ــتوری ف دس
ــود  ــن ب ــدگان آن، ای ــع نماین ــد و موض ــث ش ــن بح ای
ــوالد در  ــره ف ــوالت زنجی ــه محص ــس از عرض ــه مجل ک
ــازاد  ــدات م ــد تولی ــد و بای ــت می کن ــورس کاال حمای ب

ــت شــود. ــی هدای ــه بازارهــای صادرات ب
نماینــدگان  میــان  گفت وگوهایــی  رابطــه  ایــن  در 
ــت.  ــان داش ــاد جری ــت و اقتص ــس و وزرای صم مجل
رئیــس  نایــب   ،۱۳۹۹ مــاه  دی  کــه  طــوری  بــه 
ــع  ــرای رف ــرد: ب ــوان ک ــامی عن ــورای اس ــس ش مجل
ــورد  ــت در م ــر صنع ــا وزی ــرد ب ــهامداران ُخ ــی س نگران
ــورس کاال صحبــت  قیمت گــذاری دســتوری فــوالد در ب
کــردم. رزم حســینى ضمــن رد ایــن موضــوع گفــت کــه 
ــت. ــده اس ــن نش ــوالد تعیی ــرای ف ــی ب ــقف قیمت س
امیرحســین قاضــی زاده، ایــن مطلــب را در واکنــش بــه 
ــام  ــارت در اع ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــارات وزی اظه
علــت گرانــی محصــوالت فــوالدی و همچنیــن واکنــش 
بــه تعییــن قیمت گــذاری ایــن محصــوالت، در صفحــه 
ــت خــود را  ــر نوشــته و حمای شــخصی خــود در توئیت
ــورس کاال اعــام کــرده  از عرضــه ایــن محصــوالت در ب

ــود. ب
آدرس غلط مخالفان بورس کاال

ــول و  ــورای پ ــس در ش ــر مجل ــو ناظ ــن عض همچنی
اعتبــار بــا تاکیــد بــر اینکــه آشــفتگی بازارهــای کاالیــی 
ــورس  ــی ب ــا یعن ــادالت کااله ــتر مب ــه بس ــد ب را نبای
ــازار مســکن را  ــد مشــکل ب کاال نســبت داد، گفــت: بای

جــای دیگــری جســت وجو کرد.ســید شــمس الدین 
حســینی، وزیــر پیشــین اقتصــاد، مهرمــاه ۱۳۹۹ افــزود: 
ــه  ــرایط و معامل ــورس ش ــی در ب ــر کاالی ــرش ه پذی
ــر  ــتم اگ ــد هس ــی دارد و معتق ــز ضوابط ــورس نی در ب
شــرایط پذیــرش و ضوابــط معاملــه رعایــت و نظــارت 
کافــی صــورت گیــرد، عنــوان کــردن گرانــی یــک کاال بــه 
ــت،  ــوالت اس ــه محص ــتر معامل ــه بس ــورس ک ــل ب دلی

ــت. ــی نیس ــری منطق ام
ــد و  ــق تولی ــش و رون ــژه جه ــیون وی ــس کمیس رئی
ــون  ــل ۴۴ قان ــت های اص ــرای سیاس ــر اج ــارت ب نظ
اساســی عنــوان کــرد: مشــکل نابه ســامانی برخــی 
ــورس  ــوالت در ب ــه محص ــات و عرض ــه معام ــا ب کااله
ــود  ــه طــور یقیــن، آشــفتگی و نب ــاز نمی گــردد. ب کاال ب
انســجام در برخــی بازارهــا از جملــه مســکن و خــودرو 
ــوالت  ــردن محص ــارج ک ــکارش خ ــه راه ــل و ن ــه دلی ن
ــکل را در  ــد مش ــه بای ــت، بلک ــورس اس ــا از ب و کااله
جاهــای دیگــر و مشــکات ســاختاری در اقتصــاد، نبــود 
ــی،  ــد نقدینگ ــم، رش ــود تحری ــح، وج ــت صحی مدیری

ــرد. ــتجو ک ــی و ... جس ــارات تورم انتظ
محاســبات  و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
مجلــس همچنیــن گفــت: وقتــی کاالهــا و محصــوالت 
ــه  ــورس معامل ــط ب ــرش و ضواب ــرایط پذی ــق ش مطاب
ــده  ــر بن ــه نظ ــدارد و ب ــود ن ــکلی وج ــود، مش می ش
ــن کمــک  ــورس، ضم ــا از ب خــروج محصــوالت و کااله
بــه غیرشفاف ســازی مبــادالت، دردی از آشــفتگی و 

ــرد. ــد ک ــا دوا نخواه ــامانی بازاره نابس

حمایتنایبرئیسمجلس
ازحذفقیمتگذاریدستوریفوالد
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ــفند ۹۹  ــادار ۱۷ اس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
ــاره  ــرمایه اش ــای بازارس ــه ظرفیت ه ــخنانی ب ــی س ط
ــد  ــاد مانن ــه ابع ــد در هم ــازار بای ــن ب ــت: ای ــرد و گف ک
توســعه  بازارســرمایه،  بــه  شــرکت ها  ورود  میــزان 
نهادهــای مالــی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی و همچنیــن 
ــه طــور  ــد. ب ــدا کن ســرمایه گذاران توســعه بیشــتری پی
مثــال بــورس کاالی کشــور می توانــد در مدیریــت 
ریســک تمــام صنایعــی کــه بــا ریســک قیمــت کاالیــی 
مواجهنــد، یاری رســانی کنــد، هرچنــد کــه ایــن شــرکت 
مســیر رو بــه رشــدی در ایــن زمینــه و پوشــش تعــداد 

ــت. ــته اس ــود را داش ــای موج کااله
محمدعلــی دهقــان دهنــوی ۱۸ بهمــن مــاه نیــز 
ــت  ــل وزارت صنع ــه تعام ــه اینک ــوی ب ــان دهن دهق
ــاد  ــتوری را از اقتص ــذاری دس ــورس کاال، قیمت گ ــا ب ب
بســیاری از محصــوالت حــذف می کنــد، اشــاره کــرد. او 
در نشســت بــا مدیــران فــوالدی کشــور افــزود: بــورس 
کاالی ایــران در ماهیــت خــود یــک پلتفــرم معامــات 
ــده قیمــت  ــن بســتر معامــات، تعیین کنن اســت و ای
ــی را فراهــم کــرده کــه قیمت هــا  نیســت، بلکــه مکان
بــر اســاس عرضــه و تفاضــا کشــف شــود؛ بنابرایــن هر 
گونــه اعمــال دســتوری قیمــت در بــورس کاالی ایــران 

بــه معنــی انحــراف قیمــت و ضربــه زدن بــه اقتصــاد 
کشــور اســت.

ــت در  ــه دخال ــر گون ــرد: ه ــد ک ــوی تاکی ــان دهن دهق
قیمــت کاالهــا از جملــه فــوالد در بــورس کاال، شــفافیت 
را کاهــش می دهــد و عدالــت را نقــض می کنــد؛ از 
ــازه  ــون، اج ــاس قان ــر اس ــورس ب ــازمان ب ــن رو س ای
تعامــل  کــه  نمی دهــد  را  دســتوری  قیمت گــذاری 
ــاد  ــه ایج ــن وزارتخان ــت و ای ــر صنع ــا وزی ــی ب مطلوب

ــت. ــده اس ش
او افــزود: چشــم انداز بــازار فــوالد در کشــور بســیار 
درخشــان اســت، بنابرایــن بــه همــت تاش هــای 
زیــادی کــه در دســت اجراســت، همــه اقدام هــا انجــام 
خواهــد شــد تــا تمــام زنجیــره فــوالد کشــور در بــورس 

ــود. ــه ش ــران عرض کاالی ای
ــه ۱۸  ــادار در جلس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
ــاده ۱۸  ــه م ــز ب ــورس نی ــی ب ــورای عال ــاه ش ــن م بهم
ــرد: کاالهــای  ــد ک ــون توســعه ابزارهــا اشــاره و تاکی قان
قیمت گــذاری  از شــمول  کاال  بــورس  در  عرضه شــده 
ــی و  ــا هماهنگ ــه ب ــت ک ــد اس ــوند و امی ــارج می ش خ
تعامــل دســتگاه های مختلــف شــاهد توســعه و تعمیــق 

ــازار ســرمایه باشــیم. ب

قیمتگذاریدستوری،ضربهبهاقتصادکشور
فرهاد دژپسند: عملکرد بورس کاال ، بسیار خوب  بوده و متناسب با مقررات در حال فعالیت است دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس: معنای قیمت گذاری دستوری، انحراف قیمت است
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ــاه  ــتم مهرم ــه هش ــم ک ــت دوازده ــت دول ــر صم وزی
ــت،  ــاد گرف ــامی رای اعتم ــورای اس ــس ش ۱۳۹۹ از مجل
از همــان ابتــدا عامــل افزایــش قیمــت در بــازار آهــن و 
فــوالد را واســطه ها و دالالن میــان تولیدکننــدگان و بــازار 
دانســت و بــر حــذف واســطه ها از عرضــه بورســی ایــن 

کاالهــا تاکیــد کــرد.
ــد  ــرد: وزارت صنعــت بای ــد ک علیرضــا رزم حســینی تاکی
ــه  ــادل را ب ــت در آن، تع ــه دخال ــازار و ن ــت ب ــا مدیری ب
ایــن بــازار برگردانــد و شــیوه نامه دولــت در زمینــه 
ــی از  ــد یک ــوالت؛ می توان ــی محص ــذاری برخ قیمت گ

ــد. ــا باش ــن راهکاره ای
رزم حســینی در ۱۹ دی مــاه ۱۳۹۹، بــا اشــاره بــه 
ــذاری  ــت در قیمت گ ــردن دول ــه نک ــرورت مداخل ض
ــیوه نامه  ــزود: ش ــورس اف ــوالدی در ب ــوالت ف محص
فــوالد مصــوب ســتاد اقتصــادی دولــت، اصــا 
ــازار  ــودن در ب ــی ب ــن رقابت ــت و عی ــتوری نیس دس
ــد  ــورد تایی ــیوه نامه م ــن ش ــد. ای ــات می کن را اثب
ــع  ــظ مناف ــی حف ــت در پ ــت و دول ــان اس کارشناس
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان کشــور اســت. 
قیمــت اولیــه فــوالد در تمامــی دنیــا توســط 
ــت  ــود و قیم ــن می ش ــازار تعیی ــدگان و ب تولیدکنن
ــن  ــت بی ــازار رقاب ــه ب ــه کاال ب ــس از عرض ــی پ واقع
ــرد.  ــکل می گی ــدگان ش ــدگان و مصرف کنن تولیدکنن

ــرار  ــاص ق ــادی خ ــرایط اقتص ــروز در ش ــور، ام کش
ــه  ــف، از جمل ــای مختل ــه بخش ه ــد ب ــه بای دارد ک
لــذا شــایعات و  ساختمان ســازی کمــک کنیــم. 
ــت. ــه اس ــا غیرمنصفان ــح کام ــای ناصحی تحلیل ه

پیش تــر، رزم حســینی در آذر مــاه ۱۳۹۹ نیــز اعــام 
ــوده  ــن ب ــت ای ــه و دول ــی وزارتخان ــت کل ــرد: سیاس ک
کــه محصــوالت فــوالدی به طــور کامــل در بــورس 
عرضــه شــود و از آنجایــی کــه بــا مــازاد تولیــد در کشــور 
ــادل خواهــد شــد.  ــج متع ــا به تدری ــم، قیمت ه مواجهی
انتظــار مــی رود در افــق ۱۴۰۴ هــم بــه ظرفیــت ۵۵ 
میلیــون تــن دســت یابیــم کــه اکنــون نزدیــک بــه ۴۰ 

ــت. ــن اس ــون ت میلی
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه افــراد بســیاری در مقابــل 
ایــن تغییــرات مقاومــت می کننــد و قدرت هــای زیــادی 
هــم در دســت دارنــد، عنــوان کــرده بــود: مــا در وزارت 
ــرد.  ــم ک ــال خواهی ــه را دنب ــوم جامع ــع عم ــت نف صم
ــا بــورس  مــا بــه دنبــال قیمت گــذاری نیســتیم بلکــه ب
کاال بــه دنبــال شــفافیت هســتیم. اینکــه در بــورس کاال 
ــری  ــای دیگ ــات در ج ــا معام ــود ام ــت ش ــف قیم کش
ــکل های  ــار مش ــود دچ ــث می ش ــرد باع ــورت بگی ص
ــد  ــور تولی ــل کش ــه در داخ ــوالدی ک ــویم، ف ــب ش عجی
شــده بــا قیمــت باالتــر از نــرخ جهانــی در کشــور خریــد 

ــود. ــروش می ش و ف

جستوجویشفافیتباابزاربورسکاال
علیرضا رزم حسینی: وزارت صنعت باید با مدیریت بازار و نه دخالت در آن، تعادل را به بازار برگرداندفرهاد دژپسند: عملکرد بورس کاال ، بسیار خوب  بوده و متناسب با مقررات در حال فعالیت است
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وزیــر راه و شهرســازی،  مهرمــاه ۱۳۹۹ در تبییــن اهمیــت 
ــازار مســکن گفــت: مهــم  ــرای ب و مزایــای بــورس کاال ب
ــرای اندازه گیــری هــر کاری یــک خط کــش  اســت کــه ب
و متــری وجــود داشــته باشــد، ورود امــاک بــه بــورس 
کاال می توانــد بــه یــک مبنــای قیمتــی مناســب و مــورد 

اســتناد بــرای مــردم تبدیــل شــود.
ــه  ــن عرض ــی دومی ــن در پ ــامی همچنی ــد اس محم
موفــق امــاک در بــورس کاال در شــهریور ۱۳۹۹، بــا دفــاع 
ــای  ــازار از برنامه ه ــن ب ــاک در ای ــه ام ــد از عرض تمام ق
ــی  ــای مال ــری از ابزاره ــرای بهره گی ــه ب ــن وزارتخان ای

ــت.  ــخن گف ــکن س ــوزه مس ــورس کاال در ح ــن ب نوی
ــی  ــرای تامیــن مال او اعــام کــرد: ابزارهــای مختلفــی ب
ــه  ــرمایه، در مرحل ــازار س ــق ب ــکن از طری ــش مس بخ
ــورس  ــا در ب ــن ابزاره ــه ای ــه ازجمل ــتند ک ــی هس بررس
کاال می تــوان از اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد، انتشــار 
ــای  ــاختمانی، صندوق ه ــح س ــن مصال ــد دی اوراق خری
امــاک و مســتغات و بــازار تهاتــری ملــک و راه انــدازی 
ــه در حــال بررســی اســت  ــرد ک ــام ب ــح ن ــوی مصال تابل
و در آینــده ای نزدیــک، به ویــژه اوراق ســلف مــوازی 

ــی خواهــد شــد. اســتاندارد مســکن، عملیات
ــا و کارکردهــای متعــددی را  ــر راه و شهرســازی، مزای وزی
ــرای اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد مســکن برشــمرد  ب
و ازجملــه آنهــا بــه امــکان تامیــن مالــی بــرای فعــاالن 
ساخت وســاز و اطمینــان از فــروش، امــکان خریــد 
ــرای  ــازار رســمی ب ــک ب مســکن پیــش از ســاخت در ی
ــر  ــات از سراس ــام معام ــه انج ــی ب ــا، دسترس خانواره
کشــور، امــکان ســرمایه گذاری به صــورت متــری در 

مســکن و تضمیــن اجــرای تعهــدات ســازندگان توســط 
ــرد.   ــاره ک ــورس کاال اش ــرکت ب ش

ــش  ــکن پی ــد مس ــزار خری ــن اب ــامی، ای ــه اس ــه گفت ب
ــد متراژهــای  ــکان خری ــازار رســمی و ام از ســاخت در ب
متفــاوت از واحدهــای مســکونی، ریســک افزایــش 
قیمــت مســکن بــرای افــرادی کــه تــوان خریــد واحــد 

ــد داد. ــش خواه ــد، پوش ــل را ندارن ــکونی کام مس
وی در مــورد اوراق خریــد دیــن بر پایه معامات نســیه 
مصالــح ســاختمانی نیــز توضیــح داد: دســتورالعمل ها 
و ضوابــط الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن ابــزار توســط 
ــس از  ــه پ ــت ک ــده اس ــه ش ــورس کاال تهی ــرکت ب ش
اعــام نظــر و تصویــب نهایــی آن توســط هیات مدیــره 
ســازمان بــورس عملیاتــی خواهــد شــد. مزایــای ایــن 
ــور از  ــح، عب ــدگان مصال ــی تولیدکنن ــن مال اوراق، تامی
ــه  ــک ب ــی و کم ــرمایه های عموم ــذب س ــا ج ــود ب رک
خریــداران و همچنیــن افزایــش نقدشــوندگی مطالبات 

اســت.
او در خصــوص راه انــدازی صنــدوق امــاک و مســتغات 
ــای  ــدن صندوق ه ــی ش ــور عملیات ــت: به منظ ــز گف نی
ــاده  ــر اســاس م ســرمایه گذاری امــاک و مســتغات، ب
ــاماندهی و  ــون س ــاده ۱۴ قان ــی م ــه اجرای ۲۳ آیین نام
ــه  ــده ک ــرر ش ــکن، مق ــه مس ــد و عرض ــت از تولی حمای
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ضوابــط و مقــررات 
ــه و  ــا را تهی ــن صندوق ه ــدازی ای ــرای راه ان ــاز ب موردنی
تصویــب کنــد. در همیــن چارچــوب، پیش نویــس ایــن 
ــوز  ــورس تهیه شــده امــا هن ــط توســط ســازمان ب ضواب

بــه تصویــب نهایــی نرســیده اســت.

حمایتوزیرراهازعرضهامالکدربورس
کاال فرهاد دژپسند: عملکرد بورس کاال ، بسیار خوب  بوده و متناسب با مقررات در حال فعالیت است محمد اسامی: بورس کاال می تواند مبنای مورد استناد مردم در قیمت مسکن شود
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ــرد:  ــام ک ــس اع ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــری از ظرفیــت  ــرای افزایــش بهره گی ــادی ب اقدامــات زی
بــازار ســرمایه و بــورس کاال در راســتای رونــق اقتصــادی 
کاهــش  و  اطاعــات  شــفافیت  و  بهبــود  کشــور، 
ریســک ها انجــام شــده و اقدامــات مثبتــی نیــز کــه در 
ــازمان  ــک س ــا کم ــت ب ــام اس ــال انج ــورس کاال در ح ب

ــت. ــه اس ــرعت گرفت ــورس س ب
محمدرضــا پورابراهیمــی ۱۷ اســفندماه ۹۹ در آییــن 
راه انــدازی معامــات آتــی نقــره و حــراج بــاز در بــورس 
ــازار در ســال ۱۳۹۹  ــن ب کاال، ضمــن بررســی اقدامــات ای
افــزود: بــورس کاال توانســته در ســال های اخیــر در حــوزه 
توســعه ابــزار و بــازار اقداماتــی را انجــام دهــد کــه از نظر 
ــن  ــا بخــش عمــده ای از ماموریت هــای خــود را در ای م
ــال  ــه دنب ــر ب ــت. اگ ــام داده اس ــج انج ــال ها به تدری س
ایــن هســتیم تــا در کشــور بــه اهــداف بلنــد و مطلــوب 
ــی را در  ــادی و اجرای ــوزه اقتص ــد ح ــد قواع ــیم بای برس
کشــور بپذیریــم و اجــرا کنیــم؛ در ایــن حــوزه راه انــدازی 
قــرارداد آتــی نقــره در بــورس کاال کار ارزشــمندی اســت 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــرای اس ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــه ص ک
مشــتقه در بــازار ســرمایه بایــد همــه اقدامــات مربوطــه 

بــه نوبــت عملیاتــی شــوند.
ــورس کاال  ــه ب ــز ب ــن نی ــنگ آه ــه داد: ورود س او ادام
ــد  ــاالن تولی ــندی فع ــب خرس ــت و موج ــی مثب اتفاق
ــدام نشــان می دهــد از فضــای  ــن اق اســت، اجــرای ای
قبلــی همچــون نــگاه دســتوری بــه قیمت هــا وارد یــک 
فضایــی جدیــد شــده ایم و اساســا دغدغــه چیــزی را کــه 

ــده  ــی ش ــدان عملیات ــه می ــل ب ــروز تبدی ــته ایم ام داش
ــه فعالیت هــا و  اســت. بایــد ضمــن عمــق بخشــیدن ب
ــع محدودیت هــای  ــه رف ابزارهــای راه اندازی شــده، زمین
ــترش  ــود گس ــای موج ــا ابزاره ــرد ت ــا ک ــی را مهی فعل
ــات اوراق  ــدازی معام ــوزه راه ان ــی در ح ــد. اقدامات یابن
ــن  ــا ای ــار م ــه انتظ ــده ک ــام ش ــز انج ــن نی ــد دی خری
اســت بــا افتتــاح ایــن معامــات، ســبد ابزارهــای مالــی 

ــل شــود. ــورس کاال تکمی ب
پورابراهیمــی اظهــار کــرد: در گذشــته در بــورس کاال 
شــاهد راه انــدازی معامــات آتــی در حــوزه ســکه طــا 
ــی  ــای قیمت ــاد نگرانی ه ــابق اقتص ــر س ــه وزی ــم ک بودی
ــه  ــان داد ک ــه نش ــا تجرب ــتند؛ ام ــه داش ــن زمین را در ای
ــه  ــا تصمیمــات مداخله گران ــوان ب ــازی را نمی ت ــد ب قواع
بــر هــم زد و از بــورس کاال می خواهیــم کــه در خصــوص 
ــه  ــف از جمل ــی مختل ــر روی دارای ــی ب ــازار آت ــعه ب توس
ــرای  ــزرگ ب ــازاری ب ــا ب ــد ت ــدرت فعالیــت کن ــا ق طــا ب
پوشــش ریســک های قیمتــی در اقتصــاد وجــود داشــته 
باشــد. بایــد اقدامــی صــورت گیــرد تــا در کشــور بــرای 
ســهامداران، عرضه کننــدگان و تقاضاکننــدگان حفــظ 
ــک از بازارهــا  ــچ ی ــچ کشــوری هی ــع شــود. در هی مناف
ــا  ــد ام ــت نمی کنن ــد فعالی ــت و قواع ــدون محدودی ب
ــدی دســتوری، شــدنی نیســت  ــا قواع ــازار ب ــت ب هدای
کــه خوشــبختانه در راســتای اصــاح ایــن اقدامــات قدم 
برمی داریــم. قاعــده بــازار در دو ســال اخیــر تغییــر کــرده 
اســت؛ بنابرایــن بایــد متناســب بــا شــرایط ایجادشــده، 

ــم. ــازار ســرمایه اتخــاذ کنی ــی را در حــوزه ب تصمیمات

تغییرنگاهدستوریبهقیمتهاورشدبورس
کاال فرهاد دژپسند: عملکرد بورس کاال ، بسیار خوب  بوده و متناسب با مقررات در حال فعالیت است محمدرضا پورابراهیمی: قواعد بازی را نمی توان با تصمیمات مداخله گرانه بر هم زد 



32

 www.ime.co. ir > 1400شماره 29 < خرداد>

<شماره 29 < خرداد1400 

تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

مشــاور رئیــس قــوه قضائیــه، خردادمــاه ۱۳۹۹ پیرامــون 
ــاد  ــفافیت در اقتص ــاد ش ــرمایه در ایج ــازار س ــش ب نق
ــر  ــورس کاال و بورس هــای دیگ ــد ب ــا بای ــرد: م ــد ک تاکی
و کا شــفافیت نظــام کســب وکار و عرضــه و تقاضــا را به 
نهایــت برســانیم؛ زیــرا هــر قدمــی کــه در ایــن بــازار بــه 
جلــو حرکــت کنیــم بــه ســامت بــازار، مبــارزه بــا فســاد 
و شــفافیت اقتصــاد کمــک کرده ایــم. البتــه تــا رســیدن 

بــه جایــگاه اصلــی، فاصلــه زیــادی داریــم.
مصطفــی پورمحمــدی، وزیــر پیشــین دادگســتری، 
ــدد  ــه م ــور ب ــازار کاالی کش ــفافیت ب ــز ش ــر نی پیش ت
ــت و  ــروری دانس ــورس کاال را ض ــات در ب ــز معام تمرک
ــای  ــا قیمت ه ــازاری ب ــوان ب ــه عن ــورس کاال ب ــت: ب گف
ــاش  ــزی و ت ــی برنامه ری ــن اصل ــفاف، رک ــح و ش واض
ــی کشــور  ــق ســامت ســایر بازارهــای کاالی ــرای تحق ب
اســت، چــرا کــه برنامه ریــزی، ارتبــاط مســتمر بــا 
ــون  ــی چ ــرکت های مهم ــا و ش ــدگان، نهاده تولیدکنن
بانک هــا، بخــش خصوصــی و ســایر ارگان هــا می توانــد 
ایــن شــفافیت را گســترش دهــد و الگوی مناســبی برای 
ــه  ــد. او ادام ــور باش ــادی کش ــای اقتص ــایر بخش ه س
داد: زمانــی کــه یــک بــازار شــفاف اســت میــزان عرضه و 
تقاضــا و ســود منطقــی آن بــرای همــگان نیز مشــخص 
اســت، در نتیجــه رونــد معاماتــی ســالم و بــه روز ایــن 
بــازار بــه کســب وکار شــفاف و تعــادل قیمت هــا کمــک 
می کنــد کــه ایــن موضــوع هــم بــه نفــع تولیدکننــده و 

ــورس  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــده اس ــم مصرف کنن ه
ــرده اســت. ــن فضــای شــفاف را فراهــم ک کاال ای

ــرد: در  ــد ک ــش تاکی ــه صحبت های ــدی در ادام پورمحم
ــا  ــد ام ــران می خرن ــاس را گ ــردم اجن ــر ، م ــال حاض ح
ــادی کســب  ــه گــران می فروشــند و ســود زی کســانی ک
ــانی  ــذا کس ــد، ل ــت نمی کنن ــات پرداخ ــد، مالی می کنن
کــه حاضــر نیســتند در فضــای شــفاف عمــل کننــد، هــم 
محصــول را بــه مصرف کننــده گــران می فروشــند و هــم 
ــح  ــد.  وی تصری ــت نمی کنن ــات پرداخ ــوارض و مالی ع
کــرد: در ایــن شــرایط، ضریــب جینــی و فاصلــه طبقاتــی 
تشــدید  اجتماعــی  گســل های  و  یافتــه  افزایــش 
ــات  ــت و امکان ــه از مل ــانی ک ــان کس ــود و هم می ش
عمومــی منتفــع شــدند، طلبــکار شــده و پشــتیبان 
بســیاری از ناهنجاری هــای اجتماعــی و کمــک بــه 
ــرا در زمــان ناهنجــاری  ادامــه ناهنجــاری می شــوند، زی
ــرم  ــز گ ــراد نی ــن اف ــازار ای ــه ب ــت ک ــامانی اس و نابه س
ــفاف  ــرایط غیرش ــه از ش ــانی ک ــن کس ــود بنابرای می ش
و  نابه ســامانی  نگهــداری  عامــل  منتفــع می شــوند 
ــه هســتند. ــان کاری و فســاد در جامع ناهنجــاری و پنه
ــذا  ــرد: ل ــار ک ــان اظه ــتری در پای ــن دادگس ــر پیش وزی
ــدرت  ــام ق ــا تم ــه ب ــز اینک ــم، ج ــی نداری ــچ راه هی
پشــت ســر شــفافیت محیــط کســب وکار و ارائــه آمــار و 
اطاعــات دقیــق و روزانــه همــه فعالیت هــای اقتصــادی 

ــتیم. ــه بایس ــب وکار در جامع و کس

بورسکاال،راهکارمبارزهجدیبافساد
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ــع  ــو مجم ــدم، عض ــی مق ــا مصباح ــت ا... غامرض آی
تشــخیص مصلحــت نظــام، دی مــاه ۹۹ بــا حمایــت از 
ســاختار کشــف قیمــت بــورس کاال و انتقــاد از اباغیــه 
ــاده ۱۸  ــق م ــرد: طب ــد ک ــت تاکی ــوالدی وزارت صم ف
قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد، دولت 
موظــف اســت همــه کاالهــای پذیرفته شــده در بــورس 
را از نظــام قیمت گــذاری خــارج کنــد. از ایــن رو مصوبــه 
فــوالدی وزارت صمــت مبنــی بــر اعمــال قیمــت پایــه ۷۰ 
ــا ذات  ــکار ب ــض آش ــون و در تناق ــاف قان ــدی، خ درص

ــازار ســرمایه اســت.  ب
ــورس کاال،  ــدازی ب ــاد و راه ان ــدف از ایج ــزود: ه وی اف
کشــف قیمــت منطقــی بــرای مصرف کننــدگان از طریــق 
ــفتگی های  ــا آش ــت ت ــی اس ــای واقع ــه و تقاض عرض
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود؛ ب ــار ش ــازار آزاد مه ــود در ب موج
ــدارد و  ــی ن ــورس کاال جای ــتوری در ب ــذاری دس قیمت گ
اگــر ایــن اصــل کلیــدی رعایــت نشــود، در واقــع هویــت 

ــم. ــب کرده ای ــلب و تخری ــازار را س ــن ب ای
ایــن نماینــده ادوار هفتــم، هشــتم و نهــم مجلــس ادامه 
ــانی  ــفافیت و به روزرس ــاد ش ــرای ایج ــورس کاال ب داد: ب
قیمت هــا، شــکل گرفــت و از همــان ابتــدا نیــز مکانیــزم 
ارکان  به مثابــه  تقاضــا و کشــف قیمــت،  و  عرضــه 

بنیادیــن ایــن بــورس تعریــف شــد.
ــع  ــدی مجم ــی و تولی ــور زیربنای ــیون ام ــس کمیس رئی
تشــخیص مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرد: هــر 
کاالیــی کــه در بــورس پذیرفته شــده، طبــق نــص صریــح 

ــت. ــارج اس ــذاری خ ــره قیمت گ ــون از دای قان
ایــن نماینــده مجلــس خبــرگان دربــاره خبرهــای 
ــرای  ــت ب ــر صم ــای وزی ــون تاش ه ــده پیرام منتشرش
برکنــاری مدیرعامــل بــورس کاال تاکیــد کــرد: هیــچ یــک 
از روســای شــرکت های بورســی زیرمجموعــه دولــت 
ــرای  ــد ب ــردی نمی توان ــچ دولتم ــن هی ــتند، بنابرای نیس
روســای شــرکت های بورســی یــا تعییــن رئیــس جدیــد 
بــرای ایــن شــرکت ها، اعمــال نفــوذ کنــد وگرنــه قانــون 
را نقــض کــرده اســت. تنهــا مقامــی کــه در حــوزه بورس 
از ســوی وزیــر اقتصــاد منصــوب می شــود، رئیــس 
ــن  ــط همی ــت و فق ــادار اس ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــازمان را دارد  ــن س ــس ای ــاری رئی ــق برکن ــز ح ــر نی وزی
ــر و  ــادی ناظ ــادار، نه ــورس و اوراق به ــازمان ب ــرا س زی
حاکمیتــی اســت. امــا بقیــه شــرکت های بورســی، طبــق 
تعریــف قانــون، حاکمیتــی و دولتــی نیســتند و در حــوزه 
اختیــارات دولــت بــری عــزل و نصــب روســای آنهــا قــرار 

نمی گیرنــد.
ــورس و  ــازمان ب ــی س ــه فقه ــس کمیت ــس و رئی موس
ــا  ــازار ســرمایه ب ــرد: ذات ب ــد ک ــران تاکی ــادار ای اوراق به
قیمت گــذاری دســتوری در تضــاد اســت. بنابرایــن 
بــورس کاال نیــز به عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای 
از  حــوزه بــورس الزم اســت مطابــق ایــن قاعــده 
ــدی  ــن اصــل کلی ــر ای ــاف باشــد و اگ ــذاری مع قیمت گ
ــازار را ســلب و  ــن ب ــت ای ــع هوی ــت نشــود، درواق رعای

کرده ایــم. تخریــب 

تضادذاتیبازارسرمایهباقیمتگذاریدستوری
فرهاد دژپسند: عملکرد بورس کاال ، بسیار خوب  بوده و متناسب با مقررات در حال فعالیت است آیت ا... غامرضا مصباحی مقدم: بورس کاال از قیمت گذاری معاف است
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  ایــران بــه عنــوان یکــی از ۱۰ کشــور مطــرح تولیــد فوالد 
جهــان، ســال گذشــته دربــاره بــود یــا نبــود قیمت گذاری 
کاال دچــار  بــورس  در  فــوالد عرضه شــده  دســتوری 
ــا شــکل گیری  چالشــی جــدی شــد کــه نهایتــا ماجــرا ب
ــع  ــون من ــات ارشــد کشــور پیرام ــان مقام ــی می اجماع
قیمت گــذاری دســتوری عرضه هــای بورســی فــوالد 
ــر  ــه ب ــا تکی ــت ب ــه رســمیت شــناختن کشــف قیم و ب

ــت.  ــان یاف ــا پای ــه و تقاض ــزم عرض مکانی
ــع وزارت  ــور صنای ــاون ام ــی، مع ــی نیارک ــدی صادق مه
صنعــت، معــدن و تجــارت ۲۷ بهمــن ۹۹ گفــت: صنعــت 
ــت وزارت  ــوده و سیاس ــور ب ــارات کش ــوالد ، از افتخ ف
صنعــت در موضــوع فــوالد، عرضــه حداکثــری در بــورس 
ــت  ــا قیم ــه آن ب ــازار و عرض ــیه ب ــش حاش ــرای کاه ب
ــن  ــه ای ــه ب ــت. توج ــده اس ــرای مصرف کنن ــب ب مناس
ــتوری در  ــذاری دس ــه قیمت گ ــت ک ــروری اس ــه ض نکت
بــورس وجــود نــدارد، بلکــه شــروع قیمت گــذاری داریــم. 
ــوند  ــه می ش ــه عرض ــت پای ــک قیم ــا ی ــا ب ــه کااله هم
کــه بــر اســاس آن، شــرایط بــازار و کشــش تقاضــا، ایــن 
قیمــت کاهــش یــا بــا وجــود رقابــت افزایــش می یابــد. 
انتظــار مــی رود در کاالیــی کــه مــازاد عرضــه نســبت بــه 
ــوالد  ــود و ف ــادل ش ــت متع ــود دارد، قیم ــا وج تقاض

یکــی از ایــن کاالهاســت.صادقی نیارکــی همچنیــن 
ــرد: در بخــش  ــام ک ــاه ســال گذشــته اع در شــهریور م
عرضــه، متاســفانه همــه فوالدســازان عرضــه خــود را بــه 
ــه،  ــوالد مبارک ــد. شــرکت ف طــور کامــل انجــام نمی دهن
ــه  ــورس عرض ــود را در ب ــوالد خ ــدات ف ــی از تولی بخش
کــرده و طــرف دیگــر، تقاضاســت کــه بــا ایــن عرضــه کم 
مواجــه شــده و بــه اســم کشــف قیمــت و رقابتــی شــدن 
ــی  ــای خاص ــا مدل ه ــورس ب ــارج از ب ــا و خ قیمت ه

محصــول بــه فــروش رســیده اســت.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــتاد  ــه س ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــانی ک ــا کس ــزود: ام اف
تنظیــم بــازار کشــور در بــورس عرضــه را انجــام ندهنــد، 
ورق گــرم بــرای تبدیــل بــه ورق ســرد بــه آنهــا تحویــل 
ــود  ــرم خ ــه ورق گ ــی ک ــد و واحدهای ــد ش داده نخواه
ــلب  ــز اس ــا نی ــه آنه ــد؛ ب ــه نکنن ــورس عرض ــه ب را ب
تعلــق نخواهــد گرفــت. نمی شــود کــه از مجموعــه 
ــک شــرکت محصــول خــود را آن  فوالدســازان، فقــط ی
ــرای  ــد و ب ــورس عرضــه کن ــا درصــد پاییــن در ب هــم ب
تقاضــای بــاال در بــورس کشــف قیمــت شــده و تحــت 
ــن چارچــوب، محصــوالت  ــگ خــارج از ای ــوان مچین عن

ــود. ــه ش فروخت

معاون وزیر صمت: سیاست فوالدی وزارت صمت، عرضه حداکثری در بورس کاال است

قیمتگذاریدستوریدربورسوجودندارد
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نمایشــگاه  در حاشــیه هشــتمین  اســفند ۱۳۹۹،   ۱۳
بین المللــی حمــل و نقــل ریلــی، صنایــع، تجهیــزات 
ــید  ــا رس ــه امض ــه ای ب ــته، تفاهم نام ــات وابس و خدم
ــران  ــورس کاالی ای ــه ب ــل ب ــای حمل ونق ــه حواله ه ک
)تیکــت(  حواله هــای  ورود  تفاهم نامــه  می رســاند؛ 
حمــل و نقــل کاال بیــن مدیرعامــل راه آهــن و مدیرعامــل 

ــران.  ــورس کاالی ای ب
ــر در  ــدگان حاض ــه تولیدکنن ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــه بهتری ــا انجــام معامــات ب ــورس کاال همزمــان ب ب
ــد.  ــدا می کنن ــت پی ــی دس ــل ریل ــل و نق ــت حم قیم
ــای  ــر مناقصه ه ــد از دفت ــداران می توانن ــن خری همچنی
کاال بــرای دریافــت بهتریــن قیمــت حمــل و نقــل 

بهره منــد شــوند. 
کشــورهای  در  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
در  حمل ونقــل  تیکت هــای  یــا  حوالــه  پیشــرفته، 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــورد معامل ــی م ــای کاالی بورس ه
بــا مســاعدت شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران 
ــد  ــی خواه ــز عملیات ــورس کاال نی ــات در ب ــن معام ای

ــد. ش
ــر راه و شهرســازی ســال  ــاون وزی »ســعید رســولی« مع
ــح  ــورس کاال توضی ــت در ب ــن قابلی ــاره ای ــته درب گذش

داد:»ظرفیــت حمــل و نقــل ریلــی در بــورس کاال عرضــه 
ــان  ــکل هم زم ــه ش ــرایط ب ــن کار ش ــا ای ــود، ب می ش
بــرای خریــداران کاال فراهــم می شــود تــا بلیــت حمــل و 

ــد.« ــداری کنن ــز خری ــل آن را نی نق
ــامل  ــف ش ــای مختل ــدگان حوزه ه ــن رو، تولیدکنن از ای
صنایــع فــوالد، پتروشــیمی و ســنگ آهن کــه در بــورس 
کاالی ایــران حضــور دارنــد می تواننــد همزمــان بــا انجام 
را  حمل و نقــل  حواله هــای  کاالهای شــان،  معامــات 
ــه  ــادر ب ــن قیمــت ق ــا بهتری ــا ب ــد ت ــداری کنن ــز خری نی

ــند.  ــود باش ــل کاالی خ حمل ونق
ایــن زیرســاخت شــرایطی را فراهــم می کنــد کــه 
بــه  راغــب  هــم  خصوصــی  بخــش  شــرکت های 
ســرمایه گذاری در حــوزه حمل ونقــل و ریــل شــوند. 
ــدگان  ــگ تولیدکنن ــر حضــور پررن از ســوی دیگــر عاوه ب
بــرای عرضــه محصوالت شــان در بــورس، خریــداران هــم 
می تواننــد از بســتر مناقصــات بــورس کاالی ایــران بــرای 
ــل  ــت حمل ونق ــن قیم ــن و بهینه تری ــه بهتری ــیدن ب رس
ــات  ــر معام ــاال عاوه ب ــوند. ح ــد ش ــود بهره من کاالی خ
نقــد تیکــت حمل ونقــل، معامــات آتــی ایــن حواله هــا 
ــازار  ــه ابزارهــای ب ــده ب ــه در آین ــال می شــود ک ــز دنب نی

ــه شــود. اضاف

رسولی معاون وزیر راه: ظرفیت حمل و نقل ریلی در بورس کاال عرضه می شود

بورسکاالدرایستگاهراهآهن
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ــورس  ــوالد در ب ــذاری ف ــت گ ــتان قیم ــال داس ــه دنب  ب
ــارت  ــدن وتج ــت، مع ــر صنع ــت وزی ــاون وق کاال، مع
ــر »حــذف ســقف  ــد ب ــن تاکی ــخ 3 آذر 1399 ضم درتاری
ــاس  ــرد: " براس ــان ک ــت«، بی ــن قیم ــت در تعیی رقاب
شــیوه نامــه جدیــد، دولــت قبــول کــرده کــه قیمــت بــر 
ــود.  ــن ش ــف و تعیی ــورس کاال کش ــت در ب ــای رقاب مبن
ــی  ــا رقابت ــذاری کام ــت گ ــد قیم ــب، رون ــن ترتی  بدی

خواهد شد.
خــداداد غریــب پــور در گفتگویــی بیــان کــرد: " بر اســاس 
دســتورالعمل، تولیدکننــدگان زنجیــره فــوالد، اقــدام 
ــورس کاال  ــدی در ب ــوالت تولی ــی محص ــه کاف ــه عرض ب
ــه نباشــد، امــکان  ــد و چنانچــه تقاضــا و معامل مــی کنن
ــه  ــه کلی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــد داش ــادرات خواهن ص
ــه  ــورس عرض ــوالد در ب ــره ف ــدی زنجی ــوالت تولی محص
مــی شــود، بــازار دیگــر مثــل گذشــته بــا کســری روبــرو 
نمــی شــود و تولیدکننــدگان داخلــی مــی تواننــد بــه هــر 
ــدام  ــد، اق ــد دارن ــه تولی ــواد اولی ــه م ــاز ب ــه نی ــزان ک می
بــه خریــد از بــورس کاال کننــد. براســاس الگــوی جدیــد، 
ســامانه انبارهــا نســبت بــه ثبــت و ردیابــی محصــوالت 
خریــداری شــده از بــورس کاال اقــدام مــی کنــد و نگرانــی 
هــای مربــوط بــه خریــد مــواد اولیــه بــا قیمــت رقابتــی 
و فــروش آن در بــازار آزاد بــا قیمــت دیگــر برطــرف شــده 

اســت. "

ــارت  ــاره نظ ــدرو درب ــل ایمی ــات عام ــابق هی ــس س ریی
بــر عمــده فروشــی و خــرده فروشــی هــم گفــت: " یکــی 
ــت  ــود قیم ــی، وج ــای نظارت ــتگاه ه ــای دس از نگرانی ه
دوگانــه بیــن بــورس کاال و قیمــت مصــرف کننــده نهایــی 
اســت کــه در الگــوی جدیــد، قــرار شــد موضــوع بوســیله 
ــرل  ــد و بازرســی هــای پیوســته، کنت ســامانه هــای جدی
ــرای  ــورس کاال ب ــن ب ــت بی ــه قیم ــت اینک ــود. واقعی ش
محصــول نهایــی مثــل میلگــرد، بــا قیمــت در بازار نهایــی 
بــرای مصــرف کننــده نبایــد از یــک محــدوده مجــاز فراتــر 
ــا  ــی ب ــول نهای ــده و محص ــا حذف ش ــطه ه رود و واس
قیمــت منصفانــه بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی مــی 
ــای  ــت واحده ــش رضای ــب افزای ــن ترتی ــه بدی ــد ک رس
تولیــدی خریــدار مــواد اولیــه و مــردم مشــاهده خواهــد 
شــد. " وی در ادامــه ســخنانش موضــوع اصــاح بهیــن 
یــاب و ارتبــاط آن بــا مالیــات بــر ارزش افــزوده را مــورد 
اشــاره قــرار داد و تصریــح کــرد: در شــیوه نامــه جدیــد 
ــده و  ــط ش ــاب مرتب ــن ی ــا بهی ــی ب ــامانه های مالیات س
ــرق،  ــر شــاخص های مصــرف ب ــاوه ب ــزان تقاضــا ع می
ــه  ــی ب ــات پرداخت ــه مالی ــا، ب ــد بنگاه ه ــرژی و تولی ان

دولــت نیــز مرتبــط باشــد.
غریــب پــور تاکیــد کــرد: بدیهــی اســت کاهــش 
ــهمیه  ــش س ــی کاه ــه معن ــی، ب ــزوده پرداخت ارزش اف

خریــد از بــورس کاال خواهــد بــود.

غریب پور معاون اسبق وزیر صمت: روند قیمت گذاری کاما رقابتی خواهد شد

روندقیمتگذاریکامالرقابتیبرایفوالد
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

  تاالر فرآورده های نفتی 
طبــق آمــار، در دو مــاه نخســت ســال 1400 بیــش از 2 
میلیــون و 21 هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 143 هزار  
میلیــارد ریــال در تــاالر فرآورده هــای نفتــی بــه فــروش رفــت 
ــاالر  ــن ت ــده در ای ــوالت معامله  ش ــم و ارزش محص ــه حج ک
بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب کاهــش 

ــه کــرد. 19 و رشــد 245 درصــدی را تجرب
در ایــن تــاالر بیــش از 950  هــزار تــن وکیــوم باتــوم بــه ارزش 
بیــش از 60 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۸/۸ درصــدی حجــم و 
افزایــش 264 درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

همچنیــن در ایــن تــاالر  769 هــزار و 342 تــن قیــر بــه ارزش 
بیــش از 53 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 14 درصــدی حجــم و 

افزایــش 235 درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.
ــه ارزش  ــوب کات ب ــن ل ــن، 243 هــزار و 700 ت ــر ای ــزون ب اف
بیــش از 23 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۱۵/۱ درصــدی حجــم 

افزایش 192 درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
در دو ماه اول  سال در دو ماه اول  سال 14001400 ثبت شد ثبت شد

امیـد امانـی/  ارزش کل معامـات بـورس کاالی ایـران در پایـان اردیبهشـت مـاه سـال 1400 خورشـیدی در دو بخـش بازار 
فیزیکی و مالی با افزایش 192 درصدی روبه رو شد و به بیش از 800 هزار میلیارد و 319 میلیون ریال رسید.

بـه گـزارش  پیـام اقتصـادی بورس کاال ، آمـار معامات بازار فیزیکـی بورس کاالی ایران در پایان اردیبهشـت سـال 1400 حاکی 
از آن اسـت کـه در ایـن بـازار و در مجمـوع بیـش از 5 میلیـون و 669 هزار تن محصول به ارزشـی بیـش از 756 هـزار و 191 میلیارد ریال 
دادوسـتد شـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش 25 درصدی حجم و افزایش 258 درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت.
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و افزایــش 243 درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.طی 
ــش از  ــه ارزش بی ــرد ب ــن گوگ ــزار و 490 ت ــدت 14 ه ــن م ای
ــه شــد و بررســی ها کاهــش 94  ــال نیــز معامل ــارد ری 497 میلی
ــن  ــروش ای ــدی ارزش  ف ــش 38 درص ــم و کاه ــدی حج درص
محصــول را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در بــورس 

کاال نشــان می دهــد.

   رشد 310 درصدی ارزش معامالت روغن 

ــاه  ــران در دو م ــورس کاالی ای ــرکت ب ــای ش ــن آماره جدیدتری
نخســت ســال 1400 نشــان می دهــد کــه حجــم و ارزش 
ــا  ــی ب ــای نفت ــات فرآورده ه ــاالر معام ــن در ت ــات روغ معام
رشــد 23 درصــدی حجــم و 310 درصــدی ارزش معامــات 
همــراه بــوده اســت کــه ایــن امــر نشــان دهنده شــروع ســال 

ــت. ــوده اس ــره ای ب ــاالر نق ــول در ت ــن محص ــوب ای خ
بــر اســاس ایــن گــزارش، 24 هــزار و 684 تــن روغــن بــه ارزش 
بیــش از ۴ هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 23 درصــدی حجــم و رشــد 
ــه کــرده اســت. 500 تــن ســاپس  310 درصــدی ارزش را تجرب
ــه  ــز معامل ــال نی ــارد ری ــش از 38 میلی ــه ارزش بی ــس ب واک
شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش حجــم 
ــان  ــات را نش ــدی ارزش معام ــش 83 درص ــد و کاه 96 درص

می دهــد.
همچنیــن 650 تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد کــه ارزش ایــن 
ــال   ــارد ری ــش از 74 میلی ــران  بی ــورس کاالی ای ــات در ب معام
بــود؛ ایــن خــود کاهــش  حجــم 90 درصــدی و کاهــش ۳۸/۸ 

درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســانده اســت.
ــدای  ــز از ابت ــورس کاال نی ــیمی ب ــوالت پتروش ــاالر محص در ت
فروردیــن تــا پایــان اردیبهشــت ســال 1400 بیــش از 746 
هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 191 هــزار میلیــارد ریــال 
ــز  ــازار نی ــن ب ــات ای ــم و ارزش معام ــه حج ــد ک ــتد ش دادوس
بــه ترتیــب کاهــش 6 درصــدی حجــم و افزایــش 175 درصــدی 
ارزش را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده 

ــن  ــاالر 475 هــزار و 783 ت ــن ت ــب در ای ــن ترتی ــه ای اســت. ب
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از 152 ه ــه ارزش بی ــری ب ــواد پلیم م
ــدی  ــش ۱۴/۴۷ درص ــب کاه ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک ــه ش معامل

ــم. ــاهد بودی ــدی ارزش را ش ــش 170 درص ــم و افزای حج
عــاوه بــر ایــن، 269 هــزار و 893 تــن مــواد شــیمیایی معاملــه 
شــد کــه بیــش از 39 هــزار میلیــارد ریــال قیمــت خــورد؛ یعنــی 
افزیــش حجــم 14 درصــدی و افزایــش ارزش 197 درصــدی. در 
ــن  ــن 660 ت ــی همچنی ــای نفت ــیمی و فرآورده ه ــاالر پتروش ت
ــن  ــید. ارزش ای ــروش رس ــه ف ــا ب ــا و خوراک ه ــواع گازه ان

ــود. معامــات بیــش از 52 میلیــارد ریــال ب

   تاالر صنعتی و معدنی

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیز نشــان 
می دهــد در پایــان اردیبهشــت مــاه ســال 1400، دو میلیــون و 
ــه ارزش بیــش از 417 هــزار  885 هــزار و 802  تــن محصــول ب
ــاالر  ــن ت ــه ای ــت ک ــرار گرف ــتد ق ــورد دادوس ــال م ــارد ری میلی
افرایــش حجــم  ۱۳۳/۸ و رشــد 324 درصــدی ارزش معامــات 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد.
در ایــن تــاالر 2 میلیــون و 286 هــزار و 199 تــن فــوالد بــه ارزش 
بیــش از 353 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت 
ــم ۱۰۳/۹ و ارزش  ــش حج ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب

۴۵۴/۳ درصــدی را تجربــه کــرد.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن 24 هــزار و 560 تــن مس 
بــه ارزش بیــش از 36 هــزار میلیــارد ریــال  دادوســتد شــد کــه 
بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم ۲۶/۷ درصــد و افزایــش ارزش 

۶۰/۵ درصــدی را بــه ثبــت رســاند.
در دو مــاه نخســت ســال 1400 ایــن تــاالر شــاهد معاملــه 840 
تــن کنســانتره مولیبــدن بــه ارزش نزدیــک بــه دو هــزار میلیارد 
ریــال نیــز بــود و بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم ۳/۴ درصــدی 

و افزایــش ۱۲۳/۵ درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســاند.
عــاوه بــر ایــن، 27 تــن طــا بــه ارزش بیــش از 336 میلیــارد 
ــن  ــه ای ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــاالر م ــن ت ــال در ای ری
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معامــات، کاهــش ۷۷/۷ درصــدی حجــم و ۶۶/۶ درصــدی 
ــم زد. ــات را رق ارزش معام

در تــاالر صنعتــی و معدنــی 23 هــزار و 5 تــن آلومینیــوم بــه 
ارزش بیــش از 12 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه بــه 
ایــن ترتیــب کاهش حجــم ۳۵/۸ درصــدی و افزایــش ارزش 

54 درصــدی در معامــات آلومینیــوم بــه ثبــت رســید.
ــه  ــن ب ــنگ آه ــن س ــزار ت ــاالر 539 ه ــن ت ــن در ای همچنی
ارزش بیــش از 9 هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد. عــاوه 
بــر ایــن 10 هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه مبلــغ 820 میلیــارد 

ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 350 تــن ســرب بــه ارزش بیــش 
ــه باعــث  ــروش رســیده اســت ک ــه ف ــال ب ــارد ری از 151 میلی
افزایــش رشــد چشــمگیر 250 درصــدی حجــم و ۵۴۴/۵ 

ــم زد. ــدی ارزش را رق درص
ــن  ــیدی 200 ت ــال 1400 خورش ــاه اول س ــن در دو م همچنی
ــده  ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 20 میلی ــه ارزش بی ــدن ب چ

اســت. 

   خرید و فروش روی در تاالر نقره ای 

ــک  ــاالر ی ــن ت ــال 1400 در ای ــاه س ــت م ــان اردیبهش ــا پای ت
هــزار تــن روی بــه ارزش بیــش از 603 میلیــارد ریــال معاملــه 
ــش ۱۷۸/۱  ــم و افزای ــدی حج ــش 22 درص ــه افزای ــد ک ش

ــرد. ــان ک ــدی ارزش را نمای درص
ــدود  ــه ارزش ح ــز ب ــانتره نی ــن کنس ــور 48 ت ــدت مذک در م
ــش  ــه کاه ــید ک ــروش رس ــه ف ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــک ه ی
حجــم ۳۳/۳ درصــدی و کاهــش ارزش ۲/۱ درصــدی را ثبــت 

کــرد.
همچنیــن در ایــن تــاالر 600 تــن کک بــه ارزش 30 میلیــارد 
ریــال معاملــه شــد کــه بــر ایــن اســاس کاهــش حجــم 70 
درصــدی و ۲۵/۸ درصــدی ارزش نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

  رکوردزنی در بازار فرعی

ــازار فرعــی طــی دو مــاه اول ســال 1400،  حجــم معامــات ب
ــزار  ــش از 3 ه ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار و 252 ت 15 ه
میلیــارد ریــال بــود کــه بــر ایــن اســاس ایــن تــاالر کاهــش 
44 درصــدی حجــم و افزایــش حــدود هــزار درصــدی ارزش 
معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه 
ــازار  ــات ب ــم و ارزش معام ــد حج ــب رش ــن ترتی ــرد. بدی ک
فرعــی از دیگــر رکوردهــای ثبت شــده در بــورس کاال در 

ــوده اســت. ــاه دوم ســال 1400 ب ــای م انته
فــوالد، ضایعــات، پلیمــر، محصــوالت کشــاورزی، شــیمیایی، 
روی، معدنــی، ســولفات، آهــک، صنعتــی، محصــوالت 
ــوم  ــی و آلومینی آالیشــی، خــوراک، مــس، فرآورده هــای نفت
از کاالهــای معامله شــده در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران 
در دو مــاه اول ســال 1400 بــود. بیشــترین حجــم معامــات 
مربــوط بــه ضایعــات بــا 2 هــزار و 985 تــن بــه ارزش بیــش 
از 429 میلیــارد ریــال اختصــاص داشــت کــه حجــم معامات 
رشــد خیره کننــده نزدیــک بــه 3727 درصــد و افزایــش ارزش 
ــت رســانده اســت. ــه ثب شــگفت انگیز ۱۷۶۴۷/۶ درصــد را ب

ــران 162  ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ــن، در ب ــر ای ــاوه ب ع
تــن پلیمــر بــه ارزش بیــش از 49 میلیــارد ریــال بــه فــروش 
ــد ارزش  ــا رش ــدی ب ــات نق ــی معام ــازار فرع ــید. در ب رس
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــود و نس ــراه ب ــدی هم ۶۶۸/۱ درص
ــب  ــن کاال را در قال ــش از 730 ت ــران بی ــال ۹۹، معامله گ س

ــد. ــرار دادن ــه ق ــورد معامل ــیه م ــرارداد نس ق

  بازار مشتقه
همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس کاالی 
ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار یــک 
ــش از 27  ــه ارزش بی ــرارداد ب ــزار و 902 ق ــون و 778 ه میلی
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــد ش ــال منعق ــارد ری ــزار میلی ه
ــم و   ــدی حج ــش ۳۲/۲ درص ــته کاه ــال گذش ــابه س مش
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ــد. ــان می ده ــات را نش ــدی ارزش معام ــک درص ــش ی افزای
در بــازار مشــتقه، یــک میلیــون و 772 هــزار و 77 قــرارداد آتــی 
ــال  ــارد ری ــه ارزش آن بیــش از 26 هــزار میلی ــه ثبــت رســید ک ب

بــود.
همچنیــن 6 هــزار و 825 قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبــت رســید 

کــه ارزش کل ایــن قراردادهــا بیــش از 559 میلیــارد ریــال اســت.
بهتریــن معاملــه در قــرارداد آتــی مربــوط بــه فــروش زیــره در دو 
ــده  ــرارداد ثبت ش ــداد ق ــه تع ــت ک ــال 1400 اس ــت س ــاه نخس م
بــرای خریــد زیــره یــک هــزار و 437 عــدد اســت کــه ارزش ایــن 
معامــات بــه بیــش از 81 میلیــارد ریــال رســیده کــه نســبت بــه 
ــدی و  ــم ۴۵۹/۱ درص ــش حج ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش م

ــه ثبــت رســانده اســت. افزایــش ارزش 873 درصــدی را ب
در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط 
بــه زعفــران پوشــال 26 هــزار و 306 عــدد بــه ثبــت رســیده کــه 
ارزش آن بیــش از 265 میلیــارد ریــال اســت، بــه ایــن ترتیــب در 
ــل کاهــش  ــه مــدت مشــابه ســال قب ــن معامــات نســبت ب ای
۴۲/۴ درصــدی حجــم و کاهــش ارزش ۲۵/۳ درصــدی را شــاهد 

بودیــم.
ــون  ــک میلی ــن ی ــران نگی ــه زعف ــوط ب ــی مرب ــرارداد آت ــداد ق تع
ــه ارزش بیــش از 23 هــزار  ــه ب و 618 هــزار و 721 عــدد اســت ک
میلیــار ریــال بــه فــروش رســیده اســت. حجــم معامــات زعفــران 
نگیــن ۳۶/۴ درصــد کاهــش داشــته و همچنیــن ارزش معامــات 

ایــن محصــول ۰/۹ درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــی  ــرارداد آت ــمت ق ــران در قس ــورس کاالی ای ــتقه ب ــازار مش در ب
ــزار و 320  ــته 4 ه ــه پس ــوط ب ــده مرب ــرارداد منعقدش ــداد ق تع
ــال را  ــارد ری ــش از 671 میلی ــه ارزش بی ــت ک ــرارداد اس ــدد ق ع
ــرارداد پســته کاهــش حجــم  پشــت ســر گذاشــته اســت. در ق
۸۶/۷ درصــدی را شــاهد بودیــم و همچنیــن کاهــش ارزش ۷۷/۵ 

ــل. ــه مــدت مشــابه ســال قب درصــدی نســبت ب
ــای  ــتقه و قرارداده ــمت مش ــران قس ــورس کاالی ای ــازار ب در ب
ــدد  ــزار و 17 ع ــداد 5 ه ــکه تع ــمت س ــه در قس ــار معامل اختی
قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبــت رســیده اســت کــه ارزش ایــن 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــال  اس ــارد ری ــش از 536 میلی ــا بی قرارداده
اســت کــه شــرایط قــرارداد اختیــار معامله ســکه نســبت به ســال 
ــن باعــث  ــه نمایــش گذاشــته و ای ــر خــود را ب ــی بهت ــل خیل قب
ــدی ارزش  ــش ۱۵۹/۶ درص ــم و افزای ــدی حج ــش 46 درص افزای

ــاه اول ســال اســت. ــه دو م ــن کاال نســبت ب ای
در قراردادهــای اختیــار معاملــه زعفــران، تعــداد ایــن قراردادهــا 
بــه یــک هــزار و 808 عــدد رســید کــه ارزش بیــش از 23 میلیــارد 
ریــال را ثبــت کــرد. جــای خرســندی اســت کــه شــاهد افزایــش 
حجــم ۷۴/۷ درصــدی و افزایــش ارزش ۱۵۲/۲ درصــدی را پشــت 

ســر گذاشــته اســت.
  بازار مالی

ــی  ــازار مال ــیدی و در ب ــال 1400 خورش ــت س ــان اردیبهش ــا پای ت
ــوازی اســتاندارد، گواهــی  ــه شــامل اوراق ســلف م ــورس کاال ک ب
ــش از 140  ــت، بی ــرمایه گذاری اس ــدوق س ــی و صن ــپرده کاالی س
میلیــون و 807 هــزار قــرارداد بــه ارزش بیــش از 16 هــزار میلیــارد 
ریــال منعقــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه حجــم بــازار نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 56 درصــدی را بــه ثبــت 
رســانید و ارزش معامــات 53 درصــد افــت پیــدا کــرد. در ایــن 
بــازار، تعــداد قــرارداد ســلف مــوازی اســتادارد 6 میلیــون و 330 
ــات  ــن معام ــه ارزش ای ــید ک ــت رس ــه ثب ــدد ب ــزار و 924 ع ه

بیــش از 5 هــزار میلیــار ریــال  بــود.
همچنیــن تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی 14 میلیــون 
و 359 هــزار و 84 عــدد بــه ارزش بیــش از 8 هــزار میلیــارد ریــال 

بــه ثبــت رســید.
ــون و 117  ــز 120 میلی ــرمایه گذاری نی ــدوق س ــرارداد صن ــداد ق تع
هــزار و 232 عــدد و ارزش آن بیــش از 2 هــزار میلیــارد ریــال بــود.

  بازار کشاورزی

ــورس  ــاالر ب ــاورزی در ت ــازار کش ــده در ب ــه انجام ش ــا معامل تنه
کاالی ایــران مربــوط بــه معامــات زعفــران اســت کــه در دو مــاه 
اول ســال 1400 خورشــیدی 3 تــن زعفــران بــه صــورت نقــدی بــه 

ــود. فــروش رســید کــه ارزش آن بیــش از 247 میلیــارد ناموت ب
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 همچنیــن در جریــان معامــات دوره مذکــور تعــداد ۷ 
ــه ارزشــی  میلیــون و ۸۱۴ هــزار و ۶۰۰ گواهــی ســپرده ســکه ب
بالــغ بــر ۷ هــزار و ۹۱۰ میلیــارد و ۷۴۰ میلیــون ریــال دادوســتد 
ــی  ــزار و ۹۸۵ گواه ــون و ۲۴۵ ه ــن ۶ میلی ــر ای ــد.عاوه ب ش
ســپرده زعفــران نگیــن در حالــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه 
ایــن حجــم بعــد از حجــم معامــات ســکه طــا بیشــترین رقــم 
در معامــات بــود تــا بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی در قبضــه دو 
کاالی ســکه طــا و زعفــران نگیــن باشــد. بــه این ترتیــب ارزش 
ــی  ــات گواه ــرای معام ــی ب ــون ریال ــارد و ۶۳۷ میلی ۸۰۷ میلی

ســپرده زعفــران نگیــن بــه ثبــت رســید.
۱۴۴ هــزار و ۱۴ گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال نیــز بــه ارزشــی 
حــدود ۱۳/۵ میلیــارد ریــال در بــازار بیــن معامله گــران دســت 

بــه دســت شــد.
معامله گــران همچنیــن تعــداد ۷۳ هــزار و ۵۹۱ گواهــی ســپرده 

برنــج را نیــز خریدنــد و ارزش تقریبــی ۲۰ میلیــارد ریالــی را برای 
دارایــی مذکــور رقــم زدند.

ــاورد  ــز ره ــی نی ــون ریال ــارد و ۲۲۶ میلی ــت ارزش ۵۶ میلی ثب
ــی و  ــته فندق ــپرده پس ــی س ــزار و ۵۸۷ گواه ــتد ۳۶ ه دادوس

ــود. ــال ب ــه اول امس ــی دو ماه ــازه زمان ــی در ب بادام
معاملــه ۲۵ هــزار و ۵ گواهــی ســپرده کشــمش نیــز ارزش ۵/۵ 

میلیــارد ریالــی را در پــی داشــت.
ــز تعــداد  ــره ســبز نی ــار زی ــی انب ــران در نمــاد معامات معامله گ
۱۲ هــزار و ۳۲۴ گواهــی ســپرده را خریــد و فــروش کردنــد تــا 
ارزشــی بیــش از ۶/۷ میلیــارد ریــال بــرای آن بــه ثبــت برســد.
ــداد ۶۹۸۷  ــال تع ــت امس ــن و اردیبهش ــی فروردی در دوره زمان
ــرار  ــه ق ــورد معامل ــز م ــی نی ــب مضافت ــپرده رط ــی س گواه
گرفــت و ارزشــی بیــش از ۱/۱ میلیــارد ریــال بــرای ایــن دارایــی 

ــه رقــم خــورد. پای

سکه طال و زعفران نگین، یکه تاز گواهی سپرده ها
1414 میلیون گواهی سپرده در دو ماه اول سال  میلیون گواهی سپرده در دو ماه اول سال 14001400 جابه جا شد جابه جا شد

 سـودابه کیوانفـر/  در جریـان معامـات دو ماه نخسـت سـال 1400، معامله گـران در بـازار ابزارهای مالی بـورس کاالی ایران 
تعـداد 14 میلیـون و 359 هـزار و 84 گواهـی سـپرده کاالیـی را بر پایـه 9 دارایی پایه برنج، پسـته فندقـی و بادامی، زعفران 
نگیـن و پوشـال، رطـب مضافتی، زیره سـبز، کشـمش و سـکه طا، به ارزشـی بیش از 8 هـزار و 821 میلیـارد و 585 میلیون 

ریال خرید و فروش کردند.
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 گردش ۵33۵ میلیارد ریالی اوراق سلف موازی
طــی دو مــاه نخســت ســال جــاری معامله گــران در بــازار اوراق ســلف 
مــوازی اســتاندارد تعــداد ۶ میلیــون و ۳۳۰ هــزار و ۹۲۴ اوراق ســلف 
مــوازی اســتاندارد را بــر پایــه محصــول ورق گــرم فــوالد شــرکت فوالد 
مبارکــه اصفهــان و در ســه نمــاد معاماتــی »عفــوالد۲«، »عفــوالد۳« 
و »عفــوالد۴« دســت بــه دســت کردنــد کــه ارزش پنــج هــزار و ۳۳۵ 

میلیــارد و ۷۷۶ میلیــون ریــال را در پــی داشــت.
در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در مجمــوع تعــداد 
ــرم شــرکت  ــوازی اســتاندارد ورق گ ۵۰۰ هــزار و ۱۰ اوراق ســلف م
فــوالد مبارکــه اصفهــان در بــازار خریــد و فــروش شــد کــه ارزش آن 

رقمــی نزدیــک بــه ۳۰۰ میلیــارد ریــال بــه ثبــت رســید.
ــزار و ۹۱۴  ــون و ۲۵۰ ه ــور ۵ میلی ــی مذک ــازه زمان ــن در ب همچنی
ــوالدی در  ــع ف ــن مجتم ــوالد ای ــرم ف ــوازی ورق گ ــلف م اوراق س
نمــاد »عفــوالد۳« بــه ارزش ۴ هــزار و ۴۶۸ میلیــارد و ۹۵۶ میلیــون 

ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
ــرم  ــتاندارد ورق گ ــوازی اس ــلف م ــزار اوراق س ــن ۵۸۰ ه همچنی
ــی  ــه ارزش ــوالد۴« ب ــاد »عف ــوالدی در نم ــع ف ــن مجتم ــوالد ای ف

ــد. ــتد ش ــال دادوس ــارد ری ــدود ۵۶۵ میلی ح

 در بخــش صندوق هــای ســرمایه گذاری مبتنــی بــر کاال نیــز 
معامله گــران در دو مــاه نخســت امســال در مجمــوع ۱۲۰ میلیــون 
ــی  ــدوق کاالی ــرمایه گذاری را در ۹ صن ــد س ــزار و ۲۳۲ واح و ۱۱۷ ه
خریدنــد و ارزشــی بیــش از ۲ هــزار و ۶۷۹ میلیــارد و ۶۹۵ میلیــون 

ریــال را رقــم زدنــد.
در جریــان معامــات ایــن دوره، بیشــترین حجــم معامــات 
مربــوط بــه صنــدوق ســرمایه گذاری طــای ســرخ نوویــرا بــود کــه 
بــا حجــم ۳۵ میلیــون و ۲۴۶ هــزار و ۵۲۳ واحــد معامله شــده در 
صنــدوق مذکــور، به تنهایــی بیــش از ۲۹ درصــد از حجــم معامــات 
صندوق هــای کاالیــی و بالــغ بــر ۱۱ درصــد از ارزش ایــن معامــات 
ــم ۲۹۶  ــور از رق ــدوق مذک ــرد. ارزش معامــات صن را از آن خــود ک

میلیــارد ریــال فراتــر رفــت.
ــد  ــزار و ۵۵ واح ــون و ۱۴۲ ه ــه ۳۴ میلی ــا معامل ــران ب معامله گ
ــحرخیز  ــران س ــروه زعف ــرمایه گذاری گ ــدوق س ــرمایه گذاری صن س
و ثبــت ارزش نزدیــک بــه ۳۲۵ میلیــارد ریالــی ایــن صنــدوق را از 
نظــر حجــم در جایــگاه دوم بــازار قــرار دادنــد تــا معامــات مذکــور 
بــه مــدد صندوق هــای زعفرانــی رنــگ و لعــاب خاصــی بــه خــود 
ــا  ــز ب ــوس نی ــای لوت ــتوانه ط ــرمایه گذاری پش ــدوق س بگیرد.صن
ــرمایه گذاری در  ــد س ــزار و ۹۶۹ واح ــون و ۱۲۴ ه ــه ۲۱ میلی معامل
ــات  ــم معام ــر حج ــی از منظ ــای کاالی ــوم صندوق ه ــگاه س جای
قــرار داد. ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق مذکــور از نظــر ارزش 
ــت ارزش یــک هــزار و ۲۰۵  ــا ثب ــی خــوش درخشــید و ب معامات

میلیــارد و ۳۵۲ میلیــون ریالــی رتبــه اول را بــه دســت آورد.
ــای  ــتوانه ط ــرمایه گذاری پش ــای س ــات صندوق ه ــم معام حج
مفیــد، طــای کیــان و ســکه طــای زر نیــز بــه ترتیــب بــا ثبــت 
حجــم تقریبــی ۱۱/۷ میلیــون، ۱۰/۹ میلیــون و ۶/۹ میلیــون واحدی 
در مجمــوع ارزش ۸۵۲ میلیــارد و ۵۳۲ میلیــون ریالــی را رقــم زدند.

  رنگ و لعاب معامالت صندوق های کاالیی با عطر زعفران
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

 بازار آتی در سلطه زعفران نگین
بــر اســاس آمارهــای تفکیکــی معامــات قراردادهــای آتــی، 
بیشــترین حجــم و ارزش معامــات مربــوط بــه قراردادهــای 
آتــی زعفــران نگیــن بــود. بــه طــوری کــه در ســال جــاری 
تعــداد یــک میلیــون و ۶۱۸ هــزار و ۷۲۱ قــرارداد آتــی زعفران 
نگیــن بــه ارزشــی بالــغ بــر ۲۳ هــزار و ۳۶۷ میلیــارد ریــال 
و در چهــار سررســید اردیبهشــت، تیــر، شــهریور و آبــان مــاه 

۱۴۰۰ منعقــد شــد.
معامله گــران بــا انعقــاد ۲۶ هــزار و ۳۰۶ قــرارداد آتــی 
ــهریور و  ــت، ش ــید اردیبهش ــه سررس ــال در س ــران پوش زعف
آبــان مــاه امســال ارزش تقریبــی ۲۶۶ میلیــارد ریالــی را نیــز 

ــاندند. ــت رس ــه ثب ب
ــن،  ــل فروردی ــد تحوی ــا موع ــی ب ــیدهای معامات در سررس
خــرداد و مــرداد مــاه ســال جــاری نیــز تعــداد ۴۳۲۰ قــرارداد 
آتــی پســته بــه ارزشــی حــدود ۶۷۱ میلیــارد و ۲۱۹ میلیــون 

ریــال منعقــد شــد.
ــور  ــی، در دوره مذک ــای معامات ــاس داده کاوی آماره ــر اس ب
ــل در  ــرای تحوی ــبز ب ــره س ــی زی ــرارداد آت ــاد ۱۴۳۷ ق انعق
خــرداد مــاه امســال در حالــی ارزشــی بالــغ بــر ۸۱ میلیــارد و 
۷۶۶ میلیــون ریــال را در پــی داشــت کــه تعــداد قراردادهــا 
۴۵۹ درصــد نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل رشــد کــرد 

ــه رو  ــش ۸۷۳ درصــدی رو ب ــا افزای ــز ب ــات نی و ارزش معام
ــال و در  ــت امس ــه نخس ــات دوماه ــان معام ــد.در جری ش
ــرداد  ــرداد و م ــت، خ ــن، اردیبهش ــید فروردی ــار سررس چه
مــاه، تعــداد ۱۲۱ هــزار و ۲۹۳ قــرارداد آتــی نقــره بــه ارزشــی 
حــدود ۲ هــزار و ۳۴۵ میلیــارد و ۶۱۶ میلیــون ریــال منعقــد 

شــد.

رشد نماگرهای بازار آپشن طالی زرد و سرخ
در بــازار اختیــار معاملــه نیــز بــر پایــه دو دارایــی پایــه ســکه 
و زعفــران در حالــی ۶۸۲۵ قــرارداد منعقــد شــد کــه از ایــن 
تعــداد ۵۰۱۷ قــرارداد مربــوط بــه دارایــی ســکه بــر پایــه ۴ 
قیمــت اعمــال و ۱۸۰۸ قــرارداد اختیــار معاملــه زعفــران نگین 
و در ۵ قیمــت اعمــال بــود. بــر ایــن اســاس ارزش معامــات 
قراردادهــای اختیــار معاملــه ســکه بــرای دوره تحویــل 
اردیبهشــت و شــهریور مــاه امســال بــه ۵۳۶ میلیــارد ریــال 
ــا  ــداد قرارداده ــدی در تع ــش ۴۶ درص ــا افزای ــرد ت ــد ک رش
و افزایــش ۱۵۹ درصــدی در ارزش آن را نســبت بــه دوره 
مشــابه ســال گذشــته رقــم بزنــد. بــر پایــه دارایــی زعفــران 
نیــز رشــد ۷۵ درصــدی در تعــداد قراردادهــای منعقدشــده 
و افزایــش ۱۵۲ درصــدی ارزش معامــات بــرای دو سررســید 
اردیبهشــت و شــهریور مــاه ســال جــاری بــه ثبــت رســید.

سـودابه کیوانفـر/  از آغـاز سـال جدیـد در حالی دو ماه سپری شـده که معامله گران در بازار مشـتقه بـورس کاالی ایران تعداد 
یـک میلیـون و 778 هـزار و 902 قـرارداد آتـی و اختیار معامله را به ارزشـی بالغ بر 27 هزار و 291 میلیـارد و 29 میلیون ریال 

منعقد کردند که با ثبت این آمار ارزش معامات نسبت به دوره مشابه سال 1399 با اندکی رشد همراه شد.
آمارهـای معامـات فروردیـن و اردیبهشـت مـاه سـال جاری حاکی از آن اسـت کـه در این دوره تعداد یـک میلیون و 772 هـزار و 77 
قـرارداد آتـی در 15 سررسـید معاماتـی و بـه ارزشـی بیـش از 26 هـزار و 731 میلیـارد و 579 میلیـون ریـال بـر پایه دارایی هـای پایه 
پسـته، زعفـران نگیـن و پوشـال، زیره سـبز و نیز نقره منعقد شـد.معامله گران تعـداد 6 هـزار و 825 قرارداد اختیار معاملـه را نیز منعقد 
کردنـد و ارزش تقریبـی 560 میلیـارد ریالـی را بـه ثبـت رسـاندند که این آمارها در مقایسـه با دو ماه نخسـت سـال 1399 به ترتیب با 

رشـد 53 درصـدی در حجـم و 159 درصـدی در ارزش معامـات رو به رو بود.

 کارنامه آماری دوماهه 
بازار مشتقه
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  میزبانی بازار فیزیکی از 33 میلیون تن کاال 
ــن  ــون ت ــازار فیزیکــی بیــش از ۳۳ میلی در ســال گذشــته در ب
کاالی صنعتــی، معدنــی، کشــاورزی، پتروشــیمی و فرآورده هــای 
نفتــی در بــازار اصلــی و امــوال غیرمنقــول و طــا در بــازار فرعــی 
معاملــه شــد. رشــد ایــن معامــات بــه لحــاظ  ارزش ۱۲۱ درصــد 
ــوده  ــال ۱۳۹۸ ب ــه س ــبت ب ــد نس ــاظ وزن ۲۷ درص ــه لح و ب

اســت.

 پیشتازان بازار
ــتاز  ــات پیش ــر ارزش معام ــی از نظ ــی و معدن ــش صنعت بخ
ــات  ــارد ناموت از ارزش معام ــزار میلی ــش از ۱۶۶ ه ــوده و بی ب
بــه ایــن محصــوالت اختصــاص داشــته اســت. ایــن حجــم از 
معامــات صنعتــی و معدنــی نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ بیــش از 
۱۷۱ درصــد رشــد داشــته اســت. از نظــر حجــم معامــات نیــز 
بــا بیــش از ۱۳ میلیــون و ۷۳۸ هــزار تــن، رشــد ۴۲ درصــدی در 

کارنامــه ثبــت شــده اســت.
ــازار بیــش از ۹/۸ میلیــون تــن کاال در قالــب ســلف،  در ایــن ب
۲۷۹ هــزار تــن کاال بــه صــورت قــرارداد نســیه و ۳/۶ میلیــون 
تــن کاال بــه روش نقــدی فروختــه شــد کــه در ایــن بیــن وزن 
معامــات ســلف و نقــدی ۲۹/۷ و ۱۰۷/۸ درصــد افزایــش یافتــه 
ــوالد  ــات ف ــه معام ــوط ب ــم و ارزش مرب ــن حج ــده ای ــه عم ک

بــوده اســت.

 فرآورده ها، رکورددار حجم 
ــوالت  ــه محص ــوط ب ــم مرب ــترین حج ــر وزن بیش ــا از نظ ام

ــود  ــن ب ــزار ت ــون و ۳۸۷ ه ــت ۱۴ میلی ــا ثب ــی ب ــرآورده نفت ف
ــل اســت. ارزش معامــات  ــر از ســال قب کــه ۲۰/۵ درصــد باالت
ــزار و ۷۲۸  ــدی ۶۰ ه ــد ۸۳ درص ــا رش ــز ب ــوالت نی ــن محص ای
میلیــارد ناموت گــزارش شــده اســت. ســهم فرآورده هــای نفتــی 
ــوده اســت.در  ــز ۴۳/۱ درصــد ب ــازار فیزیکــی نی در معامــات ب
ــه لحــاظ حجــم  ــازار فرآورده هــای نفتــی، معامــات نســیه ب ب
جهــش ۵۹۵ درصــدی داشــته و در دو بخــش ســلف و نقــدی 
ــد را  ــد رش ــک و ۹ درص ــب ی ــه ترتی ــات ب ــم معام ــم حج ه

ــه کــرد. تجرب
در ایــن بخــش بیــش از یــک میلیــون و ۳۶۷ هــزار تــن کاال بــه 
صــورت ســلف معاملــه شــد و ۶۷۱۵ تــن کاال در قالــب قــرارداد 
نســیه بــه فــروش رســید. ۳ میلیــون و ۷۶۷ هــزار تــن کاال نیــز 
بــه صــورت نقــدی در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی خریــداری 
شــد. در ایــن گــروه، حجــم و ارزش معامــات در کلیــه قراردادها 

بــا افزایــش همــراه بــود.

 معامله ۵ میلیون تن محصول پتروشیمی 
در بخــش پتروشــیمی نیــز در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۵ میلیــون و 
۱۴۱ هــزار تــن محصــول معاملــه شــد کــه از نظــر حجــم ۱۱ و از 

نظــر ارزش ۹۶ درصــد رشــد نشــان می دهــد.

 فروش نسیه 2 میلیون تن کاال 
ــد کاال  ــیه و نق ــلف، نس ــورت س ــه ص ــه س ــی ب ــازار فیزیک در ب
ــن  ــون ت ــلف ۱۲/۷ میلی ــش س ــت. در بخ ــده اس ــه ش فروخت
محصــول و در بخــش نســیه ۲ میلیــون تــن محصــول معاملــه 

فرزانـه تهرانـی مقـدم /  بـورس کاال در سـال 1399 رکوردهـای کم نظیـری از زمان تاسـیس یعنی مهر 1386 تـا کنون به ثبت 
رسـاند کـه ثبـت 33 میلیـون کاال در معامات بورس مصداقی بارز از رکوردهای ثبت شـده اسـت.ارزش معامات انجام شـده 
در بـورس کاال در سـال 1399 از 350 هـزار میلیـارد و 927 تومـان گذشـت و ایـن اتفاقی کم نظیر از زمان تاسـیس بورس کاال 
تـا کنـون اسـت.وقتی عـدد فـوق را بـا عملکـرد سـال های قبـل مقایسـه کنیـم ایـن رکوردشـکنی به طـور ملموس تـری خود را نشـان 
می دهـد. آمارهـا نشـان می دهـد در سـال 1398 ارزش معامـات در بـورس کاال 169 هـزار میلیـارد تومـان و در سـال 1397، 178 هزار 
میلیارد تومان بوده اسـت. به این ترتیب عملکرد بورس کاال در سـال 1399 نسـبت به سـال 1397، 68 درصد و نسـبت به سـال 1398 

بیش از 77 درصد به لحاظ ارزش معامات رشد داشته است.

  99، سال ثبت رکوردهای 
بی سابقه در تاریخ بورس کاال
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ــد  ــد رش ــل ۲۲۵ درص ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ش
نشــان می دهــد. مابقــی محصــوالت کــه معــادل ۱۸/۶ میلیــون 

تــن بــوده بــه صــورت نقــد فروختــه شــده اســت. 

 تاالر فرعی ، میزبان کاالهای نسیه
ــه  ــد ک ــه ش ــارد ناموت کاال معامل ــز ۹۲۶ میلی ــی نی ــاالر فرع در ت
ــه  ــوده اســت. ب ــن کاال ب ــه لحــاظ حجــم ۱۲۲ هــزار و ۹۷۳ ت ب
ایــن شــکل حجــم و ارزش معامــات در بــازار فرعــی ۳۳ و ۹۵ 
ــازار هــم نسیه فروشــی انجــام  ــن ب ــوده اســت. در ای درصــد ب
شــد و بــرای نخســتین بــار ۲۸ هــزار تــن کاال بــه صــورت نســیه 

فروختــه شــد.  

 افزایش ارزش معامالت در تاالر کشاورزی
ــه ثبــت شــده  ــه اینگون ــاالر کشــاورزی هــم معامــات ب در ت
اســت: ۶۸۴ تــن کاال بــه ارزش ۶۴۹ میلیــارد ناموت مــورد 
معاملــه قــرار گرفــت. بــا وجــود کاهــش حجــم معامــات امــا 
ارزش معامــات در ایــن ســال رشــد چشــمگیر داشــته اســت. 
دلیــل رشــد در ارزش معامــات افزایــش معامــات محصــول 
زعفــران بــوده اســت. در ایــن بخــش، تمــام معامــات 
ــت  ــه گذش ــالی ک ــد. در س ــام ش ــیه انج ــورت نس ــه ص ب
ــاالر  ــا را در ت ــن خرم ــران و ۶۱۰ ت ــن زعف ــران ۷۴ ت معامله گ
محصــوالت کشــاورزی مــورد دادوســتد قــرار دادنــد؛ الزم بــه 
ذکــر اســت عمــده معامــات کاالهــای کشــاورزی در بــورس 
ــا رونــق در  ــی و مشــتقه ب ــازار مال ــر حــوزه ب ــا تمرکــز ب کاال ب

ــوده اســت. ــان ب جری

  معامله 19 هزار و ۵62 میلیارد تومانی در بازار مشتقه 
در بــازار مشــتقه هــم در ســال ۱۳۹۹، ۱۳ میلیــون و ۷۶۱ هــزار 
و ۸۸۵ قــرارداد آتــی و اختیــار معاملــه بــه ارزشــی حــدود ۱۹ 
هــزار و ۵۶۲ میلیــارد ناموت معاملــه شــد. در ایــن بخــش، ۳۴ 
هــزار و ۵۴۴ قــرارداد اختیــار معاملــه منعقــد شــد و مابقــی 

قراردادهــا بــه قراردادهــای آتــی اختصــاص داشــت.

  محصوالت معامله شده در سال 1399 
در تــاالر محصــوالت صنعتــی بیــش از ۲۳۸ هــزار و ۹۲۰ تــن 
ــارد ناموت،  ــزار و ۵۶۷ میلی ــی ۹ ه ــه ارزش تقریب ــوم ب آلومینی
۵۰۵ هــزار تــن ســنگ آهــن، ۲۰۷ هــزار و ۲۰۵ تــن مــس، ۱۳ 
هــزار و ۷۹۵ تــن روی، ۳۱۳ هــزار و ۷۵۰ تــن خــاک روی، ۵۱۵ 
تــن ســرب، ۱۳۰۰ تــن چــدن و ۶۷۵ کیلوگــرم طــا بــه ارزش 

۷۵۹ میلیــارد ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی یــک میلیــون و ۶۹۹ هــزار و 
۸۰۲ تــن محصول شــیمیایی، ســه میلیــون و ۴۳۸ هــزار و ۱۲۸ 
ــه  ــواع گازهــا و خوراک هــا معامل ــن ان ــر و ۳۶۲۰ ت ــن پلیم ت
ــن  ــی بیــش از ۱۱۷ هــزار ت شــد.در بخــش فرآورده هــای نفت
ــن  ــون ت ــر و ۶/۳ میلی ــن قی ــون ت ــن، ۵/۴ میلی ــواع روغ ان
ــوب کات، ۴۱  ــن ل ــون ت ــه ۱/۷ میلی ــک ب ــوم، نزدی ــوم بات وکی
هــزار تــن ســاپس واکــس و ۴۵ هــزار تــن عایــق رطوبتــی 

فروختــه شــد.

 بازارهای جدید در بورس کاال
بــورس کاالی ایــران در ســال ۱۳۹۹ میزبــان دو بــازار و تحویــل 
ــاک  ــات ام ــوی معام ــاز تابل ــه آغ ــازار اول ب ــود، ب ــد ب جدی
و مســتغات در بــازار فیزیکــی اختصــاص داشــت کــه 
ــه ۳۲  ــات ب ــن معام ــک، ارزش ای ــاب مل ــه ب ــروش س ــا ف ب
میلیــارد و ۶۴۵ میلیــون ناموت رســید.معامات مناقصــه نیــز 
بــازار جدیــد دیگــری بــود کــه در ســال ۱۳۹۹ آغــاز بــه کار کــرد 
تــا بــا معاملــه ۲۰ هــزار عــدد کنتــور بــرق ارزش ۶ میلیــارد و 

ــت شــود. ــن حــوزه ثب ــی در ای ــون تومان ۷۱۵ میلی

  بازار پررونق ابزارهای مالی
ــی  ــز در حال ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــای مال ــازار ابزاره در ب
ــر یــک میلیــارد و ۷۴۵ میلیــون و ۶۶۴ هــزار قــرارداد  ــغ ب بال
شــامل اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد، گواهــی ســپرده 
ــت  ــرمایه گذاری دس ــای س ــای صندوق ه ــی و واحده کاالی
بــه دســت شــد کــه ارزشــی بیــش از ۱۸ هــزار و ۷۲۲ میلیــارد 
ناموت را در پــی داشــت. در ایــن تــاالر حجــم و ارزش معامات 

ــه کــرد. ــه ترتیــب ۹۰ و ۱۸۷ درصــد رشــد را تجرب ب
ــوازی  ــلف م ــون اوراق س ــش از ۵۳ میلی ــش بی ــن بخ در ای
ــارد  ــزار و ۹۵۶ میلی ــه ۳ ه ــک ب ــی نزدی ــه ارزش ــتاندارد ب اس
ــا رشــد ۱۴۶  ــی دادوســتد شــد کــه ایــن آمــار ب ناموت در حال
و ۳۸۶ درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال پیــش از آن 
همــراه شــد. در بخــش معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی نیز 
ــران شــاهد رشــد ۹۶ و ۱۲۱ درصــدی حجــم و ارزش  معامله گ
معامــات نســبت بــه دوره پیــش از آن بودنــد تــا بــا معاملــه 
بیــش از ۱۳۲ میلیــون و ۸۲۲ هــزار ورقــه بهــادار مبتنــی بر کاال 

ارزشــی بالــغ بــر ۸/۸ هــزار میلیــارد ناموت بــه ثبــت برســد.
یــک میلیــارد و ۵۵۹ میلیــون و ۶۹۲ هــزار و ۵۸۵ واحــد 
ــد و  ــی خری ــز در حال ــی نی ســرمایه گذاری صندوق هــای کاالی
فــروش شــد کــه ارزشــی بیــش از ۵ هــزار و ۹۴۰ میلیارد ناموت 

بــرای آن رقــم خــورد.  
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روح ا... فرهــادی افــزود: خریــد ســکه بــه صــورت فیزیکــی نیــز 
مســائل و حواشــی ماننــد طریقــه نگهــداری و ریســک دزدیــده 
شــدن داشــت و بحــث فــروش ایــن کاالی فیزیکی نیز مســائل و 

مشــکات مربــوط بــه خــود را داشــت. 

تنوع بخشی آسان در پرتفوی
ــه ایــن ترتیــب  ــه گفتــه مدیــر کاال و انــرژی بانــک ســامان، ب ب
ــر  ــی ب ــادار مبتن ــی اوراق به ــپرده یعن ــی س ــزار گواه ــی اب وقت
ــیاری  ــد؛ بس ــه ش ــورس کاال پذیرفت ــاص در ب ــور خ ــه ط کاال ب
ــه  ــود ب ــوی خ ــه پرتف ــی ب ــرای تنوع بخش ــرمایه گذاران ب از س
ســمت آن رفتنــد. در واقــع، ســرمایه گذاران فقــط بــا یــک کلیــک 
می توانســتند ســبد ســرمایه گذاری خــود را متنــوع کننــد. یعنــی 
خیلــی راحــت از منــزل یــا محــل کار خــود بــدون مراجعــه بــه 
جایــی می تواننــد ســهام خــود را فروختــه و در خواســت خریــد 
اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال را دهنــد و بــه ســبد ســرمایه گذاری 

خــود، هــر کاالیــی مثــا ســکه را اضافــه کننــد. 
فرهــادی خاطرنشــان کــرد: بحثــی کــه در خصــوص ایــن اوراق 
وجــود داشــت و ابهاماتــی را بــرای ســرمایه گذاران ایجــاد 
می کــرد؛ موضــوع مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر نقــل 
و انتقــاالت ایــن گواهی هــای ســپرده کاالیــی بــود. امــا از اواخــر 
ســال قبــل بــا معافیــت مالیاتــی افــرادی کــه در بــازار ثانویــه این 
ــز برطــرف شــد.  ــام نی ــن ابه ــد، ای ــروش می کنن اوراق را خریدوف
مدیــر کاال و انــرژی بانــک ســامان اضافــه کــرد: ایجــاد معافیــت 
ــرای دارنــدگان ایــن اوراق، یــک مزیــت قابــل توجــه  مالیاتــی ب
بــرای ســرمایه گذاران اســت کــه باعــث اســتقبال بیشــتر آنهــا از 

ــود.  ــور می ش ــزار مذک اب
طرح مجلس، عامل استقبال از بورس کاال 

فرهــادی یــادآور شــد: اخیــرا مجلــس طرحــی را بــا عنوان 
ــر عایــدی ســرمایه تصویــب کــرد کــه پــس از  مالیــات ب
تاییــد شــورای نگهبــان بــرای اجــرا ابــاغ خواهــد شــد. 
ــش از  ــرمایه گذاران بی ــود س ــبب می ش ــون س ــن قان ای
گذشــته از ابزارهــای موجــود در بــورس بــرای بهــره بــردن 
از معافیــت مالیاتــی اســتفاده کننــد.  او ادامــه داد: یعنــی 
ســرمایه گذاران حــوزه طــا، امــاک یــا ســایر دارایی هــای 
واقعــی بــه جــای خریــد و فــروش فیزیکــی در بــازار دارایی 
و پرداخــت مالیــات بر عایــدی ســرمایه، از طریــق ابزارهای 
بــورس بــدون پرداخــت مالیــات اقــدام بــه ســرمایه گذاری 
کــرده و هجینــگ را در بــورس انجــام می دهنــد. بــه ایــن 
ــازار  ترتیــب معتقــد هســتم در آینــده اســتقبال از ایــن ب

افزایــش خواهــد یافــت. 
فرهــادی در ادامــه اظهــار کــرد: از ســوی دیگــر، در ســهام 
ــازار ســرمایه حــدود ســه در ۱۰۰۰ اســت،  ــزد ارکان ب کارم
در حالــی کــه در گواهــی ســپرده یــک ســوم ایــن میــزان 
تعریــف شــده اســت. ایــن مزیــت نیــز باعــث می شــود 
اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال حتــی نســبت بــه اوراق بهادار 
ــه  ــی از جمل ــع مزیت های ــد. در واق ــر باش ــز جذاب ت نی
ــت،  ــن کیفی ــن، تضمی ــه، انبارهــای مطمئ ــی معامل راحت
معافیــت مالیاتــی و کــم بــودن کارمــزد ارکان بازار ســرمایه 
ــزار گواهــی  ــادار ســبب می شــود اب ــه اوراق به نســبت ب

ســپرده کاالیــی مــورد اســتقبال واقــع شــود.

حسـینعلی ایوبـی/  یـک کارشـناس بـورس کاالیی با اشـاره بـه اینکـه ابزارهای مبتنی بـر کاال بـرای این به وجـود آمدند که 
پرتفـوی سـرمایه گذاران را متنـوع کننـد، گفت: ما در گذشـته یعنی سـال 1397 به قبل چنیـن ابزار مالی آن هـم با این میزان 
نقدشـوندگی در اختیـار نداشـتیم و سـبد سـرمایه گذاران معمـوال از اوراق بهـادار مبتنی بر حقوق مالکانه شـرکت ها تشـکیل 
می شـد و همیشـه ایـن دغدغـه وجـود داشـت که سـبد سـرمایه گذاران مبتنی بر یـک کاال و یـک دارایی امن نیسـت. بـه همین دلیل 
اگـر شـخصی می خواسـت سـبد پرتفـوی خـود را متنـوع کنـد باید سـهام خـود را می فروخـت و از بـازار با ریسـک قابل توجـه خارج 

می شد و کاالی فیزیکی مثل سکه خریداری می کرد. 

 قانون تازه
مزیت جدید بورس کاال

روح ا... فرهادی: مصوبه »مالیات بر عایدی سرمایه« مجلس، 
سرمایه گذاران را جذب بورس کاال می کند
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  ظرفیت افزایش کاالها در ابزار گواهی سپرده
ــه  ــارت« در ادام ــپهر پ ــه س ــزاری »گنجین ــر کاالی کارگ مدی
صحبت هایــش تصریــح کــرد: ایــن اوراق، امــروز بــرای 
ــود  ــتفاده می ش ــاورزی اس ــوالت کش ــی محص ــکه و برخ س
امــا ایــن امــکان را دارد کــه بــرای هــر کاالیــی مورد اســتفاده 
قــرار گیــرد و افــراد کاالهــا را بــه صــورت اوراق مبادلــه کننــد. 
ــت  ــورای رقاب ــوی ش ــه از س ــی ک ــرای محصوالت ــه ب البت
ــتوری دوره ای  ــای دس ــود و قیمت ه ــت می ش ــن قیم تعیی
دارد؛ ماننــد کاالهــای پتروشــیمی یــا گروهــی از محصــوالت 
صنعتــی، در شــرایط فعلــی نمی تــوان از ایــن ابــزار اســتفاده 
کــرد. امــا می تــوان بــرای محصــوالت پایــه ای ماننــد ســنگ 
آهــن و ســیمان، گواهــی ســپرده را مــورد اســتفاده قــرار داد. 

  گواهی سپرده یک تضمین 
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا رونــق گرفتــن معامــات کاالیــی با 
ایــن شــیوه، قطعــا دیگــر معامله گــران نیــز بــه اســتفاده از 
گواهــی ســپرده ترغیــب خواهنــد شــد، توضیــح داد: یکی از 
مزیت هــای گواهــی ســپرده، بحــث تضمیــن معامله اســت. 
بــه ایــن صــورت کــه اســتفاده از گواهــی ســپرده بــه عنــوان 
تضامیــن، انگیــزه زیــادی را در افــراد ایجــاد خواهــد کــرد تــا 

از اوراق بــرای معاملــه کاالیــی اســتفاده کننــد. 
ایــن کارشــناس بــازار کاالیــی متذکــر شــد: یکــی از کاالهایــی 
کــه امــروز بــه صــورت گواهــی ســپرده در بــورس کاال مــورد 
ــت  ــازار ظرفی ــن ب ــرد، ســکه اســت. ای ــرار می گی ــه ق معامل
ــتر  ــور بیش ــدن و حض ــترده تر ش ــرای گس ــی ب ــیار باالی بس
ــازار  ــن ب ــد در ای ــر ســکه بتوان ــراد را خواهــد داشــت. اگ اف
به خوبــی تثبیــت و وارد بــازار مشــتقه شــود، شــاید هماننــد 

گذشــته بتــوان روی ورود دالر بــه ایــن بــازار نیــز فکــر کــرد.
ابهام مالیات گواهی سپرده رفع شد

ــوص  ــه در خص ــکاتی ک ــی از مش ــه یک ــاره ب ــا اش ــرور ب پ
ــد،  ــرح می ش ــازار مط ــاالن ب ــوی فع ــپرده از س ــی س گواه
ــوان کــرد: ایــن مشــکل بحــث عــدم شــفافیت گواهــی  عن
ــود. در واقــع، هــر کاالیــی کــه  ــات ب ســپرده در بحــث مالی
بــه بــازار وارد می شــود، نخســتین بحــث مطرح شــده 
ــت.  ــات اس ــت مالی ــی پرداخ ــوع چگونگ ــاره آن موض درب
ایــن مشــکل مهــم به تازگــی در ابزارهــای نویــن بــورس کاال 
ــن از  ــه ابزارهــای نوی ــل برطــرف شــده و هم ــه طــور کام ب
ــا  ــب،  ب ــن ترتی ــه ای ــاف شــده اند. ب ــات مع پرداخــت مالی
ــد نقــش  ــزار می توان ــن اب ــی، ای ــام مالیات ــع مشــکل ابه رف
بســیار مهمــی را در بــورس کاال بــازی کنــد. در واقــع، هــر ابزار 
ــی زمــان خواهــد  ــورس می شــود؛ مدت ــه وارد ب ــدی ک جدی
بــرد تــا شــناخته شــود و مــورد اســتقبال معامله گــران قــرار 
گیــرد، کمــا اینکــه در مــورد ســکه نیــز اکنــون ایــن اتفــاق 

ــاده اســت.  افت
می توانــد  کاالیــی  ســپرده  گواهــی  او،  گفتــه  بــه 
ــد.  ــدار باش ــرف خری ــت از ط ــک قیم ــش دهنده ریس پوش
ــم  ــازمان تنظی ــوی س ــا از س ــی از کااله ــورد برخ ــی در م ول
ــا  ــن کااله ــه ای ــود ک ــال می ش ــی اعم ــازار محدودیت های ب
ــی  ــال، گواه ــور مث ــه ط ــد. ب ــه می کن ــش مواج ــا چال را ب
ســلف مــوازی در محصوالتــی ماننــد فــوالد، ورق و میلگــرد 
ــدان  ــل، چن ــزار در عم ــن اب ــی ای ــا فیزیک ــد ام ــر ش منتش
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت. اگــر ایــن کاالهــا بخواهــد در 
گواهــی ســپرده موفــق باشــد بایــد مشــکل ورود دســتوری 

ــود. ــل ش ــذاری ح ــه قیمت گ ب

رفع ابهام مالیاتی، برگ برنده توسعه گواهی سپرده کاالیی
امیر مسعود پرور: گواهی سپرده ریسک قیمت خریدار را پوشش می دهدامیر مسعود پرور: گواهی سپرده ریسک قیمت خریدار را پوشش می دهد

حسـینعلی ایوبـی/  یـک کارشـناس بـازار کاالیی بـا تاکید بر اینکه ابـزار گواهی سـپرده اکنون در بـورس کاال جایـگاه ویژه ای 
دارد گفـت: ایـن جایـگاه ویـژه بـه دلیل مهیا شـدن زیرسـاخت الزم در بورس اسـت. عـاوه بر ایـن، امروز مشـکاتی که در 
بحـث معرفـی ایـن ابـزار وجـود داشـت، مرتفـع و مزایای زیـادی از جملـه معافیـت مالیاتی برای آن تعریف شـده اسـت. 
امیرمسـعود پـرور خاطرنشـان کـرد: با پرزنـت کردن انبارهـای نگهداری کاال کـه این انبارها در مورد سـکه، بانک ها هسـتند؛ قبض های 
انبـار گواهـی سـپرده بـه عنوان وسـیله مبادله و یک اهـرم تامین مالی عمل می کنـد  و دارنـدگان آن می توانند اوراق خـود را در مقابل 
بازارهـای دیگـر »هـج« کننـد. او اظهـار کـرد: ایـن ابزار در همیـن مدتی که در بـورس کاال مورد اسـتفاده قـرار می گیرد به دلیـل مزایای 

قابل توجه آن، بسیار مورد اقبال قرار گرفته است.



نمای بازار
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در ایــن دوره، برخــاف هدفــی کــه دولــت بــرای تحقــق عدالــت 
ــوالت  ــا محص ــرد ت ــعی می ک ــت و س ــر داش ــی در س اجتماع
متنــوع تولیــدی خــود را بــا قیمتــی پایین تــر از بــازار بــه دســت 
مصرف کننــده برســاند، امــا در پیچ وخــم صــدور حواله هــا و 
امضاهــای طایــی، کاال تقریبــا بــا قیمتــی برابــر بــا بــازار آزاد بــه 
ــط  ــان، فق ــن می ــده می رســید و در ای ــردم و تولیدکنن دســت م
ــودهای  ــی و آزاد س ــرخ دولت ــاد ن ــی زی ــکاف قیمت ــده ای از ش ع
ــرای  ــن شــرایط ب ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای کان می بردن
کاالهــای اساســی کــه حکــم مــواد اولیــه بــرای تولیــد داشــت، 
بــه مراتــب بدتــر از کاالهــای مصرفــی خانــوار بــود. چــرا کــه بــه 
هــر روی دولــت بــا اجــرای سیاســت کوپــن تــا حــدودی مــواد 
غذایــی ضــروری را بــا ســهمیه بندی بــه دســت مــردم می رســاند 
امــا سیســتم حوالــه ای توزیــع مــواد اولیــه تولیــد ماننــد فلــزات 
اساســی، محصــوالت کشــاورزی اساســی، محصوالت پتروشــیمی 
ــه گرانــی محصــوالت  ــا حضــور دالالن ب ــر اینکــه ب و ... عــاوه ب
ــدت  ــز به ش ــور را نی ــد کش ــش تولی ــد، بخ ــر می ش ــی منج نهای
متضــرر کــرده بــود. تولیدکننــدگان مجبــور بودنــد محصــول خود 
را بــا قیمتــی بــه مراتــب پایین تــر از بــازار عرضــه کننــد، در حالــی 

کــه بــه چشــم مــی دیدنــد کــه محصــول آنهــا بــا چنــد برابــر 
ــه دســت می شــود. ــازار دســت ب قیمــت در ب

در ایــن برهــه زمانــی هرچنــد هماننــد اکنــون بســیاری از مدیران 
و قیمت گــذاری  تفکــر دولتــی  بــه  به شــدت  و مســئوالن 
ــر  ــن تفک ــدد ای ــی مشــکات متع ــد، ول ــد بودن دســتوری پایبن
ــم  ــرای تنظی ــی ب ــارب جهان ــتفاده از تج ــوی اس ــه س ــا را ب آنه
ــه  ــرمایه ک ــازار س ــای ب ــدی از ابزاره ــی و بهره من ــای کاالی بازاره
ســابقه طوالنــی در کشــور دارد، متقاعــد کــرد. بدیــن ترتیــب، در 
ــازار  ــه ایجــاد ب نخســتین ســال های دهــه ۸۰، احســاس نیــاز ب
شــفاف بــرای تســهیل معامــات و کشــف نــرخ قیمــت کاالهــای 
اساســی و مــواد اولیــه واســطه ای بــر اســاس مکانیــزم عرضــه و 
تقاضــا، در شــهریور ۱۳۸۲ بســتر ایجــاد ســازمان کارگــزاران بــورس 
فلــزات تهــران بــه عنــوان اولیــن بــورس کاالی کشــور را فراهــم 
ــاورزی  ــورس کاالی کش ــزاران ب ــازمان کارگ ــد س ــال بع ــک س و ی

شــروع بــه فعالیــت کــرد.
دو ســال پــس از راه انــدازی دومیــن بــورس کاالیــی کشــور، گام 
بلندتــری برداشــته شــد و بــا بازنگــری و تصویــب قانــون بــازار 
اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران در ســال ۱۳۸۴ و تصمیــم 

برند شدن، پاداش ایستادگی
 بورس کاال در آستانه  بورس کاال در آستانه 1414 سالگی با دفاع از مکانیزم بازار، عرصه را بر رانتخواران تنگ کرد سالگی با دفاع از مکانیزم بازار، عرصه را بر رانتخواران تنگ کرد

سـیاوش ضرابـی/  تـا پیـش از سـال ۱۳۸۲ که اولین تکه پازل بـورس کاالی ایران با آغاز فعالیت سـازمان کارگـزاری بورس فلزات 
تهـران شـکل گرفـت، فضـای اقتصـاد ایـران، دچار عطـش یافتن راهـی برای خـروج از رونـد حاکم مبتنـی بر رانـت و امضاهای 
طایـی بـود. ایـن رونـد، از آنجـا قـدرت گرفته بود کـه بعد از پیـروزی انقاب اسـامی، نه فقط صنایـع مادر و اصلـی بلکه حلقه 

دوم و سوم صنایع هم به دولت سپرده شد و به این ترتیب، دولت و سبک مدیریتی آن، فعال بامنازع اقتصاد ایران بود. 
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ــم  ــاورزی در ه ــزات و کش ــای فل ــورس، بورس ه ــی ب ــورای عال ش
ادغــام و بــورس کاالی ایــران تشــکیل شــد و از ابتــدای مهرماه ســال 

۱۳۸۶ فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

  مدافع مکانیزم بازار
اکنــون در آســتانه ۱۴ ســالگی شــرکت بــورس کاالی ایــران، بــا وجــود 
تمــام مقاومت هــا و کارشــکنی هایی کــه از ســوی ذی نفعــان صــورت 
گرفتــه و همچنــان ادامــه دارد، یکــی از بازوهــای بــازار ســرمایه ایران 
ــه اســت. در  ــران دســت یافت ــی در اقتصــاد ای ــگاه بی بدیل ــه جای ب
واقــع، بــورس کاال بــه مدافــع اصلــی مکانیــزم بــازار و کشــف قیمــت 
بــر اســاس عرضــه و تقاضــا تبدیــل شــده اســت و بــا وجــود تمــام 
ــرد و  ــورت می گی ــتگاه ها ص ــایر دس ــوی س ــه از س ــی ک دخالت های
ســرعت دســتیابی کامــل ایــن شــرکت را بــه اهــداف اصلــی خــود 
ــراردادن  ــا ق ــادی توانســته اســت ب ــا حــدود زی ــا ت ــرده، ام ــد ک کن
قیمــت، عرضــه و تقاضــا و نــام خریــدار و فروشــنده، بــازار کاالهــای 
اساســی و حســاس کشــور را شــفاف کنــد؛ شــفافیتی کــه تــا پیش از 
آن وجــود نداشــت.عملکرد قابــل توجــه بــورس کاال باعــث شــده تــا 
ســازوکار آن حتــی بــرای مدیــران دولتــی و نماینــدگان مجلــس هــم 
مفــری بــرای رهایــی از رانــت و مبــادالت غیرشــفاف باشــد. بر همین 
اســاس، بــه محــض تصمیم مســئوالن بــرای ســاماندهی بــازاری که 
بــا مشــکات متعــدد روبروســت، عرضــه در بــورس کاال نخســتین و 

تنهــا گزینــه روی میــز اســت. 
 

  قابلیتی که نمی توان نادیده گرفت
اکنــون بــا وجــود اینکــه همچنــان مکانیــزم بــازار بــه عنوان دشــمن 
فســاد و رانــت خــود دشــمنان بســیاری دارد، امــا کارنامــه ای از خود 
بــر جــای گذاشــته کــه امــکان نادیــده گرفتنــش نیســت. بایــد از 
قابلیت هــای ایــن بــازار بهــره بــرد و ســایر بازارهــا را بــه آن ســپرد.
بدیــن ترتیــب هــرگاه بحــث قیمت گــذاری بــه میــان می آیــد، 
نــام بــورس کاال مطــرح می شــود. بــه طــوری کــه بــه خصــوص 
ــای  ــه کااله ــل توج ــد قاب ــاهد رش ــر ش ــای اخی ــال ه در س
ــتیم و  ــورس کاال هس ــف ب ــای مختل ــده در رینگ ه پذیرش ش
در کنــار کاالهــای کشــاورزی، فلــزات و ... مســئوالن بــرای عرضــه 
کاالهــای مهمــی نظیــر مســکن و خــودرو نیــز در ایــن شــرکت 
اصــرار دارنــد. در واقــع بــازار ســرمایه از چنــان تنــوع باالیــی در 
ابزارهــا و روش هــای معاملــه کاالهــای مختلــف برخــوردار اســت 
ــه  ــوان ب ــا را می ت ــیاری از کااله ــازی، بس ــا استانداردس ــه ب ک

ــپرد.  ــازار س ــن ب ــای ای مکانیزم ه
ــورس کاال  ــاق شیشــه ای ب ــه ات ــه ب ــی ک ــار مدیران ــون در کن  اکن
ــت  ــز از آن حمای ــی نی ــدگان واقع ــد، تولیدکنن ــاد کرده ان اعتم
ــردن  ــاه ک ــرمایه کوت ــازار س ــای ب ــی از مزای ــه یک ــد چراک می کنن
دســت دالالن و واســطه هایی اســت کــه دســترنج تولیدکننــدگان 
را از آن خــود می کننــد. بدیــن ترتیــب محصــول تولیدکنندگان به 

جــای دســت بــه دســت شــدن توســط واســطه ها بــه صــورت 
مســتقیم و بــا معیارهــای روشــن و بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا 
بــه طــور مســتقیم بــه تابلــو مــی رود و ســودی کــه تــا پیــش از 
ــده مــی رود.  ــب تولیدکنن ــه جی ــب دالالن می شــد، ب ــن نصی ای
ــر  ــرای ه ــود دارد ب ــورس کاال وج ــه در ب ــی ک ــای متنوع ابزاره
تولیدکننــده و کاالیــی و بــا شــرایط خــاص تناســب دارد. بدیــن 
ترتیــب ایــن بــازار از انعطــاف باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن 
بــازار هرچنــد بــازار فیزیکــی ســهم قابــل توجهــی در معامــات 
دارد، امــا همــراه بــا آن ابزارهــای مالــی نویــن نیــز توســعه پیــدا 

کــرده اســت.

  مقاومت هایی که جواب داد
ــیاری از  ــای بس ــورس کاال، نمونه ه ــاله ب ــدود ۱۴ س ــخ ح در تاری
مقاومــت مدیــران ایــن شــرکت در برابــر تصمیماتی کــه مکانیزم 

ــدازد، وجــود دارد.   ــه خطــر می ان ــازار و عرضــه و تقاضــا را ب ب
ــی  ــه کارای ــان ب ــر ایم ــاوه ب ــا ع ــن مقاومت ه ــام ای ــه تم البت
ــم  ــی ه ــی محکم ــتوانه قانون ــرمایه از پش ــازار س ــای ب ابزاره
ــورس  ــگاه ب ــه جای ــی ب ــگاه قانون ــر ن ــوده اســت. اگ برخــودار ب
ــرای اتصــال  ــازاری متشــکل ب ــورس کاال ب کاال داشــته باشــیم، ب
ــی  ــورس کاال محل ــون، »ب ــت. در قان ــر اس ــه یکدیگ ــا ب بنگاه ه
بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا کــه در آنجــا کشــف قیمــت صــورت 
می گیــرد«، تعریــف شــده اســت. قوانینــی هــم پشــتوانه بــورس 
ــد  ــن دیگــری مانن ــون ســال ۸۴، قوانی ــر از قان کاال هســتند؛ غی
ــف  ــازار تعری ــن ب ــورد ای ــا در م ــعه ابزاره ــون توس ــاده ۱۸ قان م
شــده کــه طبــق آن دولــت مکلــف اســت کاالی پذیرفته شــده در 

ــد. ــارج کن ــذاری خ ــام قیمت گ ــورس را از نظ ب
همان گونــه کــه اشــاره شــد، هرچنــد برخــی دخالت هــا باعــث 
شــده اســت تــا کاالهایــی کــه در بــورس کاال پذیــرش شــده اند، 
ــود،  ــارج نش ــت خ ــذاری دول ــام قیمت گ ــل از نظ ــور کام ــه ط ب
ــی  ــازار ســرمایه اجــازه دخالت های ــران ب ــا مقاومــت مدی ــا ب ام
کــه ذات بــازار ســرمایه را زیــر ســوال می بــرد، داده نشــده اســت. 
یکــی از نمونه هــای اخیــر ایــن مقاومــت در خصــوص کاهــش 
ــه ۷۰  ــه ب ــوالد از ۸۰ درصــد کشــورهای منطق ــی ف ســقف قیمت
درصــد بــود کــه بــا واکنــش جــدی مدیــران بــورس کاال مواجــه 

شــد و بــا پشــتیبانی کارشناســان ایــن حــوزه نتیجــه داد.
هرچنــد هنــوز تــا رســیدن بــورس کاال بــه ظرفیت هــای نهایــی 
خــود فاصلــه زیــادی داریــم، امــا در شــرایط فعلــی ایــن شــرکت 
مقاومــت  دســتوری  قیمت گــذاری  وسوســه های  برابــر  در 
ــیاری را  ــود بس ــاله خ ــه ۱۴ س ــک ب ــیر نزدی ــد و در مس می کن
همــراه خــود کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان 
ایــن بــازار دشــمنانی نیــز دارد کــه عمــده آنهــا در میــان دالالن و 
رانــت جویــان قــرار دارنــد. امــا هیــچ یــک از ایــن دشــمنی ها 

مانــع توســعه بــورس کاال نشــده اســت. 
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

ــام  ــکار نظ ــارت های آش ــل خس ــه دلی ــر ب ــال های اخی  در س

قیمت گــذاری دســتوری، گرایــش بــه مکانیــزم بــازار بــر اســاس 
ــد  ــوان امی ــا می ت ــت، آی ــده اس ــت ش ــا تقوی ــه و تقاض عرض

داشــت کــه ایــن گرایــش تفکــر غالــب اقتصــاد شــود؟
از نگاهــی کلــی، دو نــوع تفکــر در حــوزه اقتصــاد قابــل تفکیــک 
ــت و  ــتن قیم ــه داش ــت نگ ــه ثاب ــاد دارد ک ــی اعتق ــت؛ یک اس
ــد اســت  ــع مــردم اســت و دیگــری معتق ــه نف ــذاری ب قیمت گ
تنهــا بــر اســاس مکانیــزم بــازار و عرضه وتقاضــا قیمت هــا 
ــورس  ــارز آن ب ــداق ب ــه مص ــود ک ــم می ش ــازار تنظی ــرل و ب کنت

ــت. کاالس
ــر در  ــه دهه هــای اخی ــد تجری ــه اشــاره کردی ــه ک ــا همان گون ام
ــال  ــه دنب ــه ب ــه تفکــری ک ــران نشــان داده اســت ک اقتصــاد ای
قیمت گــذاری اســت در نهایــت بــه ضــرر مصرف کننــده و 
ــادی از  ــیار زی ــای بس ــه نمونه ه ــود ک ــام می ش ــده تم تولیدکنن
ــون وجــود  ــی یکــی از مشــکاتی کــه هم اکن آن وجــود دارد. ول
دارد، مداخلــه بــا روش هــای مختلف در ســازوکار بورس کاالســت. 
درواقــع اگــر در بــورس کاال محصولــی را زیــر قیمــت بــازار عرضــه 

کنیــم بــه طــور قطــع بــا قیمــت کمتــر بــه دســت مصرف کننــده 
ــن  ــود. بنابرای ــر می ش ــت منج ــاد ران ــه ایج ــا ب ــد و تنه نمی رس
بــرای اســتفاده کامــل از مزیت هــای بــورس کاال مداخاتــی کــه 
همچنــان در خصــوص برخــی از کاالهــا از ســوی دولــت صــورت 

ــود. ــف ش ــد متوق ــرد بای می گی

 بورس های کاالیی در سایرکشورها چگونه عمل می کنند؟
دلیــل اصلــی ایجــاد بورس هــای کاالیــی در جهــان، تنظیم گــری 
ــد  ــی در تولی ــل توجه ــهم قاب ــه س ــی ک ــت. محصوالت ــازار اس ب
ناخالــص داخلــی دارنــد، در بــورس کاال عرضــه و قیمــت آنهــا بــر 
ــران  ــزم شــفاف عرضــه و تعییــن می شــود. در ای اســاس مکانی
هــم بــه همیــن دلیــل محصوالتی ماننــد  فــوالد، زعفــران، مس و 
... بــه دلیــل اهمیــت باالی شــان وارد بــورس کاال شــد. دولت هــا 
بــا ایــن راهــکار کل یــک زنجیــره را تنظیــم می کننــد، زیــرا وقتــی 
ــت  ــتی اس ــع پایین دس ــه صنای ــاده اولی ــه م ــتی ک کاالی باالدس
ــف  ــی آن کش ــت واقع ــپاریم و قیم ــازار می س ــزم ب ــه مکانی را ب
ــر  ــم تاثی ــتی ه ــوالت پایین دس ــام محص ــر روی تم ــود، ب می ش

 ارتباط معنادار عدم مداخله دولت با موفقیت بورس کاال
 عسگری مارانی: اغلب مقامات دولتی برای تنظیم هر بازار آشفته ای، مکانیزم بورس کاال را پیشنهاد می کنند عسگری مارانی: اغلب مقامات دولتی برای تنظیم هر بازار آشفته ای، مکانیزم بورس کاال را پیشنهاد می کنند

علـی افاکـی/ سال هاسـت کـه دو تفکـر قیمت گـذاری دسـتوری و مکانیزم بـازار در اقتصاد یـاران در برابـر هم قـرار دارند. از 
یـک سـو، طرفـداران قیمت گـذاری اعتقـاد دارنـد که با ایـن روش از مصرف کننـده حمایت می کنند و در سـوی دیگر کسـانی 
هسـتند کـه بـا تکیـه بر تجربه چهـار دهه گذشـته قیمت گـذاری را نه تنها به سـود بلکه به زیـان مصرف کننـده و تولیدکننده 
می داننـد. در ایـن میـان از سـال ۱۳۸۶ بـورس کاالی ایـران بـه عنـوان مرجعی برای مکانیزم بازار در کشـور شـکل گرفته اسـت تا بدین 
ترتیـب، کفـه طرفـداران اقتصـاد بـازار سـنگین تر شـود. هرچنـد، همچنـان ردپـای مداخله هـا و قیمت گـذاری در برخـی از محصوالت 
پذیرش شـده در بـورس کاال آشـکار اسـت امـا ایـن بـورس توانسـته، در بسـیاری از بازارهـا و کاالها، کارآمدی کشـف قیمـت متکی بر 
عرضه و تقاضا و شـفافیت را به اثبات برسـاند. علی رضا عسـگری مارانی، کارشـناس خبره بازار سـرمایه، از جمله صاحب نظرانی اسـت 
کـه اعتقـاد دارد بـا وجـود تمـام مداخات، بـورس کاال در دفـاع از مکانیزم بـازار عملکرد موفقی داشـته و افزایش تمایل تصمیم سـازان 

به این بازار برای تنظیم بازارهای حساس کشور مؤید آن است.
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می گــذارد و دیگــر نیــازی نیســت کل زنجیــره تنظیم و کنترل شــود. 
بــه عنــوان نمونــه، طــی ســالیان گذشــته کــه اهمیــت پنبــه افزایش 
ــوان کاالی  ــه عن ــا ب ــورس کاال شــد ت ــن محصــول وارد ب ــت، ای یاف
باالدســتی تنظیــم شــود. بنابرایــن دیگــر نیــازی نیســت محصوالت 
ــول  ــی محص ــرا وقت ــوند، زی ــورس ش ــه ب ــم وارد عرض ــاجی ه نس
اصلــی بــر اســاس مکانیــزم بــازار عرضــه شــود تــا انتهــای زنجیــره 

ــود. ــم می ش تنظی
ــادی  ــر اقتص ــرای ه ــه ب ــی ک ــا کاالهای ــاس در دنی ــن اس ــر همی ب
ــهمی دارد  ــی س ــص داخل ــد ناخال ــی دارد و در تولی ــت باالی اهمی
وارد بــورس کاال می شــود. بــرای مثــال در برزیــل شــکر و در آمریــکا 
آب پرتقــال و در ســایر کشــورها کاکائــو، محصــوالت کشــاورزی و ... 
کاالهــای اصلــی در بــورس کاالســت. بدیــن ترتیــب عاوه بــر تنظیم 

ــز شــفاف می شــوند.  ــی نی ــی بازارهــای صادرات ــازار داخل ب

 چالش های اصلی بورس کاالی ایران چیست؟ 

اگــر بــرای کاالیــی کــه وارد بــورس شــده اســت، مکانیزمــی 
ــم.  ــت کرده ای ــاد ران ــد ایج ــاق نیفت ــراج اتف ــه ح ــم ک ــی کنی طراح
مکانیزم هایــی ماننــد ســامانه »بهین یــاب« وزارت صمــت کــه 
ــول را  ــن محص ــد ای ــی بای ــراد خاص ــط اف ــد فق ــخص می کن مش

خریــداری کننــد یــا مقرراتــی کــه بــرای مثال 
ــف  ــا نص ــر ب ــد قی ــه بای ــد ک ــن می کن تعیی
ــرای آســفالت جــاده و خیابان هــا  قیمــت ب
ــرای  ــل ناکارآمــدی، ب ــه دلی عرضــه شــود، ب
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــش زا می ش ــورس کاال چال ب
ــد   ــی می افت ــره اتفاقات ــن زنجی ــن در ای ای
ــرای  ــی ب ــزم کنترل ــچ مکانی ــر هی ــه دیگ ک
ــا  ــدارد و دولت ه ــود ن ــر آن وج ــارت ب نظ
هــم اغلــب مجــال و تمرکــزی بــرای پیگیری 
و رفــع ایــن کاســتی ها ندارنــد و گاهــی 
تصمیم هــا و مصوبــات دولتــی، خــود عامــل 
ــورس کاال  ــه ب ــدی ب ــش جدی ــل تن تحمی
ــدف  ــا ه ــران ب ــا تصمیم گی ــود. مث می ش
کاهــش قیمت هــا در بــازار مســکن بــا 
قیمت گــذاری دســتوری فوالدســازان را ناچــار 
می کننــد تــا محصــوالت خــود را زیــر قیمــت 
بــازار عرضــه کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
قیمــت فــوالد بایــد برگرفتــه از نــرخ جهانی و 
مبتنــی بــر مکانیــزم عرضــه و تقاضــا تعییــن 
شــود. رعایــت نکــردن همیــن نکتــه بدیهــی 
ــادی  ــی زی ــکاف قیمت ــا ش ــده ت ــب ش موج
ــرخ آزاد کاالهــای  ــی و ن ــان قیمــت دولت می
مشــمول قیمت گــذاری دســتوری ایجــاد 
ــده  ــان تولیدکنن ــه زی ــه فقــط ب ــه ن شــود ک

ــل قاچــاق گســترده بســیاری از  ــه عام ــده اســت، بلک و مصرف کنن
ــوص  ــن خص ــود. در همی ــز می ش ــارج نی ــه خ ــوالت ب ــن محص ای
ــد  ــت از تولی ــعار حمای ــا ش ــه ب ــوالدی ک ــیوه نامه ف ــفانه ش متاس
ــد کاذب را  ــه تولی ــد، زمین ــاغ ش ــتی اب ــای پایین دس در واحده
فراهــم آورد. در شــرایطی کــه ساخت وســاز در کشــور راکــد اســت 
ــی  ــدارد شــاهد آمارهای ــادی ن ــق زی ــز رون ــی نی و پروژه هــای عمران
ــرد و ...  ــوالد، میلگ ــد ف ــی مانن ــرف محصوالت ــزان مص ــد می از رش

ــه خــارج اســت. هســتیم کــه ریشــه آن قاچــاق ب

ــا  ــی کااله ــه ای برخ ــه یاران ــل عرض ــه دلی ــد ب ــده ای معتقدن  ع
ماننــد حامل هــای انــرژی یارانــه ای بــه تولیدکننــدگان، اســتفاده از 
ــاع و درســت اســت ...   ــل دف ــذاری دســتوری، قاب راهــکار قیمت گ
ــی  ــات ارزان دولت ــه از امکان ــم ک ــم می کنی ــع را مته ــی از صنای برخ
ــرای  ــند. ب ــران می فروش ــود را گ ــول خ ــد و محص ــتفاده می کنن اس
ــرژی ارزان  ــده از حامل هــای ان ــه تولیدکنن ــه می شــود ک ــال گفت مث
ــری  ــت کمت ــا قیم ــود را ب ــول خ ــد محص ــد و بای ــتفاده می کن اس
عرضــه کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت هیــچ منتــی بــر 
ــت  ــه ۱۴۰۰ قیم ــه اوال در بودج ــرا ک ــدارد، چ ــدی ن ــای تولی واحده
ــه  ــان و منطق ــای جه ــطح قیمت ه ــه س ــا ب ــیاری از حامل ه بس
رســیده اســت. بــرای مثــال قیمــت بــرق بــا ترکیه 
ــا را  ــرق دنی ــای ب ــن نرخ ه ــی از گران تری ــه یک ک
دارد برابــری می کنــد. در خصــوص گاز نیــز دلیــل 
ــرخ جهانــی نرســیده،  ــه ن ــوز ب اینکــه قیمــت هن
ــوص آب  ــت. در خص ــی اس ــازار صادرات ــود ب نب
ــد  ــزرگ مانن ــد ب ــای تولی ــیاری از واحده ــز بس نی
ــرمایه گذاری  ــا س ــمه ب ــس سرچش ــو و م چادرمل
ــه  ــا ب ــه، آب را از دری ــط لول ــیدن خ ــود و کش خ
واحدهــای خــود منتقــل کرده انــد. ضمــن اینکــه 
واحدهایــی مثــل چادرملــو نیــروگاه نیــز خریداری 
ــد  ــت نبای ــن دول ــاخته اند. بنابرای ــا س ــد ی کرده  ان
منتــی بــر ســر واحدهــای تولیــدی بــزرگ داشــته 
ــز در  ــی ارزان نی ــواد معدن ــوص م ــد. در خص باش
ســال ۱۳۹۲ آنقــدر بهــره مالکانــه را افزایــش دادند 

ــد. ــی نمی مان ــی باق ــه جــای صحبت ک

ــورس کاال  ــت ب ــرای تقوی ــر ب ــای موث  راهکاره
ــت؟ چیس

ــورس  ــون وارد ب ــه هم اکن ــی ک ــر کاالهای ــاوه ب ع
کاال شــده اســت، بایــد تمــام کاالهایــی کــه امــکان 
ــرد  ــازار ک ــن ب ــورس را دارد وارد ای ــرش در ب پذی
ــا شــفاف شــود. هیــچ بنگاهــی  ــزم آنه ــا مکانی ت
ــه  ــان عرض ــا زی ــود را ب ــول خ ــد محص نمی توان
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــد و ای کن

ماننـــد  مکانیزم هایـــی 
»بهین یـــاب«  ســـامانه 
کـــه  صمـــت  وزارت 
مشـــخص می کنـــد فقـــط 
ـــن  ـــد ای ـــی بای ـــراد خاص اف
محصـــول را خریـــداری کننـــد 
ــرای  ــه بـ ــا مقرراتـــی کـ یـ
ــد  ــن می کنـ ــال تعییـ مثـ
ـــف  ـــا نص ـــر ب ـــد قی ـــه بای ک
ــفالت  ــرای آسـ ــت بـ قیمـ
خیابان هـــا  و  جـــاده 
عرضـــه شـــود، بـــه دلیـــل 
ـــورس  ـــرای ب ـــدی، ب ناکارآم
می شـــود چالـــش زا  کاال 
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قیمت گــذاری دســتوری برخــی از صنایــع ماننــد خــودرو هم اکنون 
بــا زیــان محصــول عرضــه می کننــد و ضمــن اینکــه صنعــت بــا 
ــهامدار  ــا س ــع میلیون ه ــود، مناف ــه می ش ــته مواج ــان انباش زی
مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن صنایــع نیــز پایمــال می شــود. باید 
ــرام  ــد، احت ــت می کن ــات پرداخ ــه مالی ــرمایه ای ک ــام س ــه نظ ب
ــد  ــرار می کنن ــات ف ــه از مالی ــی ک ــا بخش های ــا ب گذاشــت و تنه
بایــد برخــورد شــود. ایــن در حالــی اســت کــه تمــام کاالهایــی که 
در بــورس کاال عرضــه می شــود بــه صــورت شــفاف مالیــات خــود 
را می پردازند.مکانیــزم جهانــی قیمت گــذاری در حیطــه مدیریــت 
اســتراتژیک قــرار دارد، بــه ایــن معنــا کــه عرضــه بایــد بــر اســاس 
قیمــت تمام شــده روز و محاســبه تمــام هزینه هــا صــورت گیــرد 
و بــر همیــن اســاس، قیمــت جهانــی در هــر منطقــه و هــر فصــل 
تفــاوت دارد.بحــث دیگــر، حلقــه مفقــوده ای اســت کــه در توزیــع 
داریــم. توزیــع بــه دلیــل ســنتی بــودن مشــکات بســیاری دارد. 
در ســایر کشــورها بــا فعالیــت واحدهــای عمده فروشــی کــه کاال را 
بــا قیمــت تمام شــده عرضــه می کننــد، ایــن مشــکل حــل شــده 

اســت.

ــه  ــازار را چگون ــزم ب ــاع از از مکانی ــورس کاال  در دف ــه ب  کارنام
ارزیابــی می کنیــد؟

ــران ،  ــاد ای ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ــه ب ــورس کاال در مقایس ب
ــوان  ــه می ت ــدی ک ــا ح ــته ت ــری داش ــرد موفقیت آمیزت عملک
ــرده و  ــق ک ــود را محق ــداف خ ــد از اه ــش از ۸۰ درص ــت، بی گف
اگــر دخالت هــای دولتــی نبــود، ایــن رقــم می توانســت بیشــتر 
ــت در  ــه  دول ــورس کاال ک هــم باشــد. در واقــع هــر بخشــی از ب
آن حضــور نــدارد، شــاهد موفقیــت چشــمگیری بوده ایــم و ایــن 
بــورس در برآورده ســازی اهــداف و عملیاتــی کــردن مکانیــزم بــازار 
و عرضــه و تقاضــا، توانمنــد ظاهر شــده اســت. بــرای مثــال دلیل 
ــره، حضــور  ــا نق ــران ی ــات بورســی زعف ــود مشــکل در معام نب
ــه  ــه ب ــه ای ک ــت. نکت ــات اس ــن معام ــت در ای ــتن دول نداش
ــر اســاس ســازوکارهای خــود،  ــا ب ــورس کاال مجــال می دهــد ت ب
ایــن بازارهــا را تنظیــم و رضایــت فعــاالن بــازار را جلــب کنــد. امــا 
ــه  ــورس کاال کــه دولــت حضــور و مداخل در بخش هــای دیگــر ب
خــود را تحمیــل کــرده، کاســتی هایی مشــاهده می شــود و میــان 
ــا  ــد آمــده اســت. ام هدف گذاری هــا و خروجی هــا شــکافی پدی
بــا وجــود تمــام ایــن مداخــات و مشــکات، هم اکنــون بــورس 
کاال نقــش مهمــی دراقتصــاد ایــران بــازی می کنــد و در حــد تــوان 
خــود از مکانیــزم بــازار جانانــه دفــاع کرده اســت. به همیــن دلیل 
طــی ســال های اخیــر، اغلــب مقامــات دولتــی بــرای تنظیــم هــر 
ــد و در  ــورس کاال را پیشــنهاد می کنن ــزم ب ــازار آشــفته ای، مکانی ب
همیــن چارچــوب، طــرح ورود خــودرو بــه بــورس کاال هــم تدوین 
ــم  ــازار ه ــن ب ــورس، ای ــای ب ــتفاده از مزیت ه ــا اس ــا ب ــده ت  ش

سامان یابد. 
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و  مقاومت هـا  تمـام  وجـود  بـا  ضرابـی/  سـیاوش 
کارشـکنی هایی کـه برخـی مدیـران در رابطـه بـا بورس 
کاال انجـام می دادند، در سـال های اخیر شـاهد افزایش 
تمایـل مسـئوالن به این بازار هسـتیم تـا با بهره گیـری از مزیت ها 
و قابلیت هـای آن مشـکات و معضـات عدیـده بازارهـای کاالیی 
برطـرف شـود، اما اینکه چـرا مدیـران دولتی به بـورس کاال تمایل 
پیدا کرده اند، پرسشـی اسـت کـه محمدکاظم مهـدوی، مدیرعامل 
کارگـزاری آپادانـا به آن پاسـخ می دهـد. به اعتقاد این کارشـناس 
بـازار سـرمایه، آثـار مخـرب سیاسـت قیمت گـذاری دسـتوری و 
مداخلـه در اقتصـاد آنقـدر گسـترده اسـت کـه مدیـران دولتـی 
چـاره ای جز پذیـرش ابزارهـای بازار سـرمایه ندارنـد؛ ابزارهایی که 
طـی سـال های متمادی در تمام کشـورها تجربه موفقـی به همراه 

داشته است.

 ســرکوب قیمت هــا و مقاومــت در برابــر مکانیســم بــازار در اقتصاد 
ایــران چــه پیامدهایی داشــته اســت؟

ــازوکارهای  ــادی در س ــای زی ــاهد دخالت ه ــر، ش ــال های اخی در س
بــورس کاال هســتیم. وقتــی قیمــت جهانــی یــک کاال افزایــش یافتــه 
اســت، اگــر نتوانیــم در بــازار داخــل قیمــت واقعــی داشــته باشــیم، 
نتیجــه آن بــر هــم خــوردن نظــم بــازار و رشــد قاچــاق می شــود. بــر 
همیــن اســاس حتــی کاالهایــی کــه از نظــر اقتصــادی حمــل آنهــا به 
دلیــل حجیــم بــودن دشــوار اســت هــم بــه خــارج از کشــور قاچــاق 
شــد کــه در خصــوص کاالهــای قابل حمــل شــاهد قاچــاق چندبرابری 
هســتیم. عــاوه بــر ایــن، قیمت گــذاری دســتوری بخــش تولیــد را 
نیــز ناتــوان و فرســوده کــرده اســت و در مقابــل عده ای واســطه ســود 

سرشــاری از اختــاف قیمــت دولتــی و آزاد بــه دســت آورده انــد.
بــه طــور معمــول در اقتصــاد ایــران قیمت هــا را ســرکوب می کننــد 
و هنگامــی کــه شــرایط بحرانــی می شــود، شــاهد یــک ولنــگاری در 
قیمت هــا هســتیم چــرا کــه دیگــر بــا ســرکوب قیمــت امــکان ثبــات 
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ــا  ــام اقتصاده ــی در تم ــران دولت ــدارد. مدی ــود ن ــا وج قیمت ه
ــع  ــه دور از مناف ــور را ب ــی دانش مح ــول کارای ــور معم ــه ط ب
سیســتمی و حزبــی دنبــال نمی کننــد و تابع دســتورات هســتند. 
بــر همیــن اســاس در دولت هــای مختلــف نظــرات مدیریتــی و 

غیرکارشناســی خــود را بــه مدیــران تحمیــل کرده انــد.

  پــس چــرا مدیــران و مســئوالن بــه خصــوص در ســال های 
اخیــر بــه بــورس کاال تمایــل پیــدا کرده انــد؟

اینکــه مدیــران دولتــی و نماینــدگان مجلــس بــرای تنظیــم بــازار 
کاالهــا ســازوکار بــورس کاال را انتخــاب می کننــد بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه دیگــر راهــی ندارنــد و درواقــع مجبــور هســتند. وقتی 
مشــاهده می کننــد که بــا روش هــای ســنتی تولیدکننــدگان یکی 
ــاره ای  ــوند چ ــذف می ش ــت ح ــه رقاب ــری از چرخ ــس از دیگ پ
ــارت  ــه عب ــد. ب ــرمایه ندارن ــازار س ــازوکارهای ب ــاب س ــز انتخ ج
ــدگان  ــی و نماین ــران دولت ــی از مدی ــه بخش ــی ک ــر، در حال دیگ
ــتوری و  ــذاری دس ــا قیمت گ ــه ب ــد ک ــور می کردن ــس تص مجل
شــیوه های ســنتی قــادر بــه تنظیــم و مدیریــت بــازار هســتند، 
اجبارهــا و واقعیت هــای اقتصــادی بــه آنهــا نشــان داد کــه ایــن 
مســیر چاره ســاز نیســت. وقتــی کــه به رغــم اختصــاص منابــع 
هنگفــت بــرای پرداخــت یارانــه، همچنــان بــازار متعادل نیســت 
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــده ب ــت تعیین ش ــا قیم ــول ب و محص
ــدارد.  ــی ن ــن روش کارای ــه ای ــت ک ــخص اس ــد، مش نمی رس
ــه رو  ــا مشــکات جــدی روب ــز ب ــدگان را نی ــه تولیدکنن روشــی ک

ــتفاده از  ــاس، اس ــن اس ــر همی ــت. ب ــرده اس ک
ــورس کاال  ــازار ســرمایه در ب ابزارهــای شــفاف ب
تنهــا گزینــه شــده اســت. از ســوی دیگــر اگــر 
قــرار باشــد، روش هــای ســنتی تــداوم یابــد بــا 
ــم  ــه خواهی ــر مواج ــب بدت ــرایطی به مرات ش

شــد.
در ســال ۱۳۸۶ قیمــت شــیر یارانــه ای ۱۳۰ ناموت 
ــل  ــه دلی ــن دوره ب ــود. در ای ــده ب ــن ش تعیی
افزایــش شــدید هزینه هــا، همــه تولیدکننــدگان 
درخواســت کردنــد کــه قیمــت ۱۰ ناموت افزایش 
یابــد و بــه ۱۴۰ ناموت برســد. امــا شــخص 
رئیس جمهــور وقــت بــا ایــن درخواســت 
مخالفــت کرد. بــه گفتــه وی اینکه قیمــت دوغ 
بــه ۵۰۰ ناموت رســیده منطقــی نیســت. ایــن در 

حالــی اســت کــه در اقتصــادی کــه بــا تــورم باالیــی روبروســت، 
ــود. امــا شــخص  درخواســت ایــن افزایــش قیمــت طبیعــی ب
رئیس جمهــور وقــت در شــورای اقتصــاد بــه عنــوان متولــی ایــن 
حــوزه، نظــر تمــام اعضــا را رد کــرد. در ایــن دوره، بــه دلیــل اینکه 
ــا  ــیاری از آنه ــد، بس ــه رو بودن ــه روب ــار هزین ــا فش ــا ب گاوداری ه
گوســاله ها را ســر بریدنــد و نتیجــه ایــن کار کمبــود تولیــد شــیر 
و جهــش قیمتــی شــد. نمونه هــای مشــابه بســیاری در اقتصــاد 
ایــران وجــود دارد. وقتــی تولیدکننــده ســیمان مجبــور اســت که 
محصــول خــود را بــرای مثــال ۲۰ ناموت عرضــه کنــد و قیمــت آن 
در بــازار ۷۰ ناموت اســت، تنهــا ایــن فاصلــه ۵۰ تومانــی بــه جیب 

دالالن و عــده ای خــاص مــی رود.

  بورس کاال چه مزیت هایی نسبت به بازار سنتی دارد؟
در مجمــوع و در هــر شــرایطی ابزارهــای بازارســرمایه کارایــی و 
ــه روش هــای دولتــی دارد. در  ــری نســبت ب عملکــرد مطلوب ت
بــورس کاال محصــول بــر اســاس مکانیــزم بــازار یعنــی عرضــه و 
تقاضــا و رقابــت بــه صــورت شــفاف کشــف می شــود و دیگــر 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی در آن ندارن ــطه ها نقش دالالن و واس
تولیدکننــده هــم بــه دلیــل قیمــت واقعــی که کشــف می شــود، 
ــیاری  ــه بس ــر ک ــال اخی ــک س ــد.در ی ــا بمان ــر پ ــد س می توان
ــش  ــن پرس ــد ای ــد بای ــی می دانن ــادار را حباب ــورس اوراق به ب
را مطــرح کــرد کــه اگــر بــورس نبــود چــه اتفاقــی در اقتصــاد 
ــز  ــی نی ــورس کاالی ــرای ب ــوع ب ــن موض ــاد. ای ــران می افت ای
صــادق اســت.  در شــرایطی کــه اقتصاد 
ایــران بــا آن روبروســت، اســتفاده از 
ــل در  ــورس کاال ضــروری اســت. حداق ب
ــاس  ــر اس ــت ب ــف قیم ــازار کش ــن ب ای
ــی  ــورت واقع ــه ص ــا ب ــه و تقاض عرض
ــدگان  ــه واقعــی تولیدکنن انجــام و هزین
ــی  ــن در حال پوشــش داده می شــود. ای
اســت کــه در روش ســنتی، آســیب 
زیــادی بــه تولیدکننــدگان وارد می شــود. 
ــا ایــن حــال بایــد گفــت، در صورتــی  ب
ــل  ــارج تعام ــا خ ــران ب ــاد ای ــه اقتص ک
گســترده ای داشــته باشــد، بســیاری 
از مشــکات فعلــی اقتصــادی حــل 

خواهــد شــد.

ــی  ــران دولتـ ــه مدیـ اینکـ
مجلـــس  نماینـــدگان  و 
ـــا  ـــازار کااله ـــم ب ـــرای تنظی ب
را  کاال  بـــورس  ســـازوکار 
انتخـــاب می کننـــد بـــه 
ــه  ــت کـ ــل اسـ ــن دلیـ ایـ
دیگـــر راهـــی ندارنـــد و 
درواقـــع مجبـــور هســـتند
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

ــورس کاال  ــگاه ب ــوان یــک کارشــناس، وضعیــت و جای ــه عن   ب
دراقتصــاد ایــران را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه در ســایر بورس هــای کاالیــی جهــان ، بــه 
خصــوص کشــورهای صنعتــی، ســازوکارها بــا ایــران تفــاوت دارد. 
ــه جــای  ــده ب ــه طــور عم ــه درکشــورهای توســعه یافته ب چــرا ک
ــورد  ــی م ــای آت ــی و قرارداده ــای مال ــی، ابزاره ــات فیزیک معام
دادوســتد قــرار می گیــرد. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه وضعیــت 
اقتصــادی متفــاوت ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها، بــورس کاال 

در معامــات فیزیکــی هــم نقــش پررنگــی دارد.
البتــه، بــورس کاال در ایــران بدخواهــان بســیاری هــم دارد. طیفــی 
از مدیــران از شــفافیت معامــات بــورس کاال خرســند نیســتند و 
ترجیــح می دهنــد هماننــد دهــه ۶۰ معامــات بــه صــورت ســنتی 
و غیرشــفاف انجــام شــود. بــه همیــن دلیــل هجمه هایی از ســوی 
برخــی مدیــران دولتــی و شــماری از نماینــدگان مجلس بــه بورس 
ــورس  ــن ب ــردن ای ــرد و برخــی مشــکات را گ کاال صــورت می گی

ــورس  ــی ب ــه تعطیل ــر ب ــی کم ــات حت ــد و برخــی مقام می اندازن
کاال بســته بودنــد کــه موفــق نشــدند. بــا ایــن وجــود، هم اکنــون 
اتفــاق نظــر ایجــاد شــده کــه معامــات بورس کاال شــفاف اســت و 
در ایــن ســازوکار، فســاد و رانــت کمتــر می شــود. البتــه همان گونــه 
کــه اشــاره شــد هماننــد دیگــر بازارهــا کاســتی هایی هــم در بورس 
کاال وجــود دارد کــه البتــه اغلــب آنهــا ناشــی از ناهمراهــی ســایر 
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــورس اســت. ب ــن ب ــا ای ــط ب نهادهــای مرتب
ســامانه »بهین یــاب« کــه مســئول معرفــی متقاضیــان بــه بــورس 

کاالســت، تخلفاتــی صــورت می گیــرد.

  دلیــل کارشــکنی و ناهمراهــی برخــی مســئوالن بــا بــورس کاال 
؟ چیست

همان گونــه کــه اشــاره شــد، طــی ســال های گذشــته 
ــورس کاال  ــر ب ــیاری در براب ــکنی های بس ــا و کارش مقاومت ه
صــورت گرفــت. بــه طــوری کــه برخــی از مدیــران اگــر توانــش 

 سـیاوش ضرابـی/  ایـن روزهـا نـام بورس کاال بـا بازارهای کاالیـی گره خورده و هرگاه قرار اسـت بازاری به سـامان برسـد و 
متعـادل شـود، رینگ هـای شـفاف بـورس کاال گزینـه اصلـی روی میـز مدیران اسـت. این در حالی اسـت که بر خاف سـایر 
کشـورها، بـورس کاال در ایـران هنـوز بـا ظرفیت هـا و قابلیت هـای خـود فاصلـه دارد. در واقـع مداخاتـی کـه از سـوی 
وزارتخانه های دولتی و سـتادها و شـوراهای مختلف در سـازوکارهای آن صورت می گیرد، از شـتاب توسـعه این بازارکاسـته اسـت. با 
ایـن وجـود مـرور عملکـرد بیش از ۱۳ سـاله بورس کاال حاکـی از موقعیتی ویژه بـرای آن در اقتصاد اسـت، به گونه ای کـه این بورس به 

مأمنی برای مقابله با قیمت گذاری دستوری و رجوع به اقتصاد بازار تبدیل شده است. 
در همیـن خصـوص، بهادر شـمس، کارشـناس بـازار کاالیی و مدیرعامـل کارگزاری آرمان تدبیـر نقش جهان، جایگاه امـروزی بورس کاال 
را تحلیـل می کنـد. بـه گفتـه وی، در طـول فعالیت این بازار مخالفت های بسـیاری از سـوی مدیران سـنتی صورت گرفـت، اما به دلیل 

نقـش و اهمیتـی که سـازوکارهای این بـازار دارد، هیچ یـک از این مخالفت ها اثر نداشـت.

شفافیت گریزی، حلقه وصل مخالفان عرضه های بورسی
بهادر شمس:  اغلب کاستی های بورس کاال ناشی از ناهمراهی سایر نهادهای مرتبط با این بورس استبهادر شمس:  اغلب کاستی های بورس کاال ناشی از ناهمراهی سایر نهادهای مرتبط با این بورس است
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را داشــتند حتــی ایــن بــورس را تعطیــل می کردنــد. در ایــن زمینــه 
مدیــران برخــی از شــرکت ها کــه خــود ســهامدار بــورس کاال هــم 
هســتند، ترجیــح می دهنــد کــه محصــوالت خــود را در خــارج از 
بــورس کاال عرضــه کننــد یــا بــه صــورت حداقلــی ایــن کار را انجــام 
دهنــد. امــا بــه دلیــل ارتقــای نقــش بــورس کاال در اقتصــاد ایــران، 
ایــن دســت از مدیــران نتوانســتند در برابــر آن ایســتادگی کننــد. 
در واقــع بــورس کاال توانســته اســت در اقتصــاد ایــران کــه تمایــل 
زیــادی بــرای مداخلــه دولــت در آن وجــود دارد هــم موفــق عمــل 
ــه  ــازار عرض ــن ب ــه در ای ــی ک ــده کاالی ــه عم ــوری ک ــه ط ــد، ب کن
می شــود بــا مشــکات بــه مراتــب کمتــری نســبت بــه کاالهــای 
خــارج از بــورس مواجــه اســت. بــر همیــن اســاس و البتــه پــس از 
ســال ها تــاش، اکنــون ایــن بــورس جایــگاه خــود را در اقتصــاد 
ــه  ــئوالن ب ــران و مس ــه تصمیم گی ــرده و قاطب ــت ک ــور تقوی کش

ــودی  ــد صع ــد. رون ــاد دارن ــی آن اعتم کارای
ــه در  ــورس کاال ک ــده در ب ــای پذیرش ش کااله
ــکن و  ــه مس ــه آن ب ــر دامن ــای اخی ــال ه س
خــودرو نیــز کشــیده شــده، مهــر تاییــدی بــر 

ایــن تحــول اســت.

  بــرای بهبــود جایــگاه بــورس کاال چــه 
اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد؟

اگــر بخواهیــم بــا فســاد مقابلــه کنیــم بایــد 
ــوان  ــه عن ــورس کاال ب ــادالت در ب ــزان مب می
ــن  ــد. در ای ــش یاب ــفاف افزای ــازار ش ــک ب ی
ــی  ــن مال ــای نوی ــد از ابزاره ــوص بای خص
بیشــتر و متنوع تــری در بــورس کاال اســتفاده 
کنیــم. همچنیــن کاالهایــی را کــه هم اکنــون 
در بــورس انــرژی معاملــه می شــود، بــه 
راحتــی می توانســتیم در بســتر بــورس 
کاال وارد کنیــم، امــا ایــن بخــش از کاالهــای 
انرژی محــور از بــورس کاال جــدا شــد.اگر 
ــرش  ــورس کاال پذی ــدی در ب ــای جدی کااله

شــود و ابزارهــای معاماتــی توســعه یابــد، نقــش ایــن بــازار در 
ــا  ــی از کااله ــرش برخ ــه پذی ــود. البت ــر می ش ــاد پررنگ ت اقتص
ماننــد مســکن و امــاک دشــوار اســت و بــه تابلــوی ویــژه ای نیاز 
ــا  ــوان ب ــز می ت ــا را نی ــت از کااله ــن دس ــال ای ــن ح ــا ای دارد. ب
استانداردســازی وارد بــورس کاال کــرد. حتــی فراتــر از آن می تــوان 
اتفاقاتــی را کــه در حــوزه خصوصی ســازی در کشــور می افتــد، از 

ــرد. ــورس کاال هدایــت ک بســتر ب

ــرمایه  ــازار س ــل ب ــت کام ــران از ظرفی ــه در ای ــی اینک ــل اصل   دلی
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــده، چ ــتفاده نش اس

یکــی از نــکات مهــم ایــن اســت کــه نقــش و ســهم دولــت در بــازار 

ســرمایه باالســت کــه ایــن موضــوع عــاوه بــر بــورس کاال در بــورس 
ــانات  ــه آن نوس ــه نتیج ــود ک ــاهده می ش ــز مش ــادار نی اوراق به
شــدید ســال های اخیــر در بــورس اوراق اســت. طبــق قانــون بــازار 
ــی  ــورای عال ــید، ش ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۸۴ ب ــه در س ــرمایه ک س
بــورس در رأس قــرار دارد کــه وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی، رئیــس 
ایــن شوراســت. بدیــن ترتیــب دولــت نقــش مهمــی در اداره بــازار 
ســرمایه دارد. تاثیــر ایــن نــگاه دولتــی را در بورس کاال هم مشــاهده 
ــام  ــا از تم ــت ت ــده اس ــث ش ــه باع ــی ک ــی از دالیل ــم و یک می کنی
ظرفیت هــای ایــن بــازار اســتفاده نشــود، همیــن موضــوع اســت.

متاســفانه برخــی از نماینــدگان مجلس که دانــش الزم در حــوزه بازار 
ســرمایه ندارنــد و بــا ســازوکارهای آن آشــنایی کافــی ندارنــد، صــرف 
اینکــه قیمــت کاالهــا بایــد در بــازار ثابــت باشــد بــا بــورس کاال زاویه 
ــان  ــب در می ــازی مناس ــر فرهنگ س ــوی دیگ ــد. از س ــدا کرده ان پی
ــر از  ــت و مهم ت ــه اس ــورت نگرفت ــز ص ــردم نی م
آن برخــی از قوانیــن و مقــررات نیــز مشــکل دارد. 
ــد  ــازار ســرمایه نبای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــده  ــا نماین ــر ی ــم یــک مدی ــر تصمی تحــت تاثی
مجلــس قــرار گیــرد. در برخــی از مــوارد مدیران و 
ــه جــای ریشــه یابی مشــکات،  ــران ب تصمیم گی
صــورت مســاله را پــاک می کنند.بــرای مثــال در 
دوره ای کــه قیمــت مســکن بــا جهــش مواجــه 
ــوع  ــازی ممن ــای مج ــت در فض ــد، درج قیم ش
ــه  ــرا ک ــت چ ــه ای نداش ــچ نتیج ــا هی ــد، ام ش
ــوان  ــات نمی ت ــن اقدام ــا ای ــت را ب ــوی قیم جل

گرفــت و قیمــت ســازوکار خــاص خــود را دارد.

  بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــه آن اشــاره 
ــد؟ ــه می بینی ــورس کاال را چگون ــده ب ــد، آین کردی

ــورس کاال بســیار خوشــبین  ــده ب ــه آین نســبت ب
هســتم. هرچقــدر شــفافیت بیشــتر شــود و فــرار 
ــورس کاال  ــتقبال از ب ــد، اس ــش یاب ــی کاه مالیات
ــه برنامه هــای  ــا توجــه ب نیــز بیشــتر می شــود. ب
متعــددی کــه وزارت اقتصــاد بــرای جلوگیــری از فــرار مالیاتــی تدوین و 
اجــرا کــرده اســت، بــه طــور قطع شــاهد افزایــش اســتقبال بــرای ورود 

بــه بــورس کاال خواهیــم بــود. 

 به چه دلیل استقبال از بورس کاال بیشتر می شود؟
هم اکنــون بــه دلیــل اینکــه فضــا شــفافیت الزم را نــدارد، بســیاری از 
تولیدکننــدگان بــرای فــرار از مالیــات ترجیــح می دهنــد کــه محصــول 
خــود را خــارج از بــورس عرضــه کننــد، امــا اگــر موضــوع مالیات هــا 
شــفاف شــود، ایــن عامــل حــذف خواهــد شــد و در ایــن صــورت بــه 
نفــع همــه تولیدکننــدگان اســت کــه کاالی خــود را بــر اســاس مکانیزم 

بــازار و عرضــه و تقاضــا عرضــه کننــد.

برخـــی از مدیـــران اگـــر 
ـــی  ـــتند حت ـــش را داش توان
ــل  ــورس را تعطیـ ــن بـ ایـ
ایـــن  در  می کردنـــد. 
زمینـــه مدیـــران برخـــی 
از شـــرکت ها کـــه خـــود 
کاال  بـــورس  ســـهامدار 
هـــم هســـتند، ترجیـــح 
کـــه  می دهنـــد 
در  را  خـــود  محصـــوالت 
کاال  بـــورس  از  خـــارج 
عرضـــه کننـــد یـــا بـــه 
ـــن کار  ـــی ای ـــورت حداقل ص

دهنـــد انجـــام  را 
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

  سیر تکاملی بورس کاالی ایران

ــران در  ــورس کاالی ای ــی ب ــیر تکامل ــد و مس ــی رون بررس
ــازار  ــن ب ــداوم ای ــعه م ــی از توس ــر حاک ــال های اخی س
دارد. در کنــار گســترش فیزیکــی کــه بــا افتتــاح تاالرهــا و 
کارگزاری هــای اختصاصــی در ســایر اســتان ها و شــهرها 
ــای  ــده، در دوره ه ــام ش ــی انج ــهولت دسترس ــرای س ب
ــی  ــز رونمای ــی نی ــد معامات ــای جدی ــف از ابزاره مختل

شــده اســت. 
همان گونــه کــه اشــاره شــد، شــکل گیری بــورس کاال 
ــزات  ــزاران فل ــه ســازمان کارگ ــردد ک ــه ســال ۸۲ برمی گ ب
تهــران راه انــدازی شــد و بعــد از آن در ســال ۸۳ بــورس 
کشــاورزی نیــز بــه عنــوان بخشــی دیگــر آغــاز بــه کار کرد 

و در نهایــت بــا قوانینــی کــه بــه تصویــب رســید، شــرکت 
ــورت  ــه ص ــال ۸۶ ب ــاه س ــران در مهرم ــورس کاالی ای ب

رســمی تشــکیل شــد.
بــه ایــن ترتیــب نخســتین بــازار بــه فلــزات اختصــاص 
ــه  ــوالت راه یافت ــدن محص ــوع ش ــا متن ــه ب ــت ک داش
بــه آن هم اکنــون بــه تــاالر محصــوالت صنعتــی و 
ــام داده اســت. محصــوالت کشــاورزی  ــی تغییــر ن معدن
نیــز دومیــن بــازار تشــکیل شــده در بســتر بــورس 
ــیمی  ــوالت پتروش ــه محص ــز ب ــوم نی ــازار س ــت. ب کاالس
ــن  ــه در بهم ــاص دارد ک ــی اختص ــای نفت ــز فرآورده ه نی
ســال 86 بــه بــورس کاال راه یافتنــد و در آبــان ســال ۸۸ 
ــن  ــادالت ای ــرای مب ــش ب ــره کی ــی در جزی ــاالر صادرات ت

 پله پله تا قله
 بازخوانی سیر تکاملی  بازخوانی سیر تکاملی 1414 ساله بورس کاال ساله بورس کاال

 علـی افاکـی /  مهـر مـاه امسـال، بـورس کاال ۱۴ سـاله می شـود، ۱۴ سـالی کـه آجرهای ایـن بازار یـک به یک بـر روی هم 
گذاشته شده تا امروزه شرکت بورس کاالی ایران، نقشی بی بدیل در بازار کاالیی کشور داشته باشد.

در حالـی که نخسـتین حلقه شـرکت بـورس کاالی ایران یعنی سـازمان کارگزاران بـورس فلزات تهران، تنها با هدف پوشـش 
فلـزات بـه خصـوص فـوالد راه اندازی شـده بود، اما با اضافه شـدن محصوالت کشـاورزی کـه با راه اندازی بورس کشـاورزی دنبال شـد 
و ادغـام ایـن دو بـورس و تشـکیل بـورس کاالی مسـتقل، دایـره پذیـرش محصـوالت متعـدد و متنوع گسـترش یافت. به طـوری که 
هم اکنـون مجموعـه گسـترده ای از کاالهـا در ایـن بورس پذیرش و دادوسـتد می شـود. اما گام دیگـری که جایگاه این شـرکت را بیش 
از پیـش محکـم کـرده، توسـعه ابزارهـای متنـوع مالـی همچون معامات سـلف، سـلف مـوازی اسـتاندارد، قراردادهای آتـی و اختیار 
معاملـه، گواهـی سـپرده کاالیـی و صندوق هـای کاالیـی اسـت که در شـرایط نوسـانی اقتصاد ایـران به یکـی از نقاط قوت بـورس کاال 
تبدیل شـده اسـت.در همین راسـتا، سـال ۱۳۹۳ اولین اوراق سـلف موازی اسـتاندارد منتشـر و در سـال ۱۳۹۵ معامات اختیار معامله 
راه انـدازی شـد. در سـال ۱۳۹۷ نیـز معامـات آتـی زعفران به بـازار بورس معرفـی و در آخرین اقدام شـرکت بورس کاال، بـورس اماک 

و مسـتغات در بـازار فرعی ایـن بازار راه اندازی شـد.
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محصــوالت راه انــدازی شــد کــه البتــه بــه مــرور محصــوالت 
ــاالر  ــق ت ــز از طری ــاورزی نی ــی کش ــی و حت ــی، معدن صنعت

ــد. ــادر ش ــی ص ــای جهان ــه بازاره ــش ب کی
ــا معامــات  ــازار بــورس کاال، در ســال ۸۷ ب رونــد توســعه ب
جدیــد قراردادهــای آتــی ســرعت گرفــت کــه بــا ســکه طــا 
ــا پیوســتن  ــاز کــرد و ب جــای خــود را میــان معامله گــران ب
محصــوالت کشــاورزی ماننــد زیــره، زعفــران و پســته 
ــگ  ــه کار رین ــاز ب ــا آغ ــر شــد. در اردیبهشــت ۸۷، ب تکمیل ت
صادراتــی بــورس کاال، ســکویی بــرای صــادرات محصــوالت 
ــر  ــا در اواخ ــد. ام ــاخته ش ــازار س ــن ب ــده در ای پذیرش ش
ســال ۱۳۹۱ بــا تصویــب هیات مدیــره ســازمان بــورس، تــاالر 
فرعــی نیــز بــه عنــوان بــازار پنجــم در پیکــره بــورس کاال قرار 
گرفــت. ایــن بــازار در مهــر ســال ۱۳۹۳ بــه صــورت رســمی 
کار خــود را بــا هــدف پذیــرش کاالهایــی کــه استاندارســازی 

آنهــا مشــکل اســت، آغــاز کــرد. 
ــد  ــان می ده ــورس نش ــن ب ــعه ای ــد توس ــه رون ــی ب نگاه
ــا عضویــت بــورس کاالی ایــران در  کــه در آذر ســال ۱۳۹۲ ب
ــیایی  ــی و آس ــادار اروپای ــای اوراق به ــیون بورس ه فدراس
و  ارتباطــات  و  مناســبات  توســعه  راســتای  )FEAS(در 
ــی از  ــی یک ــای بین الملل ــکل ها و نهاده ــا تش ــکاری ب هم

ــد.  ــته ش ــعه برداش ــای توس گام ه
ــیایی  ــی و آس ــادار اروپای ــای اوراق به ــیون بورس ه فدراس
ــه واحــد در بازارهــای  ــا هــدف ایجــاد روی در ســال ۱۹۹۵ ب
ــا،  ــا، نهاده ــای بورس ه ــای توانمندی ه ــا و ارتق ــی اعض مال
ــا ۱۲ عضــو تأســیس شــد  شــرکت ها و کارگــزاران عضــو و ب
و اکنــون دارای ۳۴ عضــو ثابــت و ۱۴ عضــو وابســته اســت.
انتشــار اولیــن اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد در تیــر ۱۳۹۳ 
ــا ابزارهــای بــورس کاال متنوع تــر شــود.  نیــز باعــث شــد ت
در مهــر همیــن ســال شــروع معامــات در بــازار فرعــی کــه 
ــرد،  ــن ب ــرش کاال از بی ــرای پذی ــا را ب ــام محدودیت ه تم

فصــل تــازه ای را بــرای بــورس کاال رقــم زد.

 ،۹۳ ســال  شــهریور  در  فیــاس،  در  عضویــت  از  پــس 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــه ایران ــت کمیت ــه عضوی ــورس کاال ب ب
ــورس کاالی  ــس ب ــن پ ــا از ای ــد ت ــی)ICC( درآم بین الملل
ــور و  ــل کش ــیون های ICC در داخ ــد در کمیس ــران بتوان ای
ــا از  ــر دنی ــادل در سراس ــیون های مع ــن در کمیس همچنی

ــد. ــرکت کن ــس ش ــه در پاری جمل

ــورس کاال  ــدی در ب ــزار جدی ــال ۹۴، اب ــاه س ــن م در آخری
ــفند  ــد. در اس ــی ش ــول بزرگ ــأ تح ــه منش ــد ک ــی ش رونمای
ــد  ــاز ش ــکه آغ ــپرده س ــی س ــات گواه ــال معام ــن س ای
ــپرده  ــی س ــن گواه ــات آنای ــز معام ــاه ۹۵ نی ــر م و در تی
ــاورزی  ــوزه کش ــزار در ح ــن اب ــورد. ای ــد خ ــا کلی ــکه ط س
ــاده  ــرای م ــتا اج ــن راس ــرد. در همی ــدا ک ــعه پی ــز توس نی
ــع  ــره وری بخــش کشــاورزی و مناب ــون افزایــش به ۳۳ قان
طبیعــی محصــوالت جــو و ذرت عملیاتــی شــد. در ســال ۹۵ 
ــا  ــه ب ــز معامــات گواهــی ســپرده زعفــران آغــاز شــد ک نی
راه انــدازی معامــات اختیــار معاملــه رونــد توســعه ابزارهــا 

ــت. ــه یاف ادام
در آبــان ســال ۹۵ بــا پذیــرش بــورس کاال به منظــور حمایــت 
و حراســت از منافــع ســهامداران حقیقــی و روان تــر شــدن 
ــران،  ــورس ای ــف فراب ــه ال ــازار پای ــهام، در ب ــات س معام
ــی  ــرکت بورس ــک ش ــوان ی ــه عن ــرکت ب ــن ش ــگاه ای جای

تقویــت شــد. 
فدراســیون جهانــی  در  ایــران  کاالی  بــورس  عضویــت 
ــری  ــزرگ دیگ ــول ب ــال ۹۵ تح ــر س ــا)WFE( در تی بورس ه
بــود کــه بســترهای همــکاری بــا ســایر بورس هــای کاالیــی 

ــرد.  ــم ک ــان را فراه جه
ــورس کاال  ــه ب ــم در کارنام ــز ســه رخــداد مه ســال ۱۳۹۶ نی
ثبــت شــد. پذیــره نویســی اولیــن صنــدوق ســرمایه گذاری 
کاالیــی، راه انــدازی معامــات گواهــی ســپرده پســته و آغــاز 
ــش  ــره وری بخ ــش به ــون افزای ــاده ۳۳ قان ــات م معام
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

کشــاورزی و منابــع طبیعــی محصــول گنــدم و راه انــدازی 
معامــات کشــف پریمیــوم؛ ســه گام جدیــد ایــن بــازار به 
ســمت جلــو در ســال ۹۶ بــود. در ســال ۱۳۹۷ نیــز پــس از 
آنکــه معامــات آتــی زعفران راه انــدازی شــد، در تیر همین 
ســال بــورس کاالی ایــران در بــازار اول بــورس اوراق بهادار 
پذیــرش شــد و بدیــن ترتیــب ســهام بــورس کاالی ایــران 
ــد،  ــه می ش ــورس معامل ــه فراب ــازار پای ــون در ب ــه تاکن ک
پــس از ایــن بــا درج در فهرســت نرخ هــای بــورس 
 اوراق بهــادار، روی تابلــوی اول بــورس معامــات خــود را 

از سر گرفت.

 1399، فصلی تازه

مــرور تاریخچــه بــورس کاال از ابتــدای پیدایــش تــا کنون، 
سرشــار از گام هــای جدیــدی اســت کــه باعــث شــده تــا 
ــود.  ــر ش ــران محکم ت ــاد ای ــازار در اقتص ــن ب ــگاه ای جای
ــوع  ــه دلیــل اقدامــات متن ــوان ســال ۱۳۹۹ را ب امــا می ت
مدیــران ایــن شــرکت، آغازگــر فصــل تــازه ای بــرای ایــن 

بــورس دانســت. 
ــد  ــه س ــورس کاال ب ــه ب ــود اینک ــا وج ــته ب ــال گذش س
صمــت  وزارت  ســوی  از  دســتوری  قیمت گــذاری 
درخصــوص برخــی از کاالهــای اســتراتژیک برخــورد، امــا 
توانســت بــا اتخــاذ راهکارهــای مناســب و موثــر، دایــره 

ــد.  ــی ده ــل توجه ــترش قاب ــود را گس ــت خ فعالی
یکــی از ایــن اقدامــات، ورود امــاک و مســتغات بــه بورس 
ــا وجــود تمــام کش وقوس هــا  ــود کــه معامــات آن ب کاال ب
از روز ۲۹ مــرداد ۹۹ بــر تابلــوی امــاک و مســتغات بــورس 
کاالی ایــران آغــاز شــد. نخســتین عرضــه متعلــق به شــرکت 
عمــران شــهر جدیــد پردیــس بــود کــه ایــن شــرکت، یــک 
ــارد و ۶۳۹  ــه ۱۰ میلی ــت پای ــا قیم ــاب واحــد تجــاری را ب ب

میلیــون ریــال بــه فــروش رســاند.

ــا فــروش یــک قطعــه زمیــن از ســوی بانــک  پــس از آن ب
ــاع و پشــتیبانی  ــک وزارت دف ــن و معالمــه مل اقتصــاد نوی
ــا و  ــازاد بانک ه ــاک م ــای ام ــا پ ــلح عم ــای مس نیروه

ــد. ــاز ش ــورس کاال ب ــه ب ــور ب ــی کش ــتگاه های اجرای دس
متنوعــی  ابزارهــای  و  کشــاورزی  همــواره، محصــوالت 
ــورس  ــوت ب ــاط ق ــی از نق ــده یک ــف ش ــرای آن تعری ــه ب ک
ــوده اســت. در همیــن راســتا در پنجــم مهــر  کاالی ایــران ب
ســال گذشــته معامــات گواهــی ســپرده کشــمش بعــد از 
ــره  ــران پوشــال، زی ــن، زعف ــران نگی ــی چــون زعف محصوالت
ســبز، پســته فندقــی و بادامــی راهــی بــازار گواهــی ســپرده 

ــد. ــورس کاال ش ب
ــی  ــازار فیزیک ــال ۱۳۸۳ در ب ــا از س ــول خرم ــد محص هرچن
بــورس پذیــرش شــده و عرضه هــای مقطعــی داشــته 
اســت، امــا در ۱۶ دی، خرمــای مضافتــی هــم بــه معامــات 
ــان  ــت. همزم ــران راه یاف ــورس کاالی ای ــپرده ب ــی س گواه
ــورس کاال، از دو  ــگ ب ــه رین ــی ب ــای مضافت ــا ورود خرم ب
صنــدوق کاالیــی کشــاورزی هــم رونمایــی شــد تــا پــس از 
صندوق هــای ســرمایه گذاری کاالیــی بــر پایــه دارایــی طــا، 
ــه نام هــای  ــدوق کشــاورزی ب ــدازی دو صن ــه راه ان ــت ب نوب
ســحرخیز و نهــال برســد کــه مبتنــی بــر کاالهــای کشــاورزی 
ــزار مشــتقه اســت. در  ــازار گواهــی ســپرده و اب در حــوزه ب
ــه  ــک تفاهمنام ــای ی ــا امض ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م بهم
ــران  ــادی ای ــای اقتص ــی از غول ه ــورس کاال و یک ــان ب می
یعنــی شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی کــه برخــی 
ــورس کاال را  ــا ب ــکاری ب ــابقه هم ــای آن س از زیرمجموعه ه
داشــتند، گامــی جدیــد در جهــت ورود شــرکت های جدیــد 

ــات گذشــته اســت. و توســعه اقدام

در اســفند مــاه قطــار توســعه بــورس کاال ســرعت گرفــت. در 
ــه شــیوه  دومیــن روز از آخریــن مــاه ســال ۹۹، معامــات ب
ــورس کاال و در  ــر و ب ــرکت توانی ــکاری ش ــا هم ــه ب مناقص
پــی درخواســت خریــد ۳ هــزار عــدد کنتــور بــرق از ســوی 
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شــرکت توزیــع نیــروی بــرق منطقــه اســتان آذربایجــان غربــی 
کلیــد خــورد. 

ــز  ــان مرک ــکاری می ــه هم ــای تفاهمنام ــد امض ــار روز بع چه
ــورس کاالی  ــت و ب ــی وزارت صم ــارت الکترونیک ــعه تج توس
ــات و  ــی اطاع ــادل الکترونیک ــهیل تب ــتای تس ــران در راس ای
توســعه به کارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانه های 
ــره ای شــد.  ــاالر نق ــال هــم وارد ت ــورس کاال، امضــای دیجیت ب
ــل  ــه حمل ونق ــه حوال ــه معامل ــز تفاهمنام در روز ۱۳ اســفند نی
ــورس کاال  ــاز در ب ــق امتی ــت اوراق ح ــری از ظرفی ــا بهره گی ب
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــا ش ــران امض ــن ای ــکاری راه آه ــا هم ب
ــوالد،  ــع ف ــامل صنای ــف ش ــای مختل ــدگان حوزه ه تولیدکنن
پتروشــیمی و ســنگ آهــن کــه در بــورس کاالی ایــران حضــور 
دارنــد می تواننــد همزمــان بــا انجــام معامــات کاالهای شــان، 
حواله هــای حمل ونقــل را نیــز خریــداری کننــد تــا بــا بهتریــن 

ــند. ــود باش ــل کاالی خ ــه حمل ونق ــادر ب ــت ق قیم

چهارمیــن رخــداد مهــم در اســفند مــاه در روز هفدهــم ایــن ماه 
بــا افتتــاح تــاالر حــراج باز بــا عرضــه ۲۵۰ هــزار تن ســنگ آهن 
ــورد  ــم خ ــدی رق ــن دانه بن ــنگ آه ــن س ــزار ت ــه و ۵۰ ه کلوخ
تــا زنجیــره محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال تکمیــل شــود. 
ــفند  ــول اس ــن تح ــی پنجمی ــای آت ــن روز در قرارداده در همی
مــاه عملیاتــی شــد. بدیــن ترتیــب در ۱۷ اســفند، بــا راه انــدازی 
ــی  ــازار آت ــوی ب ــول روی تابل ــن محص ــره ای ــی نق ــرارداد آت ق
 بــورس کاال رفــت تا نقــره در همســایگی زعفــران، پســته و زیره 

قرار گیرد.

 تداوم توسعه در 1400
ــن  ــورس کاال، ای ــرای توســعه ب ــی ۱۳۹۹ ب بعــد از ســال طای
مســیر در ســال جــاری نیــز ادامــه داشــته اســت. در همیــن 
ــورس کاال، محصــول  ــه ب ــج ب ــا ورود برن ــن امســال ب فروردی
ــن  ــرش شــد. بدی ــق اســتاندارد در انبارهــا پذی ــدی طب جدی
ترتیــب برنــج نیــز بــه عنــوان یــک دارایــی پایــه جدیــد بــه 
ــازار از ۱۴  ــن ب ــز در ای ــات آن نی ــه و معام ــازار اضاف ــن ب ای

فروردیــن مــاه امســال آغــاز شــد.
کش وقوس هــای  از  پــس  نیــز  مــاه  خــرداد   ۱۰ روز  در 
ــورس  ــیمان در ب ــه س ــه عرض ــر تجرب ــار دیگ ــک ب ــراوان ی ف
کاال عملیاتــی شــد و ۹ واحــد تولیــدی بزرگ تریــن هلدینــگ 
تولیــدی ســیمان روی تابلــو رفــت و تجربــه موفقــی داشــت. 
دلیــل  بــه  گذشــته  ســال های  طــی  کــه  محصولــی 
قیمت گــذاری دســتوری بــا مشــکات فراوانــی روبــه رو شــده 
اســت و فعــاالن ایــن صنعــت امیــد دارنــد بــر اســاس مــاده 
۱۸ قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد مصــوب 
ــده  ــرده کاالی پذیرفته ش ــف ک ــت را مکل ــه دول ــال ۸۴ ک س
ــیمان  ــد؛ س ــارج کن ــذاری خ ــام قیمت گ ــورس را از نظ در ب
ــی  ــای رقابت ــه ابزاره ــر پای ــود و ب ــارج ش ــتور خ ــد دس از قی
ــز در  ــس نی ــدگان مجل ــه نماین ــود. البت ــروش ش ــد و ف خری
ــورس کاال  ــرای عرضــه خــودرو در ب حــال پیگیــری طرحــی ب
ــراتو  ــودرو س ــه خ ــا عرض ــار ب ــک ب ــه ی ــی ک ــتند. اقدام هس
تجربــه شــده بــود و اکنــون قانون گــذاران بــرای ســاماندهی 
ــازار خــودرو دوبــاره بــه فکــر اســتفاده از ابزارهــای بــورس  ب
ــدن در  ــی ش ــب و نهای ــورت تصوی ــه در ص ــد ک کاال افتاده ان
ســال جــاری شــاهد بورســی شــدن کامــل خــودرو خواهیــم 
بــود.در اوایــل خــرداد یکــی از پرونده هــای قدیمــی در بــازار 
ــن  ــه ای ــی ورود ارز ب ــد، یعن ــایی ش ــورس کاال بازگش ــی ب آت
ــه  ــا ب ــد، ام ــدی ش ــث آن ج ــل بح ــال ها قب ــه س ــازار ک ب
ــا  ــید. ام ــرانجام نرس ــه س ــزی ب ــک مرک ــت بان ــل مخالف دلی
ــد  ــی جدی ــزی در گزارش ــک مرک ــی بان ــز پژوهش ــون مرک اکن
اعــام کــرده کــه بســترهای راه انــدازی قراردادهــای آتــی ارز 
در بســتر بــورس کاالی ایــران فراهــم شــده اســت. بنابرایــن 
ــم  ــه مصم ــن زمین ــط در ای ــای ذیرب ــه نهاده ــی ک در صورت
ــای  ــه کااله ــم ب ــه ارز ه ــت ک ــد داش ــوان امی ــند، می ت باش

ــدد. ــورس کاال بپیون ــوع ب متن

 دادوستد 184 کاال در بازار فیزیکی بورس کاال

بــا رســیدن تدریجــی قافلــه کاالهــای مختلــف بــه رینگ هــای 
ــی و  ــروه فرع ــون ۱۸۴ کاال در زیرگ ــورس کاال هم اکن ــف ب مختل
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۵۴ زیرگــروه اصلــی در تــاالر نقــره ای پذیــرش شــده اســت. 
ــه  ــی ک ــی و معدن ــاالر صنعت ــی ت ــازار فیزیک ــن در ب همچنی
ــد فــوالد، آلومینیــوم، مــس، روی، ســرب،  محصوالتــی مانن
ــود  ــامل می ش ــی را ش ــی و معدن ــا و صنعت ــزات گرانبه فل
ــه  ــت ک ــی اس ــروه فرع ــی و ۵۱ زیرگ ــروه اصل دارای ۲۴ زیرگ

ــرد. ــر می گی ــمش و ... را در ب ــع، ش ــواع مقاط ان

در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بیــش از ۱۳ میلیــون 
و ۷۳۸ هــزار تــن کاال بــه ارزشــی بالــغ بــر ۱۶۶ هــزار میلیــارد 
ــه ســال  ــه نســبت ب ــرار گرفــت ک ناموت مــورد دادوســتد ق
پیــش از آن بــه ترتیــب رشــد ۴۲ و ۱۷۱ درصــدی را در حجــم 

و ارزش معامــات داشــت.
ــورت  ــه ص ــن کاال ب ــون ت ــدود ۹/۸ میلی ــاالر ح ــن ت در ای
ــرارداد نســیه و ۳/۶  ــب ق ــن کاال در قال ــزار ت ســلف، ۲۷۹ ه
ــه در  ــه شــد ک ــه صــورت نقــدی فروخت ــن کاال ب ــون ت میلی
ــش  ــا افزای ــدی ب ــلف و نق ــات س ــم معام ــن حج ــن بی ای
۲۹/۷ و ۱۰۷/۸ درصــدی همــراه بــود کــه عمــده ایــن حجــم 

ــت. ــوده اس ــوالد ب ــات ف ــه معام ــوط ب و ارزش مرب
در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی نیــز 
۹ زیرگــروه اصلــی و ۵۶ زیرگــروه فرعــی مشــاهده می شــود. 
عملکــرد ایــن تــاالر در ســال گذشــته حاکــی از دادوســتد ۵ 
میلیــون و ۱۴۱ هــزار و ۵۵۰ تــن محصــول بــه ارزش ۸۳ هــزار 
و ۳۷۷ میلیــارد ناموت اســت کــه نســبت بــه ســال ۹۸ رشــد 
۱۱ و ۹۶ درصــدی بــه ترتیــب در حجــم و ارزش معامــات در 

بــازار محصــوالت پتروشــیمی داشــته اســت.
در بخــش محصــوالت فرآورده هــای نفتــی نیــز ۱۴ میلیــون 
ــد ۲۰/۵  ــه رش ــد ک ــه ش ــن کاال معامل ــزار و ۳۷۱ ت و ۳۸۷ ه
ــه  ــات ب ــن معام ــرای ای ــال ۹۸ ب ــه س ــبت ب ــدی نس درص
ــا ۸۳ درصــد افزایــش  ثبــت رســید. ارزش معامــات نیــز ب
بــه رقــم ۶۰ هــزار و ۷۲۸ میلیــارد ناموت بالــغ شــد. همچنیــن 
در تــاالر محصــوالت کشــاورزی دامنــه وســیعی از محصوالت 
دیــده می شــود. در ایــن تــاالر ۲۱ زیرگــروه اصلــی و ۷۶ 

زیرگــروه فرعــی وجــود دارد. 

در ســال گذشــته بــازار محصــوالت کشــاورزی نیــز بــا معامله 
۶۸۴ تــن محصــول، ارزش ۶۴۹ میلیــارد تومانــی را بــه ثبــت 
رســاند تــا علی رغــم کاهــش حجــم معامــات، شــاهد رشــد 
ــه  چشــمگیر ارزش معامــات ســال ۹۹ باشــیم. در ســالی ک
ــا را  ــن خرم ــران و ۶۱۰ ت ــن زعف ــران ۷۴ ت ــت معامله گ گذش
در تــاالر محصــوالت کشــاورزی مــورد دادوســتد قــرار دادنــد.
ــع  ــز جم ــتقه نی ــازار مش ــر ب ــی ب ــاالر کاال و اوراق مبتن در ت
ــاهد  ــز ش ــازار نی ــن ب ــد. ای ــورد می رس ــه ۲۶ م ــا ب کااله
معاملــه ۱۳ میلیــون و ۷۶۱ هــزار و ۸۸۵ قــرارداد آتــی و 
اختیــار معاملــه بــه ارزشــی حــدود ۱۹ هــزار و ۵۶۲ میلیــارد 

ــود.  ناموت ب
بــازار ابزارهــای مالــی بــورس کاالی ایــران نیــز در حالــی بالــغ 
بــر یــک میلیــارد و ۷۴۵ میلیــون و ۶۶۴ هــزار قرارداد شــامل 
ــی و  ــپرده کاالی ــی س ــتاندارد، گواه ــوازی اس ــلف م اوراق س
ــه دســت  واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذاری دســت ب
ــارد ناموت را  ــه ارزشــی بیــش از ۱۸ هــزار و ۷۲۲ میلی شــد ک
در پــی داشــت. در ایــن تــاالر حجــم و ارزش معامــات بــه 

ترتیــب ۹۰ و ۱۸۷ درصــد رشــد را تجربــه کــرد.

ــروه  ــا در زیرگ ــداد کااله ــورس کاال تع ــی ب ــازار فرع در ب
اصلــی ۸ مــورد و در زیرگــروه فرعــی ۵۶ مــورد اســت. در 
ســال گذشــته، ۱۲۲ هــزار و ۹۷۳ تــن کاال در بــازار فرعــی 
معاملــه شــد کــه ارزش ایــن معامــات بــه رقمــی بیــش 
از ۹۲۶ میلیــارد ناموت رســید. بــه ایــن ترتیــب، رشــد ۳۳ 
ــی از  ــازار فرع ــات ب ــم و ارزش معام ــدی حج و ۹۵ درص
دیگــر رکوردهــای ثبت شــده در بــورس کاال اســت.به ایــن 
ترتیــب هرچنــد همچنــان ظرفیت هــای بســیاری بــرای 
پذیــرش کاالهــای جدیــد در بــورس کاالی ایــران وجــود 
دارد، امــا محصــوالت متنوعــی کــه در بخش هــای 
ــهم  ــان هنده س ــده اند نش ــورس ش ــن ب ــف وارد ای مختل
ــی  ــاد مل ــی و اقتص ــازار کاالی ــورس کاال در ب ــش ب و نق

ایــران اســت.
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هرچنــد تعــداد محصوالتــی کــه وارد تاالرهــای مختلــف بورس 
کاال شــده، زیــاد اســت امــا حجــم و ارزش معامــات آنهاســت 
ــر همیــن اســاس  ــد. ب ــورس کاال را تاییــد می کن کــه کارایــی ب
نگاهــی بــه آمــار معامــات بــورس کاال در ســال گذشــته حاکــی 
از ثبــت رکوردهــای جدیــدی در تاریــخ ایــن شــرکت اســت. در 
ــده  ــه در آین ــد ک ــان می ده ــا نش ــتا پیش بینی ه ــن راس همی
ــص  ــد ناخال ــارم تولی ــک چه ــورس کاال ی ــات ب ارزش معام
ــو  ــر، عض ــزه مالمی ــود. امیرحم ــامل ش ــور را ش ــی کش داخل
هیات مدیــره بــورس کاال بــا ترســیم چشــم اندازی روشــن 
طــی ســال های آینــده، پیش بینــی کــرد طــی ســال های 
ــد  ــا ۲۵ درص ــل ت ــورس حداق ــن ب ــات ای ــده ارزش معام آین

ــد. ــی افزایــش یاب ــص داخل ــد ناخال تولی
ــه  ــد ک ــان می ده ــورس کاال نش ــال ۹۹ ب ــات س ــرور معام م
جــدای از ثبــت رکوردهــای جدیــد در حجــم و ارزش معامــات 
ــازار  ــی در ب ــورد اصل ــف، ۸ رک ــوالت مختل ــک محص ــه تفکی ب
فیزیکــی بــه ثبــت رســیده اســت؛ طــی ســال گذشــته رکــورد 
ــم و  ــی، حج ــازار فیزیک ــات ب ــم و ارزش معام ــی حج تاریخ
ارزش معامــات محصــوالت صنعتــی، حجــم و ارزش معامــات 
ــی  ــای نفت ــات فرآورده ه ــم و ارزش معام ــیمی و حج پتروش
ــیاری  ــد بس ــر رش ــاوه ب ــن ع ــد. همچنی ــته ش ــی شکس همگ
ــورد تاریخــی ارزش معامــات گواهــی ســپرده  از متغیرهــا، رک
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  معامــات  ارزش  و  کاالیــی 
ــال ۱۳۹۹  ــد. در س ــا ش ــز جابه ج ــته نی ــال گذش ــی در س کاالی
ارزش معامــات بــورس کاال بــه رقــم ۳۵۰ هــزار و ۹۲۷ میلیــارد 

ــت. ــال ۱۳۹۸ اس ــتر از س ــد بیش ــه ۱۰۸ درص ــید ک ناموت رس
ــش از ۳۳  ــورس کاال بی ــی ب ــازار فیزیک ــته، در ب ــال گذش در س
میلیــون و ۳۹۰ هــزار تــن انــواع کاال دادوســتد شــد کــه ایــن 
حجــم نســبت بــه ســال ۹۸ بــا رشــد ۲۷ درصــدی همــراه بــود. 
ارزش معامــات در ایــن بــازار نیــز بــا افزایــش ۱۲۷ درصــدی به 

رقــم ۳۱۲ هــزار و ۶۳۵ میلیــارد ناموت نزدیــک شــد.
ــورس کاالی  ــی ب ــازار فیزیک ــده در ب ــه ش ــای معامل از کل کااله
ــه صــورت ســلف  ــه ۱۲/۷ میلیــون تــن کاال ب ــران نزدیــک ب ای
فروختــه شــد و حــدود دو میلیــون تــن کاال نیــز بــه صــورت 
ــش از  ــی بی ــی یعن ــت و مابق ــرار گرف ــه ق ــورد معامل نســیه م
۱۸/۶ میلیــون تــن کاال نیــز بــه صــورت نقــدی خریــداری شــد 
و در ایــن بیــن، حجــم معامــات نســیه رشــد ۲۲۵ درصــدی 
ــی  ــا رکوردزن ــرد. ام ــه ک ــش از آن تجرب ــه دوره پی ــبت ب را نس
بــورس کاال محــدود بــه ســال گذشــته نمانــد و در دومیــن مــاه 
از ســال جــاری رکــورد تاریخــی ارزش معامــات ماهانــه بــورس 

کاال شکســته شــد.
ــزار  ــون و ۹۲۵ ه ــاری، ۲ میلی ــال ج ــاه س ــت م ــی اردیبهش ط
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از ۴۰۶ ه ــه ارزش بی ــواع کاال ب ــن ان ت
ــرار  ــتد ق ــورد دادوس ــران م ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فیزیک در ب
ــب رشــد ۶ و  ــه ترتی ــاه ب ــن م ــه فرودی ــه نســبت ب ــت ک گرف
۱۶ درصــدی را در حجــم و ارزش معامــات دارد. رویــداد مهــم 
در ایــن حــوزه، ثبــت رکــورد جدیــد ۴۰۰ هــزار میلیــارد ریالــی 
ارزش معامــات ماهانــه بــوده کــه در تاریــخ معامــات بــورس 

ــت. ــابقه اس ــی بی س کاال رقم
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  بــورس کاال بــه عنــوان بــازاری شــفاف کــه تابــع نظــام عرضــه 
و تقاضاســت در ســال های گذشــته تــا چــه انــدازه تحــت فشــار 

سیاســت های دســتوری دولــت قــرار گرفتــه اســت؟
دســتورالعمل هایی کــه در گذشــته توســط وزارت صمــت بابــت 
ــذار  ــورس تعییــن می شــد، به شــدت تاثیرگ ــی در ب عرضــه کاالی
بــوده اســت؛ هــم محدودکننــده صــادرات بــوده و هــم بــه عنوان 
یــک ابــزار محدودکننــده عرضــه در بــورس کاال عمــل کرده اســت. 
ــنامه ای را  ــت بخش ــه دول ــت ک ــم اس ــیار مه ــاله بس ــن مس ای
تصویــب و ابــاغ کنــد کــه بتوانــد از هــر دو بخش حمایــت کند. 
یعنــی هــم از عرضه هــای بورســی حمایــت شــود تــا قیمــت بــه 
صــورت واقعــی کشــف و فروختــه شــود و هــم بخــش صــادرات 

را پشــتیبانی کنــد.
بخشــنامه جدیــد وزارت صمــت از ایــن منظــر عملــی، اجرایــی و 
صحیــح اســت. در ایــن بخشــنامه تاکیــد شــده کــه هــر کاالیــی 
ــت  ــی درخواس ــه متقاض ــی ک ــه، در صورت ــار عرض ــس از دو ب پ
خریــد آن را نداشــته باشــد می توانــد صــادر شــود و دیگــر نیــازی 

بــه تیــک صادراتــی و امضــای طایــی نیســت.  

ــا  ــت ی ــقف قیم ــی س ــرای کاالهای ــات ب ــی اوق ــه گاه   اینک
قیمت هــای پایــه پاییــن تعییــن می شــود چــه تبعاتــی 

ــد؟ ــته باش ــازار داش ــر ب ــد ب می توان
در اغلــب بورس هــای کاالیــی یــک ســقف یــا یــک کــف تعییــن 
ــود  ــن می ش ــور تعیی ــن منظ ــه ای ــت ب ــقف قیم ــود. س می ش
ــرای  ــرود و کــف قیمــت ب ــر ن کــه قیمت هــا از یــک حــدی باالت
ــه  ــرخ پای ــک ن ــی از ی ــت قیمت ــه رقاب ــن تعییــن می شــود ک ای
شــروع شــود. مســاله اینجاســت کــه بــازار بایــد بــا یــک عرضــه 
و تقاضــای درســت بــه تعــادل برســد. عرضــه و تقاضــای درســت 
بــه ایــن صــورت اســت کــه مطابــق بــا تقاضــای موجــود، عرضــه 
ــع معتقــدم بیشــتر از آنکــه تعییــن  ــرد. در واق هــم صــورت گی
ــا  ــه و تقاض ــزان عرض ــد، می ــر باش ــت موث ــقف قیم ــف و س ک

تاثیرگــذار اســت.
یعنــی وقتــی در بــازاری کــه کشــش وجــود نــدارد عرضــه مــازاد 
ــه عرضــه  ــن مــازاد عرضــه ســبب می شــود ک ــم. ای انجــام دهی

ــورد  ــدد م ــه آن ع ــی ب ــا حت ــد و قیمت ه ــا باش ــتر از تقاض بیش
نظــر کــف قیمــت هــم نرســد. گاهــی اوقــات امــا تقاضــا بســیار 
زیــاد اســت و اصطاحــا بــازار تشــنه اســت امــا عــدد عرضــه و 
ــع  ــن مواق ــت؛ در ای ــر اس ــده پایین ت ــزان تقاضاش ــاژ آن از می تن
قیمت هــا بــه صــورت هیجانــی افزایــش می یابــد و بــه ســقف 
قیمتــی می رســد. هــر دو ایــن اتفاقــات باعــث بــر هــم خــوردن 
ــت  ــه اهمی ــش از هم ــه بی ــن آنچ ــود. بنابرای ــازار می ش ــم ب نظ
دارد میــزان عرضــه و تقاضــای صــورت گرفتــه اســت. بنابرایــن 
دســتکاری در عرضــه و تقاضــا بســیار خطرنــاک اســت و ســبب 
ــازار کــم شــود، همان طــور کــه در  ــه ب می شــود اعتمــاد مــردم ب

مــورد بــورس اوراق بهــادار اتفــاق افتــاد.
توصیــه ام بــه فعــاالن بــازار ایــن اســت کــه زمان هــای درســتی را 
بــرای عرضــه در نظــر بگیرنــد. بــه طــور مثــال وقتــی ۵۰ هــزار تن 
تقاضــا بــرای گندلــه وجــود دارد نبایــد عرضــه بــرای یکصــد هــزار 
ــن  ــزار ت ــی ۵۰ ه ــود حت ــث می ش ــرا باع ــود. زی ــام ش ــن انج ت

گندلــه مــورد تقاضــا بــه پایــه قیمــت اعام شــده هــم نرســد.

ــات  ــن نظام ــر ای ــت تاثی ــدار تح ــه مق ــزی چ ــوالت فل  محص
ــده  ــم ش ــدازه متالط ــه ان ــا چ ــازار آنه ــه و ب ــرار گرفت ــتوری ق دس

ــت؟ اس
ــت.  ــی اس ــازار جهان ــع ب ــدت تاب ــزی به ش ــوالت فل ــازار محص ب
ــده  ــده و مصرف کنن ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه عن ــم ب ــن ه چی
ــده ای در تعییــن قیمت هــا  ــزی نقــش تعیین کنن محصــوالت فل
دارد و به شــدت در بــازار تاثیرگــذار اســت. طبیعتــا مــا بــه 
ــه  ــی وصــل نیســتیم ب ــورس کاالی جهان ــه ب ــل تحریم هــا ب دلی
ــی  ــاوت قیمت هــای جهان ــع شــاهد تف ــب مواق ــه اغل طــوری ک
و داخلــی هستیم.مســاله ای کــه بــازار مــا را تحــت تاثیــر زیــادی 
ــه  ــت. تجرب ــی اس ــت گذاری های مقطع ــد، سیاس ــرار می ده ق
ثابــت کــرده اگــر برنامه ریزی هــا در ســه بــازه زمانــی کان 
ــود،  ــه نش ــر گرفت ــدت در نظ ــدت و بلندم ــدت، میان م کوتاه م
زیــان بســیار زیــادی بــرای اقتصــاد بــه همــراه خواهــد داشــت. 
 متاســفانه، بســیاری از تصمیمــات دولتــی اعتمــاد فعــاالن بــازار را 

کاهش می دهد. 

ضربه مرگبار دستکاری در عرضه و تقاضا
  جعفری طهرانی: اغلب تصمیمات دولتی اعتماد فعاالن بازار را کاهش می دهد  جعفری طهرانی: اغلب تصمیمات دولتی اعتماد فعاالن بازار را کاهش می دهد

  علـی افاکـی/ تعییـن قیمت هـای دسـتوری در بـورس اگرچـه به عنـوان یک چالـش در بـورس کاال قابل طرح اسـت اما آنچه 
بـه عقیـده کیـوان جعفری طهرانی مهم تر از قیمت های دسـتوری محسـوب می شـود؛ دسـتکاری در عرضه و تقاضاسـت. کیوان 
جعفـری طهرانـی، تحلیلگـر ارشـد بـازار بین المللـی فوالد و سـنگ آهن معتقد اسـت: دسـتکاری در ایـن عرضه و تقاضا بسـیار 
خطرنـاک اسـت و سـبب می شـود اعتمـاد مردم به بازار کم شـود. بـه همین دلیل او توصیـه می کند بـورس کاال زمان های مناسـبی را برای 

عرضه کاالها در نظر بگیرد. او همچنین سیاست های مقطعی در بازار را موجب زیان اقتصاد و از بین رفتن اعتماد عمومی می داند.
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چهکاالهاییدربورسکاالیتوکیومعاملهمیشود؟
در آغــاز و پــس از تشــکیل بــورس کاالی توکیــو کــه در ســال 
ــتیک  ــورس الس ــو، ب ــاجی توکی ــورس نس ــام ب 1984 از ادغ
ــورس روی  ــن ب ــو رخ داد ای ــای توکی ــورس ط ــو و ب توکی
عرضــه معامــات در بازارهــای الســتیک، طــا، نقــره و 
پاتیــن متمرکــز شــد. بیــش از دو دهــه بعــد، در دهــه 1990، 
پاالدیــوم، آلومینیــوم، بنزیــن و نفــت ســفید هــم فهرســت 

ــزوده شــد.  ــورس اف ــن ب معامــات ای
به تدریــج و تــا جــوالی 2020 ایــن بــورس بازارهــای فلــزات 
گران بهــا، نفــت، الســتیک و کاالهــای نــرم کشــاورزی را اداره 
ــات  ــی و معام ــای آت ــورس قرارداده ــن ب ــرد و درای می ک

ــتاندارد،  ــکل اس ــه ش ــا )در س ــارت ط ــرای تج ــار ب اختی
مینــی و نوردشــده(، نقــره، پاتیــن )در دو شــکل اســتاندارد 
ــفید،  ــت س ــن، نف ــام، بنزی ــت خ ــوم، نف ــی(، پاالدی و مین
الســتیک طبیعــی، دانه هــای ســویا، ذرت و آزوکــی )لوبیــای 
ــم  ــال، حج ــوص، در این س ــد و به خص ــه می ش ــز( عرض قرم
معامــات کاالهــای طــا، نفــت خــام، پاتیــن و الســتیک در 
ایــن بــورس بــه باالتریــن میــزان خــودش رســید.  امــا بعــد 
ــرمایه گذاران  ــه س ــورس ب ــن ب ــون، ای ــوالی 2020 تاکن از ج
ــرژی،  ــازار ان ــار را در ب ــات اختی ــی و معام ــای آت قرارداده
نفــت ســفید، نفــت گاز، بنزیــن و نفــت خــام و بــرق عرضــه 

می کنــد. 

عملکرد بزرگ ترین بورس کاال در ژاپن
بررسیفرآیندقراردادهاوکاالهاییکهدربورسکاالیتوکیوعرضهمیشوندبررسیفرآیندقراردادهاوکاالهاییکهدربورسکاالیتوکیوعرضهمیشوند

هـدا عربشـاهی/ بـورس کاالی توکیـو )TOCOM( بزرگ تریـن بـورس در نـوع خودش در ژاپن اسـت. مأموریت این شـرکت 
تسـهیل در تجارت کاالهایی اسـت که براسـاس »قانون مشـتقات کاال« )Commodity Derivatives Act( تنظیم شـده اند. 
وظیفـه ایـن قانـون، تنظیم مقـررات کسـب وکارهای حـول کاالهای داخلی اسـت. بـورس کاالی توکیـو زیرمجموعـه »گروه 
بـورس ژاپـن« )JPX( اسـت و قراردادهـای آتـی و معامالت اختیار طیف وسـیعی از کاالهای بازار انرژی را عرضـه می کند.  بورس کاالی 
توکیـو )TOCOM( نوعـی شـرکت سـهامی انتفاعی اسـت که گروه بورس ژاپـن آن را در اکتبـر 2019 خرید و از آن پس، به عنوان شـرکت 
تابعـه کامـال متعلـق بـه ایـن گـروه فعالیـت می کنـد و بازارهـای الکترونیکـی را بـرای قراردادهـای آتـی و معامـالت اختیـار مجموعه  
گسـترده ای از کاالهـا به ویـژه در بـازار انـرژی، مواد اولیه و منابـع طبیعی اداره می کند. گـروه بورس ژاپن در جـوالی 2020 تصمیم گرفت 
 ،)OSE( معامـالت آتـی و قرادادهـای اختیار مربـوط به فلزات گران بها و محصوالت کشـاورزی را از بـورس کاالی توکیو به بـورس اوزاکا
یکـی دیگـر از بورس هـای تابعـه خودش انتقال دهد که این اقدام با ادغام شـرکت تسـویه وجـوه اوراق بهادار ژاپن )JSCC( و شـرکت 

تسویه وجوه کاالی ژاپن )JCCH( هم زمان شد.
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اعضایبورسکاالیتوکیو 
بــورس کاالی توکیــو از ســامانه معامــات الکترونیکــی بهره منــد 
ــات  ــل 1991 معام ــتین بار در آوری ــورس، نخس ــن ب ــت. ای اس
مــداوم را روی یــک ســامانه الکترونیکــی عامــل مجــاز دانســت 
ــتر  ــه 2003، بس ــامانه، در ژانوی ــن س ــتقبال از ای ــل اس و به دلی
ــرد.  ــی ک ــل دوم را معرف ــی نس ــات الکترونیک ــرفته معام پیش
ســامانه  ایــن  چهــارم  و  ســوم  نســل های  نســخه های 
 TOCOM .ــد ــه ش ــال های 2009 و 2013 عرض ــب در س به ترتی
ــه  ــب وکاری ک ــوع کس ــه ن ــته ب ــت را بس ــطح عضوی ــد س چن
ــرط  ــد. ش ــه می ده ــد، ارائ ــام می دهن ــا انج ــک از اعض هری
ــه  ــت ک ــن اس ــو ای ــورس کاالی توکی ــت در ب ــی عضوی اصل
متقاضیــان پیــش از هرچیــز بایــد عضــو شــرکت تســویه وجوه 
ــت در  ــرای عضوی ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــن )JCCH( باش کاالی ژاپ

نظــر گرفتــه شــوند.
ــتقات کاال در  ــارت مش ــای تج ــورس، اپراتوره ــن ب ــای ای اعض
داخــل، بازرگانــان، اپراتورهــای تجــارت مشــتقات کاال در خــارج، 
ــای  ــورس، اپراتوره ــتقات کاالی فراب ــارت مش ــای تج اپراتوره
شــیوه بازاریابــی CTA )دعــوت بــه عمــل(، موسســات بازرگانــی 
اختصاصــی و موسســات مالــی ثبت شــده را شــامل می شــود. 
بــرای عضویــت، متقاضیــان بایــد در بررســی کســب صاحیــت 
ــب  ــس از کس ــد و پ ــت آورن ــاز الزم را به دس ــورس امتی ــن ب ای
صاحیــت می تواننــد مســتقیما وارد بــورس کاالی توکیــو 
ــه  ــت ک ــن اس ــری ای ــن عضوگی ــت در ای ــه مثب ــوند. نکت ش
اعضــای بــورس کاالی توکیــو نیــاز ندارنــد کــه حتمــا در ژاپــن 
ــی  ــه نظارت ــورس دارای تاییدی ــن ب ــند. ای ــته باش ــر داش دفت

ــه  ــتقیم ب ــی مس ــکان دسترس ــد ام ــن رو، می توان ــت و ازای اس
ــنگاپور،  ــده، س ــای ایاالت متح ــاالن در بازاره ــرای فع ــازار را ب ب

ــد.   ــم کن ــگ فراه ــی و هنگ کن دب

ــیم ــتهتقس ــددس ــهچن ــوب ــورسکاالیتوکی ــایب اعض
ند؟ میشــو

عضــو کارگــزار- اعضــای کارگــزار قادرنــد معامــات اختصاصــی 
ــورس کاالی  ــه ب ــی کاال ک ــازار آت ــتری را در ب ــات مش و معام
توکیــو عرضــه می کنــد انجــام دهنــد. تعرفــه ماهانــه عضویــت 
ــازار  ــرای هــر قســمت ب ــن ب ــن ژاپ ــن بخــش 60هــزار ی در ای
ــات  ــد معام ــارت قادرن ــای تج ــارت- اعض ــو تج ــت.  عض اس
اختصاصــی در بــازار آتــی کاال را کــه TOCOM ارائــه می دهــد، 
انجــام دهنــد. تعرفــه ماهانــه عضویــت در ایــن بخــش 50هزار 

یــن ژاپــن بــرای هــر قســمت بــازار اســت. 
عضــو کارگــزار از راه دور- اعضــای کارگــزار از راه دور هیــچ دفتــری 
در ژاپــن ندارنــد و قادرنــد معامــات اختصاصــی و معامــات 
 TOCOM ــه ــی کاال ک ــازار آت ــور را در ب ــارج از کش ــتری خ مش
ــت در  ــه عضوی ــه ماهان ــد. تعرف ــام دهن ــد، انج ــه می ده ارائ
ایــن بخــش 50هــزار 50،000پــن ژاپــن بــرای هــر قســمت بــازار 

اســت.
عضــو تجــارت از راه دور- اعضــای تجــارت از راه دور هیــچ 
ــی در  ــات اختصاص ــد معام ــد و قادرن ــن ندارن ــری در ژاپ دفت
بــازار آتــی کاال را کــه TOCOM ارائــه می دهــد انجــام دهنــد. 
تعرفــه ماهانــه عضویــت در ایــن بخــش 50هــزار یــن ژاپــن 

ــازار اســت. ــرای هــر قســمت ب ب

--------------------------
باکس 2:

 

گروهبورسژاپنچیست؟

ــان  ــورس ژاپــن )JPX( از ترکیــب تجــاری می گــروه ب
گــروه بــورس اوراق بهــادار توکیــو و بــورس اوراق بهادار 
اوزاکا در اول ژانویــه 2013 تاســیس شــد. ایــن گــروه در 
ــر 2019 باهــدف توســعه کســب وکار خــودش  اول اکتب
در بــازار معامــات مشــتقات کاال، بــورس کاالی توکیــو 
را خریــد. JPX بازارهــای ابزارهــای مالــی بــورس 
بــرای  را  معتبــری  محیط هــای  و  می کنــد  اداره  را 
ــتقات  ــای مش ــادار و ابزاره ــروش اوراق به ــد و ف خری
ــر تأمیــن  ــرار دهــد. عاوه ب ــازار ق ــران ب ــار کارب در اختی
 JPX بــازار،  داده هــای  و  بــازار  زیرســاخت های 
ــم  ــوه را ه ــویه وج ــاب و تس ــویه حس ــات تس خدم
ارائــه می دهــد و بــرای حفــظ یکپارچگــی بازارهــا بــر 

ــد. ــارت می کن ــات نظ ــرد معام عملک

کوتاهدربارهبورسکاالیتوکیو:

بورسکاالیتوکیوبزرگترینبورسآتیکاال
درژاپناست

ــورس نســاجی  ــورس در ســال 1984 از ادغــام ب ــن ب ای

توکیــو، بــورس الســتیک توکیــو و بــورس طــای توکیو 

تشــکیل شــد

بــورس کاالی توکیــو درحــال حاضــر، قراردادهــای آتــی 

و معامــات اختیــار را بــرای نفــت خــام، بنزیــن، نفــت 

ــد ــرق عرضــه می کن گاز و ب

ایــن بــورس روزهــای دوشــنبه تــا جمعــه در دو نوبــت 

ــا  ــن آنه ــان اســتراحت بی ــک زم ــا ی ــح و عصــر ب صب

ــد ــت می کن فعالی
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بورسکاالیتوکیوچگونهتنظیممیشود؟
ــمت،  ــن ِس ــارت دارد و در ای ــادالت نظ ــم مب ــر تنظی TOCOM ب
به عنــوان یــک ســازمان خودتنظیمــی )SRO( عمــل می کنــد. 
قانــون ابزارهــای مالــی و مبادالتــی در ژاپــن، نــوع فرآینــد 
خودتنظیمــی و تشــکیل کارگــروه خودتنظیمــی را تعییــن می کنــد. 

از مدیــران  اول  بایــد در وهــل   )SRC( کارگــروه خودتنظیمــی 
خارج ســازمانی تشــکیل شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن 
کارگــروه مســتقل از معامــات، تســویه وجوه و ســایر عملیــات بورس 
اســت. قــدرت اختیــارات کارگــروه خودتنظیمــی بــورس کاالی توکیــو 
ــت: ــر اس ــدول زی ــاس ج ــوزه براس ــه ح ــی در س ــاره موضوعات درب

شرحعملکردهایتنظیم

بررسی صالحیت اعضا

دوره بررسی صاحیت اعضای جدید حدود سه ماه به طول می انجامد و براساس فرآیند زیر انجام می شود:

 TOCOM مشاوره های الزم را عرضه می کند و شرایط الزم را برای عضو احتمالی توضیح می دهد

بورس فرم عضویت را در اختیار متقاضی قرار می دهد

متقاضی درخواست عضویت را تکمیل می کند و کارگروه خودتنظیمی آن را بررسی و تایید می کند

متقاضی هزینه ثبت نام را پرداخت می کند

بورس قرارداد عضویت را منعقد می کند

سپرده های اعضا وجوه را تضمین می کنند

اگر بورس مشکوک شود که عضو از ظوابط و مقررات یا قوانین مربوط به بورس تخطی کرده است، کارگروه اعمال تحریم علیه اعضا

خودتنظیمی تصمیم می گیرد تحریم های ویژه ای را علیه آن عضو اعمال کند. این کار براساس فرآیند زیر 

انجام می شود:

به نظر می رسد موردی تحت معامات ناعادالنه یا تخلفات دیگری در بورس انجام شده است

کارگروه خودتنظیمی پیش از هرچیز در این خصوص تحقیق می کند، سپس فرصتی را در اختیار عضو قرار 

می دهد تا درخصوص موضوع تحقیق توضیح دهد

کارگروه خودتنظیمی نوع تحریم و مجازات و دالیل آن را اعام می کند و سپس آن را اعمال می کند

بررسی معامالت و 

شیوه های تجارت

TOCOM بر کلیه معامات انجام شده در بازارهای بورس نظارت دارد و وضعیت معامات و روند قیمت ها را 

بررسی می کند تا اقدامات تجاری ناعادالنه ازجمله دستکاری در بازار را تشخیص دهد
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نیازهایمارجیندربورسکاالیتوکیو
شــرکت تســویه وجــوه ژاپــن )JCCH( قوانینــی را درخصــوص 
ــد.  ــرای مشــتریان TOCOM وضــع می کن ــن ب نیازهــای مارجی
ــن  ــی مارجی ــدل اختصاص ــتفاده از م ــال JCCH ،2011  اس از س
 )CME( شــیکاگو  کاالی  بــورس  در  ازســوی  کــه  را   SPAN
ــرای تعییــن  توســعه یافتــه اســت اجــرا می کنــد. ایــن مــدل ب
ــت  ــانات قیم ــی و نوس ــانات تاریخ ــن، از نوس ــای مارجی نیازه

ــی  ــده دارای ــل استانداردش ــا »تحلی ــرد. SPAN ی ــره می گی به
 SPAN ــن ــن، مارجی ــت و بنابرای ــک« اس ــا ریس ــه ب درمواجه
براســاس دارایــی نســبت بــه ریســک محاســبه می شــود. یــک 
ســامانه پیشــرو کــه برپایــه مجموعــه ای پیچیــده از الگوریتم هــا 
اســت بــا انجــام ارزیابی هــا جهانــی )مجمــوع دارایی هــا( 
ــان را بررســی و ســپس  ــرای حســاب بازرگان ریســک یــک روزه ب

ــد. ــن می کن ــن را تعیی ــای مارجی نیازه

TOCOMکدامیکازدادههایبازاررادردسترسقرارمیدهد؟

بــورس کاالی توکیــو انــواع مختلفــی از داده هــای بــازار و اخبــار مرتبــط بــا آنهــا را در اختیــار مشــتریانش قــرار می دهــد کــه ازجملــه 
آنهــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

قیمت محصوالت به صورت مجزا
قیمــت تمــام محصــوالت براســاس تاریــخ معاملــه- داده هــای تاریخــی تــا پنــج روز قبــل، مربــوط بــه قیمــت تمــام محصوالتــی کــه 

ــد عرضــه می شــود در فهرســت معامــات آمده ان
ــل کــه در  ــج روز قب ــه قیمــت هــر محصــول از پن ــوط ب قیمــت تمــام محصــوالت براســاس هــر بخــش- داده هــای تاریخــی مرب

بخش هــای روز یــا عصــر ســازمان دهی شــده اند عرضــه می شــود
بازار گسترده )تقویم(- داده های معامات براساس ماه انقضای قراردادهای آتی

قیمت دوره ای کلیه محصوالت براساس تاریخ معامات )معامات آتی(
حجم معامات و سود باز- شامل هر کاال و ماه انقضا 
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فراز و فرود  بورس 
سرزمین آفتاب تابان
مرورروندتاریخیبورسکاالیتوکیومرورروندتاریخیبورسکاالیتوکیو

آوریل۱997
ورود فلــز آلومینیــوم به فهرســت 
قــرارداد  توقــف   ( عرضه هــا 

معامــات از اکتبــر ۲۰۱۰(

جوالی۱999
عرضــه  بــا  نفــت  ورود 
ســفید  نفــت  و  بنزیــن 

سپتامبر۲00۱
عرضــه قراردادهــای نفــت 

خــام 

ژانویه۲00۳
دوم  نســل  راه انــداری 
معامــات  ســکوی 

نیــک  و لکتر ا

ژوئن۲00۳
شــرکت  فعالیــت  آغــاز 
درون  وجــوه  تســویه 

بــورس 

جوالی۲00۳
شــروع اتصــال بــه ISVهــا 
مســتقل  )فروشــنده های 
ــهیل  ــرای تس ــزار( ب نرم اف
ــارج  ــفارش از خ ــر س در ام

از کشــور 

جوالی۲007
شروع عرضه مینی طا 

نوامبر۲008
آغاز عرضه مینی پاتین 

دسامبر۲008
ــورس  ــت ب ــر وضعی تغیی
از ســازمان  توکیــو  کاالی 
ــه  عضویــت غیرانتفاعــی ب
ــی  شــرکت ســهامی انتفاع

می۲009
تعریــف نســل ســوم ســامانه 
و  الکترونیــک  معامــات 
افزایــش ســاعت معامــات 

ــب  ــا ۱۱ ش ت

مارس۲0۱0
و   Nikkei-TOCOM کاالی  شــاخص  بــازار  شــروع 
Nikkei- کاالی  آتــی  معامــات  شــاخص  عرضــه 

)۲۰۱۲ اکتبــر  در  عرضــه  )توقــف   TOCOM

هـدا عربشـاهی/  بـورس کاالی توکیـو که با نام اختصاری TOCOM هم شـناخته می شـود، 
 TOCOM .بزرگ ترین بورس کاالی آتی در ژاپن و یکی از ارزشـمندترین آنها در آسـیا اسـت
تـا یک سـال قبـل، بازارهـای الکترونیکی فلـزات گران بهـا، روغن، السـتیک و کاالهـای نرم را 
اداره می کـرد و معامـالت آتـی و قراردادهـای اختیار را بـرای فلزات گران بهایی چون طـال، نقره، پالتین 
و پاالدیـوم بـرای انـرژی شـامل نفـت خـام، بنزین، نفت سـفید و نفـت گاز و برای السـتیک طبیعی و 
محصـوالت کشـاورزی شـامل سـویا، ذرت و لوبیـای قرمـز را عرضـه می کرد. بـورس کاالی توکیو سـال 
19۸۴ از ادغـام بـورس نسـاجی توکیو، بورس السـتیک توکیو و بورس طالی توکیو تاسـیس شـد. این 

بورس در سال 200۸ به شرکت انتفاعی تحت مالکیت سهام داران تغییر وضعیت داد.  
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فوریه۱9۵۱
بــورس  تاســیس 
توکیــو  نســاجی 

دسامبر۱9۵۲
بــورس  تاســیس 
توکیــو  الســتیک 

فوریه۱98۲
بــورس  تاســیس 

طــای توکیــو 

نوامبر۱98۴
بــورس  بــا  توکیــو  نســاجی  بــورس 
الســتیک توکیــو و بــورس طــای توکیــو 
ــدازی  ــو راه ان ــورس کاالی توکی ــام و ب ادغ
شــد و قراردادهــای الســتیک، طــا، نقــره 

ــرد ــه ک ــن( را عرض ــوم )پاتی و پاتینی

آوریل۱99۱
راه اندازی سکوی الکترونیک 

معامات مداوم  

آگوست۱99۲
ورود فلز پاالدیوم 

به فهرست عرضه ها 

سپتامبر۲00۳
ــای  ــه قرارداده ــاز عرض آغ
ــه  ــف عرض ــت گاز )توق نف

در فوریــه ۲۰۰۶(

می۲00۴
عرضــه قراردادهــای اختیار 

طا 

دسامبر ۲۰۰۴
کامــل  آزادســازی  لغــو 
ــزاری  ــیون های کارگ کمیس
تــاالر معامــات حــراج 

می۲00۵
تجدیدنظرشــده  قانــون  آغــاز 
ــورس کاال، برنامــه عملیاتی شــدن  ب
شــرکت تســویه وجــوه کاالی ژاپــن 

سپتامبر۲00۵
 EFT معامــات  تعریــف 
بــرای  آتــی  )بــورس 
ــرای  ــی( ب ــای فیزیک کااله
بازارهــای الســتیک، فلزات 
آلومینیــوم  و  گران بهــا 

جوالی۲006
روزانــه  انتشــار  آغــاز 

بــورس  شــاخص 

می۲0۱0
ــی  ــات آت ــازار معام ــایی ب بازگش

ــت گاز  نف

سپتامبر۲0۱0
معامــات  کار  ســاعت  افزایــش 
ــدازی ســامانه  ــا ۴ بامــداد و راه ان ت

ــتری  ــتقیم مش ــی مس دسترس

می۲0۱۱
ــوه کاالی  ــویه وج ــرکت تس ــال ش انتق
ژاپــن بــه ســاختمان بــورس کاالی 

ــو  توکی
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دسامبر۲0۱۱
تبدیــل شــرکت تســویه وجــوه کاالی 
ــورس  ــه ب ــرکت تابع ــه ش ــن، ب ژاپ

کاالی توکیــو

فوریه۲0۱۳
عرضــه محصــوالت کشــاورزی و بــازار 
ــای  ــویا، لوبی ــات س ــاز معام ــکر و آغ ش
ــه  ــف عرض ــکرخام )توق ــز، ذرت و ش قرم
ــه ۲۰۱۵( ــام در ژانوی ــکر خ ــات ش معام

سپتامبر۲0۱7
راه اندازی نسل چهارم سامانه معامات الکترونیکی 

ژانویه۲0۱7
نفــت  معامــات  عرضــه 

یکــی  فیز

مارس۲0۱7
آتــی  معامــات  عرضــه 

نوردشــده  پاتیــن 

می۲0۱7
ــا  ــی ب ــی محصــوالت نفت ــدازی معامــات آت راه ان

ــدی  پرداخــت نق

اکتبر۲0۱9
ــوی  ــو از س ــورس کاالی توکی ــهام های ب ــه س ــنهاد مناقص ــه پیش ارائ
ــه  ــو  ب ــورس کاالی توکی ــل ب ــن )JPX( و تبدی ــورس ژاپ ــروه ب گ

ــن ــورس ژاپ ــروه ب ــه گ ــق ب ــه و متعل ــرکت تابع ش

دسامبر۲0۱9
تغییــر ماهیــت بــورس کاالی توکیــو بــه شــرکت دارای هیــات 

حسابرســی 
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نوامبر۲0۱۳
تاســیس فرابــورس ژاپــن از طریــق ســرمایه گذاری 
مشــترک بــا شــرکت انــرژی جینــگای ژاپــن بــا هــدف 

ــرژی   ــوس ان ــات فراب ــتر معام ــه بس عرض

جوالی۲0۱۴
معامــات:  ســاعات  بازتنظیــم 
ــی بخــش روز: ۱۵:۱۵  ســاعت تعطیل

و شــروع بخــش عصــر: ۱۶:۳۰

ژانویه۲0۱۵
ثبــت کمیســیون معامــات 
آتــی کاال به عنــوان هیــات 

ــی  ــات خارج معام

می۲0۱۵
آتــی  معامــات  عرضــه 

نوردشــده  طــای 

جوالی۲0۱6
عرضــه معامــات طــای 

فیزیکــی 

اکتبر۲0۱8
آتــی  معامــات  آغــاز 
مشخص شــده  الســتیک 

فنــی 

سپتامبر۲0۱9
ــرژی تغییــر  ــازار ان ــه بخــش ب ــازار نفــت ب عرضــه بخــش ب
نــام داد و معامــات آتــی حــوزه بــرق نیــز بــه همیــن ترتیــب

سپتامبر۲0۱9
بــه  نفــت  بــازار  بخــش  عرضــه 
ــام داد  ــر ن ــرژی تغیی ــازار ان ــش ب بخ
و معامــات آتــی حــوزه بــرق نیــز بــه 

همیــن ترتیــب

اکتبر۲0۱9
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه ســهام های بــورس کاالی 
توکیــو از ســوی گــروه بــورس ژاپــن )JPX( و 
تبدیــل بــورس کاالی توکیــو  بــه شــرکت تابعــه و 

ــه گــروه بــورس ژاپــن متعلــق ب

جوالی۲0۲0
ــوالت  ــتیک و محص ــا، الس ــزات گران به ــای فل ــای بخش ه ــه کااله ــوالت، از جمل ــام محص ــال تم انتق
کشــاورزی، بــه اســتثنای محصــوالت مرتبــط بــا انــرژی، ماننــد نفــت خــام و بــرق از بــورس کاالی توکیــو 

ــورس ازاکا  ــه ب ب
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  زندگــی بــدون نفــت، در ماه هــای ســرد زمســتان، 
ــوان در  ــی نمی ت ــد، حت ــت نباش ــر نف ــت. اگ ــن اس ناممک
ــه  ــی ادام ــه زندگ ــی نشســت و ب ســرمای زمســتان، جای
داد. امــا ایــن کاال کــه تــا ایــن انــدازه نقــش پررنگــی را در 
ــازار کاالهــا  زندگــی مــا ایفــا می کنــد، چــه وضعیتــی در ب

دارد؟

ــه  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــبد قیمت ــت، دو س ــازار نف در ب
عنــوان دو متغیــر اصلــی در ایــن بــازار شــناخته می شــود. 
یکــی نفــت برنــت یــا همــان حــوزه دریــای شــمال اســت 
ــت  ــان نف ــت هم ــه در حقیق ــی.آی ک ــری دبلیو.ت و دیگ
ــه  ــی ب ــبد قیمت ــن دو س ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــزاس ب تگ
عنــوان مرجــع بــرای تشــخیص وضعیــت تجــارت نفــت 

کارنامه سالطین بازارهای کاالیی جهان
بررسیافتوخیزمعامالتیبررسیافتوخیزمعامالتی۱۵۱۵کاالیبرتردرسالکاالیبرتردرسال۲0۲0۲0۲0

نسـیم بنائـی/   بازارهـا هنـوز بیشـتر از آنکـه در اختیـار ارزها، شـاخص ها و رمزارزها باشـند، تحت نفـوذ کاالها قـرار دارند. 
کاالهایـی ماننـد نفـت، طـال، نقـره، گاز طبیعی، گنـدم، ذرت، آهـن و ...، بر دنیـای بازارهـا حکمرانی می کنند. هنـوز هم این 
نفـت و آلومینیـوم و پنبـه، تـاج پادشـاهی را در جهـان بازارهـا بـه سـر دارنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه کاالها دنیـای ما را 
می چرخاننـد: کاالهـای سوخت رسـانی، ماشـین ها را بـه حرکـت درمی آورنـد، کاالهـای زیرسـاختی مصالـح مـورد نیازمـان بـرای 
ساخت وسـاز را تامیـن می کننـد، کاالهـای خوراکـی، تغذیـه روزانه مـان را فراهـم می آورنـد و بخـش عمـده ای از آنها هم به پوشـاک و 
تجهیـزات مـورد نیـاز زندگی مـان بـدل می شـوند. بـه همین خاطر اسـت که کاالها، نقشـی حیاتـی در بازارهـای جهانی ایفـا می کنند. 

در نتیجه نوسان ارزش آنها اهمیت زیادی دارد. 
همـه کاالهـا در بازارهـای جهانـی معاملـه می شـود. هیچ یـک از آنهـا بـه یک بـازار محلـی محدود نمی شـود، از نفـت گرفته تـا ذرت، 
همگـی وارد بـازار جهانـی می شـوند و تاجـران بـه کمک آنها به تجـارت می پردازند. هـر بار که تغییـرات و تحوالتی در شـرایط جامعه، 
سیاسـت، فنـاوری و اقتصـاد ایجـاد می شـود، نوسـاناتی در ارزش و قیمـت این کاالهـا پدید می آید. سـرمایه گذاران باهـوش هم پول 
و سـرمایه خـود را وارد ایـن بـازار می کننـد و بـه تناسـب شـرایط اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی، در مورد خریـد و فروش ایـن کاالها 

تصمیـم می گیرند. 
امـا یـک نکتـه حائز اهمیت اسـت: همه کاالها ارزش و اثر یکسـانی در بازار ندارند. برخی از آنها سـهم بیشـتری در معامالت را به خود 
اختصـاص می دهنـد، برخـی دیگـر هم به کلی از بازار محو می شـوند. سـال گذشـته، سـال کرونـا بود. البته هنـوز هم این ویـروس، در 
بـازار نقشـی پررنـگ ایفـا می کند. اما در سـال 2020 چـه اتفاقاتی برای بـازار کاالها افتـاد؟ در این گزارش، با پانزده کاالیی آشـنا شـوید 
کـه بـه صـورت مسـتمر در بـازار معاملـه می شـدند و ارزش آنهـا مدام نوسـان پیدا می کـرد. البته دنیـای کاالها بسـیار پهناورتـر از این 
پانـزده کاالسـت امـا اینهـا همان کاالهای اساسـی و اصلی هسـتند که بازار را تحت سـلطه خودشـان دارند. با سـالطین بـازار کاالها و 

عملکرد آنها در سـال 2020 بیشـتر آشـنا شوید. 
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ــماری  ــی بی ش ــاخص های نفت ــه ش ــد. البت ــمار می آی ــه ش ب
ــیه  ــورهای حاش ــژه در کش ــود دارد، به وی ــت وج ــازار نف در ب
خلیــج فــارس. مثــا ســبد نفتــی دوبــی یکــی از آنهاســت اما 
ــه بیشــتر مــورد توجــه واقــع می شــود،  آن ســبد قیمتــی ک
ــق  ــت. طب ــی .آی اس ــت دبلیو.ت ــت و نف ــت برن ــن نف همی
گــزارش بلومبــرگ، ســال ۲۰۲۰، ســالی پرنوســان بــرای نفــت 
ــه ازای هــر بشــکه،  ــا قیمــت ۶۴ دالر ب ــت ب ــود. نفــت برن ب
ســال ۲۰۲۰ را ســپری کــرد. امــا ایــن قیمــت کاهــش ۹ دالری 
را نســبت بــه ســال گذشــته اش تجربــه می کــرد و دلیــل آن 

ــود.  ــا ب ــری کرون ــم، همه گی ه
ــکا، بســیار  ــرای نفــت دبلیو.تــی.آی در آمری امــا وضعیــت ب
بدتــر از اینهــا بــود. ایــن شــاخص نفــت در اوایــل بهــار ۲۰۲۰ 
قیمتــی باورنکردنــی را تجربــه کــرد: منفــِی ۳۷ دالر در ازای هر 
بشــکه. یعنــی قیمــت نفــت در ســال ۲۰۲۰ نــه تنهــا کاهــش 
یافــت، بلکــه منفــی شــد. یعنــی تولیدکننــدگان حاضــر بودند 
ــان  ــت روی دستش ــکه های نف ــا بش ــد ت ــم بدهن ــی ه پول

نمانــد و فضایــی بــرای ذخیــره، اشــغال نکنــد.
البتــه هــر دو شــاخص نفتــی در نهایــت بهبــود پیــدا کردنــد. 
فاجعــه تــا حــدی بــه پایــان رســید و قیمــت نفــت دوبــاره 
ــد  ــران می گوین ــاال تحلیل گ ــرد. ح ــدا ک ــودش را پی ــات خ ثب
قیمــت نفــت در ســال ۲۰۲۱ در محــدوده ۵۰ دالر در ازای هــر 
ــب، نفــت  ــن ترتی ــه ای ــات خواهــد رســید. ب ــه ثب بشــکه ب
روزهــای خوبــی را ســپری نکــرده و قــرار هــم نیســت روزهای 
بهتــری را تجربــه کنــد امــا در کل، از یــک طوفــان عظیــم، بــه 
صــورت موقتــی نجــات پیــدا کــرده اســت. در ضمــن، هنــوز 
هــم انســان ها بــه ایــن کاالی اساســی در زندگــی خــود نیــاز 
ــا ارزش  ــن کاال فع ــود ای ــث می ش ــاز باع ــن نی ــد. همی دارن

خــود را بــه صــورت کامــل از دســت ندهــد.

تحوالتقیمتنفتبرنت«

نمودارتحوالتقیمتنفتدبلیوتیآی

طال
ــه در ســال های  ــزی ک ــا، طاســت. فل ــز دنی ــن فل باارزش تری
گذشــته نوســان زیــادی را تجربــه کــرد. هــر بــار اتفــاق بــدی 
در جهــان رخ می دهــد، طــا دوبــاره ارزش و قیمتــش را پیــدا 
ــار اتفاقــات بــه خوبــی و خوشــی ختــم  می کنــد. امــا هــر ب
ــل  ــد. دلی ــت می ده ــش را از دس ــم ارزش ــا ه ــود، ط می ش
ــرای  ــن ب ــی ام ــا کاالی ــت. ط ــاده اس ــم س ــرا ه ــن ماج ای
ــار ســرمایه گذاران  ســرمایه گذاری محســوب می شــود. هــر ب
دچــار تــرس و اضطــراب می شــوند، بــه ایــن کاال بــه عنــوان 
ــا  ــد. ام ــه می کنن ــرمایه گذاری مراجع ــرای س ــن ب ــی ام کاالی
هــر بــار وضعیــت بــازار بهبــود پیــدا می کنــد، ســرمایه گذاران 
هــم بــه ســمت کاالهــای دیگــر هجــوم می برنــد و در نتیجــه 

ــود. ــته می ش ــا کاس از ارزش ط
در ســال ۲۰۲۰ بــه دلیــل بحــران کرونــا، همــه ســرمایه گذاران 
دچــار تــرس و نگرانــی شــدند. در نتیجه بــرای ســرمایه گذاری 
بــه طــا روی آوردنــد. حاصــل ماجــرا، افزایــش ارزش طــا و 
بازگشــت ایــن فلــز زرد درخشــان بــه میــدان بــود. بر اســاس 
گــزارش فاکــس، طــا در ســال ۲۰۲۰ نســبت بــه ســال ۲۰۱۹ 
افزایــش ارزش ۲۴ درصــدی را تجربــه کــرد. ایــن فلــز، ســال 
را بــا قیمــت هــزار و ۵۲۰ دالر در ازای هــر اونــس آغــاز کــرد 
ــا  ــید. نهایت ــس رس ــر اون ــزار و ۶۰ دالر در ازای ه ــه ۲ ه و ب
هــم ســال را تنهــا بــا کمــی فاصلــه از قیمــت هــزار و ۹۰۰ دالر 
ــی در  ــل مختلف ــه عوام ــان داد. البت ــس پای ــر اون در ازای ه
ــا،  ــن آنه ــه مهم تری ــد ک ــذار بودن ــا اثرگ ــت ط ــش قیم افزای
ــن  ــا، همیشــه امن تری ــان کااله ــود. طــا در می ــد-۱۹ ب کووی
ــری  ــا همه گی ــه ب ــی ک ــت. در جهان ــته اس ــت را داش موقعی
یــک بیمــاری ســخت مواجــه شــده، ایــن فلــز نقشــی پررنگ 

را ایفــا کــرده اســت. 
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البتــه قضیــه فقــط کرونــا نبــود. دولت هــا هــم اقداماتــی داشــتند 
ــه  ــد ک ــش بردن ــیری پی ــود را در مس ــی خ ــت های پول و سیاس
نهایتــا نــرخ بهــره را بــرای مصرف کننــده پاییــن مــی آورد و حاصــل 
ــر فشــارهای  ــود. طــا در براب ــا، افزایــش ارزش طــا ب همــه اینه

تورمــی هــم یــک نقطــه اطمینــان ایجــاد کــرده بــود. 

تحوالتقیمتطال

نقره
خواهــر یــا بــرادِر ناتنــِی طــا، نقــره اســت. فلــزی کــه در ســال 
۲۰۲۰ ماننــد طــا، عملکــرد موفقیت آمیــزی داشــت. نقــره 
نســبت بــه طــا کم ارزش تــر اســت امــا توانســته نزدیــک بــه 

ــد.  ــه کن ــال ۲۰۲۰ تجرب ــش ارزش را در س ــا، افزای ط
بــر اســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس، نقــره در ســال ۲۰۲۰ 
افزایــش ارزش ۴۵ درصــدی را تجربــه کــرد. در واقــع نقــره هــم 
ماننــد طــا از وضعیــت و شــرایطی کــه در جهــان ایجــاد شــده 
بــود، نهایــت بهــره را بــرد و بــه ایــن ترتیــب ســالی خــوش را 
ــاز  ــره ب ــی رود نق ــون در ســال ۲۰۲۱ انتظــار م ــرد. اکن ســپری ک
ــد. حتــی برخــی  ــی را ســپری کن هــم شــرایط خــوب و مطلوب
ــه ای  ــن کاال به گون ــه ای ــت عرض ــد وضعی ــران می گوین تحلیل گ
ــبت  ــال ۲۰۲۱ نس ــود ارزش آن در س ــث می ش ــه باع ــت ک اس
ــه نفــع  ــد ب ــه ســال ۲۰۲۰ بیشــتر شــود. ایــن ماجــرا می توان ب

کشــورهایی باشــد کــه تولیدکننــده نقــره هســتند.
بررســی ها نشــان می دهــد ۵۰ درصــد از نقــره جهــان در چیــن، 
ــی  ــای کرونای ــا تعطیلی ه ــود. ام ــد می ش ــک تولی ــرو و مکزی پ
ــال  ــار اخت ــره دچ ــه نق ــده عرض ــث ش ــورها باع ــن کش در ای
شــود. ایــن اختــال در عرضــه، می توانــد بــه باارزش تــر شــدن 
ــار  ــد در انتظ ــال بای ــر ح ــه ه ــد. ب ــادی کن ــک زی ــن کاال کم ای
ــش  ــن افزای ــیم. ای ــره باش ــرای نق ــدیدی ب ــش ارزش ش افزای
احتمــاال نســبت بــه طــا هــم بیشــتر خواهــد بــود. بــه ایــن 
ترتیــب ایــن فلــز از طــا پیشــی خواهــد گرفــت. نقــره پیــش 
ــادی،  ــزرگ اقتص ــران ب ــس از بح ــال های پ ــم در س ــن ه از ای

افزایــش ارزش شــدیدی را تجربــه کــرده بــود. اکنــون می تــوان 
در انتظــار وضعیتــی بهتــر بــرای ایــن بــازار بــود. 

تحوالتبازارنقره





مس
فلــز دیگــری کــه پایــش را جــای پــای طــا و نقــره گذاشــته و مثــل 
آنهــا عملکــرد خوبــی را در ســال ۲۰۲۰ از خــودش بــه ثبــت رســانده، 
مــس اســت. ایــن فلــز هــم در ســال ۲۰۲۰ بــا افزایــش ارزش زیــادی 
ــز  ــر اســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس، ایــن فل همــراه شــد. ب
ــال  ــادی دارد. در س ــرد زی ــنگین کارب ــع س ــاز و صنای در ساخت وس
۲۰۲۰ ایــن فلــز زیــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در ســال ۲۰۲۱ امــا 
ــرفت  ــار پیش ــوان در انتظ ــا می ت ــور کرون ــدِن حض ــا کم رنگ ش ب
ــد ســالی  ــع ۲۰۲۱ می توان ــود. در واق ــازار مــس ب ــرای ب بیشــتری ب

بــه مراتــب بهتــر بــرای مــس باشــد. 
ــرد  ــه ک ــی را هــم تجرب مــس در ســال ۲۰۲۰ قیمت هــای پایین
ــا قیمــت ۳/۵۶ دالر در ازای هــر تــن  امــا در نهایــت ســال را ب
بــه پایــان رســاند. بــه ایــن ترتیــب ایــن فلــز از ابتــدا تــا انتهای 
ســال، افزایــش ۲۷/۲۵ درصــدی را در ارزش خــود تجربــه کــرد. 
ــد  ــزات ب ــرای فل ــوان گفــت ســال ۲۰۲۰ ب ــه می ت روی هــم رفت
نبــود، امــا بــرای طــا و نقــره بهتــر و بــرای مــس هــم تقریبــا 
ــابهی  ــت مش ــم سرنوش ــون در ۲۰۲۱ ه ــود. اکن ــی ب ــال خوب س

ــود.  ــی می ش ــز پیش بین ــه فل ــن س ــرای ای ب

»تحوالتبازارمس«
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سویا
آیــا می دانســتید ســویا یکــی از مهم تریــن کاالهــا در 
ــویا  ــورد س ــب در م ــه جال ــک نکت ــه ی ــت؟ البت ــان اس جه
وجــود دارد. براســاس گــزارش فائــو، ۸۵ درصــد از ســویایی 
کــه در جهــان تولیــد می شــود، بــرای خــوراک دام و 
ــرای  حیوانــات اســت. در واقــع درصــد کمــی از ایــن کاال، ب
ــن  ــا همی ــی رود. ام ــه کار م ــان ها ب ــتقیم انس ــرف مس مص
کــه خــوراک حیوانــات اســت، یعنــی در زندگــی انســان ها 

ــی دارد. ــی اساس ــم نقش ه
ــه  ــود ک ــن ب ــاد ای ــه در ســال ۲۰۲۰ افت ــی ک ــی از اتفاقات یک
ســویا هــم از همه گیــری کرونــا بهــره گرفــت و بــا افزایــش 
ارزش همــراه شــد. افزایــش ارزش ســویا از ابتــدای ســال تــا 
ــی  ــن یعن ــود. ای ــدازه ۳۳ درصــد ب ــه ان ــان آن ســال، ب پای

ــه ســویا داشــت.  ــران ب ــی بیک ــری لطف همه گی
تقاضــا بــرای ســویا در میــان مــردم جهــان افزایــش پیــدا 
ــم  ــن کاال ه ــا، ارزش ای ــش تقاض ــا افزای ــان ب ــرد. هم زم ک
ــاال رفتــه اســت. تعطیلی هــای کرونایــی می توانــد منجــر  ب
ــاله  ــن مس ــود و ای ــویا ش ــه س ــد و عرض ــش تولی ــه کاه ب
ــد در زنجیــره تامیــن و همچنیــن قیمــت ایــن کاال  می توان
اثــر منفــی داشــته باشــد، امــا در درازمــدت، بــازار ســویا بــا 

ــات پیــش خواهــد رفــت.  ــا ثب قــدرت و ب

تحوالتبازارسویا

گازطبیعی
ــت، گاز  ــرای نف ــتنی ب ــین های دوست داش ــی از جانش یک
طبیعــی اســت. ایــن کاال در ســال ۲۰۲۰ نوســانات بســیاری 
را تجربــه کــرد، امــا در نهایــت وضعیتــش آنقــدر هــم بــد 

نبــود.
ــار  ــی ب ــوس، گاز طبیع ــزارش اف.ایکس.پریمی ــاس گ براس
ــا در  ــید ام ــه دوش می کش ــت را ب ــش قیم ــال کاه ۲۵ س

ــس از  ــیار پ ــانات بس ــس از نوس ــار ۲۰۲۰ پ ــت در به نهای
بحــران کرونایــی، توانســت اندکــی بهبــود را در میــان کاالها 
ــه گاز  ــت ک ــرار اس ــن ق ــا از ای ــد. پیش بینی ه ــه کن تجرب
طبیعــی در ســال ۲۰۲۱ نیــز همچنــان بــا ثبــات بــه وضعیــت 
خــود ادامــه خواهــد داد. ایــن جریــان می توانــد بــه نفــع 
کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده گاز طبیعــی در جهــان 

باشــد. 
تحوالتبازارگازطبیعی

قهوه
ــرای  ــد. ب ــروع می کنن ــوه ش ــا قه ــود را ب ــا روز خ خیلی ه
ــت.  ــن اس ــوه، ناممک ــدون قه ــاز روز ب ــرادی، آغ ــن اف چنی
امــا آیــا از بــازار ایــن کاال خبــر داریــد؟ آیــا می دانیــد یکــی 
ــوه  ــن قه ــازار کاالهــا، همی ــان ب از کاالهــای اساســی در جه
ــن  ــرای ای ــوب ب ــالی مطل ــال ۲۰۲۰ س ــدا، س ــت. در ابت اس
نوشــیدنی تلــخ بــود امــا بــه مــرور، ســال بــه انــدازه خــوِد 
قهــوه بــرای ایــن کاال تلــخ شــد. البتــه در کل نوســان بــرای 

ــود. ــاد ب ــن کاال زی ای
ــر  ــت ۱/۱۵ دالر در ازای ه ــا قیم ــالش را در ۲۰۲۰ ب ــوه س قه
پونــد آغــاز کــرد و در مقاطعــی از ســال بــه ۰/۹۴ دالر در ازای 
ــا قیمــت  ــد هــم رســید. امــا در نهایــت ســال را ب هــر پون
ــاند.  ــان رس ــه پای ــد ب ــر پون ــه ازای ه ــدودا ۱/۲۶ دالر ب ح
بــه ایــن ترتیــب محــدوده نوســان ایــن کاال در ســال ۲۰۲۰ 
ــیون  ــد واکسیناس ــه فرآین ــاال ک ــه ح ــود. البت ــاال ب ــیار ب بس
ــر  ــود را از س ــم کار خ ــا ه ــده و کافه ه ــاز ش ــان آغ در جه
گرفته انــد، می تــوان امیــد داشــت کــه روزهــای تلــخ ایــن 
نوشــیدنی تلــخ هــم دوبــاره شــیرین شــود. هرچنــد عمــده 
ــه برزیــل اســت کــه نقــش مهمــی در  نگرانی هــا مربــوط ب
تولیــد ایــن کاال دارد. وضعیــت قرنطینــه و اقتصــاد در ایــن 
کشــور به گونــه ای اســت کــه نمی تــوان امیــد چندانــی بــه 

قهــوه داشــت. 
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تحوالتبازارقهوه«

گندم
ــد. هــر لقمــه  ــده مان ــوان زن ــدم نمی ت ــدون گن ــا ب در ایــن دنی
نــان بــا گنــدم حاصــل می شــود. امــا ایــن کاال چــه وضعیتــی 
ــود. در  ــان ب ــالی پرنوس ــم س ــدم ه ــرای گن ــال ۲۰۲۰ ب دارد؟ س
ــا در  ــد. ام ــن ش ــاال و پایی ــاد ب ــدم زی ــت گن ــال، قیم ــن س ای
ــش ارزش ۱۲/۲ درصــدی  ــا افزای ــدم ســال ۲۰۲۰ را ب ــت گن نهای

ــه پایــان رســاند.  ب
ــد  ــدم مانن ــد گن ــوس معتقدن ــران در اف.ایکس.پریمی تحلیل گ
ســویا در ســال ۲۰۲۱ بــا کمبــود تولیــد مواجــه خواهــد شــد، امــا 
انتظــار مــی رود از تابســتان ۲۰۲۱ قیمــت گنــدم کمــی کاهــش 

پیــدا کنــد. 

تحوالتبازارگندم

شکر
بــاور کنیــد یــا نــه، شــکر یکــی از کاالهایــی اســت کــه در دنیــا 
زیــاد معاملــه می شــود و بــه همیــن خاطــر در دنیــای تجــارت 
ــط  ــی در اواس ــن کاالی اساس ــت ای ــی دارد. قیم ــی حیات نقش
ــال ۲۰۲۰  ــامبر س ــا از دس ــرد. ام ــقوط ک ــان س ــال ۲۰۲۰ ناگه س

شــکر دوبــاره بــه ســرازیری شــیرین افتــاد و بــه لحــاظ قیمتــی 
بهبــود پیــدا کــرد. 

ماجــرا شــاید قــدری پیچیــده باشــد امــا تولیــد اتانــول و شــکر 
ــش  ــه افزای ــول، ب ــت اتان ــش قیم ــاط دارد. کاه ــم ارتب ــه ه ب
قیمــت شــکر کمــک می کنــد. در ســال ۲۰۲۰ هــم همیــن اتفــاق 
ــش  ــکر افزای ــد ش ــث ش ــول باع ــت اتان ــش قیم ــی کاه یعن
ــوس  ــران در اف.ایکس.پریمی ــد. تحلیل گ ــه کن ــت را تجرب قیم
می گوینــد شــکر در ســال ۲۰۲۱ افزایــش ارزشــی را تجربــه 
نخواهــد کــرد و شــاید نســبت بــه قیمت فعلــی، کاهــش ارزش 

را هــم تجربــه کنــد. 

تحوالتبازارشکر

ذرت
ــرد.  ــه ک ــکر را تجرب ــه ش ــابه ب ــدی مش ــال ۲۰۲۰ رون ذرت در س
ایــن کاال ســالش را بــا قیمتــی پاییــن شــروع کــرد و در پایــان 
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــت. افزای ــبی داش ــش نس ــم افزای ــال ه س
ــت ذرت در  ــت قیم ــود وضعی ــه بهب ــن ب ــوراک دام در چی خ
ــدا کاهــش شــدیدی  ــن کاال ابت ــرد. قیمــت ای ــان کمــک ک جه
داشــت امــا بــه لطــف تقاضایــی کــه ایجــاد شــد، قیمــت ذرت 

هــم بهبــود پیــدا کــرد.
ــل و  ــد در برزی ــرایط تولی ــه ش ــا ب ــه ذرت کام ــت عرض وضعی
آرژانتیــن وابســته اســت، دو کشــوری کــه بــه لحــاظ شــرایط 
کرونایــی، بســیار ضعیــف هســتند و بــه نظــر می رســد قرنطینه 
در آنهــا تــازه آغــاز شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب شــاید تولیــد 
ذرت هــم دچــار اختــال شــود. ایــن کاهــش تولیــد می توانــد 
بــازار ایــن کاال را دچــار مشــکل کنــد. به عــاوه ذرت روی 
بــازار چیپس هــای تردیــا و کورن فلکس هــا اثــر زیــادی 
ــرای  ــت ب ــش قیم ــار افزای ــد در انتظ ــه بای ــذارد. در نتیج می گ

ــود.  ایــن کاالهــا ب
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تحوالتبازارذرت


فوالد

یکــی از اصلی تریــن کاالهــا در ساخت وســاز، ساختمان ســازی 
ــه  ــاده اولی ــن کاال، م ــت. ای ــوالد اس ــزات، ف ــاد تجهی و ایج
ــن  ــارت ای ــود. تج ــوب می ش ــور محس ــیاری از ام ــرای بس ب
کاال عمدتــا در شــانگهای متمرکــز اســت. البتــه در بــازار فلــزات 
لنــدن هــم شــاهد معامــات ســنگین بــرای فــوالد هســتیم. 
از طرفــی محصــوالت و فرآورده هــای فــوالد هــم بســیار مهــم 

هســتند. 
قیمــت فــوالد در اواخــر ســال ۲۰۲۰ ناگهــان افزایش شــدیدی 
ــوس،  ــزارش اف.ایکس.پریمی ــاس گ ــر اس ــرد. ب ــه ک را تجرب
افزایــش تقاضــا در چیــن بــرای فــوالد، باعــث شــد قیمــت 
ــا حــدودی بهبــود پیــدا  ایــن کاال در شــرایط پســاکرونایی ت
ــوالد در ســال ۲۰۲۰  ــرای ف ــی، تقاضــا ب ــه صــورت کل ــد. ب کن
ــار  ــا انتظ ــت ام ــش داش ــل آن، کاه ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــطوح  ــه س ــوالد ب ــاره ارزش ف ــال ۲۰۲۲ دوب ــا س ــی رود ت م
پیــش از کرونــا برســد. در ســال ۲۰۲۱ هــم شــاهد ثبــات بــرای 
ــد  ــای جدی ــه فرصت ه ــود. البت ــم ب ــوالد خواهی ــت ف قیم
ــی  ــه کل ــرایط را ب ــد ش ــوالد می توان ــا ف ــادالت ب ــرای مب ب

ــد.  ــون کن دگرگ
تحوالتبازارفوالد

آهن  
ــت  ــود. وضعی ــم ب ــن جهن ــرای آه ــت ب ــه گذش ــالی ک س
تجــارت کاال بــرای آهــن بــه قــدری بــد بــود کــه خیلی هــا در 
ایــن حــوزه دچــار مشــکل و ورشکســتگی شــدند. بســیاری از 
افــراد از آهــن قراضــه در تولیــد فــوالد بهــره می گیرنــد، امــا 
ایــن کاال نتوانســت بــه انــدازه نفــت، اهمیــت داشــته باشــد 

و بــه یــک کاالی اولیــه مهــم در ســال ۲۰۲۰ تبدیــل شــود. 
چیــن هــم عملکــرد ضعیفــی داشــت و در نتیجــه نتوانســت 
ــال،  ــی از س ــه در مواقع ــد. البت ــن کن ــال آه ــه ح ــی ب کمک
وضعیــت آهــن بــه عنــوان یــک کاالی اساســی، بهبــود پیــدا 
می کــرد امــا در کل، وضعیــت مطلــوب نبــود. اگــر عرضــه از 
چیــن افزایــش پیــدا کنــد، بایــد دیــد تقاضــا بــرای آهــن از 
طــرف شــرکت های بــزرگ فــوالدی بــه چــه صــورت خواهــد 
ــرای  ــوالد ب ــده ف ــه شــرکت های تولیدکنن ــی ک ــود. در صورت ب
ــم  ــن ه ــازار آه ــده ب ــه آین ــوان ب ــد، می ت ــا کنن ــن، تقاض آه

امیــدوار بــود. 
تحوالتبازارآهن

آلومینیوم
ــز ببینیــد کافــی  اگــر می خواهیــد یــک سرســره هیجان انگی
ــال ۲۰۲۰  ــوم در س ــت آلومینی ــای قیم ــه نموداره ــت ب اس
ــود.  ــان ب ــال نوس ــدام در ح ــن کاال م ــد. ای ــی بیندازی نگاه
ــاره  ــد دوب ــرد. بع ــدا ک ــش پی ــن کاال کاه ــت ای ــدا قیم ابت
ــان  ــا پای ــور ت ــز همین ط ــن افت وخی ــت و ای ــش یاف افزای
ســال ادامــه داشــت. در ســال ۲۰۲۱ انتظــار مــی رود قیمــت 
بــرای آلومینیــوم کاهــش پیــدا کنــد، دلیــل آن هــم وضعیــت 
ــوم  ــرای آلومینی ــن ب ــای چی ــت. تقاض ــن اس ــی چی بحران
نقشــی حیاتــی در سرنوشــت ایــن کاال بــازی می کنــد. چیــن 
جــزو اصلی تریــن واردکننــدگان آلومینیــوم در جهــان اســت و 
بــه همیــن خاطــر وضعیــت تقاضــای ایــن کشــور می توانــد 

ــد. کامــا سرنوشــت ایــن کاال را تعییــن کن
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تاالر نقره ای نمای بازارسهامداران بورس های جهانیچهره ها

تحوالتبازارآلومینیوم

پنبه
ــرف  ــه برط ــا پنب ــان ب ــاکی در جه ــای پوش ــیاری از نیازه بس
می شــود. ایــن کاال باید همیشــه در دســترس باشــد. نخســتین 
ــازار پنبــه داشــت. امــا بــه  ــر ب ــا اثراتــی مخــرب ب امــواج کرون
مــرور و تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ شــرایط بــرای ایــن کاال در جهــان 

بهبــود پیــدا کــرد. 
اکنــون در ســال ۲۰۲۱ قــدری دشــوار اســت کــه آینــده ایــن کاال را 
پیش بینــی کنیــم. عوامــل مختلفــی می تواننــد در ایــن زمینــه 
ــرای مثــال تولیــد ایــن کاال هنــوز مشــخص  اثرگــذار باشــند. ب
ــم  ــی ها ه ــود. خرده فروش ــل ش ــمتی مای ــه س ــه چ ــت ب نیس
کــه نقشــی تعیین کننــده در زمینــه وضعیــت پنبــه دارنــد، هنوز 
ــد. اگــر برنامه هــای واکسیناســیون  وضعیــت مشــخصی ندارن
ــت  ــد داش ــوان امی ــود، می ت ــام ش ــتی انج ــان به درس در جه
سرنوشــت خوبــی در انتظــار بــازار پنبــه باشــد. اقدامــات آمریــکا 
ــت  ــی در سرنوش ــی اساس ــد نقش ــم می توان ــن ه ــر چی در براب

ایــن کاال ایفــا کنــد. 

تحوالتبازارپنبه

کاکائو
در میــان کاالهــای اساســِی خوراکــی، کاکائــو لذیذتریــن اســت. 
ایــن آخریــن کاالیــی اســت کــه در فهرســت ۱۵ کاالی اساســی 
ــکات  ــاخت ش ــرای س ــه ب ــاده اولی ــو م ــرد. کاکائ ــرار می گی ق
اســت. ایــن کاال هــم نوســانات قیمتــی زیــادی را تجربــه کــرد. 
هرچنــد ایــن کاال در میــان کاالهــای کشــاورزی، ســهم اندکــی دارد 
امــا نقــش بســیار مهمــی را در صنایــع غذایــی جهــان ایفــا می کند. 
ــادی  ــت زی ــن کاال، اهمی ــت ای ــانات قیم ــر، نوس ــن خاط ــه همی ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــان اس ــی پرنوس ــو، کاالی ــا کاکائ دارد. ام
نمی تــوان آینــده آن را در ســال ۲۰۲۱ بــه طــور دقیــق بــرآورد کــرد. 

تحوالتبازارکاکائو



جمعبندی
ــی در  ــی اساس ــد، نقش ــرار گرفتن ــاره ق ــورد اش ــه م ــی ک کاالهای
ــت  ــد. قیم ــا می کنن ــان ها ایف ــی انس ــی و زندگ ــای جهان بازاره
ــل  ــن عام ــا و چندی ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــال ۲۰۲۰ ب ــا در س آنه
دیگــر، دســتخوش تحــوالت بســیاری شــد. بــرای مثــال، انتخابــات 
ریاســت جمهوری آمریــکا هــم روی قیمــت کاالهــای مختلــف 
ــای  ــرای کااله ــال ۲۰۲۰ ب ــب، س ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــر می گذاش اث
ــد و  ــد کردن ــا رش ــی از آنه ــود. برخ ــان ب ــالی پرنوس ــی، س اساس
برخــی دیگــر، در جــا زدنــد یــا بــه عقــب برگشــتند. اکنــون امــا در 
ســال ۲۰۲۱، همــراه بــا واکسیناســیون سرتاســری در جهــان، بایــد 
در انتظــار بهبــود کلــی بــرای کاالهــای مختلــف در جهــان باشــیم. 
براســاس گــزارش بانــک جهانــی، اینکــه در ســال ۲۰۲۱ شــاهد چــه 
وضعیتــی باشــیم، کامــا وابســته بــه وضعیــت همه گیــری کرونــا 
و واکسیناســیون در جهــان اســت. در واقــع، رونــد واکسیناســیون 
می توانــد نقشــی تعیین کننــده در ایــن زمینــه داشــته باشــد. اگــر 
ــه  ــوان ب ــند، می ت ــته باش ــی داش ــات حمایت ــم اقدام ــا ه دولت ه

ــازار امیــد داشــت.  ــده کاالهــای مختلــف در ب آین
 منبعتمامینمودارهایاینگزارشسایتماکروترندزاست
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