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آمار  8ماهه

ارزش کل معام�لات
امید امانی
بورس کاالی ایران در
 8ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی و مالی با
رشد  126درصدی رو به رو شد و به بیش از  1.347هزار
میلیارد ریال رسید.
به گزارش «پیام اقتصادی بورس کاال» آمار معامالت بازار
فیزیکی بورس کاالی ایران در  8ماهه سال  97حاکی از
آن است که در این بازار و در مجموع بیش از  17میلیون
و  243هزار تن محصول به ارزشـی حدودی  544هزار
میلیارد ریال داد و ستـد شد که حجم معامالت نسبت
به مـدت مشابه سال گذشته تقریبا تغییری نداشت اما
ارزش معامالت با رشد  80روبه رو شده است.

تاالر کشاورزی

بر این اساس در  8ماهه س��ال  97و در تاالر محصوالت
کشاورزی یک میلیون و 739هزار و 317تن محصول به
ارزشی بالغ بر 24هزار و 472میلیارد ریال داد و ستد شد
که حجم و ارزش معامالت این تاالر در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته با کاهش حجم  4و افزایش ارزش
نزدیک به  16درصدی مواجه شده است.
در این تاالر 1میلیون و  481هزار و  515تن گندم52 ،
هزار و  70تن روغن خام 159 ،هزار و  669تن ش��کر،
 21هزار و  652تن جو ،یک هزار و  420تن خرما3 ،هزار
و  300تن دانههای روغن��ی و  66تن زعفران به فروش
رسیده اس��ت .همچنین مقدار یک میلیون و  60هزار
عدد جوجه یک روزه گوشتی نیز طی 8ماهه امسال مورد
معامله قرار گرفته است.

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی

همچنین طبق آمار 8ماهه بیش از 7میلیون و 155هزار
و  566تن محصول به ارزش بیش از  141هزار میلیارد
ریال در تاالر فـــرآورده های نفتی به فروش رفت که
حجم و ارزش محصوالت معامله ش��ده در این تاالر به
نسبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش یک و
رشد 132درصدی را تجربه کرد.
در این تاالر بیش از سه میلیون و  255هزار تن وکیوم

باتوم ،سه میلیون و 16هزار تن قیـر 507 ،هزار و 70تن
لـوب کات 252 ،هزار و  628تن گوگرد 62 ،هزار و 566
تن روغن 23 ،هزار و  130تن سالپس واکس و  33هزار
و 113تن عایق رطوبتی معامله شد .
در تاالر محصوالت پتروشیمی بورس کاال نیز طی  8ماه
امسال ،بیش از سه میلیون و  166هزار تن محصول به
ارزش بیش از  183هــزار میلیارد ریال داد و ستد شد
که حجم و ارزش معامالت این بازار نیز رش��د  19و 94
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشتـه تجربه
کرده است .به این ترتیب در این تاالر دو میلیون و 169
هزار و  78تن مواد پلیمری 996 ،هزار و  686تن مواد
شیمیایی و  970تن گازها و خوراکها به فروش رسید.

تاالر صنعتی و معدنی

آمار معامالت تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی نیز
نشان می دهد که طی  8ماهـه امس��ال ،بیش از پنج
میلیون و 132هـزار و 305تـن محصول به ارزش بیش
از  191هزار میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت که
ایـن تاالر رشد  56درصدی ارزش معامالت نسبت به
مدت مشابه سال گذش��ته را تجربـه کرد .در این تاالر
چهار میلیون و  349هزار و  910تن فوالد  176 ،هزار
تن آهن اسفنجی  153 ،هزار و  230تن مس  ،سه هزار
و 800تن کنسانتره مولیبدن معامله شد .همچنین88
تن طال به ارزش بیش از  283هزار میلیون ریال در این
تاالر مورد معامله قرار گرفت.

بازار فرعی

حجم معامالت ب��ازار فرعی طی
 8ماه��ه  54ه��زار و  935تن
محصول به ارزش بیش از دو
هزار میلیارد ریال مورد داد
و ستد قرار گـرفت کـه
ایـن تاالر کاهش

رهبین

 59درصـدی حجم و رشد17درصـدی ارزش معامالت
نسبت بـه مـدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد .

بازار مشتقه

همچنین آم��ار معامالت قراردادهای مش��تقه بورس
کاالی ایران بیانگر آن است که در مجموع در این بازار
 9میلیون و  723هـزار و  154قرارداد به ارزش بیش از
 750هزار میلیارد ریال منعقد شد که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رش��د  377درصدی حجم و 160
درصدی ارزش معامالت را نشان می دهد  .به این ترتیب
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 9میلیون و709
هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از  750هزار میلیارد ریال
منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد
 386درصدی حجم و  161درصدی ارزش رو به رو شده
است  .در ایـن مدت همچنین  13هزار و  202قرارداد
اختیار معامله منعقد شد .

بازار مالی

همچنین در  8ماهه امس��ال و در بازار مالی که شامل
اوراق سلف موازی استاندارد  ،گواهی سپرده کاالیی و
صندوق سرمایه گذاری اس��ت ،بیش از یک میلیارد و
 676میلیون و  731هزار ق��رارداد به ارزش بیش از 53
هزار میلیارد ریال منعقد شد .
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شفافیت

پادزهر فساد اقتصادی

هنوز بس��یاری از فع��االن بازاره��ای فلزات و
رویا ذوالفقاری
پتروش��یمی ش��رایط معامالت کاالها قبل از
تاسیس بورس کاال را از یاد نبرده اند .شرایطی که در روند معامالت انواع و اقسام
تخلفات و دور زدنهای قانون رقم میخورد و نه نام و نشانی از خریداران باقی
میماند و نه اطالعاتی از بازار مصرف در اختیار بود .به عبارت دیگر در آن زمان،
عمده معامالت در اختیار گروههای خاص قرار داشت که به دلیل داشتن روابط
نزدیک با برخی مدیران میانی شرکتهای تولیدی ،نهایت سوء استفاده را از
نبود شفافیت بر سر بازار کاالی کشور میکردند .اما از سال  82که بورس فلزات
تهران و در ادامه بورس کشاورزی و راهاندازی بورس کاالی ایران رقم خورد ،آن
دسته از افراد نیز به دلیل انجام معامالت زیر چتر شفافیت ،از گلوگاههای اصلی
بازار به حاشیه رانده شدند .به این ترتیب مقاومت در برابر رشد و بالندگی بورس
کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه خیلی هم جای تعجب ندارد.
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از آخرین نمونههای مقاومت این افراد در مسیر شفافس��ازی اقتصاد ایران،
میتوان به پافش��اری و اصرار آنها بر لزوم قیمتگذاری دستوری طی ماههای
اخیر و همزمان با نوسانات ارزی اشاره کرد .احتساب قیمت پایه محصوالت در
بورس کاال آن هم با نرخی پایینتر از قیمتهای واقعی بازار ،دریچهای جذاب را
در مقابل واسطههایی باز میکرد که فرصت استفاده از شکاف بزرگ قیمتهای
دولتی و آزاد را فراهم میس��اخت؛ رویدادی که پس از چند ماه ارائه اطالعات
از سوی مسووالن بازار س��رمایه و به همت نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی
و همراهی معاون اول رییس جمهور و وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت ،متوقف
شد و امروز تعادل و آرامش به واسطه کشف واقعی قیمتها در تاالر معامالت
حاکم شده است .در همین زمینه حسين سالح ورزى ،نائب رئيس اتاق ايران
در گفتوگوی اختصاصی با «پیام اقتصادی بورس کاال» گفت :بورس كاال به
عنوان يك بازار س��ازمان يافته كمك و نقش چشمگيرى را در فرآيند عرضه،
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تقاضا و كشف قيمت رقابتى مجموعه كاالهاى عرضه شده در اين بورس ايفا
مىكند .وى افزود :اهميت بورس كاال در ش��رايطى مثل امروز كه تحريم و
اختالالت عرضه و تقاضا بر بازار حاكم است ،نمايان مىشود و بيشتر مىتوان
از توانايىهاى اين ب��ورس جهت كاهش التهاب بازاره��ای داخلی و بهبود
وضعيت موجود در بازار استفاده كرد .س�لاح ورزى به رویدادهای چندماه
اخیر ناشی از نوسانات ارزی اشاره و بيان كرد :هر چند كه برخى از مسايل
مانند بحث قيمتگذارى از سوی برخی نهادهای باالدستی در بورس کاال،
زمينه ناراحتى برخى از مصرف كنندگان ،صنايع پايين دستى و باالدستی
را فراهم کرد ،اما باید توجه کرد که در روند بازار نباید دخالت دستوری رقم
بخورد و همه عوامل اقتصادی باید به س��ازوکار بورس کاال به عنوان نهادی
مهم و موثر در ایجاد ش��فافیت اقتصادی احترام بگذارند .نائب رئيس اتاق
ايران افزود :با توجه به اينكه ب��ورس كاال در فضاى اقتصاد رقابتى به عنوان
يك ابزار مدرن و شناخته شده محسوب مىشود و به شفافيت ،ايجاد رقابت
و عملكرد بهتر نظام بازار كم��ك مىكند ،بنابراين بهتر اس��ت تا تدابيرى
جهت عرضه محصوالت توليدى توليدكنندگان به بورس كاال اتخاذ شود.
همچنین اگر شرایطی مهیا شود تا کل زنجیره تولید محصوالت از باالدستی
و پایین دس��تی در بورس کاال معامله ش��ود ،ش��اهد یک زنجیره شفافیت
اطالعاتی در کشور خواهیم بود که این اطالعات به طور حتم برای اقتصاد و
فعاالن اقتصادی ارزشمند است .به گفته او ،اجبار تولیدکنندگان به فروش
محصوالتشان با نرخهای پایینتر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید
میشود از این رو به دلیل وجود بورس کاال به عنوان بازاری شفاف در کشور،
نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست و قیمتها در بورس کاال و در مقابل
دیدگان مسووالن میتواند نظارت و تنظیم شود .نائب رئیس اتاق بازرگانی
ایران گفت :نظام قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از
سابقه طوالنی در کشور و دنیا به خصوص طی  ٤٠سال اخیر برخوردار است،
در اغلب مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و
هیچگاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است .وی خاطرنشان
کرد :اولین نکته قیمتگذاری دستوری این است که چنین اقدامی برخالف
تفکرات ،مکانیس��م بازار و همچنین اصل رقابت پذیری در بازار بوده است
که این اقدام ،زمینه ایجاد رشد ،توس��عه و افزایش کیفیت کاالها در بازار را
از بین خواهد برد.

نادیده گرفتن هزینههای تولید

س�لاح ورزی اظهار داش��ت :نظام تولیدی کش��ور از اجزای خاصی
برخوردار اس��ت ،دس��تمزد ،هزینههای مالی ،عوارض و حمل و نقل
به عنوان اجزای اصلی قیمت تمام ش��ده در تولی��د یک محصول به
شمار میروند که در پیشگرفتن سیاس��ت قیمتگذاری دستوری به
معنای نادیده گرفتن تمام این عوامل و بروز مش��کالت عدیده برای
تولیدکنندگان میشود.
س�لاح ورزى به نقش بورس كاال در افزايش كيفيت محصوالت توليدى
تاكيد و بيان كرد :بورس كاال به واسطه مكانيس��م نظارت و نيز ضرورت
رصد بر كيفيت محصوالت عرضه ش��ده ،ضمن كمك به افزايش كيفيت
محصوالت توليدى به دليل رقابتى بودن قيمت ها ،به طور حتم بر كيفيت
محصوالت نهايى تاثيرگذار بوده است .اینکه در مکانی کاالی باکیفیتتر
با درج تقاضا و قیمت بیش��تری از س��وی خریداران روبه رو شود ،مسلما
شرکتها را به تولید محصوالت کیفی ترغیب میکند.
نائب رئيس اتاق اي��ران در ادامه ب��ه دوران قبل از تاس��یس بورس کاال
اشاره کرد و گفت :مش��کالت عدیدهای در س��الهای قبل از راهاندازی
بورس کاال ب��رای تولیدکنن��دگان و مصرفکنندگان وجود داش��ت که
از جمله آنها میتوان به قیمتگذاری دولتی محصوالت و س��ود بس��یار
ناچیز تولیدکنندگان ،عدم ش��فافیت از روند تولید و فروش محصوالت،
شبکههای داللی قدرتمند و رسیدن مواد اولیه با قیمتهای بسیار باال به
دست مصرف کنندگان است که طی این سالها بافت همگی این مشکالت
به واسطه بورس کاال ترمیم شده است .سالح ورزی معتقد است ،در واقع
از زمان تش��کیل بورس کاال در اقتصاد بود که رانت و واسطه گرىها در
مبادالت کاالیی کمرنگ شد و اثر حواله و سهمیه بندی کاالها در اقتصاد
به حداقل رسید .وى در پایان جایگزینی ضابطه و قانون به جای رفتارهای
سلیقهای و برخی روابط در تخصیص کاالها را از دیگر مزیتهای بورس
کاال برشمرد و گفت :بورس كاال ،بازارى رسمى است که هرچه این دست
بازارهای رسمی و شفاف را در اقتصاد تقویت کنیم ،به نفع تولید و مردم
عمل کردهایم .در همین راستا امروز معامالت کاالها در بورس از قواعد و
مقررات خاصی پیروی میکنند و به هيچ عنوان نمىتوان در اين سيستم
به صورت سليقهاى عمل كرد.

بورس کاال به متنوع ترین بازار کاالیی کشور تبدیل شده است

یک بورس ،صدها صنعت
بررسی روند پیدایش
سودابه کیوانفر
و تکام��ل بورسهای
کاال در جه��ان حاکی از آن اس��ت که ظهور و بس��ط
فعالیتهای اینگونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها
از ق��رن  19به بع��د در پی پاس��خگویی ب��ه برخی از
نیازمندیهای اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی
تنگناها و موانع در بازار کاالها بوده است.
به عب��ارت دیگر ،وج��ود برخی مش��کالت در بازار
کاال (چه در بخ��ش عرضه ،تقاضا و چ��ه در بخش
توزیع ) و به تبع آن نوسانات قیمت کاالها و همچنین
برخی از نارساییها و ناکارآمدیهای بازارهای سنتی
از یک طرف و مزای��ا و منافع راه ان��دازی بورسهای
کاال و توانمندی آنها در رفع مش��کالت فوق الذکر از
طرف دیگ��ر ،مهمترین انگیزه و عواملی هس��تند که
موجب پدیدار شدن بورسهای کاال در صحنه اقتصاد
کشورهای مختلف گشتهاند.
افزون براین ،نارس��اییهای بازار سنتی در شکل های
نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان
تضمینهای الزم برای معاملهگران از مهمترین دالیل
راهاندازی بورسهای کاالیی در کشورهای جهان بوده
است .در چنین شرایطی راهاندازی بورسهای کاالیی و
به تبع آن ،استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یک نظام
سازمانیافته دادوس��تد و توزیع کاالها در کشورهای
مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای
کشورها تسهیل نموده است .از این رو هم اکنون صدها
بورس کاالیی مدرن در سراسر جهان دایر است.
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بازارهای کاالیی که مهمتری��ن بخش اقتصادی یک
کشور محسوب میشوند ،شامل محصوالت باالدستی
مثل نفت خام تا صنایع میاندستی و پاییندستی در
حوزههای معدنی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،کشاورزی
و صنعتی هس��تند .بدیهی اس��ت جمعی��ت بیش از
 80میلیونی ایران نیز با این وس��عت ،تنوع زیستی و
مواهب طبیعی ،برای گذران معاش ،ناگزیر به اتکا به
ظرفیتهای بخش کاال در مقایس��ه با بخش خدمات
اس��ت؛ به ویژه اینکه با توجه به ظرفیتهای مختلف
کش��ورمان در زمینه نفت و گاز ،مع��ادن ،محصوالت
کش��اورزی و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در
خاورمیانه ،نیاز به بورس کاالی وس��یع تر در س��طح
مرجعی برای تعیین قیمت کاالهای مختلف در منطقه
بیشتر از پیش احساس میشود .بنابراین داشتن یک
بازار متشکل و منسجم برای مبادالت کاالیی در کشور،
سنگ بنای توسعه است.
بورس کاال با ش��کلدهی یک بازار منسجم ،اطالعات
قیمتی و حجمی قابل اتکا در اقتص��اد برای کاالهای
مختلف ایجاد کرده و این اطالعات عالوه بر فرصتهای
مناس��ب س��رمایهگذاری ،ظرفیتهای کلی اقتصاد
را مش��خص میکن��د .بنابرای��ن سیاس��تگذاران،
س��رمایهگذاران و فع��االن ،امکان ارای��ه تحلیلهای
اقتص��ادی و مالی برای توس��عه س��رمایهگذاریها و
تولید را پیدا میکنن��د .از طرفی با توس��عه ابزارهای
نوین مالی در بورس کاال ،از جمله ابزارهای مش��تقه،
سلف و قراردادهای آتی و اختیارات ،امکان کاهش یا
حذف ریسک خرید کاالها فراهم شده تا تولیدکننده و
مصرفکننده ،بتوانند بسته به نیاز خود ،برنامه تولید
و مصرف خود را ب��ا بکارگیری ابزارهای مختلف
اجرایی کنند و از نوس��انات قیمتها در آینده
مصون بمانند .بهطور مثال کشاورزی که
دغدغه کاهش قیمت گندم تولیدی
خ��ود را دارد و همچنی��ن از طرف
دیگر شرکت کش��ت و صنعتی
که دغدغ��ه افزای��ش قیمت
آن را دارد ،ب��ا مبادل��ه یک
قرارداد آتی گندم یا با انتشار
و دادوس��تد تعدادی قرارداد
اختیار روی دارایی پایه گندم ،هر
دو میتوانند روی قیمت محصوالت
و مواد اولیه مد نظر خود برای فصول
بعد برنامهریزی کنند و انضباطی که
در تولید ش��کل میگیرد ،در کالن
اقتصاد تاثیرات مثبت خود را خواهد
داشت.

با توجه به ظرفیتهای مناس��ب بخشهای معدنی،
کشاورزی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در ایجاد
اشتغال در کشور ،بورس کاال توانسته است با تسهیل
مبادالت کاالهای نهایی و مواد اولیه تولید در این بخش
ها ،به توسعه اشتغال و بهرهگیری کامل از فرصتهای
کاری کمک کند .در این راستا ،این بازار مالی زیرساخت
الزم برای اجرای طرحهای حمایتی و تشویقی خود از
جمله خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی را
با کمک ابزارهای نوین مالی مثل گواهی سپرده کاالیی
و اوراق اختی��ارات و آتیها میس��ر ک��رده و در نهایت
توانسته فرصتهای اشتغال را با بهکارگیری عوامل و
ظرفیتهای تولید ،حداکثر کند.
به این ترتیب ،بورس کاالی ای��ران در حالی به منظور
ایجاد بازاری منسجم ،سازمان یافته و قانونمند برای
تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کاال که در آن قیمتها
به صورت شفاف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف
میشود ،راه اندازی شد که از جمله مهم ترین اهداف از
راه اندازی این بازار می توان به سامان دهی بازار کاالهای
خاص نظیر محصوالت فلزی ،معدنی ،کشاورزی و انرژی
و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات
و منافع طرفین معامله و کشف قیمت کاالها براساس
تعامل و تقاب��ل عرضه و تقاضا و نیاز ب��ازار و نیز حذف
واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معامالت و
خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار اشاره
کرد .افزون بر این ،کاهش نوسانات مخل بازار و امکان
انتقال ریسک ،کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به
دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای ،امکان انجام
معامالت نقدی و آتی کاال با استفاده از ابزارهای مناسب
و نیز فراهمسازی تسهیالت مالی برای خرید و فروش از
دیگر اهداف راه اندازی این بازار به شمار می رود.

ویترینی پر از کاالهای رنگارنگ

طبق آخرین آمار ثبت ش��ده در پایان آبان ماه س��ال
 ،1397ب��ورس کاالی ایران با عرض��ه و معامله 184
قلم کاالی اساس��ی و مواد اولیه واسطهای مختلف در
 54زیرگروه اصلی توانسته پس از گذشت  11سال از
آغاز فعالیت خود ،به متنوع ترین بازار متشکل کاالیی
ایران و به عبارت بهتر ،چهارراهی بزرگ و حائز اهمیت
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در مس��یر اقتصاد ایران تبدیل شود .معامله این تعداد
کاالی مختلف به صورت متمرک��ز و یکپارچه در یک
بازار میتواند نش��انی از گس��تردگی حضور بورس در
میان صنایع مختلف و وس��عت بازار کاالیی کش��ور
باش��د تا بورس کاال با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم
خود با صدها صنایع ،متنوع ترین بازار کاالیی کش��ور
قلمداد شود.
در ح��ال حاضر ب��ورس کاالی ای��ران به داد و س��تد
نقد ،نسیه و سلف  184کاال ش��امل انواع محصوالت
پتروش��یمی و فرآوردههای نفتی ،صنعتی و معدنی و
کشاورزی در ایران میپردازد و از ابزارهای نوین مالی از
جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز برای توسعه
معامالت کاالیی بهره می برد که این تعداد کاال توسط
 726ش��رکت پذیرش ش��ده داخلی و  112شرکت
پذیرش شده خارجی در بورس کاال عرضه میشود.

کاالهای بورسی سر سفره های ایرانی

گستردگی معامالت کاالیی از طریق بورس کاال تا جایی
افزایش یافته که رد پای آن را میتوان در صدها صنعت
مشاهده کرد .بطوریکه طی مدت فعالیت بورس کاالی
ایران ،پذیرش و قابل معامله ش��دن انواع محصوالت
کشاورزی در زیرگروههایی مثل کنجاله ،ذرت ،شکر،
پسته ،پنبه ،زیره ،زعفران ،عدس ،نخود ،جو ،برنج ،خرما،
روغن ،کشمش ،گندم ،چای ،مرغ منجمد ،دانههای
روغنی ،تخم مرغ و سایر محصوالت ،امکان مبادله طیف
وسیعی از کاالهای کشاورزی را برای فعاالن میسر کرده
است .ماده ۳۳قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
و منابع طبیعی با اتکا به ظرفیته��ای بورس کاالی
کشور ،قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت کشور را
جایگزین خرید تضمینی کرده است که این امر ،بار مالی
دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان ،به یک سوم
کاهش داده است .در جریان سیاست قیمت تضمینی،
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی خود را با تحویل
به انبارهای استاندارد تحت نظارت بورس کاال ،تبدیل
به گواهی س��پرده کاالیی کرده و آن را در بورس کاال
عرضه میکنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت
به قیمت تضمینی اعالم شده ،مابهالتفاوت آن از سوی
دولت به تولیدکنندگان پرداخت شده است .افزون بر
این ،با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته ،بازیگران
و فعاالن گواهی سپرده کاالیی ،آتیها و اختیارات و سایر
اوراق بهادار مبتنی بر انواع محصوالت کشاورزی مثل
گندم ،جو و ذرت ،با تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری
کاالیی ،گسترده تر شده و با فرهنگسازی و آموزش
این ابزارهای نوی��ن مالی در بین کش��اورزان ،امکان
برنامهریزیمتناسبباظرفیتهایتولیدوپیشفروش
کاال با قیمت مش��خص برای این قشر موثر در جامعه

فراهم خواهد شد .گستردگی حوزه فعالیت بورس کاال
در بخش کشاورزی تا حدی گسترش یافته که می توان
گفت بورس کاالی ایران به س��فره های مردم نیز راه
یافته و در ابعاد مختلف زندگی و کاالهای مصرفی مردم
میتوان نشانههایی از کاالهای مبادله شده در این بازار
را یافت .بطوریکه از معامالت محصوالت و فرآوردههای
کشاورزی از آرد و گندم ،ش��کر ،خرما و انواع حبوبات
گرفته تا زعفران و مرغ منجمد ،تخم مرغ که به صورت
مستقیم توسط اقشار مختلف جامعه در زندگی روزمره
آنها مورد استفاده قرار میگیرد ،در بورس کاالی ایران
عرضه می شود .همچنین سایر اقالمی که در صنعت
تولید مواد غذایی و دارویی کاربرد دارد و نیز محصوالتی
که با صنعت دام و طیور مرتبط است ،در این بازار قابلیت
معامله و خرید و فروش دارد.
افزون بر این ،دانههای روغنی قابل استفاده در صنعت
تولید انواع روغنهای خوراکی و محصوالتی همچون
پسته ،برنج ،چای ،ذرت دانهای و علوفهای ،جو دامی و
صنعتی ،انواع کنجاله ،تفاله و کنسانترههای محصوالت
کشاورزی نیز در این تاالر خرید و فروش میشود که
تمامی این کاالها و محصوالت در صنایع و بخشهای
متعددی تولیدی کاربرد داشته و چرخ صنایع مختلفی
را به حرکت در میآورد.

از تولید لوازم خانگی تا ساخت پروژه های
ملیعمرانی

در بخش دیگر ،میتوان به انواع کااله��ا و لوازم مورد
استفاده مردم اش��اره کرد که به نوعی مواد اولیه برای
تولید و س��اخت آنها از بس��تر بورس تامین میشود.
چراکه اقالمی همچون فوالد ،انواع محصوالت فلزی و
معدنی همچون سنگ آهن ،مس ،آلومینیوم و سیمان
در ساخت و تولید کاالهای مصرفی مردم کاربردهای
فراوان��ی دارن��د .بطوریک��ه در صنعت فوالدس��ازی،
ساختمانسازی ،س��اخت درب و پنجرههای فوالدی
و آلومینیومی ،تولی��د خودرو ،تولیدکنن��دگان لوله
و پروفیل ،انواع ظروف آلومینیومی و مس��ی و س��ایر
محصوالت برقی و فلزی و نیز تولیدکنندگان س��یم و
کابلهای مسی مورد نیاز برای صنعت برق و لوازم برقی
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی مورد معامله قرار
میگیرد و به این ترتیب این تاالر بورس برای ساخت
کاالهای واس��طه ای و نهایی مصرفی م��ردم ،صنایع
مختلفی را درگیر تهیه و تامین کاالهای موردنیاز از این
بازار میکند .یادآوری این موارد بر لزوم ایجاد عدالت
و شفافیت در روند معامالت کاالها تاکید می کند که
براساس اعالم نظر مسووالن و کارشناسان ،راه اندازی
بورس کاال در اقتصاد کشور توانسته در ایجاد عدالت و
شفافیت کمکهای شایانی به متولیان امر کند.

چرخش موتور تولید صنایع پایین دست
پتروشیمی به کمک بورس

همچنین اگ��ر به ت��االر محص��والت پتروش��یمی و
فرآوردههای نفتی نی��ز نگاهی بیاندازی��م ،قابل درک
اس��ت که صنایع باالدس��تی به عرضه و صنایع پایین
دس��تی به خرید و تامین م��واد اولیه مصرف��ی خود از
ب��ورس کاال نیازمندن��د .بطوریک��ه صنایعی همچون
پالستیک و بستهبندی ،نس��اجی ،ساختمانسازی و
عمران ،تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی و شوینده
ها ،روغنهای صنعتی و روانکارها ،عایقهای رطوبتی،
خودروسازان و تایرسازان از جمله صنایعی هستند که
مواد اولیه تولیدات خود را از طری��ق بورس خریداری
میکنند .بطوریکه انواع مواد پلیمری مورد استفاده در
صنایع بستهبندی و لوازم پالستیکی ،لوله و اتصاالت،
صنعت نساجی ،قیر و عایقهای رطوبتی مورد استفاده
در ساختمانسازی و پروژههای عمرانی ،روغن موتورها،
دودههای صنعتی به کار گرفته شده در صنعت تایرسازی
در این بازار قابل معامله است .همچنین انواع کودهای
صنعتی موردنیاز کش��اورزان نیز در ت��االر محصوالت
پتروشیمی و فرآوردههای نفتی عرضه میشود تا بورس
کاال تمامی حلقههای مربوط به زنجیره به هم پیوسته
بخش تولید را در اقتصاد کش��ور به ه��م متصل کند و
ارتباط بین صنایع مختلف را در بستر یک بازار متشکل
و قانونمند فراهم سازد .به این ترتیب ،تمامی این کاالها
و محصوالت در حالی در ب��ورس کاالی ایران عرضه و
معامله میش��ود که هر کدام از آنها با چندین صنعت
باالدست و پایین دست در ارتباط بوده و این کاالها حلقه
اولیه تولید سایر واحدهای تولیدی و صنعتی به شمار
میروند .زنجیرهای که از ابتدا تا انتهای آن برای رسیدن
به زندگی بهت��ر و اقتصادی تر و البت��ه باکیفیت باالتر
است تا چرخه تولید و اقتصاد کشور تنها به کمک یک
بازار متشکل ،دارای ساختار و قانونمند و از همه مهمتر
شفاف ،در مسیر رشد و توسعه به حرکت درآید .نکته حائز
اهمیت این است که در کنار گستردگی دامنه معامالت
کاالیی و صنایع وابس��ته به کارکرده��ای بورس کاال،
ابزارهای مالی متنوع قابل استفاده در این بازار به کمک
صنایع مختلف آمده تا با استفاده از ابزارهایی همچون
اوراق سلف اس��تاندارد موازی ،گواهی سپرده کاالیی و
معامالت قراردادهای آتی بتوانند افزون بر کاهش ریسک
های معامالتی و کسب اطمینان خاطر از فروش کاال و
محصوالت خود ،تامین مالی سریعتر و کمهزینهتری را
تجربه کنند .به این ترتیب ،میتوان گفت امروزه بورس
کاالی ایران که وارد دوازدهمین سال فعالیت خود شده،
به چهارراه اقتصاد ایران و متنوعترین بازار کاالیی کشور
تبدیل شده و دامنه حضور آن در میان صنایع و واحدهای
تولیدی روز به روز در حال توسعه و گسترش است.

گفت و گو با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

عبور از
پـیچ بحران

یکی از مهمترین مزیتهای بورس کاال که این بازار را خاص و معامالت آن
را رضایتبخش کرده ،کشف قیمت است؛ به این ترتیب که بورس کاال با
کشفقیمتبراساسمکانیسمعرضهوتقاضاورقابتمیانتعدادزیادی
عرضهکننده و خریدار ،سبب کشف قیمت واقعی یک محصول میشود.
در واقع ،هر عاملی که بر نرخ کاال موثر باشد ،اثر خود را به طور شفاف در
قیمت نشان میدهد؛ البته با این حال عواملی نیز وجود دارند که کشف
قیمت را خدشهدار میکنند.
منصور یزدیزاده ،مدیرعامل شرکت ذوبآهن اصفهان در خصوص این
عوامل میگوید« :ساختار کشف قیمت ،در یک فرآیند بلندمدت شکل
مهم شفافیت برخوردار است؛
گرفته ،اصالح و توسعه یافته و از ویژگی ِ
در این بین گاهی به واسطه التهابهای بازار ناشی از بروز شرایط خاص
اقتصادی ،برخی دس�تگاهها به موضوع قیمت ورود میکنند و در این
صورت شاهد غیرواقعی شدن روند کشف قیمت هستیم» .در ادامه متن
کامل گفتوگوی «پیام اقتصادی ب�ورس کاال» با مدیر عامل ذوب آهن
اصفهان را میخوانید.
در ابتدا ،تاریخچ�های از حضور ذوب آه�ن اصفهان در بورس
کاال ارائه کنید؟

افرادی که از س�الها پیش در بورس فلزات فعالیت میکردند ،شرکت
ذوب آهن اصفهان را به عنوان یک رکن اصلی در راهاندازی بورس فلزات
در سال  ۸۲میشناسند .در ابتدای راهاندازی این بورس با پیگیریهای
مدیریت وقت ،ذوب آهن اصفهان فعالیت خود را در بورس فلزات آغاز
کرد تا در چارچوب ظرفیتهای قانون و با همراه�ی موثر وزرای وقت
صنایع و معادن و بازرگانی یک اتفاق ملی رقم بخورد.

روند کش�ف قیمتها در بورس کاال را طی این سالها چگونه
ارزیابی میکنید؟

ساختار کشف قیمت ،در یک فرآیند بلندمدت شکل گرفته ،اصالح و
مهم شفافیت برخوردار است؛ مشروط بر اینکه
توسعه یافته و از ویژگی ِ
در پی نوسانهای منطقی و واقعی متاثر از فضای بازار دچار "دستکاری"
نش�ود .گاهی به واس�طه التهابهای بازار ناش�ی از بروز شرایط خاص
اقتصادی ،برخی دس�تگاهها به موضوع قیمت ورود میکنند و در این
صورت شاهد غیرواقعی شدن روند کش�ف قیمت هستیم .به عبارت
دیگر ،از اهداف شکلگیری بورس کاالی ایران ،ایجاد شفافیت در معامله
و کشف واقعی قیمتها با یک سازوکار مبتنی بر مبانی اقتصادی و بازار
بوده و هست که تاکنون در این کار توفیق خوبی داشته است.
افزون بر این ،رویداد دیگری که در این سالها شاهد آن بودیم ،توسعه
بورس کاال از یک بازار خاص (فلزات) به سایر کاالهای مهم و استراتژیک
بود؛ به عبارتی با بزرگ ش�دن دایره محصوالت حاضر در بورس کاال به
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محصوالت فلزی ،فوالدی ،پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و کشاورزی،
زمانی که قیمت کاالهای شرکتهای بورسی به نحو واقعی و شفاف تعیین
میشود ،نرخ سهام این شرکتها هم واقعی میشود و به تدریج اعتماد به
بازار سرمایه بیشتر میشود و سرمایهگذاری در این بازار رونق مییابد .در
نتیجه ،شاهد رشد اقتصادی کشور خواهیم بود و با حذف رانت و واقعی
شدن قیمتها ،سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این صنایع ،تشویق
میشوند.

ی میتوانند از طریق بورس کاال نیازهای
آیا صنایع پایین دس�ت 
خود را تامینکنند؟ و از عرض�ه و معامله محصوالت در بورس کاال رضایت
دارند؟

واقعیت این است که همیشه فروش�نده خواهان فروش محصول خود با
باالترین نرخ ممکن و برعکس ،خریدار خواهان ارزان خریدن کاالی مورد
نیاز خود است .در این شرایط ،آنچه مهم است وجود فضای رقابت سالم،
شفاف و واقعی در سازوکار بورس است تا طرفین معامله با رضایت از این
فضا خارج شوند .با این توضیحات ،میتوان گفت که بورس کاال با ایجاد
یک بستر مناسب توانسته رضایت خریداران و عرضهکنندگان را جلب
کند .افزون بر اینکه طی این سالها رش�د حجم تولید در صنایع پایین
دستی و رونق تولید کشور به وضوح بیانگر تامین نیاز این صنایع از طریق
بورس کاالست.

پس از جهش نرخ ارز از ابتدای سال جاری ،بعضا عنوان شد که
تعدادی واسطهها در لباس تولیدکننده اقدام به خرید مواد اولیه از بورس
کاال میکنند؛ آیا این موضوع صحت دارد؟

برایپاسخبهاینپرسشبایدبگویمکهابتدانبایدزمینهسفتهبازیدریک
بازار مهیا شود .در واقع اگر قیمتهایی که در بورس کاال کشف میشود به
دالیلبیرونی،ازنرخهایواقعیفاصلهبگیردآنزمانزمینهسفتهبازیدر
بازار و انگیزه واسطهها برای ورود به معامالت بورس ایجاد میشود .پس در
ابتدا نباید فاصله قیمتی غیر منطقی بین نرخهای بورس و بازار ایجاد شود
تا شاهد ورود تمام و کمال مصرف کنندگان واقعی در تاالر معامالت باشیم.
اما اتفاقی که در ماههای گذش�ته به واسطه نوس�ان نرخ ارز افتاد ،اعالم
محاسبه نرخ پایه محصوالت در بورس کاال بر مبنای دالر 4200تومانی بود.
این اتفاق در ش�رایطی رقم خورد که قیمتهای واقعی در بازار ،نرخهای
دیگری بود و برای حمایت از مصرف کنندگان قرار ش�د تا محصوالت با
قیمت ارزان تری در بورس عرضه ش�ود؛ به این ترتیب همان عامل ذکر
شده ،یعنی ایجاد انگیزه برای حضور واسطهها در تاالر به وجود آمد.
به بیان دیگر اگر ش�رایط در بورس کاال براس�اس رس�الت ای�ن بورس،
واقعی باشد و دخالتی در آن انجام نشود ،اطمینان داشته باشید که همه
خریداران ،واقع�ی خواهند بود و دلیلی برای ظه�ور و حضور خریداران
غیرواقعی یا واسطه گران ایجاد نمیشود.
نکته دیگر در این رابطه این است که سازو کار بورس به نحوی طراحی شده
که برای شرایط خاص بتواند از سوءاستفادههای احتمالی بر پایه ضوابط و
دستورالعملها پیشگیری کند؛ نکته دیگر اینکه معامالت در بورس کاال
شفاف و قابل رصد است و نهادهای نظارتی به راحتی میتوانند با رصد و
بررسی معامالت بورس ،خریداران غیر واقعی را از واقعی جدا کنند.

به اعتقاد شما برداش�تن س�قف رقابت قیمتها چه تاثیری بر
معامالت داشته است؟

در ِ
ذات سقف داشتن ،اشکالی وجود ندارد؛ براساس ضوابط جاری شرکت
بورس کاالی ایران ،هیات مدیره در شرایط خاص حدود اختیار مدیرعامل
را در اعمال سقف تغییر میدهد تا چنانچه اشاره شد ،راههای سوءاستفاده
را سد کند .اشکال زمانی به وجود میآید که به قصد دستکاری در کشف
واقعی قیمت ،سقف رقابت گذاشته شود .به عبارت دیگر ،سقف رقابت
موجب شود قیمتها به شکل مصنوعی پایین نگه داش�ته شود ،اما در
مواردی که سقف رقابت جلوی سفتهبازی را بگیرد بدون ایراد است.
به این ترتیب برداشتن سقف رقابت از معامالت بورس کاال ،خیلی سریع

توانست نرخ محصوالت در بورس را با قیمتهای بیرون نزدیک کند که
این امر خود عاملی ش�د برای کنار رفتن یکباره تقاض�ای کاذب و ایجاد
آرامش در بازار.

با توج�ه به وجود بازاره�ای صادراتی کش�ورهایی مانند عراق
در نزدیکی کش�ورمان ،آیا امکان صادرات محصوالت تولیدی ذوب آهن
اصفهان از طریق بورس کاالی ایران وجود دارد؟

ظرفیتسازیمناسبیدراینزمینهانجامشدهاست؛بااینحال،معامالت
در بورس چه داخلی و چه خارجی دو طرف دارد و باید توافق الزم در شیوه
معامله بین هر دو طرف حاصل شود .اکنون که در شرایط خاصی هستیم،
انجام این کار سخت است چراکه دغدغههایی از سوی طرفین وجود دارد.
دراینمیانجایتقدیراستکهبورسکاالحتیدرچنینشرایطی،تالش
مستمری دارد تا هرچه سریعتر ارتباطات بین المللی و امکان صادرات
محصوالت ایرانی به عراق شکل بگیرد که این جدیت بخشی از سختی
کار را هموار میکند.
میکند؟

آیا ذوب آه�ن از ابزارهای مالی موجود در بورس کاال اس�تفاده

باید اشاره کنم که ذوبآهن همیشه در زمینه استفاده از ابزارهای کاالیی
و نوین در بورس کاال پیشتاز بوده است ،با این حال بازهم در نظر داریم تا از
تمامی ظرفیتهای این بورس از جمله اوراق سپرده کاالیی استفاده کنیم
که در زمان نهایی شدن اخبار آن منتشر خواهد شد .از سوی دیگر ،حیات
تمام شرکتهای فعال در بازار سرمایه مانند بورس کاال به شدت وابسته
به توسعه است؛ در این راه ،توسعه ابزارهای مالی نوین ،میتواند معیاری
برایاینموضوعباشد.خوشبختانهدر ۵سالگذشتهاقداماتمناسبیدر
این موارد در بورس کاال آغاز شده است و در سال جاری به اوج خود رسیده
است .ابزارهای نوین مانند معامالت آتی ،س�پرده کاالیی ،صندوقهای
کاالیی و ...نقش به سزایی در پیش�گیری از هیجانهای کاذب بازار دارد
و تنها گاهی ش�رایط خاص اقتصادی ،موانعی در اج�را و بهکارگیری این
ابزارها به وجود میآورد که درمان آن اعتماد به این بازار متشکل است .اگر
در سالهای اخیر به بورس کاال بیشتر بها داده میشد تا بتواند ابزارهای
مالی خود از جمله ابزارهای مشتقه را با فرهنگ سازی ،توسعه دهد؛ امروز
فعاالن صنعت از نوسانات ش�دید قیمتی به این میزان لطمه نمیدیدند.
به عبارت دیگر ،اگر قراردادهای آتی و آپش�ن کااله�ای مختلف رونق
گرفته بود ،ریسک نوسانات قیمتها در آینده به دلیل انعقاد قراردادها با
قیمتهای مشخص به حداقل میرسید.
چشم انداز شما از آینده بورس کاال در اقتصاد ایران چیست؟

بدون ش�ک حرکت رو به جلوی این بورس در اقتصاد ادامه دارد چراکه
دولت و سیاس�تگذاران و قانونگذاران به ش�دت هوشمند هستند و
موانع الزم را برای کسانی که منافع خود را در مشکل تراشی برای بازار
سرمایه میبینند ،ایجاد خواهند کرد .از سوی دیگر ،بورس كاال فشارهای
بسیاری ناشي از التهابهای مختلف به دليل تغيير نرخ ارز و نگرانيهاي
دولت بر پيشگيري از تأثیر آن بر قيمتها را پش�ت س�ر گذاشت و به
وظايف خود در چارچوب اساسنامه و مقررات به خوبي عمل کرده است.
همچنین ،تالش تمام اركان شركت بر تداوم همين روند رو به رشد است
تا هم نظر سهامداران تأمین شود و هم به وظايف خود در كشف قيمتهاي
عادالنه و استفاده مؤثر از ابزارهاي مالي براي عرضهکنندگان عمل كند.
بورس کاالی ایران ب�ه دلیل اینکه روند معاملات بین عرضهکنندگان
و تقاضاکنن�دگان را ضابطهمند و تس�هیل کرده اس�ت ،موجب اقبال
شرکتهای صنعتی واقع شده و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد ملی است؛
ضمن آنکه این بورس با مکانیس�می که دارد ،موجب کوتاه شدن دست
واس�طهها از بازار معامالت و در نتیجه از بین بردن رانتها شده است .با
همه این تفاسیر ،بورس کاال در سالهای آینده یکی از مولفههای اصلی
در رشد اقتصاد ایران خواهد بود و به جایگاه به مراتب باالتری در اقتصاد
ملی خواهد رسید.

گفت و گو با مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

چگونه پای

بخش خصوصی
به تولید باز شد؟

لطف ًا درباره تاریخچه حضور فوالد مبارکه در
بورس کاال توضیح دهید.
ش�رکت فوالد مبارک�ه اصفه�ان از ابتدای
راهاندازی ب�ورس کاالی ایران و از زمانی که
در سال  ۸۲با عنوان بورس فلزات شروع به
کارکرد ،محصوالت خود را به طور مستمر در
تاالر بورس عرضه میکند .در واقع با تصویب
قانون بازار اوراقبهادار جمهوری اسلامی
ایران در سال  1384و تصمیم شورای عالی
بورس ،بورسه�ای فلزات و کش�اورزی در
یکدیگر ادغام و شرکت بورس کاالی ایران
در سال  86تشکیل شد و طبق قانون کلیه
معامالت در بورس کاالی ایران تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود.
در همین راس�تا اداره فروش شرکت فوالد
مبارک�ه از زم�ان
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«یکی از نیازهای اساسی که امروز در کشور احساس میشود
شفافسازی فعالیتهای اقتصادی است .در این مسیر یکی
از اقدامات اساسی که انجام شده ،شکلگیری بورس کاالی
ایران به عنوان بستری برای کش�ف واقعی قیمتها و ایجاد
شفافیت در دادوس�تد کاال بوده اس�ت .در واقع تالشها بر
این بوده که صنایع مختلف از جمله صنایع فوالدی بتوانند با
خیالی آسوده به تولید پرداخته و در راستای صنعتی کردن
کشور تالش کنند».
مطلب باال گفت�ه حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل ش�رکت
فوالد مبارکه اصفهان اس�ت .عظیمیان اعتق�اد دارد که در
جاده کش�ف واقعی قیمتها و رونق تولید در کشور بود که
ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شد
که مشروح گفت وگوی «پیام اقتصادی بورس کاال» با وی را
میخوانید.

تاس�یس ب�ورس فل�زات وظيفه ف�روش و
س�رويسدهي به متقاضياني ک�ه از طريق
بورس کاالي ایران خرید کرده اند را بر عهده
دارد .در ای�ن سیس�تم قیم�ت محصوالت
براساس مکانيزم عرضه وتقاضا کشف شده
و با هماهنگیهای الزم با خريداران ،توليد
محصول براساس درخواست مشتری انجام
میشود.
دیدگاه شما نسبت به عملکرد بورس کاال در
سالهای اخیر چیست؟
بورس کاال محلی مناس�ب برای کشف نرخ
محص�والت در اث�ر تالقی عرض�ه و تقاضا،
تعیین قیم�ت واقعی و جلوگی�ری از ایجاد
رانت در بازارها بوده و میتوان گفت سازوکار
این بورس ،نقش موثری در ایجاد انگیزه برای
س�رمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع
مادر ب�ه ویژه صنایع فوالدس�ازی داش�ته
اس�ت؛ عالوه بر آن با کش�ف قیمت واقعی،
هم منافع شرکتهای فوالدساز تامین شده
اس�ت و هم با حذف یا کمرنگ ش�دن نقش
واس�طهها ،مصرفکنن�دگان نهایی بدون
واس�طه محصول مورد نیاز خ�ود را تامین
میکنند .همچنین ایجاد بازار ش�فاف برای
تسهیل معامالت ،کمک به برنامههای توسعه
ش�رکتها و توس�عه اقتصادی ب�ا تضمین
تعهدات طرفین معامل�ه و ورود منابع مالی
مناس�ب به ش�رکتهای تولیدی به لحاظ
کاهش رانت قیمتی ،از دیگر مزایای بورس
کاالی ایران است.
روند کش�ف قیم�ت محص�والت فوالد
مبارکه در بورس به چه صورت است؟

فوالد مبارکه به صورت نظاممند محصوالت
خود را در بورس کاال عرضه میکند تا قیمت
این محص�والت در فرآیند عرض�ه و تقاضا
کشف شود .عرضه همه محصوالت در بورس
کاال صرفا براساس ضوابط و دستورالعملهای
بورس کاال انجام میشود.
درباره روند تامین نیاز صنایع پایین دستی از
طریق بورس کاال توضیح میدهید.
تامین نیاز صنایع پایین دس�تی با توجه به
پروانه بهرهبرداری و گزارشهای بازدید فنی
ش�رکت براس�اس مصرف واقعی آنها به دو
روش عرضه مستقیم در بورس کاال و عرضه
غیر مستقیم و ثبت سفارشات در شرکت و
سپس تايید و ثبت الکترونیکی که مچینگ
خوانده میشود در بورس کاالی ایران صورت
میگیرد.
برخی از صنایع پایین دستی فوالد مبارکه به
علت تنوع محصوالت مورد نیاز خود از نظر
ابعادی ،کیفی و لزوم تامین منظم نمیتوانند
همه محصوالت مورد نی�از خود را به صورت
مستقیم در تاالر اصلی بورس کاال خرید کنند
و به همین دلیل همواره بخشی از محصوالت
ش�رکت در قالب قرارداده�ای بلندمدت و
پروژههای مل�ی و ...در ف�والد مبارکه ثبت
سفارش شده و سپس به عنوان مچینگ در
تاالر بورس کاال ثبت الکترونیکی میشود.
آیا از عرض�ه و معامله محص�والت خود در
بورس کاال رضایت دارید؟
مکانیس�مهای تعریف ش�ده در بورس کاال
ب�ا اس�تفاده از تجربیات بورسه�ای معتبر
جهانی تدوین ش�ده و عرضه در بورس کاال
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باعث شده بازاری منسجم ،سازمان یافته و
قانونمند برای کشف قیمت کاالها براساس
تعامل و تقابل عرضه و تقاضا ،حذف واسطه
گری و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده
و خریدار ،فراهمسازی تسهیالت مالی برای
خرید و فروش و ...به وج�ود بیاید که از این
منظر رضایت بخش است .با این حال برخی
دستورالعملها در ش�رایط خاص اقتصادی
این مکانیس�م را با چالشهایی روبرو کرده
اس�ت که امیدواری�م این چالشه�ا هر چه
زودتر برطرف شود.
آی�ا هم�ه خری�داران در ب�ورس کاال
مصرفکننده محصوالت هستند یا خیر؟
در ف�والد مبارک�ه اصفه�ان ،از ابت�دای
بهرهبرداری تاکنون ش�رایطی برای پذیرش
مشتری و فروش محصوالت وجود داشته که
مهمترین آن دارا بودن پروان�ه بهره برداری،
بازدید فنی از کارخانه مش�تری و فعال بودن
کارخانه است که همین شرایط به بورس کاال
نیز اعالم ش�د و مورد تایی�د وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز قرار گرفته است .بنابراین
تا ح�د ام�کان نظارتهای الزم ب�رای فروش
مستقیم کاال به مصرفکننده نهایی پیش بینی
شده اس�ت .در حقیقت شناسایی خریداران
و تخصی�ص ک�د خرید ب�ه آنها
براس�اس شرایط و
قوانین تعریف
شده است و به
ای�ن ترتیب در
ز م�ا ن

عرضه و معامالت ،همه خریداران محصوالت
واقعی هس�تند ،اما بعضا گزارش میشود که
پس از انجام معامالت ،واس�طه گ�ران و تجار
با بعض�ی خری�دارن ارتباط بر قرارک�رده و با
سوءاستفاده از مش�کالت نقدینگی و تامین
مالی آنها مقداری از محص�والت به بازار آزاد
روانه میشود که در صورت محرز شدن تخلف
برای فوالد مبارکه کد مشتری اصلی مسدود
میشود.
برداش�تن س�قف رقابت قیمتها در بورس
کاال چ�ه تاثیری ب�ر معامالت این ش�رکت
داشته است؟
با برداشته شدن س�قف رقابت شرایط برای
کش�ف قیمت واقعی فراهم شده است ،زیرا
با نوس�انات قیم�ت ارز و به تب�ع آن قیمت
تمام شده تولید و واردات ،قیمت محصوالت
فوالدی نیز تغییر میکند .تغییر روش تعیین
قیمت پیش�نهادی و محدود کردن س�قف
رقابت باعث ایجاد مش�کالتی به دلیل عدم
کش�ف قیمت واقعی محصوالت
ش�ده بود که این مشکل
با ح�ذف س�قف
رقابت برطرف
ش�د .البته
پیشبین�ی
ما این است

که پس از چند عرضه و تثبیت نرخ ارز ،نرخ
محصوالت فوالدی در بورس کاال نیز مجددا
با نوسانات محدود کشف خواهد شد .از زمان
برداشتن سقف رقابت ،مش�کالت ناشی از
تحمیل قیمتها به ش�دت کاه�ش یافته و
قیمتها به حاش�یه بازار نزدیکتر و فعالیت
تجار و واس�طه گری کمرنگتر شده است.
بنابراین محصوالت به دست مصرفکننده
واقعی میرسد.
آیا امکان انجام ص�ادرات محصوالت فوالد
مبارکه از طریق بورس وجود دارد؟
صادرات محص�والت فوالد مبارک�ه دارای
ش�رایط خاص اس�ت و مش�تریان خارجی
محصوالت فوالد مبارکه در شرایط رقابتی و
جهانی حاضر به خرید از ما هستند ،بنابراین
اگر س�ازوکارهای مرتبط ایج�اد و حمایت
دول�ت وج�ود داش�ته باش�د ،میتوان
ص�ادرات ف�والد را از طری�ق
بورس کاال انجام داد.

گفت و گو با محمودرضا خواجه نصیری در خصوص جذابیت اوراق سلف موازی استاندارد

ابزاری که

قفل تامین مالی را می شکند
سعیده جالدتی در بررس�ی نقش بورس
کاال در تامی�ن مال�ی
بنگاهها در کن�ار س�ایر بازارهای پول�ی و مالی
موضوعی که بیش از هر نکته دیگری اهمیت پیدا
میکند و یک مزیت بهشمار میآید ،نحوه تامین
مالی با اوراق سلف موازی اس�تاندارد در بورس
کاالست .به گفته کارشناسان با تامین مالی از این
راه ،پول فقط صرف تامین مالی میشود .از این رو،
شاید یکی از بهترینگزینههای تامین مالی برای
صنایع همین اوراق باشد.
مزیتهای تامین مالی
در بورس کاال
همانطور که در بازارهای
مال�ی ،ش�رکتها
میتوانن�د تامین
مال�ی انج�ام
دهن�د در بازار
فیز یکی
ه�م
این
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اتفاق میافت�د .اگر بخواهیم بهط�ور جدیتر از
طریق بورس کاال ی�ا انرژی ،تامی�ن مالی انجام
دهیم ،به سراغ بازارهای مالی میرویم که یکی
از اصلیترین ابزارها در این بازارها ،اوراق سلف
موازی استاندارد و اوراق س�پرده کاالیی است.
بورس کاال در  4س�ال گذشته که تامین مالی در
قالب اوراق سلف موازی استاندارد انجام شده ،در
 22دفعه اقدام به انتشار اوراق سلف موازی برای
ش�رکتهایی در حوزه فوالد،معدن ،کشاورزی
و پتروش�یمی به هم�راه صنعت خودروس�ازی
کرده اس�ت که همین نوع تامین مالی در بورس
انرژی هم اتفاق افتاده اس�ت .س�لف استاندارد
برق و سلف موازی نفت از جمله این نوع از تامین
مالی در بخش صنایع است .این روشهای تامین
مالی در کنار س�ایر مزیته�ا ،دو ویژگی اصلی
دارند .یک�ی از این مزیتها این اس�ت که پولی
که وارد بورس میش�ود فقط صرف تامین مالی
میشود؛ بنابراین اگر دغدغه تولید داریم بهتر
است از این مس�یر برای تامین مالی فعاالن آن
بهره ببریم .نکته بعدی این است که خریداران و
متقاضیان این اوراق مشخص هستند و در نهایت
شفافیتی ایجاد میش�ود که از فساد جلوگیری

میکند .به این ترتیب ،در سال های اخیر بورس
کاالی ایران بهتدریج از بخش معامالت فیزیکی
به س�مت معامالت اوراق بهادار و ابزارهای تازه
مالی پیش رفته که این بستر میتواند برای انواع
کاالها و محصوالت تولیدی بخشهای مختلف
توسعه یابد.
اوراق س�لف موازی ابزاری جذاب برای تامین
مالی
محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل شرکت
تامی�ن س�رمایه تم�دن نی�ز در گفتوگ�و با
دوماهنامه پیام اقتصادی بورس کاال در خصوص
تامی�ن مالی صنای�ع و بنگاه ه�ای اقتصادی از
بس�تر بازار س�رمایه ،اظهار کرد :اوراق س�لف
م�وازی اس�تاندارد که ب�ه پش�توانه محصول
تولیدی بنگاههای اقتصادی قابل انتشار است،
به عنوان ابزاری مناس�ب توسط مجموعه بازار
س�رمایه ایران به اقتصاد کش�ور معرفی شده
اس�ت .این اوراق مبتنی بر عقد پایه سلف بوده
که به تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار ایران رس�یده اس�ت .به این ترتیب ،آن
دس�ته از بنگاهه�ای

15
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

اقتصادی بزرگ که نیازمن�د منابع مالی با حجم
باال برای پیش�برد فعالیته�ای اقتصادی خود
هس�تند و نمیتوانند به راحتی و با نرخ مناسب
مبالغ مزبور را از طریق نظام بانکی تامین کنند،
میتوانند با مراجعه به بازار سرمایه ،منابع مالی
مورد نیاز خود را از طریق ابزارهای مالی اسالمی
موجود فراهم کنند .خواجه نصی�ری افزود :در
این راستا بورس کاالی ایران نیز به عنوان یکی
از ارکان بازار س�رمایه ،زمینه تامین منابع مالی
را برای بنگاههای اقتصادی ب�زرگ در حجم باال
و با نرخ مناس�ب فراهم کرده اس�ت؛ این بورس
می تواند با کمک ابزارهای متنوعی که در اختیار
دارد ،بن�گاه ه�ای اقتص�ادی را در تامین مالی
بلندمدت و هم کوتاه مدت و سرمایه در گردش
حمایت کند و اوراق سلف موازی استاندارد یکی
از ابزارهای پرکاربردی محس�وب می شود که از
نظر مدت زمان انتشار از انعطاف پذیری مطلوبی
برای واحدهای تولیدی و بن�گاه های اقتصادی
برخورداراست.ویمعافیتمالیاتی،نقدشوندگی
باال ،ضمانت کاالیی و دارا بودن تضامین معتبر را
از مهم ترین مزایای این اوراق برش�مرد و گفت:
بر اساس تبصره  ۱ماده  ۷قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای
سیاس�تهای کلی اصل چهل و چه�ارم قانون
اساسی و بنابر بخشنامه س�ازمان امور مالیاتی
کشور ،معامالت اوراق سلف استاندارد از معافیت
مالیاتی برخوردار می باشد .همچنین ،با توجه به
اینکه اوراق سلف موازی اس�تاندارد هم مشابه
سایر اوراقی که در بازار سرمایه منتشر می شود،
دارای بازارگردان است ،می توان به صورت آنی
و از طریق س�امانه های بورس به فروش برسد،
بنابراین س�رمایه گذاران می توانند به واس�طه
نقدش�وندگی باالی این اوراق ،در ص�ورت نیاز
به آسانی از این س�رمایه گذاری با سود معقولی
خارج شوند.
به گفت�ه خواجه نصیری ،این اوراق به پش�توانه
کاال صادر شده و به ضمانت نهادهای مالی معتبر
و در برخی موارد حتی به پشتوانه دولت منتشر
می ش�ود؛ بنابراین ،س�رمایه گذاران از ضمانت
و بازپرداخ�ت اص�ل و س�ود آن خیال آس�وده
ای خواهند داش�ت .مدیرعامل ش�رکت تامین
سرمایه تمدن به امکان هدایت منابع و نقدینگی
س�رگردان در جامعه به سمت طرح های توجیه
پذیر از طریق انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت:
با توجه به اینکه بازپرداخت اصل و سود این اوراق
از سوی دولت یا نهادهای مالی معتبر تضمین می
شود ،منابع مالی جذب ش�ده به کمک این ابزار
مالی در طرح های با توجیه اقتصادی هزینه شده
و از ورود این منابع به امور بدون صرف اقتصادی
پیشگیری می شود.
خواجه نصیری همچنین تاکی�د کرد :در نهایت
اینکه می توان از این ابزار مالی برای انواع کاالها
و محص�والت ،پ�روژه ه�ا و طرح های توس�عه،
خرید مواد اولیه ،تجهیزات و ماش�ین آالت و ...

این گزارش م�ی افزاید ،در س�ال  1397اوراق
سلف استاندارد موازی در بورس کاالی ایران با
استقبال فعاالن حوزه صنعت رو به رو شده است؛
بطوریکه در هش�ت ماهه ابتدایی امسال 8000
میلیارد ریال تامین مالی ب�رای صنایع مختلف
صنعتی و معدنی و نیز پتروش�یمی رقم خورده
ک�ه  6000میلیارد ری�ال آن در بخ�ش فوالدی،
 1000میلیارد ریال در صنعت پتروشیمی و 1000
میلیارد ری�ال باقیمانده در بخ�ش معدنی و به
طور اخص در بخش سیمان منتشر شده است.
همانطور که در جدول ش�ماره  2مش�اهده می
شود ،نرخ اختیار خرید تمامی اوراق منتشر شده
به جز اوراق پلی اس�تایرن پتروشیمی انتخاب
 19درصد بوده و این ش�رکت فع�ال در صنعت
پتروشیمی نرخ اختیار خرید اوراق منتشره خود
را  18درصد اعالم کرده است.

و در جهت خروج صنایع مختلف اعم از فعالیت
های کش�اورزی ،پیمانکاری و دیگر بنگاه های
اقتصادی از رک�ود بهره برد .وی به اوراق س�لف
موازی استاندارد منتشر شده که تامین سرمایه
تمدن متعهد پذیره نویس�ی و بازارگردانی آنها
در بورس کاال و انرژی را بر عهده داش�ته ،اشاره
کرد و گفت :طبق آمار مندرج در جدول شماره 1
این مجموعه از سال  1394تاکنون متعهد پذیره
نویسی  13مورد اوراق س�لف موازی استاندارد
به مبل�غ  22ه�زار و  970میلیارد ری�ال بوده و
بازارگردانی این اوراق را بر عهده داشته است که
از میان آنها  6مورد انتشار اوراق سلف استاندارد
موازی از طریق بورس کاالی ای�ران بوده و برای
صنایعی از جمله فوالد ،سیمان و پتروشیمی به
میزان  5670میلیارد ری�ال تامین مالی صورت
داده است.

جدول شماره  .1اوراق سلف استاندارد موازی منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن
تاریخ انتشار

نام اوراق

نوع اوراق

حجم (میلیارد ریال)

1397

اوراق سلف موازی استاندارد کالف گرم نوردیده فوالد مبارکه اصفهان

اوراق سلف موازی استاندارد

2000

1397

اوراق سلف موازی استاندارد فوالد کاوه جنوب کیش

اوراق سلف موازی استاندارد

2000

1397

اوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز پتروشیمی انتخاب

اوراق سلف موازی استاندارد

1000

1397

اوراق سلف موازی استاندارد برق آرین ماهتاب گستر(بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

700

1396

آرین ماهتاب گستر (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

400

1396

نفت خام وزارت اقتصاد و دارایی (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

5000

1396

گاز مایع بندرامام (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

4000

1396

سیمان اصفهان

اوراق سلف موازی استاندارد

100

1396

ستاره نفت خلیج فارس (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

3000

1395

سیمان اصفهان

اوراق سلف موازی استاندارد

70

1395

ستاره نفت خلیج فارس (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

4000

1394

برق آرین ماهتاب گستر (بورس انرژی)

اوراق سلف موازی استاندارد

200

1394

پتروشیمی آبادان

اوراق سلف موازی استاندارد

500

جمع کل

شرکت عرضه
کننده

22970

جدول شماره  .2فهرست اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در سال 1397
دارایی پایه

نماد معامالتی

  فوالد مبارکه
اصفهان

کالف گرم نوردیده گرید
HB-ST37

مبلغ انتشار
(میلیارد ریال)

تاریخ انتشار

نرخ اختیار
فروش

نرخ اختیار
خرید

نرخ
بازارگردانی

بازارگردان و متعهد
پذیره نویس

عفوالد

2000

15/07/97

%5/18

%19

%5/17

تامین سرمایه تمدن

فوالد کاوه جنوب
کیش

شمش فوالد

عکاوه

2000

13/06/97

%5/18

%19

%17

تامین سرمایه تمدن

ذوب آهن
اصفهان

تیرآهن 14

عذوب3

2000

29/05/97

%5/18

%19

%5/17

تامین سرمایه امین

سیمان
خوزستان

سیمان تیپ 5

عخوز

500

27/04/97

%18.50

%19

%5/17

تامین سرمایه امین

بانک مرکزی

سکه طالی تمام بهار آزادی
طرح امام خمینی (ره)
ضرب 1386

عسکه

-

-

-

-

-

-

سیمان سپاهان

سیمان

عسپاها2

200

23/03/1397

%18.50

%19

به روش
قیمت بازار

شرکت گروه مالی
گسترش سرمایه
کیان

سیمان شرق

سیمان

عشرق

300

22/03/1397

%18.50

%19

%17.50

تامین سرمایه امین

پتروشیمی
انتخاب

پلی استایرن

عنتخاب

1,000

30/02/1397

%17.50

%18

%17

تامین سرمایه تمدن

جمع کل

8000

گفت و گو با مدیر اسبق بورس کاال

جــای خالــی

موسسـات رتبه بنـدی
«بورس کاال به عنوان بازاری نوپا و جوان طی سالهای اخیر تمام تالش خود را در راستای ارائه خدمات متنوع به فعاالن اقتصادی
و معرفی ابزارهای مالی نوین کرده اس�ت اما طبیعتا این بورس با توجه به ظرفیتهای باالیی که دارد ،مسیری طوالنی را در پیش
دارد .همچنین نباید فراموش کرد که بورس کاال ،دارای قلب و مغز است و به عنوان یک موجود زنده در اقتصاد ،برای تداوم حیات
نیازمند غذا ،آب و تحرک است ».مطلب باال بخشی از گفتههای یکی از مدیران اسبق بورس کاالی ایران به «پیام اقتصادی بورس
کاال» است .احمد رضایی ،مجری طرح بازار آتی و از مدیران اسبق بورس کاالی ایران است که در گفت و گویی مهمترین راهکارهای
موفقیت و توسعه بورس کاال را مورد بررسی قرارداده است.

	 به نظر شما جایگاه بازار سرمایه در
اقتصاد کشور چگونه است؟

در س��الهای اخیر ب��ورس کاال برای رس��یدن به
اهداف تعریف ش��دهاش تالشه��ای زیادی کرده
اما ظرفیتهای باالی این ب��ورس برای اقتصاد به
ما میگوید که ب��ورس کاال هن��وز راه طوالنی در
پیش دارد .نکته اصلی این است که هنوز جایگاهها
در قبال بازار سرمایه مش��خص نیست؛ به عبارتی
دولت نتوانسته درس��ت وظایف خود را در بورس
تعریف کند.
همچنین برای توسعه بازار سرمایه قوه قانونگذار
که مجلس شورای اسالمی است باید با هماهنگی با
مدیران بازار سرمایه ،در بورس دیدگاه جدید و نویی
را تعریف کنند .در این می��ان جایگاه کوچک بازار
سرمایه در کشور از آنجایی کامال مشهود است که
سهم این بازار از گردش مالی باالی اقتصاد ،ناچیز
است و نقدینگیهای قابل توجه در اقتصاد به خوبی
به سمت بازار سرمایه هدایت نشدهاند.
البته مردم نمیتوانند سرمایههای خود را مستقیم
وارد ب��ورس کنن��د بلک��ه بای��د جذب
ش��رکتهای س��رمایهگذاری شوند
و آن شرکتهای س��رمایهگذاری
وارد بورسه��ای اوراق و کاالی��ی
ش��وند تا به این ترتیب شرکتهای
س��رمایهگذاری در جایگاه سرمایه
گذاران وارد عرصه شوند.
در حال حاضر بخش قابل
توجه��ی از جایگاه
این گ��روه را
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بانکها اش��غال کردهان��د ،در حالی ک��ه بانکها
وظیفهای دیگر در اقتصاد دارند.

	 به اعتقاد شما مسووالن بورس کاال
برای توس�عه این بازار باید چه اقداماتی انجام
دهند؟

در نگاه��ی منصفانه ،مس��ووالن ب��ورس کاال طی
سالهای گذش��ته تا به امروز برای توسعه این بازار
و تثبی��ت جای��گاه آن در اقتصاد زحم��ات زیادی
کشیدهاند که به نظر بنده اگر حمایتهای عملی و
جدی از بورس کاال شده بود ،امروز بورسی در تراز
بین المللی داشتیم .کش��ور ما افراد متخصص کم
ندارد اما حمایتها باید اصولی انجام ش��ود از این
رو یکی از مولفههای توس��عه بورس کاال ،حمایت
از طریق تقویت قوانین اس��ت؛ به طوریکه قوانین
این بازار باید چند س��ال یکبار ب��ه منظور تقویت
فعالیتهای این بورس با تغییراتی همراه شود.
فراموش نکنی��م که بورس کاال ی��ک موجود زنده
است و نفس میشکد ،قلب و مغز دارد؛ اگر به یک
موجود زنده غذا ندهیم ،حرک��ت نمیکند .به این
ترتیب باید ابزار و مسیر برای توسعه بورس کاال در
اقتصاد کشور فراهم باشد تا شاهد پیشرفت این بازار
کاالیی با سرعت باال باش��یم .به هر حال در شرایط
امروز کش��ور ،بورس کاال جایگاهی امن و مطمئن
برای تولیدکننده و خریدار است و این گروه با ورود
به بورس کاال هیچ مشکل و نگرانی ندارند ،این در
حالی اس��ت که بازارهای خارج از بورس خطرات
زیادی را برای مصرفکنندگان به دنبال دارد.
در این بین یکی از قطعههای پازل بورس کاال برای
تکمیل شدن فرآیند توسعه ،موسسات رتبهبندی
است .این موسسات بخش قابل توجهی از ریسکها
را با اعتبارسنجی همه فعاالن حاضر در این بازار ،از
بین میبرند که این مورد نیز از نیازهای بورس کاال
به شمار میرود.

	 مهمتری�ن اه�داف بور سه�ای
کاالیی چیست و به نظر شما بورس کاالی ایران
تا چه اندازه در رسیدن به این اهداف موفق بوده
است؟

بخش مهم��ی از فعالیته��ا و برنام��ه ریزیهای
بورسهای کاالیی ،ب��ه طور مس��تقیم حمایت از
کاال و م��واد اولی��ه در صنایع باال دس��تی و پایین
دس��تی اس��ت .بورسهای کاالیی در همه دنیا به
زنجیره تولید کمک میکنند و همواره برای حمایت
از تولید مهمترین نکته س��اختار بورسها اس��ت.
س��اختار این بازارها باید بر مبنای اقتص��اد آزاد و
بدون دخالتهای دولتی باشد در غیر این صورت
با مشکل مواجه و بخشی از فرآیند و زنجیره تامین
خدشهدار میشود.
بورس باید به صورت آزاد و غیردس��توری حرکت
کند .البته منظور آزاد و غیردس��توری ،حرکت در
فضایی بدون قانون و هرج و مرج نیست ،بلکه باید
ساختار این بازار اصولی و مرتب باشد و هر رکنی در
جای خودش قرار داشته باشد.
یک نکته مهم در بورس کاال ،اتاق پایاپای است .اتاق
پایاپای ،قلب بورس کاال است ،به طوریکه فعالیت
این اتاق ،کامال شفاف و روشن است .اتاق پایاپای را
همیشه قلب بورسها مینامند ،اما از قلب مهمتر،
مغز بورس است.
مغز بورس ،نرم افزار و سخت افزاری است که باید
در بورس اجرایی شود ،اگر نرم افزار و سخت افزار به
عنوان مغز بورس و اتاق پایاپای به عنوان قلب بورس
به درستی به وظایف خود عمل کنند ،میتوانند یک
بورس ش��فاف و بی نقص را تشکیل بدهند .در این
میان در عرصه یک بورس شفاف و بی نقص ،قوانین
درست ،جامع و مانع بس��یار مهم است و وقتی این
زنجیره تکمیل شود افراد جذب بورس میشوند .با
همه این تفاسیر ،با توجه به شرایط اقتصادی کشور

17
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

ما ،میتواند عن��وان کرد که بورس کاال در مس��یر
تحقق اهداف خود با سرعت مناسبی حرکت کرده
و امروز بسیاری از نارس��اییهای مبادالت سنتی
به واس��طه این بورس دیگر وجود ندارد و در حوزه
ابزارهای مالی و ...نیز اتفاقهای مبارکی در دستور
کار است.
	 به طور معمول چه گروههایی جذب
بورس کاال میشوند؟

سه گروه به طور معمول وارد بازارهای بورس کاال
میشوند .گروه اول سرمایه گذاران یا ریسک پذیران
هستند .گروه دوم هجکنندگان که به عنوان پوشش
دهندگان ریسک شناخته میش��وند و گروه سوم
آربیتراژکاران که از تفاوت قیمتها س��ود کس��ب
میکنند .برای ایجاد یک بورس پویا باید هر س��ه
گروه در آن فعال باشند.
گروه اول افرادی هس��تند به شدت ریسکپذیرند
و میدانند اگ��ر در موقعیت ام��روز ضرر میکنند،
جایی دیگر در موقعیتی متفاوت به سود میرسند.
ام��ا در مقابل این گ��روه که با جان و دل ریس��ک
را میپذیرن��د ،هجره��ا ق��رار دارند که ریس��ک
گریزند،کارخانههای تولی��دی و مصرف کنندگان
در این گروه هس��تند ،چون از نوسان قیمت نگران
هس��تند و میخواهند در موقعیت��ی بدون تنش و
افزایش یا کاهش قیمت قرار بگیرند تا در نقطهای
ثابت م��واد اولیه را خری��داری ک��رده و تبدیل به
فرآورده کنند.
در این شرایط بورس باید سازوکاری داشته باشد که

یک خریدار با عنوان تولیدکننده ،دغدغه نداش��ته
باشد .در اینجا باید اعالم کرد که بورس باید سیاست
حمایتی داشته باش��د البته حمایت قانونی .به این
ترتیب که تولیدکننده اطمینان داش��ته باشد اگر
کاالی��ی را در بورس خری��د به طور قط��ع آن را با
همان قیمت تحویل میگیرد که امروز این شرایط
در معامالت بورس حاکم اس��ت .در بورس کاالی
کش��ور ما س��الهای س��ال باید فرآیند دادوستد
که منجر به تحویل کاال میش��ود ،اجرایی شود تا
جایگاه و تعهد تولیدکننده کامال ش��فاف باشد .در
این شرایط تولیدکننده اطمینان دارد وقتی قیمت
کاالیی گران میشود ،فروشنده نکول نمیکند و دو
طرف با اعتماد و اطمینان به یکدیگر در این عرصه
فعال خواهند بود که خوش��بختانه این موارد طی
این س��الها در بورس کاال شکل گرفته و بازیگران
بازار امروز به ابزارهای مالی و معامالت اوراق بهادار
مبتنی بر کاال نیز اطمینان دارند.
	 نظر ش�ما درباره حضور واسطهها
در بورس کاال چیست؟ این گروه مانع توسعه و
شفافسازی بورس هستند؟

حضور واس��طهها در بورس و اقتصاد نکته مهمی
است .نباید واس��طهها را از بورس حذف کرد .بلکه
نحوه حضور آنها باید اصالح ش��ود .ب��ه این ترتیب
که واسطههایی که قانونمند باشند در همان گروه
اول که سرمایه گذاران ریس��کپذیر هستند ،قرار
میگیرند.
به ای��ن ترتیب که گروه اول واس��طهها هس��تند،

ن��ه تولیدکننده و ن��ه مصرفکننده .ای��ن گروه با
سرمایههای خود عموما در بازارهای مالی فعالیت
میکنند و به نقدش��وندگی بازارها کمک ویژهای
میکنند.
دالل مفهوم جالب��ی دارد .دالل به معنای کس��ی
است که راه را نشان میدهد .دالل از دلیل میآید،
کسانی که در زمانهای گذش��ته جلوی کاروانها
حرکت کرده و کاروان را ب��ه نقطه مطلوب هدایت
میکرد را «دلیل کاروان» میگفتند.
پس اینکه دالالن را گروهی تخریبگر بدانیم ،کامال
اشتباه است البته باید دالالن سوءاستفادهگر را از
این گروه جدا کرد .نکته اصلی این است که واسطه
در اقتصاد به اندازه جایگاهش ارزشمند است.
البته رمز حضور شفاف گروههای فعال در بورس و
عدم قرارگیری افراد اخاللگر و سوءاستفادهگر در
میان آنها ،اعتبار سنجی است .در این بخش نیز
جای خالی موسس��ات رتبهبندی و اعتبارسنجی
احساس میشود .با وجود این موسسهها ،افرادی
که میخواهند وارد بورس کاال ش��وند ،بررس��ی
میشود و بر مبنای رتبه اعتباری خود در معامالت
حاضر میشوند و س��مت مقابل آنها با آگاهی از
رتبه اعتباری فرد ،وارد معامله خواهد ش��د .مهم
است افرادی در قالب سه گروهی که ذکر شد وارد
بورس کاال شوند که با این بازار به طور کامل آشنا
باشند ،به قوانین احترام میگذارند و تابع هستند،
این گروهها قوانین را دور نمیزنند و فس��اد ایجاد
نمیکنند.

شفافیت

ثمره بورس کاال برای اقتصاد

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران معتقد
است که نگاهی به فعالیت  11ساله بورس کاال نشان میدهد
این بازار نقش ارزشمندی در توجه و سوق دادن اقتصاد کشور
به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا داشته و از همه مهمتر فعالیت
این بورس به ش��فافیت اقتصاد کمک کرده اس��ت .مهدی
توگو با پیام اقتصادی بورس کاال گفت:
کاظمی اسفه در گف 
در اقتصادهای آزاد که حضور بخش خصوصی بیش از دولت
نمایان است ،کشف قیمت کاالها و خدمات براساس عرضه و
تقاضا صورت میگیرد .بر این اس��اس اعتقاد به کشف واقعی
ت کاالها و خدمات ،از ملزومات اصلی رشد اقتصادی در هر
قیم 
کشوری است که در این راستا بازار سرمایه به ویژه بورسکاالی
ایران و استفاده از مکانیزم و ابزارهای آن میتواند موثر باشد.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود:
بنابراین باید اینگونه عنوان کرد که اگر میخواهیم همانند
سایر کشورها به توسعه اقتصادی برسیم باید از دستوری بودن
اقتصاد جلوگیری کرده و اجازه دهیم عرضه و تقاضا به کشف
قیمت کاالها و خدمات منجر ش��ود .وی اضافه کرد :شاید به
همین دلیل و برای رسیدن به این منظور است که در کشور
ما نیز از سالها پیش جهت مهیا شدن بسترهای رقابتی در
میان صنایع ،بازاری متشکل به نام بورس کاال برای پایان دادن
به نگرش دستوریبودن اقتصاد راهاندازی شد تا براساس آن
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کاالها در فضایی شفاف و
رقابتی به فعالیت بپردازند .کاظمی اسفه ادامه داد :در این راستا
نگاهیبهفعالیتبیشازیکدههگذشتهبورسکاالدراقتصاد
کشور نشان میدهد این بازار نقش ارزشمندی در توجه و سوق
دادن اقتصاد به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا برداشته و از همه
مهمترفعالیتاینبورسبهشفافیتاقتصادکمککردهاست.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که اقتصاد کشور
تا ش��فافیت آرمانی و نیز حاکم شدن مکانیزم عرضه و تقاضا
و دوری از اقتصاد دستوری کماکان فاصله دارد ،تصریح کرد:
به همین دلیل باید شرایطى فراهم شود تا بسیاری از کاالها و
محصوالتامکانعرضهدربورسکاالیایرانراداشتهباشند تا
درپیآنشاهدافزایشرقابتوشفافیتدربیشتر فعالیتهای
اقتصادی کشور باشیم .وی با اشاره به این که رسیدن به این
شرایط به همکاری و همراهی سایر دستگاهها و ارگانها به ویژه
دولت و مجلس با بازار سرمایه مرتبط است ،گفت :باید تالش
کنیمتاکشفقیمتهرکاالومحصولىبراساسعرضهوتقاضا
صورت گیرد؛ چرا که متقاضیان
و عرضهکنن��دگان کاالها و
محصوالت ،بیش از هر فرد
دیگری بر واقعیتهای
پیرامون تولید آن
محصول و
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کاالواقفهستندوبستهبهشرایطتولیدوهزینههاوهمچنین
منافع خود ،بهترین و واقعیترین نرخها را در مکانیزم عرضه و
تقاضابرایمحصوالتوکاالهایموردمعاملهتعیینمیکنند.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود:
این موضوع باعث میشود عالوه بر این که تولیدکنندگان اقدام
بهتولیدمحصوالتباکیفیتترکنند،کشفقیمتواقعیتری
نیزبرایکاالهاومحصوالتاتفاقبیفتدوعالوهبرتولیدکنندهو
مصرفکننده،بخشخصوصینیزفرصتعرضاندامبیشتری
را در اقتصاد پیدا کند .وی با اشاره به این موضوع که نگاهی به
وضعیت اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته نشان میدهد
که اتخاذ روش قیمتگذارى دس��توری محصوالت و کاالها
چ سود و منفعتی برای اقتصا د نداشته است ،اذعان داشت:
هی 
نرخگذاری به زیان همه اقشار جامعه به ویژه افراد کمدرآمد
است؛ بنابراین هر چند پرداخت یارانه بهصورت نقدی و یا سایر
روشها تا حدودی میتواند شرایط زندگی را برای این دسته از
اقشار جامعه تحملپذیر کند ،اما این اقدامات کوتاهمدت بوده و
اثراتش نیز جزئی و زودگذر است .کاظمی اسفه افزود :بنابراین
اصالح روش تعیین قیمت کاال و محصوالت و سپردن مکانیزم
بازار به عرضه و تقاضا ،بدون شک در میان و بلندمدت میتوان
شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و در آینده نیز شاهد
اثرگذاری مثبت این اتفاق برای اقشار کمدرآمد جامعه بود.
وی اظهار داشت :همانطور که اشاره شد اقدامات صورت گرفته
از زمان راهاندازی بورس کاال توانسته تا حدودی این اصل مهم
اقتصادیرامحققساختهوازهمهمهمترتوجههارابهنقشاین
بورس در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور به خود جلب
کند .عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران
همچنین کاهش واسطهها و رسیدن سود اصلی ناشی از تولید
بهدست تولیدکنندگان را از دیگر مزایای عرضه محصوالت و
کاالها در بازارهای مختلف بورس کاال برشمرد و گفت :افزایش
شفافیت در قیمتگذاری کاالها و نیز ایجاد فضای عادالنه برای
خریدار و فروشنده ،از دیگر فواید فعالیت بورس کاال در اقتصاد
کشور است .این کارشناس اقتصادی افزود :البته نباید از رشد
تکنولوژی و آی تی و همچنین نقش ارتباطات و وسایل ارتباط
جمعی در ایجاد این شفافیت و از سوی دیگر تسهیل معامالت
بورس کاال به سادگی گذشت ،ضمن این که به نظر میرسد
متولیان این بورس نیز توانستهاند به خوبی از ابزارها ارتباط
جمعی و نیز زیرس��اختهای ارتباطی برای بهبود و تسهیل
و البته شفافیت بیشتر دادوستدهای در بورس کاال استفاده
کنند .کاظمی اسفه گفت :عالوه بر این با گسترش تکنولوژی از
یک طرف و نیز ابزارها و وسایل حمل و نقل کاال از طرف دیگر،
میتوان بدون توجه به بعد مکانی و زمانی مبادالت محصوالت
و کاالها را در سراس��ر کش��ور س��امان داد که در این زمینه
بهترین س��ازوکار برای انجام این
کار ،بورس کاال است.
وی همچنی��ن

اظهار داشت :بررسی عملکرد  11ساله بورس کاال حکایت از
این دارد که رفته رفته بازار سرمایه ایران به سمت رسیدن به
استانداردهای بینالمللی در حال حرکت است .ضمن این که
اقداماتیهمچون انتشار و شفافیت اطالعات وکاهش فساد نیز
از مهمترین ویژگیهای بورس کاال برای کمک به بهبود شرایط
اقتصادی کشور است.
کاظمی اسفه ادامه داد :یکی از ویژگیهای اصلی یک اقتصاد
توسعه یافته و پیش��رفته ،ش��فافیت معامالت و تاثیر آن در
سرعت و بهبود و همچنین سالمت انجام معامالت است که
این ویژگیها رضایت تولیدکننده و مصرفکننده را هم در بر
خواهد داشت؛ بر این اساس خوشبختانه بورس کاالی ایران
توانسته در عملکرد و فعالیت بیش از یک دهه گذشته خود
به مکانی مناسب برای تحقق این امر در اقتصاد کشور تبدیل
شود .وی اضافه کرد :البته ایجاد فضای منصفانه برای خرید و
فروش کاالها و محصوالت یکی از مهمترین هدفهای ایجاد
بورسهای کاالیی در دنیا است که این موضوع در کشور ما نیز
موجبشدهتااینهدفبرایبورسکاالنیزدرنظرگرفتهشود.
به همین دلیل هم هست که نمیتوان نقش مثبت و اثرگذار
بورس کاال را در شفافیت قیمتی کاال و خدمات به ویژه در چند
سال گذشته نادیده گرفت .عضو هیات مدیره کانون نهادهای
س��رمایهگذاری ایران ادامه داد :موارد اشاره شده تنها بخشی
از مزایای عرضه محصوالت و کاالها در بورس کاال و سپردن
تعیین قیمت به مکانی��زم عرضه و تقاض��ا و دوری از تعیین
دستوری قیمتها است و مواردی چون پو شش ریسک ،تأمین
مالی ،کاهش نقش دولت در اقتصاد و عرض اندام بیشتر بخش
خصوصی ،ارتقای کیفیت محصوالت و کاالها ،افزایش انگیزه
تولیدکنندگان ،ایجاد توازن در عرضه و تقاضای محصوالت و ...
از دیگر مزایای قابل بیان در این زمینه است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که توجه و توسعه
بورسهای کاالیی در همه جای دنیا از جمله نقاط قوت اقتصاد
هر کشوری برشمرده میشود ،اذعان داشت :این موضوع امری
طبیعی است که عدهای از افراد به ویژه داللها و واسطهها مایل
نباش��ند و اجازه ندهند که تنوع و عرضه بیشتر محصوالت و
کاالها در بورس کاال اتفاق بیفتد .وی اف��زود :نمونه بارز این
موضوع را میتوان تالش برای ادامه قیمتگذاری دستوری
محصوالت و کاالها از جمله محص��والت فوالدی عنوان کرد
که خوش��بختانه با تالشهای صورت گرفته در این زمینه،
مقاومتهای موجود در این خصوص شکسته شد و این روزها
شاهدایناتفاقهستیمکهمکانیسمعرضهوتقاضابربازارفوالد
حاکم است و قیمت این محصول نیز به تعادل رسیده است.
کاظمیاسفهگفت:بنابرایناگرمیخواهیماقتصادیشفافبر
پایه بازاری آزاد داشته باشیم ،باید اجازه دهیم تا مکانیزم عرضه
محصوالت و کاالها در بورس کاال رونق بیشتری بگیرد .وی
همچنین نمونه بارز اثرات مثبت بورس کاال در توسعه اقصادی
کشور را در حوزه کشاورزی اظهار داشت و گفت :اجرای طرح
قیمتتضمینیمحصوالتکشاورزیازبستربورسکاال،اقدام
بسیار مهم و بزرگی است که اگر بیش از این ها حمایت شود
عالوه بر این که منفعت بیشتر کشاورزان را در بر خواهد داشت،
موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید محصوالت کشاورزی
شده و کشور را به خودکفایی در محصوالت مختلف کشاورزی
رهنمون خواهد ساخت.
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نگاهی به عملکرد  11ساله بورس کاال نشان میدهد
این عملکرد که در فضای بسته موجود شکل گرفته،
فوق العاده بوده و توانسته نگاهها را نسبت به کسب
و کار تغییر دهد .تفکری که در حال حاضر در بورس
کاال ش��اهد هس��تیم ،کاهش حداقلی ارتباط بین
صنعت و مصرفکنن��ده یا به عب��ارت بهتر ارتباط
مفید و س��ازنده با وجود بورس کاال است .ضمن آن
که مسایل و ابزارهای جدیدی را شاهد هستیم که
یکی از خواص این ابزارها کمک به تصمیمگیری و
جمعآوری اطالعات است.
ای��ن اطالعات ک��ه پیش از ای��ن وجود نداش��ت و
تنها در اختیار مراجع خاصی نظی��ر مرکز آمار و یا
وزارتخانههای مرتبط بود ب��ا راهاندازی بورس کاال
وارد فاز تازهای ش��د و بورس کاال باعث شد جریان
اطالعات به اندازه زیادی س��ریع و ش��فاف شود به
طوری که این روند میتواند به بسیاری از تصمیمات
بزرگ کشور کمک کند.
عملکرد موفق بورس کاال زمانی مش��خص میشود
که نگاهی به روند قیمتگذاری در س��الهایی که
نهادهای حمایت��ی حضور نداش��تند ،بیندازیم .در
دورانی که دخالت در قیمتگذاری به واسطه عرضه
محص��والت در بورس کاال وجود نداش��ت ،ش��اهد
توس��عه صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی و رشد
تولیدات بودهایم.
همچنین در حوزه قیمت گذاری ،قبل از راهاندازی
بورس کاال و اعالم قیمتها به طور ش��فاف بر روی
تابلو ،هر تولیدکننده یا فردی قیمت مدنظر خود را
در بازارها اعالم میکرد و شفافیتی در قیمتگذاری
وجود نداش��ت اما هم اکنون ب��ورس کاال تبدیل به
مرجعی برای تعیین قیمت شده و حتی برای نشان
دادن س��ابقه قیمتی یک کاال در سالهای گذشته
از نظر میزان معامل��ه ،رقابت و می��زان عرضه قابل
دسترس اس��ت که نگاهی به آمار نشان از عملکرد
بسیاری قوی در این زمینه است.
از دیگ��ر موفقیتهای ب��ورس در س��الهای اخیر
تامین مالی برخی صنایع و توس��عه ابزارهای مالی

بورس کاال بوده است .در س��الهای گذشته برخی
از صنایع از طریق بورس کاال اق��دام به تامین مالی
کرده اند و تامین سرمایهها از طریق ابزارهای تعریف
شده از طریق بورس کاال ،شرایط مساعدی را برای
س��رمایهگذاری ایجاد کرده اند .برای نمونه عرضه
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد بود که با راهاندازی
این اوراق توان استفاده صنایع از این ابزار فراهم شد
تا به جای مراجعه به بانکها نس��بت به تامین مالی
مستقیم اقدام کنند .ضمن آن که در بورس ،تامین
مالی به صورت هدفمند انجام میش��ود به طوریکه
تولیدکنن��ده میتوان��د برنامهریزی که با انتش��ار
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد ،روی چه کاالهایی
س��رمایهگذاری و اقدام به تولید کن��د و حتی این
امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که اگر بر روی
کاالیی سرمایهگذاری کرده اند ،با قیمتهای از قبل
تعیین شده اقدام به دریافت آن کنند که این شرایط
به س��رمایهگذاری در صنعت کمک شایان توجهی
کرده است.
در این بین یکی از موضوعاتی که مس��یر پیشرفت
ب��ورس کاال در اقتصاد ملی را کم��ی کند میکند،
دخالت در روند قیمتگذاری کاالها است به طوریکه
این امر یکی از رسالتهای بورس کاال یعنی کشف
واقعی قیمتها براس��اس عرض��ه و تقاضا را مختل
میکند .از این رو پیشنهاد میشود به منظور حمایت
از صنایع باالدس��تی و پایین دستی ،هیچ نهادی در
امر قیمتگذاری وارد نشود و اگر هم حمایتی قرار
است انجام شود ،به ش��یوهای دیگر رقم بخورد .در
عین حال پیشنهاد دیگر در جاده توسعه بورس کاال،
راهاندازی و توسعه ابزارهای محبوب جهانی که در
بورسهای بین المللی کاال وج��ود دارد نیز توصیه
میشود .در این زمینه توس��عه قراردادهای مشتقه
به همراه پذیرش کاالهای جدید و پر ش��مار در این
ابزار مالی میتواند بورس کاال را به یکی از مولفههای
اصلی اقتصاد کشور که قادر است خدمات متنوعی
را به فعاالن صنایع و س��رمایه گ��ذاران ارائه دهد،
تبدیل کند.

مهدی رفیعی
کارشناس بورس کاال

تغییر نگاهها
به کسب و کار

در کیش اینوکس  2018اعالم شد

 11سـال هـمراهـی
با اقتـصاد ایـران
الهه پیروی
در روز س��ی ام مهر ماه س��ال ج��اری پنجمین
نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک و بیمه موسوم
به کی��ش اینوکس کار خ��ود را با حض��ور ارکان
بازار س��رمایه و بیش از  250بن��گاه اقتصادی در
جزیره کی��ش آغاز ک��رد .این روی��داد با حضور
مهمتری��ن و اثرگذارترین بنگاهها ،س��ازمانها و
تشکلهای اقتصادی کشور برگزار شد و نزدیک
به  ۱۰نهاد مالی همچون ش��رکت ب��ورس اوراق
بهادار ته��ران ،ب��ورس کاالی ای��ران ،فرابورس،
سپردهگذاری و مدیریت دارایی مرکزی ،مدیریت
فناوری بورس تهران در آن حضور فعال داشتند.
در این نمایش��گاه که هر س��اله با هدف معرفی و
به نمایش گذاش��تن مجموع��های از قابلیتها و
ظرفیتها ،برخورداریها ،تسهیالت و زمینههای
س��رمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
با هدف جذب س��رمایه گذاری ،رونق بازار کسب
و کار و افزایش تولید برگزار میش��ود ،فرصتی را
جهت بهرهبرداری و توس��عه سرمایهگذاری و در
نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده و
هدفی را در راستای بهره مندی از مزایای تجارت
آزاد بینالمللی ،جذب سرمایهها و انتقال آسانتر
تکنولوژی را دنبال میکند .بنابراین میتوان گفت
که تمرکز بر موضوعاتی نظیر گسترش تعامالت
بی��ن الملل��ی ب��ازار س��رمایه ،راهکارهای
تامین مال��ی پروژه ه��ا ،افزایش
تولی��د داخلی و رش��د صادرات
کش��ور از طری��ق مش��ارکت
ب��ازار س��رمایه و به��ره وری از
توانمندی ش��رکتهای بخش
خصوصی با نظر داشت شرایط
روز و رویکرد به عب��ور موفق از
شرایط و چالشهای اقتصادی
ازجمله محوره��ا و اهداف این
نمایشگاه اس��ت .از سوی دیگر
حضور سرمایهگذاران داخلی و
خارجی در مناطق آزاد ،میتواند
مقدم��های ب��رای ورود آنان به
بخشهای داخلی اقتصاد کشور
هم تلقی ش��ود زی��را تجربیاتی
که از حض��ور س��رمایهگذاران و
کارگزاران اقتص��ادی در مناطق
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آزاد بهدست میآید میتواند کاربردهایی موثری
برای سیاستگذاران کشور داشته باشد.
ویژگی منحصر به فرد بازار سرمایه ایران

رییس سازمان بورس و
اوراق به��ادار در آیین
افتت��اح پنجمی��ن
نمایشگاه کیش ،ابعاد
مختلف بازار سرمایه را
ب��رای حضار ب��ه ویژه
سرمایه گذاران خارجی تش��ریح کرد و از مزایای
منحصر به ف��رد این بازار س��خن گفت .ش��اپور
محمدی در این مراسم اعالم کرد که ارزش بازار
ب��ورس و فرابورس کش��ور طی س��الهای اخیر
افزایش قابل توجهای داش��ته است .این رقم هم
اکنون به بیش از  ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده
ک��ه  ۴۰درص��د از  GDPکل کش��ور را به خود
اختصاص داده است .رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار همچنین اظهار کرد :بازار س��رمایه ایران
دارای چهار بازار اس��ت که از این تع��داد دو بازار
کاالیی و دو بازار اوراقی است .بورس کاال ،بورس
به��ادار و فرابورس
انرژی ،ب��ورس اوراق

چهار بازاری هس��تند که کمتر کش��وری شاهد
حضور هماهنگ آنها در کنار یکدیگر اس��ت .به
گفته ی دبیر شورایعالی بورس میزان بازدهی بازار
سرمایه ایران از ابتدای س��ال تاکنون قابل توجه
است به طوری که بورس اوراق بهادار در این بازه
زمانی بازدهی  ۹۵درصدی و فرابورس نیز بازدهی
 ۹۲درصدی را به ثبت رس��انده که گواه فرصت
بزرگ سودآوری این بازار برای همگان است.
برنامههای بازار سرمایه تا پایان ۹۷

رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار همچنین
برنامههای پیش روی بازار سرمایه تا پایان سال
را تشریح کرد و اعالم کرد :توس��عه قراردادهای
فیوچ��رز در دس��تور کار نه��اد ناظر ق��رار دارد.
همچنین اس��تفاده از ابزارهایی نظیر ابزار وارنت
نیز تا پایان سال اجرایی میشود.
وی همچنی��ن خبر داد که س��ازمان ب��ورس با
همکاری بیمه مرکزی در نظر دارد تا پایان سال
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ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی بالیای
طبیعی را نیز عرضه کند که این ابزارها نیز در دنیا
منحصر به فرد محسوب میشود.
تنوع معامالتی در بورس کاال

محمدی در ادامه با اش��اره به تن��وع بورسهای
کاالیی بی��ان کرد :معام�لات بورسهای کاالیی
ایران از تنوع بسیار زیادی برخوردار است به طوری
که بورس کاالی ای��ران طی س��الهای اخیر در
بخش کشاورزی و محصوالتی نظیر گندم ،ذرت
و زعفران فعالیت شایان توجهای داشته است.
دبیر ش��ورایعالی ب��ورس همچنین اع�لام کرد
که ابزارهایی نظی��ر قرارداد آتی بر س��که طال از
مهمترین دس��تاوردهای این بورس است که در
دنیا بی نظیر محسوب میشود.
محمدی تنوع ابزارهای مالی در کش��ور را بسیار
عالی بیان کرد و گفت :بازار سرمایه ایران با تنوع
بس��یار زیادی در ابزارهای مالی همراه اس��ت و
اوراق مشارکت ،صکوک اجاره ،صکوک بر دارایی
فیزیکی،صکوک روی سهام،اوراق منفعت ،اوراق
وکالت و جعاله از جمله ابزارهای مالی اس�لامی
بورس تهران به شمار میرود.
خدمات ۱۱ساله بورس کاال به اقتصاد کشور

غرفه بورس کاالی ایران در پنجمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه کیش

رییس س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار همچنین
معتقد است که بورس کاالی ایران طی  ۱۱سالی
که در اقتصاد ایران متولد ش��ده است ،خدمات و
کمکهای زیادی به فعاالن اقتصادی کشور ارائه
کرده و این بورس قطعا از ش��فافترین بازارهای
مالی اس��ت .وی تاکی��د کرد که طی چند س��ال
اخیر با تالشهای صورت گرفته ،معامالت بخش
کش��اورزی در بورس کاال متحول ش��ده است به
طوریک��ه عرضه جوو ذرت کل کش��ور در بورس
انجام میشود و شاهد رونق معامالت محصوالت
مهمی همچون گن��دم در بورس کاال هس��تیم.
محم��دی اظهار کرد ک��ه عالوه بر ای��ن زعفران
کاران کش��ور میتوانند قیمت واقعی محصوالت
خود را روی تابلوی معامالت بورس کاال مشاهده

کنند در صورتی که در گذش��ته چنین ظرفیتی
وجود نداشت و این شفافیت به طور حتم به سود
کشاورزان است .رییس س��ازمان بورس و اوراق
بهادار همچنین به حوزه فلزات اشاره کرد و ادامه
داد :همه مس��ووالن و فعاالن ب��ازار فلزات بر این
موضوع تاکی��د دارند که به کم��ک بورس کاالی
ایران ،کشور از نظام حوالهای و غیرشفاف که برای
میلگرد و فوالد وجود داش��ت رها ش��ده که این
امکان تنها از طریق بورس کاال فراهم شده است.
به گفته ی محمدی ،از س��وی دیگ��ر در بورس
کاالی ایران انواع محصوالت پتروش��یمی وجود
دارد که به صورت شفاف کشف قیمت شده و در
بستری رقابتی معامله میشود که این شرایط قابل
قیاس با دادوستدهای گذش��ته بازار پتروشیمی
نیس��ت؛ این موارد تنها بخش��ی از ظرفیتهای
بورس کاال در حوزه ایجاد ش��فافیت در معامالت
بوده است که مجموع این کارکردها باعث اعتماد
دولت و فعاالن صنایع به بورس کاالی ایران شده
است.
استفاده از ظرفیتهای بورس کاال برای توسعه
صادرات به عراق

همچنین در مراس��م افتتاحیه نمایش��گاه کیش
اینوکس  ،2018دبیرش��ورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی به ظرفیتهای بورس کاالی ایران
اشاره کرد.
مرتضی بان��ک گفت:
میتوان از ظرفیتهای
بورس کاالی ایران به
منظور توسعه تجارت
ای��ران با کش��ورهای
همسایه از جمله عراق
بهره برد ک��ه در این زمین��ه تفاهمنامه همکاری
میان بورس کاال با مناطق آزاد به منظور صادرات
محصوالت ایرانی به عراق به امضا رسیده است.
بانک تاکید کرد که نهادهای مالی و بازار سرمایه
قوی ،از مولفههای اصلی یک اقتصاد توسعه یافته
است از این رو بورسها نقش محوری در تسهیل

بسترهای سرمایهگذاری دارند که از این ظرفیت
در مناطق آزاد بهره خواهی��م گرفت .به گفته ی
دبیر ش��ورایعالی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی،
بورس برای تمامی فعاالن اقتصادی در حوزههای
مختلف یک ام��کان و ظرفیت مناس��ب و برابر را
فراهم میکند ک��ه در این زمین��ه مناطق آزاد از
س��ازوکار بورس کاالی ایران به منظور توس��عه
روابط با کشورهای همسایه بهره خواهد برد.
وی به تفاهمنامه هم��کاری بورس کاال با مناطق
آزاد به منظور صادرات محصوالت به عراق اشاره
کرد و گفت :آغاز صادرات از طریق بورس کاالی
ایران به عراق ،هم ب��رای ذی نفعان خارجی و هم
سرمایه گذاران و تجاری داخلی و خارجی بسیار
موثر است زیرا طرفهای خارجی نیز از شفافیت
در تجارت استقبال میکنند و از طرفی مکانیسم
مبادله پول نیز در این فرآیند فیزیکی نیست و با
روشهای مختلف قابلیت اجرایی دارد.
به گفته ی بانک ؛ گزارش عملکرد بازار سرمایه و
بورس کاال نشان دهنده ظرفیت بسیار باالی این
بازار است که امیدواریم این بورس در مسیر بین
المللی نیز توس��عه پیدا کند و به اشکال مختلف
بتواند برای فعاالن داخل��ی و خارجی ،اطمینان
بخش در دادوستد کاالها باشد.
نقش محوری بورس کاال در ایجاد تعادل بازارها

همچنین عضو مجمع
تش��خیص مصلح��ت
نظ��ام نیز ب��ه مزایای
بورس کاالی ایران در
اقتص��اد اش��اره کرد و
گفت :ب��ورس کاال در
حال حاضر یک بورس توانا و رو به رش��د است و
تعداد کاالهایی که در این بورس عرضه میشود
در حال افزایش ب��وده و مش��اهده میکنیم این
بورس نقش مح��وری در ایجاد تع��ادل بازارها را
داشته است.
غالمرضا مصباحی مقدم اعالم ک��رد که از گروه
محصوالت��ی که در ب��ورس کاالی ای��ران عرضه
میشود ،مواد پتروشیمی است که از گستردگی
وس��یعی برخوردار است و مکانیس��م بورس کاال
توانس��ته ش��فافیت مطلوبی را ب��رای این حوزه
به ارمغان بی��اورد .به گفت��ه ی مصباحی مقدم،
همچنین گندم نی��ز به عنوان یک��ی از کاالهای
ضروری م��ورد نیاز مردم در این ب��ورس عرضه و
معامله میشود؛ جو و ذرت نیز با حجم باال در این
بورس عرضه میش��ود و از این رو در آینده شاهد
آشنایی و حضور بس��یاری از کشاورزان کشور در
بورس کاالی ایران خواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است
که بورس کاال طی سالهای گذشته نقش موثری
در تنظیم بازار و شفافیت ایفا کرده و ضمن اینکه
کش��ف قیمت کاالها عادالنه تر ش��ده و به دلیل
ایجاد رقابت و واقعی ش��دن بازاره��ا ،پیش بینی
برای تولیدکنندگان ممکن شده است.

طال و بازار مالی
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توگو با مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان
گف 

صندوقهای طال ،ابزاری برای

مدیریت نقدینگی

«ب��ورس کاالی ای��ران پرچم��دار
مریم زمانیان
شفافیت در اقتصاد است ».مدیرعامل
شرکت تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان درخصوص مختصات و کارکرد بورس
کاالی ایران طی  11سال گذشته اینگونه اظهار نظر میکند و در ادامه میگوید:
یکی از مشکالت اساسی ساختار اقتصادی جوامع ،عدم شفافیت در بازارهاست به
طوریکه در گذشته بهره وری و عملکرد در اقتصاد ما نیز جایگاه خاصی نداشت اما
خوشبختانه با راهاندازی بورس کاال و پذیرفته ش��دن اغلب کاالها در این بورس،
مکانیسم بازار توانست بر روابط بین بخشهای مختلف اقتصادی حکمفرما شود.
علی تیموری شندی در گفت و گو با «پیام اقتصادی بورس کاال» عنوان کرد :بورس
کاال یکی از ارکان شفافیت و توسعه اقتصادی در کشور ما قلمداد میشود و طی 11
سالی که از تاسیس این بورس گذشته انصافا روند رو به رشد و پرسرعتی را در اقتصاد
ایران طی کرده است .تیموری معتقد است :بورس کاالی ایران با ابزارسازیهای
مختلف توانسته پیشرو باشد .در همه جای دنیا بورسهای کاالیی همین نقش را
ایفا میکنند و بورس کاالی ایران از جمله بورسهایی است که ارتباط تنگاتنگی
با اقتصاد واقعی کشور دارد و هرچقدر که این بورس توسعه یافته تر باشد و تعمیم
بیشتری پیدا کند ،بخش واقعی اقتصاد ما نیز بیشتر از آن منتفع میشود .در کشور
ما که ساختار اقتصادی بیشتر مبتنی بر تولید کاالها است ،صنایع مختلف و کاالها
نقش محوری را در رش��د اقتصادی ایفا میکنند که در همین حوزه ابزارسازی از
سوی بورس کاال و ارائه خدمات متنوع به فعاالن صنعت کمک ویژهای به اقتصاد
کش��ور میکند .این کارشناس ارشد بازار س��رمایه به نقش محوری شرکتهای
تامین سرمایه در ابزارسازیهای مالی اشاره کرد و گفت :تامین سرمایهها میتوانند
با مالیس��ازی کردن ابزارهای کاالیی در بورس کاال نقش آفرینی کنند .از جمله
فعالیتهایی که تاکنون در زمینه تامین مالی از سوی شرکتهای تامین سرمایه
صورت گرفته است ،میتوان به راهاندازی اوراق سلف موازی استاندارد ،صندوقهای
کاالیی و ابزارهایی از این دست اشاره کرد .این ابزارها به طور مستقیم در خدمت
تامین مالی تولیدکنندگان و کمک به تولید و اقتصاد واقعی است .وی در خصوص
توس��عه ابزارهای مالی عنوان کرد که با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کاال ،تامین
سرمایهها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه
ابزارسازی و به ویژه ابزارهای کاالیی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بر این نکته تاکید کرد که شرکت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان تالش کرده تا در حوزه ابزارسازیهای کاالیی در
خدمت اقتصاد کشور باشد و حتی روی محصوالتی مانند خودرو نیز اوراق سلف
موازی انتشار یافته است .تیموری ش��ندی در خصوص راهاندازی صندوقهای
کاالیی در ش��رکت بورس کاالی ایران گفت :در حوزه صندوقهای کاالیی سعی
کردیم صندوق طال را راهاندازی کنیم و ه��دف از راهاندازی صندوق طال این بود
که در فضای بسیار ملتهب بازار طال کمک کنیم فشار نقدینگی بازار سکه و طال تا
حدی مدیریت شود .در این بین عملکرد صندوقهای کاالیی طال نشان داد که اگر
ما بتوانیم ابزارهای مالی مناسبی را روی انواع کاال طراحی کنیم از ابعاد مختلفی به
اقتصاد کشور -خصوصا در دوران کنونی تحریم ها -کمک کردهایم .در واقع توسعه

این ابزارها به تامین مالیهای کوتاه مدت شرکتهای تولیدی به نحو مناسبی کمک
میکند .مدیرعامل شرکت لوتوس پارس��یان افزود :توسعه صندوقهای کاالیی
عالوه بر اینکه میتواند به صنعت و تولید کمک کند ،میتواند منابع سرگردانی را
که به دنبال حوزههای سرمایهگذاری هستند را در خدمت تولید درآورد و از تخریب
منابع نقدینگی که در بخشهای مختلف تولید در گردش است ،جلوگیری کند.
وی اظهار داشت :راهاندازی صندوق کاالیی طالی لوتوس پارسیان در مقطعی رخ
داد که تامین سکه با مشکالتی مواجه بود و محدودیت انبارها باعث شد که عمال
امکان تامین فیزیکی سکه نباشد اما با این وجود این صندوق توانست روند بسیار
مطلوبی را پیدا کند و آمار معامالت این صندوق تا مهرماه امسال نشان میدهد
که با  30هزار س��که پایه ی این صندوق ،معادل یک میلیون سکه معامله شده
است و این یک میلیون تقاضای سکه میتوانست به بازار فیزیکی منتقل شود اما با
وجود ابزاری که قدرت نفوذ قابل توجهی داشته است ،این حجم از تقاضا را توانسته
پوشش دهد .اگر بتوانیم ابزارهایی از این دست را توسعه دهیم میتوانیم در زمان
التهابات بازار ،فضاها را به نحو مناسبتری مدیریت کنیم و منابع کمتری را در
کشور صرف این موضوع کنیم .وی افزود :از طريق صندوق های سرمایه گذاری
طال ،در واقع تاكنون حدود  ٦الي  ٧ميليون سكه در بازار معامله شده است ،بدون
آنكه مشكل يا تداخلي در بازار ايجاد شود و تاثير منفي بر جاي گذاشته باشد .به
همين دليل بانك مركزي نيز به فكر افتاد تا از ابزارهاي نوين براي مديريت بهتر
بازار به ويژه در ش��رايط التهابي بهره گيرد .وی در انتها ماهیت ابزارهای مالی را
اینگونه بر شمرد و گفت :ماهیت ابزارهای مالی این است که به عنوان ضربهگیر
ب��رای تقاضاهای س��فته بازان��ه عمل
میکنند؛ هر چقدر که ابزارهای
مالی بتوانند توسعه پیدا کنند
قطعا بخش عم��دهای از این
تقاض��ا را ج��ذب میکنند و
این به معنای ح��ذف تقاضا
نیست بلکه به معنی مدیریت و
هدایت این منابع در جهت تولید
و در خدمت اقتصاد واقعی
کشور است و در همه
جای دنی��ا طراحی
ابزارهای مالی
در همی��ن
راستاست.
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چراغ سبز صندوق های طال

به سرمـایـه گـذاران

اضافه کردن کاالها به «سبد س��رمایه گذاری»،
تنوع بخش��ی بیش��تری برای س��رمایه گ��ذاران
فراهم میکن��د و میتواند به کاهش نوس��انات و
افزایش بازده س��بد س��رمایهگذاری منجر شود.
کاالها همچنین میتوانند به عنوان س��پری برای
محافظت در مقابل تورم باشند.
همچنین بطور تاریخی کاالها همبستگی نسبتا
کمی با سهام و اوراق قرضه دارند و یکی از عوامل
مهم کم بودن همبس��تگی بین آنها این است که
قیمت کاالها تحت تاثیر عوامل ریسکی متفاوتی
ق��رار دارد .س��رمایهگذاری در کااله��ا میتواند
به صورت مس��تقیم ب��ا خرید دارای��ی فیزیکی،
سرمایهگذاری در قراردادهای آتی و اختیار معامله
و در نهایت سرمایه در صندوقهای سرمایهگذاری
کاالیی انجام شود .در این میان مالکیت فیزیکی
کاالها چالشهای غیرقابل ح��ل زیادی را ایجاد
میکند .اگرچه از طریق این کار بطور مس��تقیم
مالک کاال هستیم؛ اما هزینههای تحویل گرفتن
کاال ،هزینههای نگه��داری آن و بیم��ه کردن و
ریس��کهای نگهداری کاال از جمل��ه هزینههای
غیرقابل اجتنابی هستند که باید پرداخت شوند.
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صندوقهای س�رمایهگذاری کاالیی قابل
معامله

( )ETCیکی از ابزارهای مالی نوین هس��تند که
به س��رمایه گذاران این ام��کان را میدهند که به
جای خرید و نگه��داری کاالی مورد نظر و تحمل
هزینههای حمل و نقل ،انبارداری و خسارتهای
احتمال��ی آن ،اوراق این صندوقه��ا را خریداری
نمایند .با خرید این اوراق ،س��رمایهگذار در عین
داش��تن مالکیت کاالی م��ورد نظر ،مس��وولیت
نگه��داری از آن کاال را بر عهده ن��دارد .به عبارت
دیگر ،ای��ن صندوقها بخش قاب��ل مالحظهای از
وجوه گردآوری شده خود را به سرمایهگذاری در
کاالیی خاص اختصاص میدهند و عالقه مندان به
سرمایهگذاری در آن کاالی خاص اقدام به خرید
واحدهای این صندوقها میکنند.
کاالهای اساس��ی در تم��ام دنیا بخ��ش مهمی از
پرتفوی س��رمایه گذاران خرد و نهادی را تشکیل
میدهند .این در حالی اس��ت که برای بس��یاری،
دسترس��ی کارا و س��ریع به این گروه داراییها به
طور سنتی همواره با دشواریهایی نظیر الزامات
وجه تضمین ،محدودیتهای اجباری و مس��ایل
ارتباطی و دسترس��ی به بورسهای مشتقات بین
المللی همراه بوده است .بنابراین بسیاری از سرمایه

گذاران قادر به سرمایهگذاری در این حوزه نبوده
اند .لذا بورسهایی چون ب��ورس لندن با برقراری
همکاری نزدیک با ناشران ،تالش کرد که دسترسی
به کاالهای اساس��ی را از طریق توسعه ابزارهای
جدید نظیر صندوقه��ای کاالیی قابل معامله در
بورس و ایجاد سیستمهای معامالتی ویژه تسهیل
کند؛ به طوری که س��رمایه گذاران بدون نیاز به
انج��ام معامالت آتی ی��ا تحوی��ل فیزیکی کاالی
اساس��ی ،از طریق این صندوقها به کاالی مورد
نظر خود دسترس��ی یابند .صندوقهای کاالیی
قابل معامله در بورس از ابزارهای س��رمایهگذاری
هس��تند که رون��د قیمتی یک ش��اخص کاالیی
پایه را دنبال کرده و این ش��اخص میتواند صرفا
متشکل از یک کاالی اساسی یا ترکیبی از مجموعه
کاالها نیز باشد .نهاد ناشر به طور مستقیم بر روی
دارایی پایه یا قرارداد مش��تقه آن کاال یا شاخص
س��رمایهگذاری میکند .بنابرای��ن انتظار میرود
ارزش س��رمایهگذاری پرتفوی هم س��و با قیمت
دارایی پایه افزایش یا کاهش یابد .این ابزار در واقع
فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی را برای سرمایه
گ��ذاران بالقوه به وج��ود میآورد ،زیرا بس��یاری
از ش��رکتهای تولیدکننده کاالهای اساسی در
بورس پذیرفته نش��ده اند .این اب��زار دقیقا مانند
س��هام عادی و صندوقهای
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

قابل معامله در بورس معامله شده و فرآیند تسویه
آن نیز مانند سایر اوراق صورت میگیرد .از آنجا که
این اوراق بازارگردانی میش��وند ،از نقدشوندگی
باالی��ی برخوردارند .ع�لاوه برای��ن صندوقهای
سرمایهگذاری کاالیی برای سرمایهگذاری کوتاه
م��دت و بلندمدت در کااله��ای مختلف قابلیت و
مطلوبیت باالیی دارند .صندوقهای کاالیی قابل
معامله در بورس ،صندوقهای با س��رمایه متغیر
هس��تند که واحدهای آن بنا به درخواس��ت ناشر
آن صادر و بازخرید شده و صدور واحدهای جدید
براساس تقاضای بازار امکان پذیر است .این ویژگی
منحصر به ف��رد در واقع اطمین��ان ایجاد میکند
که قیمت بازار صندوقه��ای کاالیی قابل معامله
در بورس بسیار نزدیک ارزش خالص داراییهای
آن اس��ت ،زیرا در غیر این ص��ورت موجب ایجاد
فرصت آربیتراژ میش��ود .این صندوقها به طور
کلی به دو صورت تک کاالیی (ط�لا ،نفت و )...یا
شاخصی(سبدی از چند کاال) منتشر میشوند.

تاریخچ�ه و حوزهه�ای مختل�ف فعالیت
صندوقهای کاالیی

اولین صندوق کاالیی در س��ال  2004در بورس
لندن راهاندازی ش��د .کاالی پایه این صندوق فلز
گرانبهای طال بود .پس از راهاندازی این صندوق،
صندوقهای کاالیی با طیف وس��یعی از انواع کاال
ش��روع به کار کردن��د .حوزههای اصل��ی فعالیت
صندوقهای کاالیی شامل :محصوالت کشاورزی،
فلزات صنعتی ،حاملهای انرژی و فلزات گرانبها
است .در جدول  1مهمترین محصوالت هر یک از
بخشها آورده شده است.
با راهاندازی اولین صندوقهای کاالیی ،بس��یاری
از کش��ورها اقدام به راهاندازی اینگونه صندوقها
کردن��د .بطوریکه با گذش��ت حدود  14س��ال از
راهاندازی این صندوقها طیف وسیعی از کاالها و

حجم زیادی از سرمایه جذب این صندوقها شده
است .این در حالی است که آمار رشد صندوقهای
کاالیی طبق پی��ش بینیها همچن��ان ادامه دار
خواهد بود .این موضوع نش��ان دهنده جذابیت و
اهمیت وج��ود اینگونه صندوقها برای س��رمایه
گذاران حوزههای مختلف اس��ت .در حال حاضر،
از میان کاالهای مختل��ف ،صندوقهای مبتنی بر
کاالهای نفت خام و فلزات گرانبها شامل طال و نقره،
بیشترین محبوبیت را بین سرمایه گذاران دارد .زیرا
نوسانات قیمتی این کاالها در بازارهای جهانی به
نسبت زیاد اس��ت و به دنبال آن بازار این کاالها از
نقدینگی باالی��ی برخوردارند .همچنین برای این
کاالها در بازارهای جهانی تقاضای فیزیکی زیادی
وجود دارد .عالوه بر کاالهای بیان شده در جدول 1
ارزهای مختلف نیز میتواند به عنوان کاال پایه این
صندوقها قرار بگیرد.

صندوقه�ای س�رمایهگذاری کاالیی در
ایران

اولین صندوق سرمایهگذاری کاالیی در ایران تحت
عنوان صندوق سرمایهگذاری لوتوس پارسیان در
بهار سال  96موفق به اخذ تمامی مجوزهای الزم از
سازمان بورس و اوراق بهادار شد .این صندوق پس
از پذیرش در بورس کاالی ایران فعالیت خود را آغاز
کرد .دارایی پایهای صندوق ،همانطور که از نام آن
پیداس��ت ،طال و به ویژه سکه طال است و موسس
اصلی و مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس
پاسیان است.

حوزهه�ای فعالیت صندوقه�ای کاالیی
در ایران

دارایی پایه تمامی صندوقهای س��رمایهگذاری
کاالیی که در بورس کاالی ایران پذیرش میشوند
اوراق بهادار مبتنی بر کاال است .اوراق بهادار مبتنی

بر کاال شامل گواهی س��پرده کاالیی ،قراردادهای
آتی کاالیی ،قرارداده��ای اختیار معامله کاالیی و
قراردادهای سلف موازی استاندارد اعم از با اختیار
معامله و بدون اختیار معامله .بنایراین صندوقهای
سرمایهگذاری کاالیی بطور مستقیم مجوز خرید و
نگهداری کاالی فیزیکی را ندارند و تنها میتوانند
گواهی سپرده کاالیی را خریداری نمایند .استفاده
از گواهی سپرده کاالیی بس��یاری از ریسکهای
مربوط به خرید و نگهداری فیزیکی کاال را از بین
میبرد و به دلیل معامله شدن این اوراق در بورس
کاالی ایران از شفافیت باال و تضمین برخوردارند.

مزایای صندوقهای کاالیی

کاهش هزینه ها

س��رمایه گذاران به جای خری��د کاالی مورد نظر
خود و متحمل ش��دن هزینههای حم��ل و نقل،
انبارداری ،بیمه و خس��ارتهای احتمالی ،اوراق
ای��ن صندوقها را خری��داری میکنن��د .با خرید
این اوراق ،س��رمایهگذار در عین داشتن مالکیت
کاالی مورد نظر ،مس��وولیت نگهداری از آن کاال
را بر عهده ندارد.
امنیت بیشتر

عدم نگرانی درباره امنیت فیزیکی ،سرقت یا جعل
کاال در صورت نگه��داری و معامله مس��تقیم آن
توسط سرمایه گذار.
وجود بازار ثانویه شفاف

وجود بازار ثانویه شفاف که در مقایسه با معامالت
خارج از بورس موجود در بازار نقد کاال ،هزینههای
معامالتی کمتری را ایجاد خواهد کرد.
داشتن پشتوانه قوی

برخ�لاف اوراق قرضه و بده��ی ETCها به دلیل
اینکه از پش��توانه کاالی��ی برخوردارند ،ریس��ک
اعتب��اری بس��یار پایین��ی دارن��د .همچنین این
صندوقها تحت نظارت بورسها اداره میشوند.

جدول  .1حوزههای فعالیت صندوقهای کاالیی
کشاورزی

فلزات

انرژی

فلزات گرانبها

غالت

آلومینیوم

نفت خام برنت

طال

قهوه

مس

نفت خام تگزاس

نقره

شکر

نیکل

کربن

پالتین

سویا

سرب

گاز طبیعی

پاالدیوم

پنبه

قلع

مشتقات تصفیه شده نفتی

زعفران

روی
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متنوع سازی

صندوقه��ای کاالی��ی قاب��ل معامل��ه در بورس
میتوانند سبدی از کاالها و ارزهای مختلف را به
عنوان کاالی پایه خود در نظ��ر بگیرند .در نتیجه
امکان متنوعس��ازی از طری��ق کاالهای مختلف
وجود دارد.
شفافیت

به منظ��ور تس��هیل فرآیند ص��دور و ب��از خرید
واحدهای  ،ETCشاخص کاالی پایه صندوق به
طور روزانه منتشر میشود .از آنجایی که معموال
هدف صندوق ،پیروی از یک کاال یا سبدی از چند
کاالی هدف اس��ت ،س��رمایه گذاران از کاالهای
نگهداری شده توسط صندوق و همچنین وزن هر
کدام در سبد سرمایهگذاری آن مطلع میشوند.
امکان جذب سرمایههای خرد

مزیت دیگر این اس��ت که این صندوق ها ،امکان
جذب سرمایههای اندک را فراهم میآورد .خرید
بس��یاری از کاالها در حجم کم معموال گران تر از
خرید عمده آن کاال است .از طریق این صندوقها
چون حجم بسیار زیادی از کاال خریداری میشود،
معم��وال ب��ازده
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باالتری خواهد داشت .همچنین هزینههای خرید
و فروش واحدها و هزینههای ج��اری صندوق از
هزینههای مربوط به خری��د و فروش ،نگهداری و
بیمه کاالی مورد نظر پایین تر است.
س�رمایهگذاری در صندو قه�ای
سرمایهگذاری کاالیی (قابل معامله)

به منظور سرمایهگذاری در صندوقهای کاالیی این
امکان برای عموم س��رمایه گذاران اع��م از حقیقی و
حقوقی ،فراهم شده است تا در زمان تاسیس صندوق
در پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایهگذاری صندوق
به ارزش اسمی هر واحد 10هزار ریال مشارکت نمایند.
خرید واحدهای س��رمایهگذاری مس��تلزم دارا بودن
کد معامالتی فعال در سیستم شرکت سپردهگذاری
مرکزی یا همان کد سهامداری است .جهت اخذ این
کد معامالتی میتوان به تمامی کارگزاران فعال در بازار
سرمایه کشور مراجعه و درخواست صدور کد معامالتی
نمود .واحدهای خریداری شده با نام هستند و گواهی
خرید مربوطه توسط شرکت س��پردهگذاری مرکزی
صادر میشود .فرایند کار دقیقا مشابه با خرید و فروش
سهام در بازار بورس اوراق و فرابورس است.
معامالت ثانویه

معامالت واحدهای سرمایهگذاری صندوق کاالیی
قابل معامل��ه پس از اتم��ام پذیره
نویس��ی و ثبت صن��دوق ،در بازار
صندو قه��ای س��رمایهگذاری
کاالیی ب��ورس کاالی ایران آغاز
میگردد .دارندگان و متقاضیان
خری��د میتوانن��د ب��ا مراجعه
ب��ه کارگ��زاران عض��و بورس
کاالی ایران که مجوز معامله
صندوقهای س��رمایهگذاری
کاالیی را دارند ،اقدام به خرید
و فروش این واحدها نمایند.

 4صندوق کاالیی فعال در تاالر نقره ای

تا پایان مهر ماه سال جاری ،چهار صندوق کاالیی
مبتنی بر طال با نمادهای «طال»« ،گوهر»« ،عیار»
و «زر» تاسیس ش��ده اند و بررسی روند معامالت
آنها حاکی از آن است که صندوق پشتوانه طالی
لوتوس طی یکسال منتهی به  30مهرماه 1397
بیش از  207درصد بازدهی محقق کرده اس��ت.
بازدهی س��االنه صندوق زرافش��ان امید ایرانیان
در ب��ازه مذکور نیز ب��ه رق��م  118درصد نزدیک
شده اس��ت .دو صندوق دیگر نیز با توجه به عمر
فعالیتشان که کمتر از یکسال بوده است ،در طول
بازه یکسال گذشته تغییری را در قیمت هر واحد
خود تجربه نکرده اند .این در حالی است که بازدهی
کل دوره این صندوقها در طول عمر فعالیت آنها
نش��ان میدهد که از میان این  4صندوق کاالیی،
صندوق پش��توانه لوتوس با بازده��ی نزدیک به
 217درصدی باالترین میزان بازدهی را کس��ب
کرده است .صندوق «گوهر» و «زر» نیز در طول
فعالیتش��ان تا پایان مهر ماه ،ب��ه ترتیب با تحقق
حدود  121و  112درصد رتبههای دوم و سوم را
به دست آورده اند .صندوق «عیار» هم که در تاریخ
 30خرداد ماه سال جاری تاسیس شده و کمتر از
یکسال از آغاز فعالیت آن میگذرد ،حدود 17.5
درصد بازدهی رقم زده است.
به این ترتیب ،صندوقهای سرمایهگذاری اوراق
بهادار مبتنی بر کاال در حالی از س��ال گذشته در
بورس کاال فعال ش��ده اند که بازدهی ساالنه این
چهار صندوق از نرخ س��ود یکس��اله بانکی باالتر
بوده اس��ت؛ از این رو به نظر میرسد با ترویج این
صندوقها به س��ایر کاالها و معرفی هر چه بیشتر
آن به سرمایه گذاران همزمان با گام برداشتن در
راستای فرهنگسازی بیش��تر پیرامون این ابزار
مالی میت��وان از آن برای ج��ذب نقدینگیهای
سرگردان به منظور س��رمایهگذاری غیرمستقیم
افراد حقیقی در حوزه کاالهای مختلف بهره برد.
ضمن اینکه با هدایت این س��رمایهها به ابزارهای
مالی و به طور کلی بازار س��رمایه ،میتوان مانع از
تزریق این منابع سرگردان به بازارهای
غیرمولد و فعالیتهای س��فته بازانه
شد.
در جدول شماره  2جزییات بازدهی و
خالص ارزش دارایی این چهار صندوق
طالیی آمده است.
در نمودار ش��ماره  .1کل خالص ارزش
داراییهای این  4صن��دوق را از ابتدای
فعالیت آنه��ا تا پای��ان مهر م��اه 1397
میتوان مشاهده کرد.
نمودار شماره  .2بازدهی این صندوقها را
با شاخص کل بازار سهام مقایسه کرده است.
همانطور که مشاهده میشود از ابتدای آبان
ماه  1396تا پایان مهر م��اه  ،1397بازدهی
ای��ن صندوقها باالتر از بازدهی کل ش��اخص
بوده است.
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جدول شماره  .2بازدهی و خالص ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری کاالیی
خالص ارزش دارایی ها تا پایان مهر ماه (میلیارد ریال)
قیمت هر واحد در
 30مهر ماه ( 1397ریال)

میانگین ساالنه

میانگین کل دوره

بازده ساالنه

بازده کل دوره

طال 1396/04/21

33266

661،80

530،36

% 207،3

% 216،94

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان گوهر 1396/11/12

22887

229،27

229،27

% 0،0

% 120،77

عیار 1397/03/30

11668

347،59

347،59

% 0،0

% 17،5

1396/08/17

21882

171،45

168،73

% 117،87

% 111،8

نام صندوق

پشتوانه طالی لوتوس

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید

زرافشان امید ایرانیان

نماد

زر

تاریخ
تاسیس

بازدهی تا پایان مهر ماه

نمودار شماره  .1کل خالص ارزش دارایی ها

نمودار  .2مقایسه بازدهی صندوقها با شاخصهای بازار سرمایه

طال و بازار مالی

گفت و گو با مدیر صندوق سرمایهگذاری طالی کیان

«ریسک» در این صندوقها مدیریت میشود
مهدی حاجیوند

استفاده از ابزارهای نوین مالی این روزها در همه جای دنیا مرسوم و معمول است و با توجه به مزایایی که این ابزارها نسبت به بازار سنتی
دارند ،کمتر کشور پیشرفتهای را میتوان یافت و نام برد که ابزارهای مالی در آنها توسعه نیافته باشد و مورد توجه و استفاده قرار نگیرد.
در این می�ان بیش از هر کاال و محصول دیگری ش�اید بتوان از طال ی�اد کرد که به دلیل ویژگیها و اهمیت و ارزش�ی ک�ه دارد ،ابزارهای
معامالتی مربوط به آن ،مورد توجه بیشتر قرار میگیرند .بر این اساس «پیام اقتصادی بورس کاال» در خصوص مزایای اوراق مبتنی بر کاال و
صندوقهای طال به گفت و گو با مسعود فاضلینیا ،عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه معامالت کیان و مدیر صندوق سرمایهگذاری مبتنی
بر سکه طالی کیان (با نماد گوهر) پرداخته است که در ادامه میخوانید؛

ب�رای مخاطبان�ی ک�ه اطالع�ات
کمتری از ابزارهای بورس کاالی ایران دارند ،چه
تعریفی میتوان از گواهی سپرده کاالیی داشت؟

گواهی س��پرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید
مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال بوده و پشتوانه
آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای
مورد تایید بورس صادر میشود .به عبارت سادهتر هر
تولیدکننده یا مالک کاال میتواند محصوالت خود را به
انبارهای مورد تایید بورس تحویل دهد و در قبال آن
گواهی دریافت کند که قابلیت نقد و انتقال دارد .بر این
اساس به طور مشخص این موضوع در خصوص سکه
طال نیز صادق است و در حال حاضر انبارهای چهار
بانک صادرات ،ملت ،س��امان و رفاه در کشور امکان
پذیرش و ارائه این اوراق را دارا هس��تند؛ البته در این
بین بانک ملت هنوز فعالیت خود را آغاز ننموده است.
همچنین اعالم این نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که
ی س��پرده کاالیی میتوان به عنوان یک ابزار
از گواه 
معامالتی یاد کرد ،چرا که این اوراق به دلیل استاندارد
بودن و دریافت مجوزهای مورد نیاز و نیز ورقه بهادار
بودن ،قابلیت معامالت پیوسته در انواع بازارها را دارا
هس��تند .از طرفی دیگر به دلیل ماهیت اوراق بهادار
بودن گواهی سپرده کاالیی ،این امکان وجود دارد که
با توثیق این اوراق نزد بانک نسبت به اخذ تسهیالت به
پشتوانه آن اقدام کرد که به نوعی از این اوراق به عنوان
ابزار تامین مالی میتوان یاد کرد.
طال چطور؟

و صندوقه�ای س�رمایهگذاری

صندوق س��رمایهگذاری هم نوع دیگری از ابزارهای
نوین در خصوص معامالت طال است .این صندوقها
به پش��توانه طال ،نوعی از صندوقهای کاالیی قابل
معامله در بورس است که س��رمایههای جمعآوری
شده از مشتریان ،در گواهی س��پرده طال و ابزارهای
مبتنی بر طال س��رمایهگذاری میکن��د .به عبارت
دیگر صندوق س��رمایهگذاری با پشتوانه طال امکان
پیروی از بازده قیمت س��که طال را فراهم میآورد و
واحدهای س��رمایهگذاری آن در بورس کاالی ایران
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قابل معامله است.
فعالیت اصلی ای��ن صندوق ها ،س��رمایهگذاری در
گواهی سپرده س��که طال بوده که به عنوان دارایی
پایه صندوق در نظر گرفته ش��ده است؛ بنابراین
عملکرد صندوق ،به عملکرد سکه طال بستگی
دارد و بخش عمده منابع صندوق ،صرف خرید
گواهی سپرده س��که طال میشود .اگر بخواهیم
تعریف س��ادهتری از این نوع از صندوقها داشته
باشیم میتوان گفت صندوقهای سرمایهگذاری
طال این امکان را به سرمایهگذاران میدهند تا به
جای خرید و نگه��داری کاالی موردنظر و تحمل
ضرر و زیان ناشی از س��رقت ،اوراق این صندوقها
را خریداری کنند و نگرانی از بابت ریسک نگهداری
آن کاال را نداشته باش��ند .از آنجا که سرمایهگذاری
مستقیم در حوزه فیزیکی سکه طال ،ریسک
ناشی از لزوم حمل و نقل فیزیکی
سکهها ،کس��ب اطمینان
از اصل بودن س��کهها و
پیگیریمستمرقیمت
خری��د و ف��روش و
مس��ائلی از ای��ن
دست را به همراه
دارد ،بنابرای��ن
اس��تفاده از

طال و بازار مالی
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صندوقهای طال میتواند تا حد زیادی این ریسکها
را مدیریت کند.
آیا هر کاالیی با هر ویژگی قابلیت
تبدیل به گواهی سپرده کاالیی را دارد؟

خی��ر ،کاالها ب��رای طی ک��ردن مراح��ل مختلف
جهت تبدیل به گواهی س��پرده به ط��ور حتم باید
استانداردهایی را کس��ب کنند که اتفاقا این موضوع
از مزایای اوراق گواهی سپرده کاالیی نسبت به بازار
آزاد به شمار میآید .به عنوان مثال استانداردپذیری
کاال ،قابلیت ماندگاری کاال برای یک دوره زمانی قابل
قبول در انبار ،عدم وجود مازاد تقاضا برای کاال(به این
مفهوم که اگر کاالی بازاری با مازاد تقاضا داشته باشند،
انگیزهای برای توقف آن در انبار و نگهداری آن وجود
ندارد) و قابلیت تفکیک کاال به محمولههای استاندارد
از جمله این استانداردها و شرایط برای پذیرش کاالها
در انبارهای مشخص و مورد تایید بورس کاال و در قبال
آن صدور اوراق گواهی سپرده کاالیی است.
م�ردم چگون�ه میتوانند س�که
هایشان را به گواهی سپرده سکه تبدیل کنند؟

اگر فردي تصميم به خريد یا فروش سكه در قالب و
ساختاری به غیر از بازار سنتی به دلیل ریسکهای
مختل��ف دارد ،میتوان��د از این ابزار اس��تفاده کند.
بدین منظور دارنده سكه طالي بهار آزادي ميتواند
س��كههای خود را به خزانه یکی از بانکهای طرف
قرارداد و مورد تایی��د بورس تحوي��ل داده و پس از
اصالتسنجي سكه توس��ط خزانه بانك ،يك قبض
دريافت کند .اين قبض تبديل به گواهي سپرده بانام،
به نام دارنده سكه شده و در بورس قابل معامله است.
بر این اساس نیز دارنده گواهي هر زمان که اراده کند
میتواند س��كه خود را از خزانه بانک تحويل بگيرد و
یا اقدام به خرید و فروش این گواهی کند .به عبارت
دیگر ،اوراق گواهی سپرده س��که ،حکم سکه طال را
بهصورت فیزیکی دارد و مردم و س��رمایهگذاران به
راحتی میتوانند این گواهی را بدون محدودیت خرید
و فروش کنند.
به اعتقاد شما اصلیترین مزایای
اوراق گواهی سپرده سکه طال چیست؟

ش��اید یکی از بزرگترین مزایای این اوراق به ویژه در
حوزه سکه این باشد که ش��ما نیاز ندارید بهصورت
فیزیکی دارایی خود را حمل و نقل و جابهجا کنید که
دردسرهای خود را دارد .بنابراین به راحتی میتوانید
این گواهیها را در بس��تری امن و ش��فاف دادوستد
کنید .از سوی دیگر نگهداش��تن کاالیی مانند طال
همواره با ریسکهای مختلفی از جمله سرقت ،گم
شدن ،هزینه پولی و مکانی نگهداری و ...همراه است.
به همین جهت اگر حتی اوراق گواهی سپرده سکه طال
پس از ثبت نزد کارگزاری گم شود ،اطالعات شما در
سامانهای ثبت شده است و مالک آن دارایی هستید و
تا زمانی که نخواهید آن کاال را بفروشید تحت مالکیت
شما است .عالوه بر این شما در بازار سنتی زمانی که
سک ه طال خریداری میکنید و تصمیم به فروش آن
دارید ،تفاوت قیمت خرید و فروش رقم قابل توجهی
میشود ،در صورتی که در بورس کاال در خصوص اوراق

گواهی سپرده س��که طال این تفاوت فاحش نیست.
همچنین به دلیل این که عرضه و تقاضا تعیینکننده
قیمت نهایی اس��ت ،واقعی بودن قیمتها به دور از
بازارگرمی واس��طهها در مبادالت سنتی نیز از دیگر
مزایای اوراق گواهی سپرده سکه طال و دادوستد آن
اس��ت .افزون بر این نکته مهم و قابل توجه دیگر این
که مشکالت بازار سنتی از جمله سرقت ،تقلبی بودن
سکه ،پایین بودن کیفیت آن و ...در بازار اوراق گواهی
س��پرده س��که طال وجود ندارد و با بررسیهایی که
کارشناسان بانک برای دریافت سکهها انجام میدهند،
میتوان با آس��ودگی خاطر از کیفیت و عیار طالی
سپرده شده ،اقدام به دادوستد اوراق و نیز تحویل آنها
کرد .از سوی دیگر به تازگی نیز بحثهایی به جریان
افتاده است تا واحدهاای صندوقهای سرمایهگذاری
طال ،پشتوانه دریافت تسهیالت از کارگزاریها قرار
گیرد که این موضوع نیز بر اهمی��ت این ابزارها و نیز
آسان شدن دریافت تسهیالت میافزاید.
بازدهی اوراق گواهی سپرده سکه
طال تحت تاثیر چه عواملی است؟

عمده عوامل تاثیرگذار بر بازدهی این اوراق و به طور
کلی قیمت سکه طال ،قیمت اونس جهانی و همچنین
نوسانات ارزی به ویژه دالر است .نکته جالب این که
بررسی بازدهی  10سال گذش��ته بازارهای مختلف
از جمله مس��کن ،طال ،ارز ،خودرو ،س��هام و ...نشان
میدهد بازار طال و سکه و نیز سهام بیشترین بازدهی
را از آن س��رمایهگذاران خود کرده است .بنابراین به
نظر میرس��د با توجه به مزایای ابزارهایی که در این
رابطه در بورس کاال استفاده میشوند از جمله اوراق
گواهی سپرده س��که طال و همچنین صندوقهای
سرمایهگذاری طال و پتانسیل خوبی که در بازار طال
وجود دارد ،س��رمایهگذاری در ای��ن ابزارها به دلیل
ریسک نسبی پایین دادوستد آنها نسبت به بازار سنتی
آزاد و همچنین بازدهی 10سال گذشتهای که به ثبت
رساندهاند ،یکی از بهترین بازارها برای سرمایهگذاران
باشد .از سوی دیگر هر چند در  10سال گذشته ،بازار
سهام هم بازدهی مناسبی را عاید سرمایهگذاران کرده
است اما با توجه به ساختار سرمایهگذاری در بازار سهام
که با ریسکهای زیادی همراه است و زمان و انرژی
زیادی هم از سرمایهگذاران برای رصد شرایط مختلف
میگیرد ،بنابراین بازار طال به ویژه استفاده از ابزاری
مانند صندوقهای طال ،برای سرمایهگذاری حداقل
بخشی از داراییها پیشنهاد میشود.
چرا ریسک ورود به صندوقهای
طلا ب�رای س�رمایهگذاران کمت�ر از ورود ب�ه
معامالت سنتی است؟

در کل صندوق سرمایهگذاری مانند شرکتی است که
با جمعآوری منابع پولی کوچک ،به سرمایهگذاری در
سبدی از اوراق بهادار میپردازد که این سبد ممکن
است شامل س��هام ،اوراق مش��ارکت ،سپرده بانکی
و س��ایر اوراق بهادار و یا طال باش��د .بر این اساس هر
سرمایهگذاری میتواند با سرمایه مورد نظر خود که
حتی بسیار اندک باشد ،در سبدی از داراییهای متنوع
از جمله طال س��رمایهگذاری کرده و نسبت به آورده

خود در سود و زیان صندوق سهیم شود .ضمن اینکه
سرمایهگذار میتواند هر زمان که بخواهد سرمایه خود
را از صندوق خارج کند .نکته قابل توجه در خصوص
صندوقهای سرمایهگذاری طال این است که به عنوان
مثال اگر شما بخواهید در بازار سنتی در زمینه سکه
طال سرمایهگذاری کنید ،به طور حتم باید منابع مالی
ش��ما به اندازه دستکم یک س��که طال که این روزها
حدود  3تا  4میلیون تومان در نوسان است ،باشد؛ این
در حالی است که اگر کسی یک میلیون تومان داشته
باشد تقریبا امکان خرید سکه برای وی فراهم نیست.
اما همین فرد میتواند یک میلیون تومان خود را در
صندوقهای سرمایهگذاری طال با خرید واحدهای
اینصندوقهاسرمایهگذاریکندوبهنسبتنقدینگی
خود از بازار طال کسب س��ود کند؛ به این ترتیب این
صندوقها برای س��رمایهگذاران با سرمایههای خرد
از جذابیت زیادی برخوردار هستند .اما در خصوص
پرسش مطرح ش��ده باید عنوان کنم با توجه به این
که افراد کارشناس و خبره که به بازار طال و همچنین
بازار سرمایه اش��راف کامل دارند بازارگردانی اوراق و
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری طال را بر عهده
دارند ،به طور حتم ریسک خرید طال به اشکال مختلف
در بورس به مراتب بسیار پایینتر از بازار آزاد و سنتی
است .در این میان هر چند ممکن است در کوتاه مدت
به دالیل مختلف از جمله نوس��انات نرخ ارز و اونس
جهانی اوراق یا واحدهای آنها دچار نوس��ان اندکی
شود ،اما به طور حتم در بلندمدت سود مناسبی نصیب
سرمایهگذاران بازار طال ار طریق بورس خواهد شد.
در خصوص صن�دوق طالی کیان
توضیح میدهید؟

صندوق طالی مبتنی بر س��که طالیی کیان با نماد
"گوهر" س��ومین صندوق طالی بازار سرمایه کشور
است که پس از پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت از
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،از  18اسفندماه سال
گذش��ته فعالیت و معامالت ثانویه خود را آغاز کرده
است .این صندوق در مدت کوتاه عمر و فعالیت خود
بازدهی مناسبی را از آن سرمایهگذاران کرده است.
همچنیناینصندوقتحتمدیریتیکیازبزرگترین
ش��رکتهای بخش خصوصی در مدیریت دارایی با
دارایی تحت مدیریت حدود 700میلیارد تومان است.
در پایان چ�ه توصیهای به مردم و
عالقمندان به سرمایهگذاری در بازار طال دارید؟

به دلیل نوسانات و ریس��کهای باال ،حضور در بازار
آزاد و س��نتی طال نیاز به وقت و انرژی زیادی جهت
سرمایهگذاری دارد .به همین دلیل پیشنهاد میشود
افراد با حضور در بورس کاالی ایران که بازاری شفاف
و کمریسک است از سرمایهگذاری در حوزه طال البته
با آس��ودگی خاطر بهره برده و کس��ب سود نمایند.
از طرف دیگر بای��د گفت با وجود مزایای بی ش��مار
بورس کاال به ویژه در بحث س��رمایهگذاری در حوزه
طال ،هنوز هم مردم عادت به خرید سکه از بازار آزاد
و بهصورت فیزیکی دارند ،به همین دلیل نیاز است تا
فرهنگسازی مناسبی به ویژه از سوی رسانهها در این
رابطه صورت گیرد.

طال و بازار مالی

جلیقه زرد بر تن بازار
طال سال  2018را
حبیب علیزاده
با رش�د آغاز کرد
و ت�ا مح�دوده  1360دالر هم باال رف�ت اما در
تابس�تان با افت قیم�ت روبه رو ش�د و در ماه
آگوس�ت ،رقم  1180دالر برای هر اونس هم به
ثبت رس�ید .در هفتههای پایانی سال ،2018
طلا در محدوده ب�االی  1200دالر در نوس�ان
اس�ت ،هرچند برخی این وضعی�ت را موقت
میدانند .نوس�انها و تغییرات قیمت فلز زرد
در س�ال  2018چه پیامی ب�رای معامله گران
دارد و چگونه میت�وان از روند حرکت طال در
سالهای گذش�ته برای پیش بینی قیمت آن
در سال  2019استفاده کرد؟ در این نوشتار به
ارائه آخرین پیش بینیها درباره قیمت این فلز
گرانبها در سال  2019میپردازیم.
پی�ش بین�ی قیمت طلا ب�ه دلیل وج�ود و
اثرگذاری متغیره�ای متعدد ک�ه هر یک در
شرایط مختلف تاثیر متفاوتی بر روند حرکت
قیمتها میگذارن�د ،کاری پرچالش اس�ت.
ش�اید به همین علت اس�ت که اغلب با پیش
بینیهای متفاوت و گاه متناقض درباره قیمت
طال مواجه میشویم .با این حال ،به طور معمول
طال تحت تاثیر برخی عوامل همیشه واکنش
یکسانی داش�ته اس�ت .نرخ بهره یکی از آن
عوامل اس�ت .به عنوان مث�ال ،در فاصله بین
س�الهای  2002تا  2007افزای�ش قیمت طال
عمدتا تحت تاثیر کاهش نرخهای بهره و رشد
نرخ واقعی ت�ورم رخ داد .در دهه  90میالدی
هم ثابت ماندن نرخ بهره یکی از عوامل رشد
نکردن قیمت طال بود .عوام�ل موثر بر قیمت
طال را باید به دو دس�ته بنیادی (بلندمدت) و
غیربنیادی (کوتاه مدت) تقسیم کرد .تفاوت
قائل نشدن بین این دو برای بسیاری از سرمایه
گذاران چیزی جز ضرر و زی�ان به بار نیاورده
است .دو پیش بینی اصلی برای قیمت طال در
سال  2019وجود دارد که در اینجا مورد بررسی
قرار میگیرند .تفاوت قیمت بین این دو پیش
بینی نزدیک به  300دالر است.
س�ایت  Investing Havenدر گزارش�ی،
س�ه عامل اصلی موثر بر قیمت طال در س�ال
آینده را معرفی کرد .این س�ه عامل عبارتند
از نرخهای واقعی بهره ،س�ود و تورم ،گزارش
 COTکمیسیون معامالت آتی کاالی آمریکا
و یورو.
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بی ثباتی و تقاضای جهانی رو به افزایش است

نرخهای واقعی
یکی از مهمترین عوامل موث�ر بر قیمت طال،
نرخهای واقعی بهره ،سود (اوراق) و تورم است.
پس از وقوع بحران مالی س�ال  ،2008فدرال
رزرو با کاهش نرخ بهره به سطح صفر و اجرای
طرح تس�هیل پولی تالش کرد تا تحرک را به
اقتصاد آمری�کا بازگرداند .ای�ن کار به قیمت
کاهش ارزش دالر و افزایش چش�مگیر بدهی
دولتی تمام ش�د .در حال حاضر نرخ بهره در
آمریکا معادل  0.5درصد اس�ت و فدرال رزرو
قصد دارد این رقم را به تدری�ج افزایش دهد
که نتیجه آن ،رشد ارزش دالر در برابر ارزهای
دیگر اس�ت .به دلیل وجود رابطه معکوس ،با
رش�د دالر ،قیمت کاالها کاهش مییابد .اما با
توجه به سیاستهای کلی دولت آمریکا ،انتظار
نمیرود در سال  2019شاهد افزایش قابل توجه
نرخ بهره باشیم.
از سویی ،بررسی روند کلی بازده اوراق خزانه
داری آمریکا در  20سال گذشته نشان دهنده
افت و خیز چشمگیر از سال  2012به بعد است.
نرخ این اوراق ( 10س�اله) در حال حاضر باالی
سه درصد است .بر همین اساس انتظار میرود،
نرخ ت�ورم نیز با افزای�ش مواجه
ش�ود .در پی�ش بینی
آینده قیمت ها ،توجه
به روند حرکت این دو
ن�رخ اهمی�ت زیادی
دارد( .نمودار )1

گزارش COT
گزارش هفتگی کمیسیون معامالت آتی کاالی
آمریکا ،دارایی معامله گ�ران در بازارهای آتی
(سهام ،کاال و )...را اندازهگیری و اعالم میکند.
این گزارش برای درک روند حرک�ت بازارها و
نیروهای اثرگذار بر آنها منتشر و اطالعرسانی
میشود.بررسیاینگزارشهانشانمیدهدکه
روند نزولی قیمت طال به شدت محدود است .به
بیان دیگر ،احتمال افزایش قیمت طال (دست
کم تا اواسط سال  )2019زیاد است .کارشناسان
معتقدند ،ای�ن گزارشها در کن�ار افزایش بی
ثباتی در روابط سیاس�ی و تجاری قدرتهای
بزرگ (مهمتر از همه آمریکا ،چین ،روسیه) و
تنش در بازار انرژی جه�ان ،همچنین نگرانی
درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی (که منشا
آن باز هم آمریکاست) ،نشان دهنده آغاز دور
تازهای از رشد قیمت طال هستند .ممکن است
این اتفاق در سال  2019رخ ندهد اما زمینههای
آن فراهم شده است .بنابراین ،احتمال جهش
طال در آغاز دهه بعدی وجود دارد.
یورو
بررس�ی نموداره�ای
موج�ود نش�ان
میدهند که تا س�ال
 2013ارتباط ضعیفی
بین یورو و طال وجود

طال و بازار مالی
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

داش�ت .اما افت قیمت طال در این س�ال به یک
نقطه عط�ف تبدیل ش�د و از آن زم�ان ،ارتباط
قوی بین این دو دارایی ایجاد شده به طوری که
افت و خیز یورو ،با کاهش یا افزایش قیمت طال
دنبال شده اس�ت .از این رو در س�ال  2019باید
مس�یر حرکت یورو را به دقت زیر نظر داش�ت
چرا که در فاصله زمانی کوتاهی ،بازار طال به آن
واکنش نشان خواهد داد .از مجموع آنچه گفته
شد ،کارشناس�ان  Investing Havenنتیجه
میگیرن�د ،گ�زارش  COTنش�ان میدهد که
قیمت طال به کف رسیده و به کمتر از  1200دالر
کاهشنخواهدیافت.بنابراینپیشبینیمیشود
قیمت طال در س�ال  2019به محدوده  1300دالر
برسد.نمودارهایتحلیلی همنشانمیدهند که
در سال آینده ،قیمت طال بین 1200تا 1375دالر
خواهد بود .هرچند با توجه به اطالعات موجود،
انتظار داریم قیمت ای�ن کاال در محدوده باالی
 1300دالر برای هر اونس نوسان داشته باشد.
جهش دوباره
شمارش معکوس برای جهش دوباره قیمت طال
آغاز شده است« .تاد هورویتس» در گزارشی
که سایت کیتکو منتش�ر کرده است ،با اشاره
به این موضوع میگوید :الگوهای موجود تنها
یک واقعیت را آش�کار میکنند؛ تغییر بزرگی
در راه اس�ت .همه میدانیم که تغییرات بزرگ
میتوانند در دو مس�یر رخ دهند ،اما نشانهها
میگوین�د این تغییر در مس�یر صع�ودی رخ
خواهد داد .ام�روز پیش بینیه�ای عجیب و
غریبی از سقوط قیمت طال به سطح  1000دالر
یا رس�یدن به مرز  10هزار دالر مطرح میشود
چ یک عقالنی و منطقی نیستند .در حال
که هی 
حاضر ،س�طح حمایت و مقاومت قیمت طال به
ترتیب  1200و  1240دالر اس�ت .اما نشانهها از
رشد قیمت طال در سال  2019حکایت میکنند.
هرچن�د ما همچن�ان منتظر بروز نش�انههای
بیشتر برای تایید این روند هستیم.
کاهش قیمت ،شاید
برخالف آنچه گفته ش�د ،برخی کارشناس�ان
معتقدن�د که قیمت طال در س�ال  2019رش�د
چندانی نخواهد داشت و حتی ممکن با کاهش
نیز مواجه ش�ود .این دس�ته از کارشناسان به
عوامل�ی همچ�ون رش�د ارزش دالر ،افزایش
ذخایر طال ،کاهش تقاضای بخشهای مختلف
و افت معامالت بازار این فلز اش�اره میکنند و
میگویند :سیاس�تهای فدرال رزرو در چند
سال گذشته از تالش برای تقویت دالر حکایت
دارد .انتظار میرود در سال آینده ،ارزش دالر
در برابر ارزهای دیگر با رشد (هرچند محدود و
اندک) مواجه شود .از سویی ،آمارهای موجود

نشان دهنده افزایش عرضه طال در سال 2018
اس�ت و به گفته یکی از کارشناس�ان ،میزان
تولید طال به باالترین رقم در س�الهای اخیر
رسیده است .همچنین بررس�ی آمار تقاضای
بخشهای مختلف از س�ال  2010تا س�پتامبر
( 2018نم�ودار تقاضا) و مس�یر حرکت قیمت
طال حکایت از آن دارد که تقاضای تازهای برای
طال در س�ال  2019وجود نخواهد داشت .روند
تغییرات می�زان تقاض�ای بخشهای مختلف
(صنعت جواهرسازی ،فناوری ،سرمایه گذاری،
بانکهای مرکزی) به نقل از سایت gold.org
در نمودار  2نشان داده شده است.
دادههای س�ایت  longforecastنیز نش�ان
میدهند ک�ه این فلز گرانبها ،س�ال  2019را با
رشد آغاز و با کاهش قیمت به پایان خواهد برد.

این سایت ،بیشترین و کمترین قیمت طال در
سال  2019را به ترتیب  1308و  1059دالر برای
هر اونس پیش بینی کرده است .جدول  ،1روند
تغییر قیمت طال در سال  2019را نشان میدهد.
از مجموعه برآوردها و پیش بینیهایی که طی
ماههای اخیر منتشر ش�دهاند ،میتوان چنین
نتیجه گرفت که بیش�تر تحلیلگ�ران انتظار
دارند قیمت طال در سال  2019با افزایش مواجه
ش�ود .اگرچه با توجه به تاثیر عوامل مختلف
بر روند حرکت طلا ،نمیتوان درب�اره آینده
آن به قطعیت نظ�ر داد (واقعیتی که برای همه
کاالها صادق است) اما بررس�ی آمارها نشان
میدهد که س�ال آینده برای معامله گران طال
فرصتهای مناس�بی برای س�ودآوری فراهم
خواهد کرد.
(نمودار )1

(نمودار )2

(جدول )1

کشا و ر ز ی
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سـفر به تربت

زعــــــــــفرانیترین شهر جهان

برداشت زعفران  -آبان97

هر س��اله در نیمهه��ای فصل پاییز ،دش��تهای
خراس��ان رنگ دیگری ب��ه خود گرفت��ه و چهره
ارکیدهای خود را نمایان میکنند .این تغییر رنگ
زیبا ،بسیاری را از گوشه و کنار کشور به این منطقه
جذب میکند و همه س��اله در این ایام ،خراسان
شاهد حضور خبرنگاران و گردشگران گوناگونی
اس��ت که برای تماش��ای رویش و برداش��ت گل
زعفران به این منطقه میآیند .شهرس��تان تربت
حیدریه به دلیل دارا بودن خ��اک حاصل خیز و
آب و هوایی مناس��ب برای کشت زعفران ،یکی از
بزرگترین و اصلیترین شهرها در پرورش طالی
س��رخ بوده و در دنیا ،از آن با ن��ام «زعفرانیترین
شهر جهان» یاد میکنند .هر س��اله در این ایام،
جشنوارهای با عنوان جش��نواره ملی زعفران در
این شهر برگزار میگردد که مخاطبین بسیاری
داشته و مس��افرانی از تمام نقاط کشور به منظور
شرکت در این جشنواره و بازدید از زیباییهای سر
از خاک برافراشته ،به این شهر سفر میکنند .در
سال جاری نیز همزمان با برگزاری این جشنواره و
با فرارسیدن موعد برداشت گلهای بنفش زعفران،
جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه بازار سرمایه
با سفر به تربت حیدریه از نزدیک با فرآیند برداشت
گلهای زعفران و فرآوری این محصول صادراتی
آشنا شدند و از انبارهای استاندارد و پذیرفته شده
در بورس کاالی ایران در این شهرس��تان بازدید
کردند تا از نح��وه تحویل زعفران کش��اورزان به
انبارهای بورسی اطالعات بیشتری به دست آورند.
در جریان این س��فر ،خبرن��گار دوماهنامه «پیام
اقتصادی ب��ورس کاالی ایران» با مس��ووالن این
استان و جمعی از کشاورزان و زعفرانکاران و

فعاالن بازار زعفران به گفت و گو پرداخته که شرح
آن را در ادامه میخوانید.

پایان ارزان فروشی طالی سرخ

فرماندار شهرس��تان
تربت حیدریه با بیان
اینکه عرضه زعفران
در بورس کاال و خرید
توافق��ی آن دس��ت
واسطهها را کوتاه کرد
و به سود کشاورزان انجامید ،گفت :با توجه به اینکه
کش��اورزان میتوانند زعفران خ��ود را به کمک
قراردادهای آتی بورس کاال ،قبل از برداشت ،پیش
فروش کنند دیگر نیازی نیست محصول خود را در
قبال چک یا دریافت س��فته به قیم��ت ارزان به
واسطهها بفروش��ند .با اجرای طرح خرید توافقی
زعفران به کم��ک بورس کاالی ایران طی س��ال
گذشته تجربه خوبی به دست آمد و با حمایتی که
صورت گرفت ،در مسیر واقعی شدن قیمت زعفران
ق��دم برداش��ته ش��د .ای��ن تجرب��ه باعث ش��د
صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد بورس شده و
حتی برای فروش محص��ول خود قب��ل از زمان
برداشت ،در معامالت زعفران در بورس نیز فعال
شوند .علی رس��تمی اظهار داشت :در اولین سال
تجربه عرضه زعفران در ب��ورس کاال ،این بازار به
ش��فافیت در عملکرد مورد انتظار خری��داران و
کیفیت محصول بسیار کمک کرد .به این ترتیب،
ورود زعفران به بورس موجب شد امسال زعفران با
قیمت بیش��تری نسبت به

سال گذشته فروخته شود .ش��فافیت معامالت،
استاندارد و کیفیت مطلوب محصول ،قیمت واقعی
و بستر امن برای مبادله از جمله مزایای بورس کاال
است که این موارد از خواستههای قدیمی فعاالن
بازار زعفران به شمار میرود .وی با بیان اینکه به
کمک بورس شرایط بازار و قیمتها به ثبات الزم
رس��یده و معام�لات گواه��ی س��پرده کاالیی و
قراردادهای آتی در بورس در جریان است ،اظهار
داش��ت :خرید توافقی دولت و نهادهای وابس��ته
متناس��ب با ش��رایط بازار و به کمک بورس قابل
اجراست .امیدواریم با فرهنگس��ازی و آموزش
مکانیس��مهای معامالت��ی ب��ورس و برگ��زاری
همایشهای حوزه زعفران برای کشاورزان ،بهره
برداران و عمده مالکان ح��وزه زعفران ،به تدریج
فعاالن بازار زعفران برای خرید و فروش وارد بورس
شده و به صورت مس��تقیم به معامله در این بازار
شفاف بپردازند.

به مرجع قیمتی دنیا تبدیل شویم

عضوکمیسیونصنایع
و مع��ادن و نماین��ده
مردم ترب��ت حیدریه
در مجلس دهم ضمن
تاکید بر امکان معرفی
تابلوی معامالت بورس
کاالی ایران به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران
در بازارهای بینالمللی و ص��ادرات این محصول،
مستمر بودن عرضهها و حضور فعاالن این حوزه در
بازار جهانی را از

کشاورزی

شروط اساس��ی برای تحقق این مس��اله دانست.
بازارهای کالن مانن��د زعفران نیاز ب��ه روشهای
معامالتی مدرن برای حضور در بازارهای جهانی دارد
و یکی از این بسترهای معامالتی مدرن بورس کاال
است و عرضه زعفران با روشهای معامالتی مدرن
در بورسکاال میتواند موجب ایجاد ش��فافیت در
بازار ،افزایش کیفیت و درجه بندی محصول و کشف
قیمت واقعی ش��ود .سعید باس��تانی در خصوص
امکانپذیر بودن حضور بورس کاال به عنوان مرجع
تعیین قیمت زعفران در بازارهای بین المللی گفت:
حتما این اتفاق میتواند امکان پذیر باشد؛ چراکه
پیش از این برای کاالهای دیگر که سهم کمتری از
محصول تولیدی در دنیا را داشته ایم ،این اتفاق به
کمک بورس کاال رخ داده و به طور قطع برای زعفران
که یکی از محصوالت شناخته شده و استراتژیک
کشورمان محسوب میشود و س��هم عمدهای در
تولید آن را در دنیا در اختیار داریم ،میتواند شرایط
الزم فراهم شود تا بورس کاال به عنوان مرجع تعیین
قیمت زعفران در دنیا معرفی شود.
به گفته ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ش��ورای
اسالمی ،مس��تمر بودن عرضهها و حضور فعاالن
این حوزه در بازار جهانی به همراه تقویت ارتباط با
بورسهای بین المللی ،از شروط اساسی برای تحقق
این مساله است.

قیمت بورس مبنای صادرات

رییس سازمان صنعت،
معدن و تجارت تربت
حیدری��ه نیز ب��ا بیان
اینک��ه امس��ال برای
نخستین بار تعدادی از
خریداران خارجی در
شهرس��تان تربت حیدری��ه حضور پی��دا کردند و
براساس قیمتهای بورس کاال زعفران را خریداری
کردند ،گفت :این رویداد آغاز اتفاقی مبارک در بازار
زعفران بوده است .بورس کاالی ایران به شدت در
ش��فافیت قیمت زعفران کمک کرده و باعث شده
است تا با کوتاه شدن دست واس��طهها از این بازار،
همه از مزایای ورود زعفران به بورس بهرهمند شوند
و با وجود نوپا بودن این ب��ازار ،معامالت زعفران در
بورس کاال رونق گرفته و آگاهی افراد در مورد بازار
بورس افزایش یافته اس��ت؛ به طوری که میتوان
گفت حضور بورس کاال در محصول زعفران به شدت
در شفافسازی قیمت این محصول کمک کرده و
باعث شده است تا کشاورز و صادرکنندگان از این
موضوع منتفع شود.
مهدی عباسپور اظهار کرد :به جرات میتوان گفت
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که بورس در شفافیت قیمت این محصول تاثیرگذار
بوده است زیرا در گذش��ته قیمت زعفران از سوی
دالالنی که بازار دست آنها بود تعیین میشد ولی
امروز دیگر این اتف��اق رخ نداده و همگان از مزایای
ورود زعف��ران به ب��ورس بهرهمند میش��وند .وی
تاکید کرد :براس��اس اطالعاتی که از کش��ورهای
خریدار زعفران به دست آوردیم آنها به دنبال یک
محصول بهداش��تی با برند مش��خص هستند لذا
وقتی زعفران وارد بورس میش��ود و تمام مراحل
آزمایش را طی میکن��د ،قطعا آنه��ا تمایل دارند
محصول شناس��نامهدار را خریداری کنند که این
اتفاق در سالجاری رخ داد و تعدادی از خریداران
خارجی در شهرس��تان تربت حیدریه حضور پیدا
کردند و براس��اس قیمت بورس و تاالر گل زعفران
را خریداری کردند که این موضوع نش��ان میدهد
رابطه مستقیمی بین بورس و خرید کاال از کشاورز
وجود دارد.

بورس راهکار جلوگیری از کاهش تعمدی
قیمتها

یک صادرکننده نمونه
زعفران عن��وان کرد:
عرضه و معامله زعفران
در بورس کاالی ایران
موجب اطمینان خاطر
کشاورزان و ممانعت از
کاهش تعمدی قیمتها در زمان برداشت محصول
دانست .شرایط معامالت و قیمت زعفران در حال
حاضر نس��بت به زمانی که این محص��ول در بازار
سنتی معامله میشد ،بس��یار متفاوت شده است.
بطوریکه عرض��ه زعفران در بورس ب��ه دالالن این
اجازه را نداده که قیمتها را در زمان برداش��ت به
صورت تعم��دی پایی��ن بیاورند .اما تح��ت تاثیر
شفافس��ازی قیمتها در بورس برای کشاورزان،
همه فعاالن بازار از قیمتهای مبنا که در مکانیسم
بورس تعیین شده ،مطلع هستند و کشاورزان نیز
حاضر نیستند محصول خود را به قیمتهای ناچیز
به دالالن بفروشند.
مسعود صباغ زاده اظهار کرد :این در شرایطی است
که در سالهای گذشته در فصل برداشت گلهای
زعفران ،قیمتها به شدت افت میکرد و کشاورزان
از ترس کاهش قیمت اقدام به عرضه میکردند که
این امر نی��ز موجب پایین آمدن بیش��تر قیمتها
میشد؛ اما با س��اختاری که در بورس تعریف شده
کشاورز میتواند در صورت افت قیمتها در زمان
برداشت زعفران ،محصول خود را به صورت گواهی
س��پرده کاالیی در انبار نگهداری کن��د و در زمان

موردنظر به قیمت بهتری بفروشد و این فرآیند به
نوعی حمایت از زعفران کاران و کشاورزان است .این
فعال بازار زعفران ضمن ابراز خوشحالی از بورسی
شدن زعفران ،اظهار کرد :با عرضه زعفران در بورس
قیمتهای واقعی کشف و معامالت آن شفاف شده
است؛ به این ترتیب ،کشاورزان میتوانند با سپرده
کردن محصول خ��ود در انبارهای ب��ورس گواهی
س��پرده کاالیی دریافت کرده و محص��ول خود را
به صورت مس��تقیم بفروش��ند .این عضو شورای
ملی زعفران با بیان اینکه بورس کاال س��رمایههای
سرگردان در بازار زعفران را متمرکز میکند ،اظهار
کرد :بورس کاال با ایجاد هویت ملی برای زعفران ،به
نفع تمام عوامل به خصوص کشاورز عمل میکند.
در سالهای گذش��ته قیمت زعفران به شیوههای
صحیح مشخص نمیشد و در این روش کشاورزان
تا رقمهای قابل توجهی متضرر میشدند اما اکنون
که بورس کاال به میدان آمده و بازار ثانویهای داریم،
سبب شد تا شفافیت قیمتی به وجود آید و کشاورز
نگران نوس��ان قیمت بازار زعفران و ضرر احتمالی
نباشد .این عضو شورای ملی زعفران در خصوص
صادرات زعفران گفت :ص��ادرات زعفران از طریق
بورس یکی از اقدامات کالن به ش��مار میآید که با
فراهم شدن زیرساختها میتوان در مسیر تحقق
آن گام برداش��ت؛ بین المللی ش��دن بورس کاال،
اتفاقی فوق الع��اده خواهد بود که به س��ود منافع
ملی است.
این فعال بازار زعفران با اش��اره به زیرساختها نیز
یادآور ش��د :در بازار زعفران ما به دنبال آن هستیم
تا ارزش افزوده مشخص (هم برای کشاورز هم برای
تولیدکننده و صادرکننده) داش��ته باشیم و نکته
در این است که برای این مساله معیارهای داخلی
مدنظر قرار میگیرد و مطابق با استانداردهای داخلی
تایید و به بازار عرضه میش��وند .اما زمانی که قصد
داریم زعفران کنونی را (چه به صورت بسته بندی
و چه به صورت فله ای) در سطح بین المللی صادر
کنیم باید معیارهای بین المللی را هم برای کیفیت
آن ،در نظر بگیریم.

رش�د اش�تغالزایی در بخش س�نتی
زعفران

یک فعال ب��ازار زعفران آغاز معام�لات زعفران در
بورس کاالی ایران را باعث اشتغالزایی در بخش
سنتی و هدایت این بخش به سمت انجام معامالت
نوین این محصول صادراتی دانست و گفت :قبل از
راهاندازی معامالت زعفران در بورس کاال ،نیروهای
مربوط به فرآیندهای آزمایش��گاهی و بسته بندی
حدود  ۱۵یا نهایتا  ۲۰نفر بود ک��ه با راهاندازی این
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بورس ،با واسپاری آزمایشات و بسته بندی زعفران
تحویلی از کشاورزان به انبارهای پذیرفته شده در
بورس به این ش��رکتها در حال حاض��ر  ۱۲۰نفر
اشتغال زایی مستقیم در این بخش صورت گرفته
است.
غالمرضا کریمی افزود:
را هان��دازی ب��ورس
زعفران عمال به بخش
سنتی کمک کرد که از
طریق مرجع��ی به نام
بورس کاال قیمتها را
به صورت روزان��ه رصد کند .ضم��ن اینکه برخی
خدمات به شرکتهایی که پیش از این به صورت
سنتی در بازار زعفران فعال بودند ،واسپاری شد که
همین امر به اشتغال زایی در این بخش کمک کرده
است .وی در خصوص تبدیل بورس کاال به مرجعیت
قیمت��ی زعف��ران در جهان گفت :مرجع رس��می
قیمتگذاری زعفران در داخل کشور بورس است؛
بطوریکه روزانه بازار سنتی قیمت زعفران معامله
ش��ده در بورس را رصد میکنند .با توس��عه نظام
انبارداری در دیگر کش��ورهای مقصد میتوان در
راستای جهانی شدن مرجعیت قیمتی زعفران در
بورس کاال اقدام کرد .وی با تاکید بر اینکه امروز همه
فعاالن ب��ازار زعفران به این نتیجه رس��یده اند که
بهترین بستر برای معامالت این محصول کشاورزی،
بورس کاالی ایران اس��ت ،گفت :در سال  ۹۶بحث
ارایه خدمات و سیاس��تهای حمایتی از زعفران
کاران در بورس کلید خورد و عمال توانستیم شاهد
کشف قیمت واقعی زعفران در بورس کاال باشیم و
نوسانات شدید بازار را با س��اختار و قوانین بورس
کنترل و هدایت کنیم.
به گفته کریمی ،ب��ا راهاندازی معام�لات زعفران
در بورس کاال ،طی  ۴۰س��ال بع��د از زمان انقالب
اسالمی ،امس��ال اولین س��الی بود که ما در فصل
برداشت به واس��طه حضور زعفران در بورس هیچ
گونه نوس��ان منفی قیمت نداش��تیم و کشاورز با
اطمینان به س��اختار ش��فاف بورس ،به اندازه نیاز
خود به نقدینگی محصول خود را عرضه و در بورس
میفروشد .به این ترتیب ،در منطقه تربت حیدریه
و شهرستانهای تولیدکننده زعفران کشاورزی که
از عملکرد بورس ناراضی باش��د ،وجود ندارد .وی
به افزایش رغبت کش��اورزان برای ارتقای کیفیت
محصول تولیدی خود با هدف عرضه در بورس اشاره
کرد و گفت :آموزشه��ای الزم در خصوص فرایند
صدور گواهی سپرده کاالیی جهت معامله محصول
در ب��ورس کاال باید از طریق بورس به کش��اورزان
ارایه گردد تا عرضه در این بازار در میان کشاورزان

فراگیر شود .البته توقع نداریم ورود همه کشاورزان
به بورس طی یک یا دو سال انجام شود؛ اما با وجود
اینکه کشاورزان شاید طی س��ال قبل در راستای
اجرای سیاس��ت حمایتی خرید توافقی مجبور به
عرضه محصول خود در بورس شدند که طی سال
جاری به دلیل آشنایی با منافع و مزیتهای بورس
خودشان مایل به ورود به بورس هستند .وی افزود:
استانداردهایی که بورس کاال در نظر گرفته است،
بس��یار دقیق و سخت گیرانه اس��ت و نظارتهای
اعمال شده بر رعایت این استانداردها توسط بورس،
موجب افزایش کیفیت محصول قابل معامله در بازار
داخلی و محصول صادراتی شده است .این فعال بازار
زعفران با اشاره به حذف دالل و واسطه غیرضروری
به کمک سیستم بورس ،اظهار کرد :به کمک بورس،
محصول در انبارهای پذیرفته شده از کشاورز تحویل
گرفته شده و پول آن به حساب خود کشاورز واریز
میشود .این فرآیند کامال برای کشاورز شفاف است
و کشاورز از این ش��فافیت استقبال میکند .از این
رو ،الزم به نظر میرس��د که ب��ورس کاال در حوزه
فرهنگسازی و آموزش فرآیند عرضه محصول در
بورس و دریافت گواهی سپرده کاالیی به فعاالن بازار
زعفران وکشاورزان اقدامات خود را افزایش دهد تا
با ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی ،افراد بیشتری
با بورس کاال و مکانیسم معامالت آن آشنا شوند.

اتصال زنجیره تولید و مصرف

یک فع��ال و تولیدکننده نمونه کش��وری در بازار
زعفران از امکان اتصال زنجی��ره تولید تا مصرف از
طریق عرضه زعفران در بورس کاال س��خن گفت و
افزود :با عرضه زعف��ران به قیمت توافقی در بورس
کاال ضمن ارایه محصول ب��ا کیفیت به خریداران و
تعیین قیمتها براساس مشخصههای کیفی آن،
شاهد حذف دالالن و واس��طهها خواهیم بود .زیرا
در بازار س��نتی زعفران افراد متقلب و واسطههای
بس��یاری حضور دارند که بخش عمدهای از س��ود
کشاورز را عاید خود میکنند.
منوچه��ر مالک��ی به
افزای��ش اطمین��ان
خاطر خریدار نسبت
به کیفی��ت محصول
عرضه شده در بورس
اشاره کرد و گفت :در
طرح خرید به قیمت توافقی مقرر شده زعفران در ۴
گری��د مختلف و با مش��خصات کیف��ی و ظاهری
براس��اس طعم و رنگ آن عرضه ش��ود که این امر
کشاورزان را به ارایه محصول با کیفیتتر و رعایت
هر چه بیشتر اصول بهداشتی و بسته بندی ترغیب

میکند .ضمن اینکه ،در دنی��ا خریداران به دنبال
محصول ارگانیک هس��تند و با عرضه محصول در
بورس کاال برمبنای اس��تانداردهای تعریف شده
میتوان به س��مت تولید محص��والت ارگانیک و
برآورده کردن خواسته مشتریان خارجی حرکت
کرد .ضمن اینکه این اقدام نوسانات کاذب قیمتی را
در بازار از بین میبرد .به گفته مالکی ،با راهاندازی
قرارداد آتی زعفران در بورس کاال ،کشاورز نسبت به
قیمت محصول خود اطمینان پیدا میکند .بورس
کاال نهادی است که کشف قیمت و شفافیت را برای
کش��اورزان به همراه دارد و بر مبن��ای ابزارهایی
همچون معامالت آتی ،کشاورز میتواند برای تولید
آینده خود برنامهریزی کرده و نسبت به قیمتهای
احتمالی برآورد داشته باشد .با این امکان کشاورز
نسبت به قیمت آتی محصول خود اطمینان پیدا
میکند؛ گرچه ممکن اس��ت مدتی طول بکش��د
کش��اورزان با این روش معامالتی به درستی آشنا
ش��وند و به آن عادت کنند اما اینکه ق��رارداد آتی
زعفران به زودی در بورس کاال راهاندازی میشود
جای خوش��حالی دارد .مالکی از ح��ذف دالالن و
واس��طههای غیر ضرور از طریق عرضه زعفران در
بورس سخن گفت و اظهار کرد :با توجه به گران و
ارزش��مند بودن زعفران ،در فروش این محصول
سودجوییهایی اتفاق میافتاد و سود اصلی حاصل
از فروش آن به جیب دالالن میرفت و تنها بخش
کمی از سود عاید کشاورز میشد .اما با کمک اجرای
طرح خرید توافقی زعفران ،ضم��ن جلوگیری از
تقلب ،کشاورز بیش از پیش منتفع میشود .وی به
ام��کان راهان��دازی رین��گ صادراتی زعف��ران و
برندسازی در بازارهای جهانی به کمک بورس کاال
اش��اره کرد و گفت :با توجه به ش��فافیت حاکم بر
معامالت بورس ،اگر برای صادرات زعفران نیز از این
بستر استفاده کنیم مزایای زیادی برای فعاالن این
حوزه در بر خواهد داشت؛ بطوریکه طی چند سال
گذشته اقدامات مثبتی در زمینه کیفیت و کمیت
محصول انجام ش��ده ،اما حوزه صادراتی همچنان
مغفول مان��ده و باید در این راس��تا برای توس��عه
بازارهای صادراتی و برندس��ازی زعف��ران ایرانی
قدمهای موثرتری برداریم .وی افزود :در اروپا قیمت
زعفران گرانتر از بازار داخلی است و این محصول
به دلیل خواص دارویی و کاربردهای فراوان آن نیاز
به فرآوری دارد ولی در ایران با وجود تولید حدود
 ۲۶۰تن زعف��ران از کل تولی��د  ۳۰۰تنی جهانی
چندان در این زمینه کار نشده است .اما با عرضه در
بورس کاال و انج��ام اقدامات الزم ب��رای فرآوری
محصول میتوان درآمدهای صادراتی کشور را نیز
افزایش داد.

کشاورزی

مسووالن از مزایای
سیاست قیمت
تضمینی می گویند

کشاورزان

پــول نــقــد در حســاب

در راس��تای اج��رای سیاس��ت قیم��ت تضمینی
محصوالت کش��اورزی براس��اس م��اده  ۳۳قانون
افزایش بهرهوری کشاورزی ،از اوایل آذرماه امسال
عرضه ذرت دانه ای استانهای کرمانشاه ،فارس و
خوزس��تان در بورس کاالی ایران آغاز شد .همانند
سال قبل اجرای این برای محصول ذرت به دو روش
گواهی سپرده کاالیی و عرضه در بازار فیزیکی بورس
کاال در جریان اس��ت که عرضه محصول سه استان
کرمانشاه ،خوزستان و فارس در قالب گواهی سپرده
کاالیی و در سایر اس��تانهای تولیدکننده ذرت به
ش��کل عرضه در بازار فیزیکی ص��ورت می پذیرد.
براس��اس اطالعات بورس کاال نیز س��ال گذش��ته
نزدیک به  ۶۵۰هزار تن ذرت در بورس کاالی ایران
مورد معامله قرار گرفت که از این میزان  ۴۶۰هزار
تن آن در چارچوب اوراق سپرده کاالیی بود.

کاهش بار مالی دولت

عل��ی اکب��ری ،عض��و
کمیسیون کشاورزی،
آب و مناب��ع طبیع��ی
مجل��س در خص��وص
آغاز ای��ن معامالت به
«پیام اقتصادی بورس
کاال» گف��ت :با ارایه ذرت در ب��ورس کاال دو مزیت
شفافیت و سرعت در پرداخت مطالبات کشاورزان
به نحو کارشناسی شدهای عملیاتی میشود .اکبری
در مورد عرضه ذرت در بورس کاال ،گفت :بورس کاال
از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور است و می توان
از این ظرفیت در ایجاد شفافیت معامالت محصوالت
کشاورزی از جمله ذرت استفاده کرد .نماینده مردم
شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت
منابع کافی برای خرید محصوالت کش��اورزی در
قالب سیاس��ت خرید تضمینی را در اختیار ندارد،
افزود :اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک
ب��ورس کاال و جایگزین��ی آن ب��ا سیاس��ت خرید
تضمینی این امکان را فراهم میکند تا کشاورزان به
موقع و در مدت زمان کوتاه مطالبات خود را دریافت
کنند .ضمن اینکه در بورس چنانچه ذرت به قیمت
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باالتری نسبت به قیمت تعیین شده معامله شد ،به
نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت پایین تری مورد
معامله قرار گرفت ،دولت متعهد است مابه التفاوت
آن را به کشاورز بپردازد .عضو کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت :باید توجه
داشت که کشاورزان در بورس کاال به عنوان یک بازار
اصلی و پرقدرت اقتصادی میتوانند به طور مستقیم
محصوالت تولیدی خود را با ن��رخ واقعی و عادالنه
معامله کنند .همچنین زمانی که کش��اورز بتواند
محصوالت خود را که با هزینه باال تولید کرده است،
در مکان مطمئنی همچون ب��ورس کاال به صورت
مستقیم به فروش برساند ،شاهد حذف سیستمهای
داللی و س��فته بازی در صنعت کشاورزی خواهیم
بود .اکبری با بیان اینکه معامله در بورس کاال باعث
شفافیت و نظاممند شدن بازار ذرت می شود ،ادامه
داد :با توجه به نظارتهای دقیقی که در بورس کاال
اعمال میشود ،شاهد شفافیت در معامالت و تعیین
واقعی قیمتها خواهیم بود .نماینده مردم شیراز در
مجلس گفت :اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت
به کمک بورس کاال و جایگزینی آن با سیاست خرید
تضمینی طرحی اس��ت که طی چند سال اخیر در
برخی اس��تانها به اجرا درآمده اس��ت ک��ه باید با
شناسایی نواقص و کاستیها و سپس رفع آن ،این
طرح را در سراس��ر کش��ور و برای سایر محصوالت
کش��اورزی به اجرا در آورد تا بورس کاال به عنوان
مرجع اصل��ی انجام معام�لات محصوالت مختلف
حوزه کشاورزی از جمله ذرت قرار گیرد .وی با بیان
اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال
می تواند بورس را به مرج��ع اصلی انجام معامالت
محصوالت کشاورزی تبدیل کند ،گفت :با توجه به
نظارتهای دقیقی که در بورس کاال اعمال میشود،
شاهد شفافیت در معامالت و تعیین قیمت واقعی
هستیم که این موضوع هم به نفع کشاورز و هم به
نفع خریدار است .وی اظهار داشت :اکنون زمان آن
اس��ت که با س��رعت تمام در جهت اج��رای طرح
سیاس��ت قیمت تضمینی روی محص��والت قابل
معامله در بورس کاال حرکت کنیم؛ چراکه این ماده
قانونی آزمایش خود را پس داده و وقت آن رسیده تا

رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به
سمت درج قیمتهای تضمینی در بورس و رسیدن
سود واقعی حاصل از تولید به کش��اورزان حرکت
کنیم.

آشنایی کشاورزان با روشهای نوین

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه نیز در
خصوص مزایای اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی
ذرت به کمک بورس کاال و جایگزینی آن با سیاست
خرید تضمینی ب��ه «پیام اقتصادی ب��ورس کاال»
گفت :سیاس��ت قیمت تضمینی ذرت در راستای
اجرای ماده  ۳۳قان��ون افزایش به��ره وری بخش
کش��اورزی برای محصول ذرت در حالی در بورس
کاال به اجرا در آمده که به کمک سازوکار معامالتی
بورس کاال کشاورزان با روشهای نوین معامالتی و
عرضه محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی آشنا
می شوند .ضمن اینکه در این بازار ،فضای معامالتی
ش��فافی حاکم بوده و امکان عرضه مس��تمر در آن
وجود دارد .بطوریکه همه مردم در سراس��ر کشور
می توانند معامالت و قیمتهای کشف شده در این
بازار را رصد کرده و به اطالع��ات معامالتی دقیقی
دسترسی داشته باشند.
اسماعیل پرویزی فر به
ح��ذف فعالیته��ای
دالل��ی و واس��طه ای
مخ��رب در ح��وزه
کش��اورزی ب��ه کمک
عرض��ه محص��ول در
بورس کاال به عنوان دیگر مزیت این بازار اشاره کرد
و گفت :از طریق بورس کاال کش��اورزان می توانند
محصول خود را به صورت مستقیم بفروشند و می
توان گفت عرض��ه در این بازار راهی ب��رای دفاع از
منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.
پرویزی فر مزیت دیگر عرضه محصوالت کشاورزی
از جمل��ه ذرت در ب��ورس را امکان نظ��ارت دقیق
بر معامالت عن��وان کرد و اف��زود :در این روش ،دو
نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان
جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به
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انبارهای پذیرفته ش��ده بورس کاال حضور دارند
که بر نحوه تحویل ،باس��کول و محاس��به وزن و
نیز بررس��ی میزان رطوبت و کیفی��ت محصول،
نظ��ارت می کنند و ب��ه همین دلیل ،مش��کالت
مربوط به کیفیت محصول که در سیاس��ت خرید
تضمینی با آن مواج��ه بودیم ،مرتفع می ش��ود.
وی به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول
برمبنای استانداردهای مورد تایید بورس نیز اشاره
کرد و گفت :برای صدور گواهی سپرده کاالیی برای
محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته ش��ده در
بورس کاال رعایت اس��تانداردهای مشخصی الزم
است و به همین دلیل عرضه محصوالت کشاورزی
در بورس ،افزایش کیفیت محصول تولیدی را در
پی دارد .از ای��ن رو ،عرضه ذرت در بورس کاال نیز
به منزله دف��اع از کیفیت ذرت تولیدی کش��ور و
نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف
کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با
بهترین کیفیت را خریداری کنند .حتی اگر دولت
نیز بخواهد جه��ت ذخیره و نگه��داری محصول
به عنوان یک خری��دار کاالی موردنظر خود را از
بورس خریداری کند ،به دلیل رعایت استانداردها،
نسبت به خرید محصول با کیفیت اطمینان خاطر
دارد .پروی��زی فر تاکید کرد :م��ورد حائز اهمیت
دیگر مربوط به کاهش هزینههای تحمیل ش��ده
به دولت اس��ت؛ چراکه دولت در سیاس��ت خرید
تضمینی باید هزینههای مربوط به خرید محصول
از کش��اورز ،انبارداری و نگهداری و آزمایش��ات
مربوطه جهت رعای��ت اس��تانداردها را بپردازد.
ضمن اینکه در تامین مناب��ع الزم برای پرداخت
مطالبات کش��اورزان در اکثر مواق��ع تاخیرهایی
وج��ود دارد که این ام��ر با نارضایتی کش��اورزان
همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد .این در
حالی است که در سیاس��ت قیمت تضمینی ،این
هزینهها ب��ه دولت تحمیل نمی ش��ود و چنانچه
قیمت معامله در ب��ورس کمتر از قیمت تضمینی
باشد ،دولت تنها مابه التفاوت آن را پرداخت می
کند و پول کش��اورزان در س��ریع تری��ن زمان به
حساب آنها واریز می ش��ود .مدیر کل پشتیبانی
امور دام استان کرمانش��اه در ادامه گفت :بورس
کاال با س��ازوکاری که برای معامالت در
اختیار دارد ،حامی کشاورزان
بوده و مکانیس��م حاکم بر
این بازار تضمینی برای

پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان
ممکن است .وی احتمال بروز اختالط ناخالصیها
در سیاس��ت خرید تضمین��ی را از جمله دالیلی
دانست که باید به س��مت اجرای سیاست قیمت
تضمینی در بورس حرکت کرد .به اعتقاد پرویزی
فر ،عالوه بر همه این موارد ،با کمک بورس دولت
از انجام حجم عظیمی از بروکراسیهای مرتبط با
اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش
خصوصی را درگیر مسایل اجرایی می کند که این
امر به معنای ایجاد اش��تغال در حوزه انبارداری و
درآمدزایی برای فعاالن بخش خصوصی است.

افزایش امنیت مالی برای ذرت کاران

مدیر توسعه بازرگانی س��ازمان جهاد کشاورزی
اس��تان خوزس��تان نیز در این باره اظهار داشت:
عرضه ذرت تولیدی اس��تان خوزستان در حالی
امس��ال نیز همانند سنوات گذش��ته در راستای
اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی انجام می شود
که ما کش��اورزان را به عرضه محصول در بورس
کاالی ایران هدایت کردیم .در این راستا ،انبارهای
دارای اس��تاندارد مورد تایید بورس کاال پذیرش
شده و قراردادهای الزم منعقد شده است .ضمن
اینکه اطالعات کامل و دقیق کشاورزان نیز برای
حضور در این طرح در سامانههای اطالعاتی ثبت
ش��ده اس��ت .عزت اله صادقی افزود :پـــیش از
اجــرای سیــاس��ـت قیــمـــت تضمینی در
بورس کاال ،کش��اورزان در دریافت پول ناشی از
فروش محصول خ��ود به واس��طهها و دالالن از
امنیت الزم برخوردار نبودند و ی��ا تاخیر زیادی
در وصول مطالب��ات آنها صورت م��ی گرفت که
این امر نارضایت��ی آنها را به همراه داش��ت .این
در حالی اس��ت که به کمک س��ازوکار ش��فاف
حاکم بر معام�لات بورس کاال ،پول کش��اورزان
در سریع ترین زمان ممکن پس از انجام معامله،
به حس��اب اعالمی از س��وی آنها واریز می شود
و دیرک��ردی در واری��زی آنها اتف��اق نمیافتد.
مدیر توسعه بازرگانی س��ازمان جهاد کشاورزی

اس��تان خوزس��تان در خصوص پرداخ��ت مابه
التفاوت قیم��ت معامله در بورس ب��ا قیمت پایه
تضمین شده توس��ط دولت به کشاورزان ،گفت:
طبق م��اده  ۳۳قانون افزایش به��ره وری بخش
کش��اورزی و منابع طبیعی در ص��ورت کاهش
قیمت بورس نس��بت به قیم��ت تضمینی اعالم
ش��ده از س��وی دولت ،مابه التفاوت آن توس��ط
دولت ب��ه تولیدکنن��دگان پرداخت می ش��ود.
در نتیجه ب��ا اجرای این سیاس��ت در بورس کاال
می توان به دولت در کاه��ش هزینههای مربوط
به تامین منابع مالی الزم برای بخش کشاورزی،
کمک ویژه ای کرد .به گفته وی ،هدف از اجرای
این سیاست به کمک س��اختار بورس کاال برای
محصول ذرت ،حمایت از تولیدکننده برای تولید
محصول با کیفیت تر است .چراکه محصول برای
پذیرش در انبارهای مورد تایی��د بورس و صدور
گواهی سپرده کاالیی ،باید استانداردهای تعریف
شده را دارا باشد که با توجه به نظارتهای حاکم
بر انبارهای بورس ،محصول ب��ا کیفیتی تحویل
خریداران خواهد ش��د .صادقی با اشاره به ثبت
اطالعات کامل کشاورزان در اجرای این سیاست
و امکان اس��تفاده از آن جهت برنامه ریزی برای
کشت سال آینده ،گفت :با توجه به اینکه اطالعات
کشاورزان و ذرت کاران از جمله سطح زیر کشت
محصول و میزان تولید در هکتار به طور کامل در
س��امانههای اطالعاتی ثبت می ش��ود ،می توان
برای برنامه ریزیهای مربوط به تولید از آنها بهره
برد .به عنوان مثال می توان می��زان کود و یا بذر
موردنیاز برای کشت س��ال آینده کشاورزان را از
محل این اطالعات ارزیابی ک��رد .در خاتمه ،این
مقام مس��ئول تاکید کرد :اس��تان خوزستان در
تولید ذرت مقام اول را در کشور در اختیار داشته و
با وجود خشکسالیهای اخیر ،کشاورزان طی سال
زراعی جاری نیز عملکرد باالیی را در تولید ذرت
از خود به نمایش گذاش��تند که بزودی محصول
تولیدی آنها در قالب گواهی س��پرده کاالیی در
بورس کاال عرضه خواهد شد.

کشاورزی

آمارها از گردش باالی معامالت طالی سرخ در بورس کاال حکایت دارد

عطر گلهای بنفش در تاالر نقره ای

زعف��ران ی��ک
ساناز صمدی
کارشناس تحلیل کارگزاری کارآمد محصولگرانبها
و ارزشمند از نظر
طبی و صنعتی است که به دلیل قیمت باالی آن در
میان محصوالت و فرآوردههای کشاورزی به طالی
سرخ معروف شده است و ایران با  ۸۸درصد تولید،
رتبه نخس��ت تولید زعفران در جهان را در اختیار
گرفت .در س��ال  ۱۳۹۶ایران با تولید بیش از ۸۸
درصد زعفران دنیا مقام اول تولید زعفران جهان را
در اختیار گرفت تا زعفران صادراتی ایران سهم ۹۶
درصدی را از بازارهای جهانی زعفران کل دنیا در
سال گذشته در اختیار داشته باشد.
زعفران س��وپر نگین ایرانی ،که هیچ قسمت زرد
یا س��فید رنگ در آن وجود ن��دارد و فقط از کالله
تشکیل شده اس��ت ،با میزان س��افرانال زیر یک
درصد ،همچن��ان بهترین نوع زعف��ران صادراتی
در جهان محسوب میشود .کش��ت زعفران ایران
عمدتا در بهتری��ن ارتفاعی که برای کش��ت این
محصول مناسب است ،در حدود  ۱۳۵۰تا ۲۲۰۰
متر از سطح دریا صورت میگیرد؛ بنابراین قیمت
گذاری این محصول راهبردی باید به گونهای باشد
که هم حفظ بازارهای خارجی را مد نظر داشته و هم
درآمد اقتصادی کشاورزان و تولید کنندگان داخلی
را تامین کند .زعفران ایرانی ،کاالیی صادرات محور
است و نیاز به بازار مدرن و محصول استاندارد دارد،
بنابراین اگر قیمت زعفران از حد متعارف و منصفانه
پایینترباشدتولیدکنندگانداخلکشوردچارزیان
شده و تولید این محصول را رها میکنند و اگر قیمت
باال باشد تجار و مصرف کنندگان خارجی به خرید
زعفران از کشورهای دیگر روی میآورند و این امر
باعث توسعه کشت این محصول در سایر کشورها
میشود و در آینده کش��ورهایی مانند افغانستان
و هند رقیب ایران در تولید زعفران خواهند ش��د؛
بنابراین قیم��ت گذاری زعفران فرآیندی بس��یار
حساس است که نیاز به تجربه و تدبیر و مشارکت
همه حلقههای زنجیره تولید اعم از تولیدکنندگان،
صنایع بس��تهبندی و صادرکنن��دگان در فضایی
شفاف و رقابتی همچون بورس دارد.
در س��ال زراعی  ۱۳۹۷-۱۳۹۶سعی شد با مدرن
کردن بازار زعفران (بازار فیزیکی ،گواهی س��پرده
کاالی��ی و قرارداده��ای آت��ی) در ب��ورس کاال و
استانداردسازی محصول ،کمک شایانی به صادرات
طالی س��رخ صورت گیرد؛ به گونهای که به گفته
حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی و براساس گمانهزنیهای دفتر بازرگانی
س��ازمان تعاون ،بیش از  ۲۵۰تن زعفران به ارزش
تخمینی بی��ش از  ۳۵۲میلی��ون دالر زعفران از
کش��ور به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت
کیلویی حداق��ل  ۹۷۰دالر و حداکثر  ۱۳۰۰دالر
صادر شده است.
بررسی تاریخچه معامالت زعفران در بازار سنتی
حاکی از آن است که در سال  ۹۶قیمت زعفران به
شدت کاهش یافت و به کمتر از کیلویی  ۳میلیون
تومان رسید تا جایی که س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی
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با هدف حمایت از تولیدکنن��دگان ناچار به خرید
حمایتی زعفران شد و نزدیک به  ۶۷تن زعفران در
گریدهای نگین ،شبه نگین ،پوشال مرغوب و پوشال
معمولی را خریداری کرد.
در این سال ،رصد قیمت بازارهای جهانی و ارزش
ذاتی محصول زعفران در مقایسه با سایر محصوالت
مبنای قیمتگذاری زعفرانهای خریداری شده و
کل زعفران به صورت شفاف در تابلوی بورس کاال
برای مصارف داخل��ی و صادرات عرضه ش��د و در
مراحل پایانی عرضه زعفران ،سطح قیمت به گونه
ای تنظیم شد که مبنای درس��تی برای محصول
جدید کشاورزان باشد .به عبارت دیگر پایهگذاری
صحیحی از قیمت کف انواع زعف��ران تولیدی در
مناطق مختلف کشور برای سال پیش روی فراهم
آید .رصد قیمتها در بازار سنتی حکایت از آن دارد
که قیمت این محصول به دلیل توان ذخیره سازی،
آهنگ مالیم عرضه زعفران نو توسط کشاورزان و
نیز استمرار عطش بازار ،در ادامه قیمت های عرضه
ش��ده زعفران در سال قبل بوده اس��ت .در جدول
شماره  ،1قیمت گریدهای مختلف زعفران در سال
های  1396تا  1397قابل مشاهده است.
باتوجه به آمار این جدول مشاهده میشود که با
اجرای طرح خرید توافقی در زمان برداشت محصول
طی سال گذشته و عرضه زعفران خریداری شده به
کمک سازوکار بورس کاال ،قیمتهای سال جاری
نسبت به سال گذشته واقعی تر شده و به این سبب
بازار مسیر خود را به درستی طی میکند .طرحی
که اصلی ترین هدف آن حمایت از معیشت زعفران
کاران خرده پای کشور و ممانعت از کاهش کاذب
قیمت ها در زمان برداش��ت محصول بوده است؛
چراکه سیستم داللی سنتی بازار زعفران به دنبال
سود عادالنه و بهای منصفانه زعفران برای کشاورزان
زعفرانکار نبوده و نیست و همواره این امکان وجود
دارد که دالالن با ش��گرد دامپینگ صوری و ایجاد
ترس از افت بیش��تر قیمت ،تا قبل از تاریخ اتمام
برداشت ،زعفرانهای خانگی کشاورزان را به بازار
کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که فعالیتهای
این سیستم طی س��ال های اخیر به فقر بیشتر و
محرومیت این گروه از کشاورزان دامن زده است.
اما از زمان عرضه زعفران در بورس ،کش��اورزان با
اطالع از کف قیمتها از عرضه محصول خود تحت
تاثیر نگرانی ناشی از جوسازی دالالن پیرامون افت
بیشتر قیمت ها ،حاصل زحمت و دسترنج یکساله
خود را به قیمت واقعی در بازار عرضه میکنند.
به این ترتی��ب ،عرضه زعفران در بورس توانس��ته
تامی��ن منافع تولیدکنن��دگان و فع��االن در بازار
زعفران را به همراه آورد و ضمن ساماندهی صادرات
این محصول ارزشمند ،س��بب پایان یافتن نقش
سودجویان از داللی زعفران شود.
در حال حاضر نیز معامالت این ادویه گرانقیمت
در بورس کاالی ایران هم به صورت گواهی سپرده
کاالیی و هم در بازار فیزیکی به صورت نقد ،سلف
و نسیه انجام میش��ود .همچنین زعفران در قالب
معامالت قراردادهای آتی نیز مورد دادوستد قرار
میگیرد .آمارهای معامالت این محصول به تفکیک

نوع محصول در بورس حاکی از آن است که طی 8
ماهه س��ال  ،1397بیش از  3هزار و  778میلیارد
و  412میلیون ریال انواع زعفران س��رگل ،نگین،
پوشال مرغوب و معمولی و نیز سبد زعفران معامله
شده که جزییات آن به تفکیک نوع زعفران معامله
شده در جدول شماره  2آمده است.
در جریان این معامالت ،زعفران رش��تهای درجه
( 1پوش��ال مرغوب) با ارزش معامالت��ی بیش از
 997میلی��ارد و  523میلیون ریالی طی هش��ت
ماهه اول امس��ال ،س��هم  29درصدی را از ارزش
کل معامالت زعفران در ب��ازار فیزیکی بورس کاال
داشته و بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده
است( .نمودار ) 1
همچنین بررس��ی این آمارها اس��تان خراسان
رضوی 94درصد ارزش معامالت زعفران به تفکیک
عرضه کننده را به خود اختص��اص داده و  6درصد
ارزش معامالت نیز مربوط به عرضههای اس��تان
خراسان جنوبی بوده است( .نمودار )2
 74درصد ارزش معامالت بازار گواهی سپرده
زعفران در اختیار یک نماد
بررسی آمارهای معامالت زعفران در قالب گواهی
س��پرده کاالیی حاکی از آن اس��ت که طی هشت
ماهه نخست س��ال  1397در بورس کاالی ایران
طی بیش از 31هزار و 871دفعه معامله بیش از15
میلیون و  830هزار گواهی سپرده کاالیی زعفران
معامله شده و برای این محصول ارزشمند صادراتی،
در قالب  14نماد معامالتی ارزشی بیش از 1488
میلیارد و 984میلیون ریال به ثبت رسیده است.
در جریان معامالت این بازار ،گواهی سپرده زعفران
 9708نگین از انبار ش��رکت زرین زعفران مشرق
زمین با ارزش معامالتی بی��ش از  1063میلیارد و
 505میلیون ریال به تنهایی بی��ش از  74درصد
ارزش کل معامالت هشت ماهه را به خود اختصاص
داده است( .نمودار )3
گردش ب�االی ق�رارداد آتی زعف�ران نگین
سررسید دی ماه
در بازار قراردادهای آتی زعفران نیز ،معامله گران
بیش از  7میلیون و  32هزار قرارداد آتی زعفران را
تا پایان آبان ماه سال جاری در بازار مشتقه بورس
کاالی ایران منعق��د کردند که انعق��اد این تعداد
قرارداد در  5سررسید معامالتی و بر پایه دو دارایی
زعفران رش��ته ای درجه یک و زعفران نگین بوده
است .ارزش معامالتی انعقاد این تعداد قرارداد رقمی
بیش از  100ه��زار و  342میلیارد و  782میلیون
ریال به ثبت رسیده است(.جدول )3
در جریان معامالت بازار قراردادهای آتی زعفران،
ارزش معامالت سررس��ید دی ماه  1397بر پایه
دارایی زعفران نگین با سهم  60درصدی ،بیشترین
ارزش معامالت را در بازار قراردادهای آتی زعفران
به خود اختصاص داده است .بطوریکه تا پایان آبان
ماه سال جاری در این سررسید معامالتی ،بیش از
 3میلیون و  318هزار ق��رارداد آتی زعفران نگین
منعقد شد( .نمودار)4
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جدول شماره  .1مقایسه قیمت گریدهای مختف زعفران در سالهای ( ۱۳۹۶ -۱۳۹۷کیلوگرم -تومان)
نوع زعفران

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶
میانگین قیمت بازار

قیمت خرید حمایتی

دامنه تغییرات قیمت روز  بازار

میانگین قیمت روز بازار

درصد رشد قیمت روز بازار نسبت به میانگین سال ۹۶

نگین

۴.۴۰۰.۰۰۰

۵.۴۰۰.۰۰۰

۹۰۰۰.۰۰۰-۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

250

شبه نگین

۴.۰۷۰.۰۰۰

۵.۱۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰-۸.۵۰۰.۰۰۰

۸.۲۵۰.۰۰۰

202

پوشال مرغوب

۳.۷۵۰.۰۰۰

۴.۸۰۰.۰۰۰

۷.۰۰۰.۰۰۰-۷.۵۰۰.۰۰۰

۷.۲۵۰.۰۰۰

193

پوشال معمولی

۳.۲۰۰.۰۰۰

۴.۳۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰-۶.۵۰۰.۰۰۰

۶.۲۵۰.۰۰۰

195

میانگین کل

۳.۸۵۵.۰۰۰

۴.۹۰۰.۰۰۰

۷.۵۰۰.۰۰۰-۸.۸۷۵.۰۰۰

۸.۲۰۰.۰۰۰

212

گل زعفران

400,000

-

۸۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

250

جدول شماره  .2آمار معامالت زعفران در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران به تفکیک نوع محصول
نام

مقدار عرضه

حجم درخواست

حجم قرارداد

ارزش قرارداد (هزارریال)

تعداد قرارداد معامله شده

زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل)

34

5

5

318,170,695

50

زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین)

25

35

9

639,805,145

112

زعفران رشته ای درجه ( ۱پوشال مرغوب)

56

29

16

997,523,030

89

زعفران رشته ای درجه ( ۱پوشال معمولی)

47

36

17

896,922,860

178

سبد زعفران

29

27

17

925,991,176

28

جمع کل

194

133

66

3,778,412,906

457

نمودار 1

نمودار 2

جدول 3
شرح

حجم

ارزش (ریال)

باالترین (ریال)

پایین ترین (ریال)

قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک تحویل آذر ماه 1397

46,808

544,033,860,000

119,900

98,900

قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی ماه 1397

1,846

19,663,110,000

110,000

103,300

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1397

2,829,017

32,605,141,400,000

161,300

80,800

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397

3,318,413

59,996,281,230,000

250,100

129,000

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 1397

836,113

7,177,663,310,000

97,300

67,500

جمع کل قراردادهای آتی زعفران

7,032,197

100,342,782,910,000

-

-

نمودار 4

نمودار 3

پتروشیمیو
فرآوردههای نفتی

40

پتروشیمی و فرآوردههای نفتی Petrochemicals
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گفت و گو با احمد مهدوی ابهری

بازار پتروشیمی به تعادل رسید

آزاد ش��دن س��قف
میثم طاهری
معامالت پتروشیمی
و تغییر محاسبه قیمت عرضه محصوالت در بوس
کاال از ارز  4200تومانی به ارز سامانه نیما باعث
شد بازار به تعادل رس��یده و واسطهها به کلی از
صحنه خارج شوند؛ در این شرایط کاالها با شرایط
بهتر و مناسب تری به دس��ت مصرفکنندگان
واقعی یعنی تولید کنندگان بخش پایین دستی
میرسد.
احمد مهدوی ابهری ،دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پتروش��یمی ضمن بیان مطلب فوق در
گفت و گو با پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال درباره
اینکه محاسبه قیمت محصوالت پتروشیمی در
بورس کاال بر مبنای ارز سامانه نیما چه تاثیری
بر روند معامالت داشته اس��ت ،گفت :همانطور
که پیش از این اعالم ش��د ،عرض��ه محصوالت
پتروش��یمی با نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی به کمک
مصرف کنندگان نیامد و برعکس باعث ش��د در
مدت چند ماه ،تقاضا برای محصوالت پتروشیمی
چند میلیون تن افزایش یابد.
به گفته وی ،رش��د عجیب تقاضا در شرایطی به
ثبت میرسید که هیچ اتفاق ویژهای در اقتصاد
مانند راهاندازی کارخانههای جدید و افزایش نیاز
به مواد اولیه در کشور رخ نداده بود ،به این ترتیب
به وضوح نمایان شد که قیمتها نباید به صورت
غیرواقعی تعیین شوند چراکه این اقدام نه تنها
به سود مصرف کنندگان نیس��ت ،بلکه به دلیل
جذابیت نرخهای ارزان برای واسطه ها ،صفهای
خرید طوالنی میش��ود و به این ترتیب مصرف
کنندگان واقعی هستند که اصلیترین ضربه را از
واقعی نبودن قیمتها میخورند.
وی ادام��ه داد :به ه��ر حال پ��س از چندماه که
تبعات نرخه��ای غیرواقعی نمایان ش��د ،مبنای
محاس��به نرخ عرض��ه محصوالت پتروش��یمی
به ج��ای ارز  ۴۲۰۰تومانی به ارز س��امانه نیما
تغییر یافت تا به یکباره س��ود خرید ارزان مواد
پتروش��یمی از بین برود و واس��طهها از گردونه
بازار کنار روند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
یادآور شد :اکنون بازار به تعادل رسیده و دالالن
از صحنه خارج شده اند و کاالها با شرایط بهتر و
مناسب تری به دس��ت مصرفکنندگان واقعی
یعنی تولی��د کنن��دگان بخش پایین دس��تی
میرسد.

مهدوی ابهریی خاطر نشان کرد :این در حالیست
که تغییر محاس��به نرخ محصوالت از ارز 4200
تومانی به ن��رخ ارز نیمایی تاثیر منف��ی بر بازار
نداش��ته و باعث گرانی کاالها برای مردم نشده
است.
وی گفت :تنها تاثیر منفی تغییر مبنای محاسبه
نرخ عرضه محصوالت پتروشیمی به ارز نیمایی
به واسطهها برمی گردد که خوشبختانه با اتخاذ
این تصمی��م واقعبینانه ،ش��اهد آرام��ش بازار
هستیم.
کمک حذف سقف رقابت به تعادل بازار

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
درباره برداشته شدن سقف معامالت محصوالت
پتروشیمی نیز گفت :آزاد شدن سقف معامالت
نیز به تثبیت ش��رایط بازار و ایجاد تعادل کمک
کرد .در واقع این دو تصمیم یعنی تغییر مبنای
محسابه نرخ عرضه محصوالت به همراه برداشتن
سقف رقابت معامالت مکمل هم شدند و کمک
کردند تا تقاضاهای کاذب در بازار از بین برود.
مهدوی ابه��ری با بی��ان اینکه فع��االن صنعت
پتروشیمی همواره از بورس کاال دفاع میکنند
و مواف��ق واقعی بودن قیمتها هس��تند ،یادآور
شد :ما در کشور به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد
اجباری و دس��توری هس��تیم که در این راستا
احت��رام به قواع��د اقتصادی و کش��ف قیمتها
براساس عرضه و تقاضا در بورس کاال ،باید مورد
تاکید همه باشد؛ همان طور که مشاهده کردیم با
دخالت در مکانیسم بازار ،خودمان تعادل بازارها
را برهم زدیم و امروز باید از گذشته عبرت گرفته
دیگر در روند معامالت بازار دخالت نکنیم.
اطمینان خاطر بخش پایین دس�تی با تعیین
کف عرضه

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
اضافه کرد :برای اینکه بخش پایین دستی و بازار،
اطمینان داشته باشد که محصوالت پتروشیمی
به میزان کافی در بازار وجود دارد ،اقدام به تعیین
کف عرض��ه برای پتروش��یمیها ک��رده ایم که
براساس آن هر واحد پتروشیمی موظف است
یک مقدار حداقلی را برای عرضه محصوالت
رعایت کند .وی افزود :این موضوع را تقریبا
همه پتروش��یمیها رعایت کرده اند البته
برخی واحدها به علت مشکالت فنی یا نبود

کاتالیست یا به دلیل مشکالت در تامین خوراک،
ناچار شدند برای مقاطعی عرضه محصوالت خود
را کاهش دهند .به عنوان مث��ال برخی واحدها
به عن��وان مثال ب��رای تولید پروپیلن از س��وی
پاالیشگاهها در تامین خوراک خود دچار مشکل
ش��دند اما در مجموع ،بیشتر پتروشیمیها کف
عرضه را رعایت کردند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی
درباره نگرانی بخش پایین دستی از تامین مواد
اولیه پتروشیمی گفت :در ابتدا که درباره عرضه
محصوالت بر مبنای نرخ ارز نیمایی و همچنین
برداشته ش��دن س��قف معامالت تصمیمگیری
ش��د ،برخی تولیدکنندگان بخش پاییندستی
نگران شدند که مبادا در تامین کاالی مورد نیاز
خود دچار مشکل ش��ود و نتواند به فعالیت خود
ادامه دهد ،اما گذش��ت زمان نش��ان داد که این
نگرانی بی مورد بوده و ش��رایط نه تنها برای آنها
بدتر نش��د بلکه بهبود نیز یافت .مهدوی ابهری
خاطر نش��ان کرد :آنها اکن��ون میتوانند همه
محصوالت مورد نیاز خود را با نرخ مناسب تهیه
کنند ،در حالی که پیش از این و در زمان عرضه
محصوالت پتروشیمی با نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی،
مصرفکنندگان واقعی میتوانس��تند حداکثر
 ۲۰درصد از نیاز خود را تهی��ه کنند ،اما اکنون
تولیدکنندگان قادر هس��تند به راحتی بیش از
 ۹۰درصد محصوالت مورد نیاز خود را از بورس
کاال بخرند.

پتروشیمیوفرآوردههاینفتی

گفت و گو با کارشناس ارشد بازار سرمایه

ناکارآمدی محدودیتها
روند کش�ف قیم�ت کاالها را در ب�ورس کاال
چگون�ه ارزیابی میکنی�د؟ به نظر ش�ما چه
عواملی در کشف قیمت اخالل ایجاد میکند؟
از سال  82که بورس فلزات تهران راهاندازی
ش�د تا به امروز که بورس کاالی ایران با س�ه
رینگ معامالتی صنعتی و معدنی ،پتروشیمی
و فرآوردههای نفتی و کش�اورزی به شیوهای
مطلوب فعالیت میکند ،روند کشف قیمتها
کاال به خوبی انجام شده و در واقع بورس کاال
اقتصاد ایران را قیمتگذاری دس�توری دور
کرده اس�ت .این اقدام به نوعی باعث ش�ده
تا س�ود حاصل از تولید محص�والت به درج
کشف واقعی قیمتها در بورس کاال ،به دست
تولیدکننده اصلی برسد و نقش واسطهها به
حداقل برسد .در این میان در برخی مواقع و با
توجهبهشرایطاقتصادکشور،محدودیتهایی
در روند معامالت بورس کاال اعمال میشود که
روند کشف قیمت عادالنه را با اشکال روبه رو
میکند .از جمله ای�ن محدودیتها ،میتوان
به گذاشتن س�قف و کف قیمت در برهههای
زمانی مختل�ف ب�رای برخ�ی از محصوالت
(بهویژه محصوالت پتروش�یمیایی) اش�اره
کرد .البته هربار که محدودیتهای مختلفی
اعالم میشود ،استداللهای گوناگونی نیز در
دفاع از این قوانین مطرح شده است؛ اما پس از
گذشت مدتی ،ناکارآمدی این محدودیتها
در کنترل هیجانات بازار ،مشخص میشود .به
هرحال ،بورس کاال مکانیزمهای مناسبی برای
کشف قیمت محصوالت دارد و در مواقعی که
دخالتهای مراجع بیرونی به حداقل رسیده،
کارآیی این سازوکارها بیشتر از پیش مشخص
شده است.
آیا روند تامی�ن نیاز صنایع پایین دس�تی از
بورس کاال مطلوب است؟
در موض�وع تامین نیاز صنایع پایین دس�تی
که رش�د تولید و ش�مار کارخانجات تولیدی
طی سالهای گذشته به وضوح بیانگر بهبود
وضعیت تامین نیاز آنها به واسطه عرضه مواد
اولیه در بورس کاال است .اما در این زمینه نیز
باز هم باید به موضوع قیمتگذاری برگردیم.
اگر در ش�رایط نرمال اقتصادی قرار داش�ته
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عملک�رد نظام مال�ی اثر بس�یار زیادی ب�ر کارکرد بخ�ش حقیق�ی اقتصاد ش�امل تولید،
اش�تغال و ...دارد و یکی از عوام�ل مؤثر بر بهرهوری نظ�ام مالی ،نظارت مؤثر و کارا اس�ت؛
نظارت و مقرراتگذاری در بخ�ش مالی اقتصاد در ط�ول زمان دچار تغیی�رات و تحوالتی
شده و به طور مس�تمر نیازمند بازنگری در ش�یوههای نظارتی اس�ت .یکی از مباحث مهم
در زمین�ه مقرراتگ�ذاری و نظارت ب�ر بخشه�ای مالی ،ل�زوم دخالت نک�ردن دولت در
بح�ث قیمتگذاری اس�ت؛ دولتهای کش�ورهای توس�عه یافت�ه در مواقع
بحرانی تنه�ا به می�زان عرضه و تقاض�ا ورود میکنند و ب�ه هیچ وجه وارد
بحث قیمتگذاری دس�توری نمیش�وند .در همین راستا
امیرحس�ین محمدی ،کارش�ناس ارش�د بازار سرمایه
و معاون�ت ام�ور اجرایی کارگ�زاری کارآمد ب�ه «پیام
اقتصادی بورس کاال» میگوید :متاسفانه در برهههایی
که با تالطم در بازارها روبهرو هستیم ،شاهد بازگشت به
رویکرد قیمتگذاری با هدف کنترل قیمتها هستیم؛
به طوریکه هربار که محدودیتهایی در معامالت بورس
کاال اعمال میشود ،اس�تداللهای گوناگونی نیز
در دفاع از این قوانین مطرح شده است،
اما پس از گذش�ت مدتی ،ناکارآمدی
این محدودیتها در کنترل هیجانات
بازار ،مشخص میشود .ادامه مصاحبه
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه
آمده است.
باش�یم و خللی در روند کش�ف قیمت به
واسطه قیمتگذاری یا اختالل در عرضه ایجاد
نش�ود ،صنایع پایین دس�تی به راحتی مواد
مورد نیازشان را در بورس کاال تامین میکنند.
اما اگر به طور مثل نرخها در بورس به منظور
حمایت از مصرف کندگان ،ارزان باش�د ،آن
زمان است که شاهد رشد کاذب تقاضا و ایجاد
مشکل برای صنایع پایین دستی میشویم.
به این ترتیب بهترین راهکار برای تامین نیاز
مس�تمر واحدهای تولی�دی از طریق بورس
کاال ،دخالت نکردن در روند قیمتگذاری به
همراه رعایت کف عرضه محصوالت در بورس
کاالست.
آی�ا تم�ام خری�داران از ب�ورس کاال واقعی
هستند؟
در حال حاضر خریداران بورس کاال واحدهای

صنعتی ،تولیدی و بنگاههای اقتصادی فعال
کشور هستند که در راستای موضوع فعالیت
خود مبادرت به خری�د محصوالت میکنند؛
دلیل این ادعا نیز تایید آنها در سامانه بهین
یاب وزارت صمت است .اما در بررسی دقیق
تر خریداران محص�والت در بورس کاال ،باید
ریش�ه یابی دقیقی صورت گی�رد .آیا وقتی
قیمت یک محصول در بورس منطقی باشد و
فاصله زیادی با نرخهای خارج از بورس نداشته
باشد ،انگیزهای برای واسطهها به منظور ورود
به معامالت بورس ایجاد میشود؟ مسلما خیر،
پس اگر در خصوص خرید افرادی که هر نحوی
برای مثال اس�تفاده از س�همیه شرکتهای
غیرفعال از بورس کاال صحبت میکنیم ،پس
از یک جای کار یعنی روند کشف قیمت دچار
اختالل است .به عبارت بهتر تا زمانیکه نرخها
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براساس رسالت بورس کاال به شیوهای واقعی و
به دور از هر گونه محدودیت کشف شود ،اصال
انگیزهای برای حضور در بورس باقی نمیماند
و بازیگران واقعی براساس صرفه اقتصادی به
معامله میپردازند.
برداشتن سقف رقابت قیمتها چه تاثیری بر
معامالت محصوالت داشته است؟
بهترین راهکار جهت ح�ذف خریداران غیر
واقعی که با مج�وز بهین ی�اب در بورس کاال
وجود دارند ،برداشتن س�قف رقابت قیمتی
بود؛ اعمال محدودیتهایی نظیر سقف قیمت
باعث میشود تا تقاضای کاذب ایجاد شود که
با برداش�ت س�قف قیمتها و فروکش کردن
تقاضا ،خریداران واقعی میتوانند با قیمتهای
منصفانه نسبت به خرید کاالهای درخواستی
اقدام کنند.
به اعتقاد شما امکان انجام صادرات محصوالت
از بورس کاال وجود دارد؟
در ح�ال حاض�ر س�ازوکارهای الزم جهت
ص�ادرات محص�والت از طریق ب�ورس کاال
تدوین و به کارگرفته شده است که صادرات
چندس�اله انواع محصوالت قیر ش�اهدی بر
این مدعا اس�ت .هر چند بورس کاال س�عی
در توس�عه بازار صادراتی داش�ت ،اما موانع
متعددی در این زمینه وجود دارد .شفافیت
که از جمله مزایای بورس کاال است ،خود به
یک مانع بزرگ در ورود برخ�ی از بازیگران
بازار ب�ه بورس اس�ت؛ متاس�فانه باتوجه به
راههای متعدد فرار مالیاتی ،امکان صادرات
از مج�اری غیرقانون�ی ،یکپارچ�ه نب�ودن
اطالعات بین دس�تگاههای دولت�ی (مانند
گمرگ؛ صنایع و ،) ...بس�یاری از شکافها،
ترفندها و مش�کالت موجب ش�ده تا برخی
از صادرکنن�دگان تمایل به حض�ور در بازار
ش�فاف بورس کاال را نداش�ته باش�ند .برای
ای�ن گ�روه ،ورود ب�ه ب�ازار ش�فاف بورس
مساوی با شفافسازی عملکرد ،ثبت واقعی
رویداده�ای مال�ی و ...اس�ت که ب�رای آنها
چندان خوشآیند نیست.
دراینبینتحریمهایآمریکاعلیهایرانشکل
بازاریابی و ارتباط با مشتریان خارجی (بهویژه
در زمینه نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی)
را تغییر داده اس�ت؛ به طوری که بس�یاری از
خریداران از ترس تنبیه و ممانعت از حضور در
بازارهایآمریکاترجیحمیدهندتانامیازآنها
نزد مراجع ایرانی و خارجی (مانند بورس کاال)
به عنوان شریک تجاری ایران به ثبت نرسد.
گس�تردگی تعداد کاالهای پذیرفته شده در
بورس کاال را چگونه ارزیابی میکنید؟
در سالهای گذشته تالشهای زیادی جهت
توس�عه بازار بورس کاال انجام ش�ده اس�ت،
اما هنوز ه�م بس�یاری از گ�روه محصوالت

(مانند س�نگ آهن داخلی) با حجم مطلوب
و مس�تمر در بورس کاال دادوستد نمیشود؛
ش�اید مهمترین دلیل برای این امر ،تالشها
و محدودیته�ای دولت�ی ب�رای کنت�رل
قیمتها(تعیین دس�توری قیمتها) باشد.
در صورت رف�ع این محدودیته�ا میتوان
انتظار داشت که ش�اهد رشد و توسعه ارزش
معامالت باشیم.
توس�عه ابزاره�ای مش�تقه ،چه نقش�ی در
جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی دارند؟
در بسیاری از کش�ورهای پیشرفته و توسعه
یافته ،فعاالن اقتصادی از ابزارهای مشتقه به
منظورپوششریسکناشیازنوساناتشدید
قیمتی استفاده کرده و به این ترتیب ،معامالت
ابزار مشتقه و استراتژیهای بهکارگیری آنها
روزبهروز گس�تردهتر میشود؛
به طوری که حدودا ً نس�بت
معا ملا ت
ابزاره�ای
مش�تقه
ب�ه س�ایر
معاملات  10ب�ه ی�ک اس�ت .به
ط�ور حتم رف�ع این مش�کالت
در ادام�ه و توس�عه معامالت
ابزار مشتقه میتواند بستر
مناس�بی را ب�رای فعاالن
اقتص�ادی مهی�ا کن�د تا
خود را در مقابل نوسانات
قیمتی کااله�ا (به ویژه
نوس�انات ناش�ی از نرخ
ارز) مصون کنند .با این
حال ،با فرهنگسازی و
آموزشه�ای همگانی و
توسعه متوازن ،میتوان
ابزارهای مالی به خصوص
معامالت آتی را به بس�یاری
از دس�تاندرکاران بازاره�ا
آموزش داد تا م�ا نیز بتوانیم با
استفاده از ش�یوههای مدرن در
برابر نوس�انات ش�دید قیمتی در
آینده بیمه شویم.
چشم انداز ش�ما از آینده بورس کاال در
اقتصاد ایران چیست؟
نگاهی ب�ه عملکرد  11س�ال اخیر نش�ان
میدهد ک�ه ب�ورس کاال توانس�ته تا حد
زیادی به اهداف و برنامههای خود دس�ت
یابد و هر چند در مقاطع زمانی گوناگون با
اعمال محدودیتهایی روند رو به رشدش
به کندی پیش رفت ،ام�ا معرفی ابزارهای
تامین مال�ی مبتنی بر کاال (س�لف موازی
اس�تاندارد) ،معرفی گواهیهای س�پرده
کاالیی ،معرفی ابزارهای مشتقه(معامالت

آتی و اختیار معامله) ،معرفی صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک کاالیی ،راهاندازی
بازار فرعی ،پذیرش صدها کاال و ....همگی
از مواردی بودند که نقش غیرقابل انکاری
در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشتند.
نگاهی به نیاز اقتصاد کش�ور ب�ه عبور از
مفاهی�م و ابزارهای س�نتی ،نی�از فعاالن
اقتصادی به شفافس�ازی و جلوگیری از
رانت و ....همگی مواردی هستند که بورس
کاال به عنوان رکن اساسی از بدنه اقتصاد
کشور میتواند بهترین ابزاری برای تحقق
آن باشد و به این ترتیب ،چشم انداز بورس
کاال بسیار روشن و نقش آفرین پیشبینی
میشود.
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فراز و فرود قیـــر
درجاده نوسان

بازار قیر یکی از بازارهای مهم بورس کاالست که در
آن قیر در دو ش��یوه داخلی و صادراتی مورد معامله
قرار میگیرد .در س��ال جاری تا  25آبانماه شاهد
بودیم که  2میلیون و  922هزار ت��ن از این کاال در
ب��ورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته اس��ت
که از لحاظ ارزش به نس��بت مدت مشابه سال قبل
رش��دی  100درصدی داش��ته ولی از لحاظ حجم
ش��اهد افت  20درصدی معامالت بودیم .در همین
مدت زمانی حجم داد و ستد وکیوم باتوم به عنوان
مهمترین ماده اولیه تولید قیر  3میلیون و  60هزار
تن بوده که از لحاظ حجم به نسبت مدت مشابه سال
قبل رشدی  22درصدی داشته ولی از لحاظ ارزش
این رقم رش��دی  182درصدی را نش��ان میدهد.
این تفاوت در آمارها نش��ان میدهد ک��ه برخی از
ش��رکتها وکیوم باتوم مورد نیاز خ��ود را از بورس
کاال تأمین کردهاند ولی قیر تولی��دی را در این بازار
عرضه نکردهاند و یا مورد معامله قرار نگرفته است.
سهمیهبندی برخی از واحدها و یا پروژهها سادهترین
پاسخ برای این تفاوت حجم است به عبارتی برخی
از شرکتها مستقیماً در چارچوب دستورالعملهای
موجود ،قیر م��ورد نیاز خود را از ب��ه مصرفکننده
تحویل دادهاند .پروژههای راهسازی مهمترین مسیر
برای جذب این میزان قیر است اگرچه میتوان گفت
که برخی از شرکتها وکیوم باتوم تولیدی خود را از
بورس کاال تأمین کردهاند ولی هنوز در مسیر تولید و
یا انبارداری است و به بورس کاال عرضه نشده است.
البته در س��ال جاری شاهد هس��تیم که حجم کل
معامالت در بازار محصوالت فرآوردههای نفتی بورس
کاال از لحاظ حجم کاهشی  3درصدی داشته ولی از
لحاظ ارزش رشدی  122درصدی را تجربه کردهاند.
تکانههای ارزی در سال جاری شاید مهمترین دلیل
تغییرات بازار قیر در سال جاری باشد مخصوصاً در
شرایطی که شاهد هستیم قیمتها که در گذشته با
ارز مبادلهای مورد معامل ه قرار میگرفتند هماکنون

با ارز بازار ثانویه نرخگذاری میشوند و همین رشد
قیمتها خود یکی از دالی��ل مهم کاهش جذابیت
خرید در بورس کاالس��ت .به صورت دقیقتر حجم
عرضهها اگرچه هنوز هم به نسبت باالست ولی تقاضا
افت کرده و حجم معامالت را با خ��ود کاهش داده
است .این بدان معنی است که بازار داخلی قیر هنوز
هم خود را با نرخهای باالی موج��ود همتراز نکرده
اس��ت و تا زمانی که بازار به صورت واقعی نرخهای
موجود را به رسمیت نشناسد ،همین وضعیت ادامه
خواهد داشت .به عنوان یک نمونه مشخص ،قیمت
هر کیلوگرم قیر در ماههای اخیر به ش��دت افزایش
یافته و از قیمتهایی کمت��ر از 1000تومان در هر
کیلوگرم ،به نرخهایی باالت��ر از 4هزار و  400تومان
هم رشد داشته است .البته رشد قیمت جهانی نفت
خام نیز در این نوسان نرخ مؤثر بوده و تاکنون به رشد
قیمتها کمک کرده است .همین داده به معنی آن
است که نرخها از هماکنون با یک پتانسیل کاهش
جدی همراه است و آن هم در شرایطی که هم قیمت
دالر آزاد و یا نیمایی کاهش��ی ب��وده و هم نرخهای
جهانی در مسیر تضعیف قرار گرفته است .این روند
نوس��ان قیمتها بیش از همه بر حج��م معامالت
تأثیرگذار بوده است و از رقمی بیش از  200هزار تن
در اردیبهشتماه به نزدیکی  36هزار تن در مهرماه
کاهش یافته و البته این روند نزولی حجم معامالت
باز هم قابل رهگیری است .از سوی دیگر در روزهای
پایانی آبانماه شاهد رشد حجم معامالت بودیم که در
گزارشهای آینده به این تغییر فاز هم توجه خواهیم
کرد .با توجه به افت قیمتهای جهانی قیر به احتمال
قوی حجم معامالت برای ماههای پایانی س��ال باز
هم تقویت خواهد شد و البته نرخها نیز دستخوش
تغییر میشود .این مطلب به معنی شرایط بهتر بازار
در هفتههای آینده اس��ت و در نهایت بازار خود را با
نرخهای موجود همتراز میکند.
البته در مورد وکیوم بات��وم یک مطلب مغفول باقی

مانده است و آن افزایش معامالت سلف این کاالست.
به صورت دقیقتر در آماره��ای معامالتی این کاال
شاهد هستیم که حجم کل دادوستد در سال جاری
تا  25آبانماه  22درصد رش��د داش��ته ولی حجم
معامالت نقدی آن  8درصد کاهش داش��ته اس��ت.
دلیل این تفاوت را باید در افزای��ش  750هزار تنی
معامالت سلف این کاال به شمار آورد یعنی به مرور
زمان و با فرارسیدن موعد تحویل آن ،پتانسیل رشد
عرضه قیر در ب��ورس کاال وج��ود دارد و به احتمال
قوی ضعف نسبی عرضهها را پوشش خواهد داد که
خود تکانه مهمی برای رشد حجم معامالت به شمار
میرود که گذشت زمان تأثیرات این رخداد و صحت
این ادع��ا را ثابت میکند .در هر ح��ال در کنار بازار
داخلی قیر ،بازار صادراتی هم وجود دارد و پتانسیل
صادرات را نمیتوان در این خصوص نادیده گرفت.
همبستگی قیمت قیر با قیمتهای جهانی نفت
خام

در وضعیت فعلی در بازارهای جهانی ،نوسان قیمت
قیر با پیچیدگیهای جدیدی همراه شده است .به
صورت کلی نوس��ان قیمت قیر در جهان با نوسان
بهای نفت خام مورد بررس��ی قرار میگیرد یعنی با
رش��د قیمت نفت انتظار غالب ،افزایش قیمت قیر
است و بالعکس .این در حالی است که به مرور زمان
پاالیش��گاههای جدید در جهان تمایل کمتری به
تولید قیر دارند و بیشتر سعی میکنند فرآوردههایی
با ارزش افزوده باالتر را تولید کنند .همین ش��رایط
موجب ش��ده تا اهمیت تولیدکنندگان سنتی قیر
افزایش یاب��د و همچنین بازاره��ای جهانی آزادی
عمل پیشین را نداشته باشند .با توجه به این شرایط
انتظار داریم که قیر در س��طوح بهتری به نس��بت
نفت خام نوس��ان کند که این ادعا منطقی به نظر
میرسد .نگاهی به نوس��ان قیمت قیر مث ً
ال در بازار
چین در مقایس��ه با قیمت جهانی نفت خام نشان
میدهد که در بازههایی از زمان این وضعیت حاکم
بود ولی عکس آن هم از اهمی��ت باالیی برخوردار
اس��ت یعنی قیر بعضاً نتوانسته است از رشد قیمت
نفت خام حداکثر استفاده را ببرد .دلیل این وضعیت
را باید در ضعف تقاضا در کشورهای مصرفکننده
بزرگ همچون چین دانس��ت زیرا ناخودآگاه حجم
ساخت و ساز و پروژههای عمرانی و مسکونی محدود
میش��ود و همین داده به ضرر بازار قیر تمام شده
اس��ت .به صورت دقیقتر بازار قیر نه تنها از رش��د
جدی قیمت نفت خام در هفتههای گذش��ته سود
حداکثری را نبرد بلکه به آن میزان حتی رشد نرخ
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نداشت .این وضعیت ش��رایط امن تری را برای قیر
پدید میآورد ولی در روزهای گذش��ته که ش��اهد
نوس��ان مجدد قیمت قیر بودیم هم ،افت قیمتها
چندان هم چش��مگیر نبود .با توجه ب��ه این موارد
در کنار ضعف انتظاری تقاض��ا در بازارهای جهانی
و مخصوصاً بیم و امید از دورنم��ای قیمتها ،هنوز
هم پتانسیل برای افت قیمت قیر جهانی وجود دارد
و خریداران نیز خرید خود را ب��ه تعویق میاندازند.
با توجه به این ش��رایط بازار قیر هنوز هم مس��تعد
تغییر و دقیقتر تعدیل اس��ت و این داده برای بازار
داخلی قیر در کش��ورمان مهم ارزیابی میش��ود و
میتوان انتظار داش��ت که قیمتها تعدیل ش��ده و
همچنین حجم تقاض��ای داخلی افزای��ش یابد .از
سوی دیگر سختگیریهای صادراتی در خصوص
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات هم به داده دیگری
برای محدودشدن جذابیت صادرات منجر میشود
بنابراین عرضه در بازار داخلی نیز تقویت خواهد شد.
البته در ماههای اخیر ش��اهد هس��تیم که همگام با
کاهش حجم معام�لات قیر در ب��ورس کاال ،عرضه
داخلی نیز محدود ش��ده اگرچه این واقعیت بیشتر
در ماهه��ای اخی��ر خودنمایی کرده اس��ت .با توجه
به باالبودن نس��بی حجم معامالت وکی��وم باتوم و
همچنین واقعیتهای صادراتی ،به نظر میرسد باز
هم حجم معامالت قیر در بورس کاال تقویت شود.
دورنمای بازار داخلی و بازار جهانی قیر

بهای نفت خام به نسبت در یک فاز تعدیل قرار گرفته
و از نرخه��ای باالی پیش��ین کمتر کس��ی حمایت
میکند .این وضعیت اگرچه در روزهای آینده با اما و
اگرهای بسیاری همراه است ولی ضعف نسبی تقاضا
در بازارهای جهانی در کنار می��زان عرضه به برخی
بازارهای خاص همچون ب��ازار آمریکا و حجم تولید
در این کشور و همچنین برنامهریزی تولید در اوپک
مواردی است که دورنمای بازار را تعیین خواهد کرد.
در هر حال بازار نفت را برخی کاهشی ارزیابی میکنند
که با واقعیتهای بازار همخوانی نسبی دارد .از سوی
دیگر در بازارهای قیر نیز همین داده قابل رهگیری
است یعنی در صورت کاهش بهای نفت خام ،پتانسیل
افت قیمت قیر هم وجود دارد ولی در ش��رایطی که
شاهد رکودی نسبی در بازار نفت و یا بازارهای کاالیی
مشابه باش��یم ،حجم تقاضای قیر با محدودیتهای
باالتری همراه میش��ود بنابراین کاهش قیمتها از
این مسیر هم قابل رهگیری است.
کاهش قیمتهای جهانی خود عامل مهمی در افت
قیمتها در بازار داخلی است آن هم در وضعیتی که
قیمت دالر در بازارهای رسمی و غیررسمی توأمان
کاهش نرخ را تجرب��ه میکند و همی��ن داده هم بر
نوسان نرخ در بازار داخلی مؤثر واقع خواهد شد.
مشکالت بینالمللی در مس��یر صادرات را هم باید
جدی گرفت و به مرور زمان و هرچه بگذرد صادرات
دشوارتر خواهد شد .این مطلب نیز به معنی افزایش
تزریق قیر به بازار داخلی است و ناخودآگاه با برتری
عرضه بر تقاضای احتمالی ،دادهای مهم برای کاهش

قیمتها ایجاد میشود.
گام ب��ه گام س��ختگیریهای صادرات��ی در مورد
بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال بهبود است و
تداوم این وضعیت به افزایش احتمالی صادرات منجر
میشود بنابراین اگر ش��یوه انتقال ارز در مسیرهای
بینالمللی تس��ریع و تسهیل ش��ود هم داده مهمی
برای افزایش حجم صادرات اس��ت ک��ه ناخودآگاه
جذابیت عرضه به بازار داخلی را محدود میس��ازد؛
این داده یکی از محرکهای رشد قیمتی است یعنی
در برابر دادههای باال موضعی مخالف اتخاذ میکند.
در مورد این مطلب البته نمیتوان چندان خوشبین
بود زیرا در شرایطی که قیمتهای جهانی باالتر بود
و یا مشکالت صادرات و انتقال ارز به وخامت وضعیت
فعلی نبود ه��م جذابیت صادرات محدود ش��ده بود
بنابراین افزایش جدی حجم ص��ادرات چندان هم
قدرتمند ظاهر نمیشود.
در کنار این موارد ش��اهد افزایش تولید وکیوم باتوم
هستیم یعنی به مرور زمان پاالیشگاهها در حال تولید
وکیوم باتوم بیشتری هستند که در آمارهای معامالتی
در بورس کاال نیز قابل رهگیری اس��ت .این وضعیت
هم داده مثبتی برای حمایت از تولید قیر به ش��مار
میرود یعنی انتظار داریم که حجم عرضه در کل در
دو بازار داخلی و صادراتی افزایش یابد که در نهایت
داده مهمی برای تغذیه بازار و افزایش عرضه است که
زمینه اصلی برای رشد حجم معامالت و تزریق به بازار
داخلی را ایجاد میکند.
با توجه به تمامی موارد فوق به احتمال قوی دورنمای
بازار قی��ر از مس��یر قیمتها کاهش��ی خواهد بود و
این داده مهم خود میتوان��د جذابیت خرید در بازار
داخلی بورس کاال را تقوی��ت کند بنابراین دورنمای
افزایش حجم معامالت با کاه��ش قیمتها چندان
دور از ذهن نیست .باید پذیرفت که حجم معامالت

تا  25آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین

قیر در ش��رایط فعلی نه تنها جذاب نیس��ت بلکه از
یک رکود نس��بی در این بازار حکایت دارد بنابراین
کاهش قیمتها داده مثب��ت و مهمی برای حمایت
از ب��ازار خواهد بود .البته در صورت عمیقتر ش��دن
رکود در بازار داخلی و تضعی��ف پروژههای عمرانی
و مس��کونی انتظار رش��د حجم تقاضای قیر چندان
منطقی نیس��ت مگر کاهش قیمتها به کمک بازار
بیاید .از سوی دیگر در رشد قیمتهای ماههای اخیر
اغلب خریداران حرف��های و واحدهایی که به تأمین
نیازهای خود وابس��تگی بیشتری داش��تند اقدام به
خرید کردهان��د و البته در رقابت مورد انتظار ش��اید
انواعی را خریداری کرده باش��ند که از کیفیت باالتر
و البته قیمت بیش��تری برخوردار باشند بنابراین در
رصد قیمتی در نمودارها بای��د به این پیشفرض به
بررسی رخدادهای قیمتی پرداخت .در هر حال بعد از
تکانههای قیمتی که این بار از مسیر تکانههای ارزی
خودنمایی کرده اس��ت؛ ورود بازار ب��ه یک فاز رکود
چندان هم غیرمنطقی نیست و البته بهبود شرایط
زمان بر خواهد بود .به نظر میرسد در وضعیت فعلی
در بازار قیر شاهد رکود تورمی هستیم و اگر کاهش
قیمتهای انتظار از شتاب مطلوبی برخوردار نباشد
شاید دوران رکود طوالنیتر و رکود عمیقتر باشد .این
نگرانی را باید جدی گرفت اگرچه به جز در بازار قیر،
در بازار محصوالت پتروشیمی نیز ایفای نقش کرده
اس��ت ولی در بازار پتروش��یمیها همچون پلیمرها
شاهد هستیم که افت قیمتها سریعتر رخ داده و بازار
با سرعت و شتاب بیشتری خود را با واقعیتها وفق
داده است .در هر حال در این شرایط امکان دادوستد
مستقیم به موازات بورس کاال هم وجود دارد ولی برای
کلیت بازار و شرایط عمومی در اقتصاد بهترین مسیر
برای مدیریت و شفافیت معامالت همین داد و ستد
در بورس کاالست.

وضعیت معامالت قیر داخلی در بورس کاالی ایران – تن
تقاضا
عرضه
24500
59950
35,831
71,570
156,964
142,750
140,288
468,460
148,667
959,216
154,009
962,820
232,699
1,086,035
66,485
682,630
165,863
765,619
66101
654420
26,600
688,910
82,076
623,490
88,640
512,110
185,321
735,076
137,822
591,114
309,956
728,875
92,897
595,750
76,958
826,080
111,494
765,050
36,165
315,950

معامله
6500
35,771
89,714
84,036
119,423
139,009
201,999
66,075
165,763
66101
26,600
82,032
88,640
185,321
137,822
309,856
90,186
76,908
111,194
35,165

پتروشیمیوفرآوردههاینفتی

PVC

هـمه فـن حـریـف

محمد حسین بابالو مـحـص�و ال ت
پتروش�یمی را
میتوان پیچیدهترین و البته گستردهترین
گروه کاالی�ی در بازار محص�والت کاالیی
ب�ورس کاالی ایران ب�ه ش�مار آورد که از
ویژگیه�ای فن�ی پیچی�دهای برخوردار
هس�تند .به صورت کلی این گروه کاالیی
را به دو بخش اصلی در بورس کاال تقسیم
بن�دی میکنی�م ک�ه ش�امل محصوالت
شیمیایی و پلیمرهاست که مهمترین گروه
کاالیی در حوزه محصوالت پتروش�یمی،
پلیمرهاس�ت ک�ه یک�ی از مهمتری�ن
محصوالت در ب�ازار فیزیکی بورس کاال به
شمار میروند.
تقس�یم بندی محصوالت پتروش�یمی در
بورس کاالی ایران
محصوالت و ف��رآورده های نفتی و
پتروشیمی در بورس کاال از تقسیم بندی
مجزایی برخوردار است که همین اقدام
در وب سایت بورس کاال موجب شده
تا بخش بزرگی از فعاالن بازار
و حتی تحلیل گران این
شیوه تقسیم بندی را
مورد استفاده قرار
داده تا جایی که
می ت��وان این
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شیوه را یک برند ب��رای ب��ورس کاال
نامید .با مراجعه به پایگاه اطالع
رسانی رسمی بورس کاال به آدرس:
http://www.ime.co.ir/offer-stat.html

تقسیم بندی جدیدی ذکر شده که در
آن محصوالت و ف��رآورده های نفتی
و پتروشیمی را در طبقه بندی زیر قرار
داده است :دوده صنعتی ،قیر ،روغن،
اکستراکت ،شیمیایی ،نفتا ،گوگرد،
پلیمر ،گازها و خوراک ها ،وکیوم باتوم،
آیزوریسایکل ،لوب کات ،آیزوفید،
فرآورده های نفتی ،سالپس واکس و عایق
رطوبتی.
طبقهبندی پلیمرها در بورس کاال
طبقهبندیهای رایج متعددی از لحاظ فنی
برای پلیمرها متصور است اگرچه ترکیبات
شیمیایی و نحوه تولید وجه اشتراک اصلی
در طبقهبندیهاس�ت .در ب�ورس کاال اما
ش�رایط دیگری برای دستهبندی پلیمرها
وج�ود دارد که ش�اید
از اهمی�ت تجاری و

تولیدی آنها حکایت دارد .حجم معامالت
در بورس کاال خ�ود مهمترین معرف برای
طبقهبندی این گروه کاالیی است و نشان
میدهد که صنایع تکمیلی به چه کاالهایی
بیشتر نیاز دارند و البته تولیدکنندگان در
صنایع باالدستی چه کاالهایی را به صورت
عمومی برای ب�ازار داخلی تولید میکنند.
این شیوه دس�تهبندی میتواند بسیاری
از واقعیته�ای تولید و رخداده�ای بازار
را نش�ان دهد و به کمک ای�ن طبقهبندی
ناخودآگاه اهمیت کاالها برای معاملهگران
و مصرفکنندگان خودنمایی میکند.
بر پایه دادههای بورس کاال میتوان 14گروه
کاالیی را در بازار پلیمرها طبقهبندی کرد.
این دستهبندی بیش از واقعیتهای فنی،
رخدادهای واقعی در بازار را نشان میدهد
ولی از ویژگیهای فنی نیز نمیتوان غافل
ش�د .این گروهها را میت�وان معرف کلی
برای این بازار ب�ه ش�مار آورد ولی برخی
از گروهه�ای کاالیی را بهتر اس�ت در یک
دس�ته مورد بررسی
قرار داد .ب�ه عنوان
نمون�ه PVC
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پتروشیمی و فرآوردههای نفتی Petrochemicals

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

بیشترین حجم معامالت و پلیپروپیلنهای
نساجی بیشترین ارزش دادوستد را به خود
اختصاص داده است.
پلیپروپیلنهای فیلم ،نساجی و شیمیایی،
پلیاتیلن ترفتاالت بطری و نساجی،PVC ،
پلیاتیلنهای س�بک فیلم ،سبک خطی،
س�نگین بادی ،س�نگین فیلم ،پلیاتیلن
سنگین اکس�تروژن ( و گریدهای لوله ) و
س�نگین تزریقی 12 ،گروه کاالیی اصلی را
تش�کیل میدهد ولی در کنار آن مجموع
پلیاتیلنه�ای س�نگین دوران�ی ،پل�ی
اس�تایرن معمولی ،انبس�اطی و مقاوم در
یک گروه کاالیی طبقهبندی می شود ولی
برای گروه چهارده�م گروههایی همچون
پلیپروپیلن پزش�کی ،پلیاتیلن س�بک
تزریقی ،پلیکربنات ،گریدهای الستیکی
و این قبیل محصوالت که از اهمیت کمتری
برخوردار هستند ،دستهبندی میشود.
نکته دیگ�ر در طبقهبندی ای�ن گروههای
کاالیی قیمت هر محصول است ولی باید به
حجم معامالت آنها نیز توجه داشت .البته
ذات دستهبندی گروههای کاالیی الستیکی
در بازار پلیمرها خود مورد نقد قرار گرفته
و البته قیمت باالتر آنها نیز میتواند مهم
ارزیاب�ی ش�ود .از لحاظ قیم�ت و دقیقتر

ارزش معامالت باید پلیپروپیلنها را بیش
از همه مه�م ارزیابی کرد که ه�م از حجم
دادوس�تد باالتر و ه�م از ارزش معامالتی
بیش�تری برخوردار شده اس�ت .از سوی
دیگر گریدهای رایجی همچون سبک فیلم
با توجه به چگالی کمتر و مصرف گستردهتر
خود نیاز به بررسی دقیق و مجزایی دارد.
موارد ف�وق ویژگیهایی کلی هس�تند که
قبل از بررسی گریدها به صورت اختصاصی
نیاز به توضیح داشت ولی در همین شرایط
نیز ویژگیهای بازار و دقیقتر رقابت برای
خرید با فرض حجم معامالت شاید ویژگی
اصلی و مهم برای بازار باشد.
در جدول  ،1گروه کاالیی با ردیف  13یعنی
پلیاستایرنهای معمولی ،مقاوم ،انبساطی
و پلیاتیلن س�نگین دورانی در یک بخش
گردآوری شده اس�ت که البته دلیل اصلی
آن را باید قرابتها فنی این کاالها به شمار
آورد که اغلب آنها توس�ط پتروش�یمی
تبری�ز تولی�د میش�د ول�ی هماکن�ون
تولیدکنن�دگان دیگ�ری به جرگ�ه تولید
اضافه شدهاند.
ج�دول طبقهبن�دی گروهه�ای کاالی�ی
پلیمری که براساس وضعیت معامالتی در
 7ماه ابتدایی س�ال جاری ترسیم شده به

تنهایی مع�رف کلی از وضعی�ت معامالتی
در گروههای کاالیی اس�ت و واقعیتهای
تجاری و معامالتی در ب�ورس کاال را با آمار
نشان میدهد .طبقهبندی گروههای کاالیی
براساس همین جدول انجام شده است.
از ویژگیه�ای مهم�ی ک�ه در طبقهبندی
پلیمره�ا اهمیت بس�یاری دارد ش�اخص
جریان مذاب ( )MFIیا ش�اخص گرانروی
م�ذاب ( )MFRاس�ت MFR .ش�اخص
انداز هگی�ری س�هولت جری�ان م�ذاب
گرانوله�ای ترموپالستیکهاس�ت .این
ویژگی نش�ان میدهد که جرم مشخصی
از ماده بر حسب گرم در زمانی مشخص از
یک لوله بس�یار نازک ( مویین ) بر حسب
فشار اعمال ش�ده عبور میکند؛ در دمای
معین چقدر اس�ت و البته با جرم مولکولی
رابطه عکس دارد MFR .که با ویسکوزینه
ی�ا هم�ان گ�رانروی متناس�ب و مرتبط
است تعیین میکند که این گرید برای چه
فرآیندی مناس�ب اس�ت .به عبارت دیگر
میزان تبدیلشدن به سیال یا جریان یافتن
در اثر حرارت را نشان میدهد MFR .باال
ب�رای تزری�ق و  MFRپایین ب�رای تولید
اکستروژن مناس�بتر اس�ت MFR .باال
برای قالب گیری مفیدتر است و با گرانروی

شرایط کلی معامله پلیمرها در بورس کاال در  7ماه نخست امسال(جدول )1
ردیف

گروه کاالیی

حجم معامله در سال جاری تن

ارزش معامله  -هزار ریال

درصد از حجم کل

درصد از ارزش کل

1

پلی اتیلن ترفتاالت بطری

140,448

11,447,949,485

7.50

9.49

2

پلی اتیلن ترفتاالت نساجی

148,175

9,602,123,514

7.91

7.96

3

پلی اتیلن سبک فیلم

180,118

10,902,846,726

9.62

9.04

4

پلی اتیلن سبک خطی

141,427

8,238,647,314

7.55

6.83

5

پلیپروپیلن شیمیایی

84,261

5,768,401,114

4.50

4.78

6

پلیپروپیلن نساجی

258,778

17,070,283,644

13.82

14.15

7

پلی وینیل کلراید موسوم به PVC

271,268

13,839,608,673

14.49

11.47

8

پلی اتیلن سنگین اکستروژن و گریدهای لوله

164,742

11,797,417,470

8.80

9.78

9

پلی اتیلن سنگین تزریقی

66,318

3,753,075,336

3.54

3.11

10

سنگین بادی

93,329

5,897,945,121

4.98

4.89

11

سنگین فیلم

124,001

7,654,133,062

6.62

6.34

12

پلی پروپیلن فیلم

53205

3,860,392,564

2.84

3.20

پلی استایرن معمولی

22460

1687637556

1.20

1.40

پلی استایرن مقاوم

28525.75

2393940282

1.52

1.98

پلی استایرن انبساطی

10631

882971080

0.57

0.73

پلی اتیلن سنگین دورانی

38132

2154718654

2.04

1.79

14

سایر موارد

46,741

3683375152

2.50

3.05

جمع

معامله پلیمرها در سال جاری

1872560

120,635,466,747

100.00

100.00
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پتروشیمیوفرآوردههاینفتی

کمتر به س�ادگی در قال�ب حرکت میکند
ول�ی در اکس�تروژن عک�س ای�ن ویژگی
را نی�از داریم .ب�رای انتخاب ی�ک پلیمر و
مخصوص ًا برای بازاریاب�ی پلیاتیلنها و یا
پلیپروپیلنها بهتر اس�ت به این شاخص
مراجعه کنیم زیرا به صورت کلی کاربردهای
اصلی در صنایع مختلف را نشان میدهد.
به عنوان ی�ک نمونه مش�خص گریدهای
س�بک خطی یا فیلم  MFRپایین نزدیک
به  1تا  ( 2و یا بیش�تر ) برخوردار هستند و
گریدهایی همچون پلی استایرن معمولی
 1540نزدیک به  11و یا پلی پروپیلن نساجی
 Z30Sاز  MFRنزدیک ب�ه  25برخوردار
است( .جدول )2
پلی وینیل کلراید موسوم به PVC
پرحجمتری�ن معامالت پلیمره�ا در  7ماه
نخس�ت س�ال  97در بورس کاال را PVC
تش�کیل میدهد ،اگرچه حج�م تولید آن
باالترین رتبه را در کشور ندارد .این گروه
کاالی�ی ام�ا در بازارهای جهانی س�ومین
پلیم�ر پرمصرف به ش�مار میرود .ش�اید
مهمترین ویژگ�ی  PVCرا بت�وان قیمت
پایینت�ر در کن�ار کیفیت مطل�وب آن به
شمار آورد که موجب ش�ده تا حجم تولید
و مصرف باالیی داش�ته باش�د .به صورت

کلی فرمول ش�یمیایی این گ�روه کاالیی
( C2H3Cl)nاس�ت یعن�ی در س�اختار
مولکولی این نوع پلیمرها از کلر اس�تفاده
شده است .همین ویژگی در کنار تغییرات
فیزیکی به تفاوتهای فنی در فرآیندهای
تولیدی نیز منتهی ش�ده و برای تولید آن
اغلب از نمک استفاده میشود یعنی ماده
معدنی هم در تولید این نوع پلیمرها به کار
رفته است .به همین دلیل اغلب واحدهای
تولید  PVCیا در کنار معادن نمک و یا در
کنار دریا احداث میشود تا بتوانند قیمت
تمام شده تولیدات را کاهش دهند .ازنظر
قدمت PVC ،نسبت به بیشتر پلیمرهای
دیگر از پیش�ینهای طوالنیت�ر برخوردار
است .به طور ذاتی PVC ،سفید و طبیعتی
بسیار خشک و شکننده دارد ولی به کمک
افزودنیها و یا تفاوت در فرآیندهای تولید
از ویژگیهای فنی متنوعی برخوردار شده
است.
 PVCمفید است ،چون در برابر دو چیز که
از هم متنفرند مقاومت میکند :آب و آتش.
به دلی�ل مقاومت در براب�ر آب ،از آن برای
ساختن بارانی ،پرده های حمام و لوله های
آب استفاده می ش�ود .هم چنین به علت
داشتن کلر ،در برابر شعله مقاوم است.
 PVCکاربرده�ای گس�ترد های دارد و

 MFRموررد محاسبه برای برخی از گریدهای مهم پلیمری (جدول )2
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گرید

MFR

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

18

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

0.45

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

1.9

پلی اتیلن سبک فیلم 0030

0.3

پلی استایرن معمولی 1540

11

پلی استایرن مقاوم 7240

4.5

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

0.9

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

1.2

پلی اتیلن سنگین بادی 0035

0.43-0.28

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

0.85-0.68

پلی پروپیلن نساجی V30S

18

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C

0.35

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C

0.35

پلی پروپیلن نساجی C30S

6

پلی پروپیلن نساجی Z30S

25

به دلیل تفاوته�ای فن�ی از آن در تولید
بس�یاری از کااله�ای اغل�ب ارزانقیمت
استفاده میشود .بیشترین مصرف PVC
را در مصالح ساختمانی به شمار میآورند
تا جایی که در برخی از آمارهای بینالمللی
نیمی از کاربرد  PVCدر صنعت ساختمان
مخابره شده است .در سال های اخیر PVC
جایگزی�ن مواد ساختمانس�ازی س�نتی
نظیر چوب ،سیمان و س�فال در بسیاری
از مناطق ش�دهاس�ت .با وجود ظهور یک
ماده ایدهآل در ساختمانسازی؛ همچنان
نگرانی در رابطه با هزینه  PVCبرای محیط
زیس�ت طبیعی و سالمتی انس�ان وجود
دارد .به ص�ورت تئوریک کاربرد  PVCدر
عالمت مغناطیسی کارتها ،برش عمودی
پنجرهها ،لوله ،کانال و لوازم نصب کردنی،
کیفهای ارزان قیمت ،پنجرههای تاریک
(بدون دید) و البته در ش�کل نرم آن برای
لباس ،لوازم من�زل یا ل�وازم داخلی نظیر
پرده ،کفسازی و س�اختن سقف ،پوسته
کابلهای الکتریکی ،توپهای بازی سبک
وزن ب�ه ثبت میرس�د .همچنی�ن PVC
ی است که اغلب برای لوله کشی آب و
مادها 
فاضالب به علت ارزان بودن و انعطافپذیر
بودن اس�تفاده میشود .ش�اید لوله پلیکا
عمومیتری�ن ن�وع  PVCدر بی�ن مردم
باش�د که اغل�ب اف�راد  PVCرا با همین
محصول میشناس�ند ولی چرم مصنوعی
و در و پنج�ره دوجداره را ه�م باید به این
موارد افزود.
 PVCبه دو گونه سخت و نرم دستهبندی
میش�ود یعنی اگ�ر نرمکننده ب�ه PVC
اضاف�ه نش�ود ن�وع س�خت و ب�ه همراه
نرمکننده ،نرم به شمار میرود .مهمترین
کاربرد  PVCسخت در لوله ها و قاب های
در و پنجره اس�ت .از این نوع  PVCاغلب
اوقات به عنوان بدون نرم کننده ()UPVC
ن�ام ب�رده می ش�ود و ب�ه دلیل نداش�تن
افزودنی؛  UPVCقابلیت اشتعال کمتری
دارد .مص�رف  PVCن�رم از گس�تردگی
بیشتری برخوردار است و در بازار تجاری
در دو نوع  Sو  Eمعروف است که نوع  Sآن
از طریق پلیمریزاس�ون سوسپانسیونی و
نوع  Eاز طریق پلیمریزاسیون امولسیونی
تولید می شود .چون عایق خوبی است در
روکش سیم کاربرد دارد ،اگرچه کاربردهای
عمده دیگر آن شامل لباس ها ,عایق های
حرارتی (فوم  ، )PVCقسمت های مختلف
اتومبیل  ،چسب ها و روکش هاست.
در بازار ایران  PVCنرم اهمیت بیش�تری
دارد و به صورت کلی در بازار داخلی به دو
گروه عمده امولسیون با عالمت اختصاری
 Eو یا سوسپانسیون با عالمت اختصاری S

پتروشیمی و فرآوردههای نفتی Petrochemicals
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طبقهبندی میش�ود .در بازار داخلی انواع
سوسپانسیون همچون S65 ، S60 ، S57
و  S70بیشترین جذابیت را به همراه دارد.
به صورت کل�ی پتروش�یمیهای آبادان،
غدی�ر ،بن�در ام�ام و ارون�د مهمتری�ن
تولیدکنندگان گریدهای سوسپانس�یون
و امولسیون  PVCهس�تند اگرچه تولید
گریدهای امولس�یون پتروشیمی اروند بر
سایرین برتری دارد.
در  7ماهه نخست امسال پتروشیمی اروند
در بورس کاال  141هزار و  758تن  PVCبه
فروش رسانده است .پتروشیمی بندر امام
 76هزار و  120تن ،پتروش�یمی آبادان 14
هزار و  850تن و پتروشیمی غدیر  38هزار
و  540تن معامله کرده اس�ت .این وضعیت
نشان میدهد که بیش�ترین حجم معامله
و تغذیه بازار را در ابتدا پتروشیمی اروند و
سپس بندر امام  ،غدیر و پتروشیمی آبادان
به خود اختصاص دادهاند.
پتروش�یمی بندرامام در  7ماهه نخس�ت
امسال دو گرید اصلی  S60و  S65را تولید
کرده که  15ه�زار و  830ت�ن آن را  S60و
مابقی آن را  S65تشکیل میدهد .در این
بازه زمانی پتروش�یمی آب�ادان  3660تن
 6920 ، S57تن  S65و مابق�ی آن را S70
تولید کرده است .غدیر هم تنها  S65تولید
کرده است .پتروش�یمی اروند  131هزار و
 638ت�ن گرید  2002 ، S65ت�ن  E7044و
 7062ت�ن  E6834و  1056ت�ن E6644
تولید کرده است( .جدول )3
وضعیت معامالت گریدهای  PVCدر  7ماهه نخست امسال(جدول )3
گرید

تن

S57

3660

S60

15730

S65

237488

S70

4270

E7044

2002

E6834

7062

E6644

1056
برخی از کاربردهای  PVCدر صنایع داخلی

پلی وینیل کلراید  S65لوله های سخت،فیلم های شفاف ،لبه های پالستیکی ام دی اف ،چرم مصنوعی ،قطعات تزریقی ،اتصاالت ،روکش پالستیکی درب ،و ....
پلی وینیل کلراید S60

برای تهیه کامپاند های پلیمری ،فیلم های شفاف ،ورق روکش سیم ،اتصاالت کابینت ،برقی ،قطعات ساختمان ،فیلم و کفپوش

پلی وینیل کلراید S70

فیلم و کف پوش،قطعات تزریقی ،شیلنگ ،اتصاالت کابل ارتجاعی ،روکش کابل ،ورق و سیم ،فیلم و....

صنعتی و معدنی
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صنعتی و معدنی

چتر حمایتی بورس کاال

Industrial and mineral

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

عضو هیات مدیره شرکت ملی
صنایع مس ایران تشریح کرد

بـرای مشتریــان کوچـک

یک عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت و گو با «پیام اقتصادی
بورس کاال» از برنامههای این شرکت برای حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی
از مسیر بورس کاال ایران میگوید .به گفته وی ،رتبه بندی و اعتبارسنجی بنگاههای
کوچک از جمله برنامههایی است که در آینده میتوان به اعطای اعتبار به بنگاههای
کوچک برای خرید از بورس کاال و تامین مالی آنها برای رونق و رشد تولید اشاره کرد.
محمد علی احمدزاده اصل ،عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در ابتدای
این گفت و گو به لزوم تکمیل زنجیره تولید صنایع از طریق بورس کاال اشاره کرد و گفت:
اقتصاد غیرشفاف ما باید براساس اصول و ساختارهای مناسب در مسیر شفافیت قرار
گیرد که در حوزه بازار کاالها ،بورس کاالی ایران ظرفیت مناسبی برای ایجاد شفافیت
در دادوستدها را دارد .به گفته وی اگر در زنجیره ارزش ،تامین کاالهای سرمایهای و
مواد اولیه که مورد نیاز صنعت است تمرکز و این زنجیره به طور کامل از مسیر بورس کاال
عرضه شود ،عالوه بر قطع شدن دست دالالن و واسطه گران ،کشف قیمت واقعی تر شده
و صورتهای مالی و درآمدی شرکتها هم شفاف تر میشود .این مقام مسول شرکت
ملی صنایع مس ایران افزود :عالوه بر مزایای فوق ،چنین مسیر شفافی ،دستاورد مهمی
نیز برای دولت دارد .به این ترتیب که دولت به عنوان یک نهاد سیاستگذار میتواند
تنظیم بازار را براساس شفافیتهای آماری بورس کاال به طور واقعی اجرا کرده و مانع
هرگونه نابسامانی در بازار شود.
شفافیتنظاممالیاتی

وی از دیگر دس��تاوردهای عرضه زنجیره کامل تولید صنایع در بورس کاال را افزایش
شفافیت نظام مالیاتی دانست و گفت :در این فرآیند به دلیل مسیر شفاف و نظامند
بورس کاال ،مناب��ع درآمدی و میزان هزینهها و درآمدهای ش��رکتها شناس��ایی و
شفافسازی میشود؛ این روند نظام مالیات دهی را نیز کامال شفاف میکند.
وی با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره تولید در بورس کاال ،دستاوردهای بسیار مهمی
برای بخش مولد اقتصاد خواهد داشت ،افزود :دیگر برای همه اقتصادها ثابت شده که
بدون ایجاد رقابت ،نمیتوان پیشرفت کرد ،پس ما نیز باید بازار رقابتی را تقویت کنیم
تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایطی برابر و رقابتی ،محصوالتشان را روی تابلوی شفاف
بورس کاال ببرند تا مصرف کنندگان نیز در صورتی که خرید را به صرفه دیدند ،اقدام به
خرید از بورس کاال کنند .وی با بیان اینکه عرضه محصوالت در بورس کاال ،قیمت تمام
شده کاالها را کاهش میدهد ،اظهار داشت :به عنوان مثال در بازار آزاد و غیرنظاممند،
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اعالم نرخ محصوالت مس میتوان به بازار جهت دهد در شرایطی که مشخص نیست
معامالت با چه حجمی انجام شده است .اما زمانیکه زنجیره تولید محصوالت در بورس
کاال عرضه شود ،کشف قیمت در کل زنجیره شفاف میشود و امکان انجام معامالت با
قیمتهای غیرمنطقی وجود ندارد زیرا نرخها براساس عرضه و تقاضا کشف میشود
و امکان برنامهری��زی برای تولیدکنندگان نیز فراهم میش��ود .احم��دزاده اصل در
خصوص تالش ش��رکت ملی صنایع مس ایران برای حمایت از صنایع پایین دستی
مصرفکننده محصوالت این شرکت از طریق عرضه محصوالت مسی در بورس کاال،
گفت :این صنعت به طور خاص ،صنعت برق و ساختمان را پوشش میدهد که این دو
صنعت ،تقاضای زیادی دارد و صنایع وسیعی هستند که میتوان گفت در هر خانهای
وجود دارند .وی به برنامههای شرکت ملی صنایع مس ایران برای حمایت از صنایع
پایین دستی و صنایع کوچک اش��اره کرد و اظهار داشت :به تازگی شرکت ملی مس
سیاستهای جدیدی را برای حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی اتخاذ کرده است
که این روند باعث حذف کامل واسطهها میشود و حمایتی کامال شفاف از تولیدکننده
را به دنبال دارد .وی معقتد است ،برنامههای حمایتی ملی مس هرچند در کوتاه مدت
ممکن است هزینهای برای این مجموعه به دنبال داشته باشد اما بلند مدت برای کشور
ظرفیتهای جدیدی ایجاد میکند .این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس
ایران توضیح داد :سیاس��ت جدید هیات مدیره ملی مس حمایت از صنایع جانبی و
پایین دستی است که از بستر بورس کاال امکان اجرای آن میسر است .وی با تاکید بر
اینکه اجرای برنامههای حمایتی از صنایع پایین دستی از مسیرهایی خارج از بورس
کاال نتیجه نخواهد داد ،گفت :شرکتها و صنایع مادر مثل شرکت ملی مس میتوانند
از طریق بورس کاال با گرفت��ن تضامین کافی ،رتبه بندی ش��رکتها و امتیازدهی و
اعتبارسنجی بنگاههای کوچک ،راهکارهای حمایتی متعددی را برای صنایع کوچک
طراحی کنند .به عنوان مثال میتوان به صنایع پایین دستی اعتبار برای خرید دارد و
بنگاههای کوچک را در تامین مالی برای خرید مواد اولیه حمایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه با وجود بورس کاال ،بستری مطلوب و آماده برای حمایت از صنایع
پایین دستی فراهم است ،گفت :حدود  11سال از فعالیت بورس کاال میگذرد و بدون
شک در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور ،بیش از گذشته از ظرفیتهای بورس
کاال استفاده خواهد شد .در این بین موضوع رتبه بندی مشتریان بورس کاال همزمان
با توسعه ابزارهای مالی و ارائه خدمات متنوع به فعاالن صنایع میتواند جایگاه بورس
کاال در اقتصاد ملی را ارتقا دهد.

صنعتیومعدنی

تحلیل کارشناسان از آزادسازی سقف رقابت

بازگشت آرامش به بازار آهن

نوس�انات ارزی در س�ال ج�اری و ایج�اد
تالطم در بازارهای کاالیی هر عواقب منفی
ب�رای بخشهای تولی�دی و مردم داش�ت،
اما حداقل ی�ک موض�وع اقتص�ادی را بار
دیگر اثبات ک�رد که امیدواریم مس�ووالن
اقتصادی با بهرهبرداری از رویدادهای اخیر،
دیگر اش�تباهات گذش�ته را تکرار نکنند.
«تالش ب�رای کنترل مصنوعی و دس�توری
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بازار» همان اقدامی است که با وجود تاکید
چندباره کارشناسان اقتصادی ،اما بار دیگر
در میان سیاستهای اقتصادی جای گرفت
تا ظرف چندماه شاهد تبعات سنگین ایست
اجباری قیمتها و تشدید نوسانات در بازار
باش�یم .به هر حال با آرام گرفتن تالطم ها،
رفت�ه رفته نی�ز از محدودیته�ای اعمالی
در بازارها کاسته میش�ود که یکی از آنها،

حذف س�قف رقابت در معامالت بورس کاال
بود .این اقدام که چند مزیت توامان از جمله
سوق قیمتها به سمت واقعی شدن و کاهش
شدید تقاضا را به همراه داشت توانست در
مدت کوتاهی تعادل را به معامالت برگرداند
که در گفتوگو با سه فعال بازار آهن و فوالد
کش�ور این موض�وع را مورد بررس�ی قرار
داده ایم.
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قیمتها پس از آزادس�ازی س�قف رقابت،
منطقیاست

نائب رئیس انجم�ن تولیدکنندگان فوالد ،در
خصوص آزادسازی سقف رقابت برای معامله
محصوالت فوالدی در ب�ورس کاال میگوید:
درخواس�ت تمام فعاالن اقتص�ادی مبنی بر
تگذاری
این ب�ود ک�ه محدودیته�ای قیم 
جهت پایین نگاه داش�تن قیمتها در بورس
و همچنین س�ایر بازارها ،کنار گذاشته شود.
وضعیت بازار پس از آزادس�ازی سقف رقابت
نشان داد که سیاست قیمتگذاری دستوری
چندان موثر نیست و با رفع محدودیت سقف
رقابت ،بازار جهش قیمتی نداشت و التهابی در
بازار فوالد مشاهده نشد.
بهادر احرامیان ادامه
داد :برداشتن سقف
رقاب�ت و نب�ود این
محدودیت به معنای
آن اس�ت که ب�ازار
حالت ع�ادی دارد و
نگرانی از بابت عدم تامین در بازار وجود ندارد.
وی افزود :به عقیده فعاالن ب�ازار ،در ماههای
ابتدایی س�ال در برههای مداخلههایی نظیر
تعیین سقف رقابت در بازار اعمال شد که این
امر ،سیگنالهایی مبنی بر احتمال عدم تعادل
بازار و ایجاد مش�کالت حاد را ب�ه خریداران
داد .در همین راس�تا س�عی ش�د تا با ایست
دس�توری قیمت ها ،التهاب کنترل ش�ود اما
طبق انتظارها این اقدامات جواب نداد و عاملی
برای رفتارهای هیجانی شد.
احرامیان تصریح کرد :با برداشته شدن تک
تک این ابزارهای مداخلهای و اصالح قوانین
و دستورالعملها برای مثال برداشتن سقف
رقابت در بورس کاال ،سیگنال مثبتی مبنی
بر اینکه هیچگونه مشکلی در تامین وجود
ندارد ،به بازار داده شد و در نهایت به بورس
اجازه داده شد که مطابق مکانیزم اصلی خود
یعنی مکانیزم عرضه و تقاض�ا عمل نماید.
این اتفاق ب�ه نوعی بازگردان�دن آرامش به
بازار بود.
وی گفت :هم اکن�ون پس از تجرب�ه مداخله
در مکانی�زم ب�ازار ،دیگر سیاس�ت مداخله
در بازار ف�والد مورد تجدیدنظر ق�رار گرفته
و رویهه�ای موج�ود با ه�دف آزادتر ش�دن
معامالت م�ورد اصالح قرار گرفته اس�ت .در
این میان انجمن ف�والد در کار گ�روه تنظیم
بازار و مرور بخش�نامههای حاک�م بر تجارت
فوالد ،نقش محوری داشته است و با اتمام کار
این کارگروه و ارجاع آن به ستاد تنظیم بازار
فوالد ،امیدواریم ب�ازار در رویکردی مطلوب
و نگاهی به واقعیتها حرک�ت کند که در این
راستا بورس کاال نیز نقش پررنگی در تسهیل

معاملات محص�والت ف�والدی و حمایت از
تولیدکنندگان خواهد داشت.

رضایت از قیمتهای کشف شده

رئیس اتحادیه آهنفروش�ان نیز در خصوص
آزادس�ازی س�قف رقابت معامالت در بورس
کاال ،گفت :از زمانی که سقف رقابت معامالت
در بورس کاال آزاد شد ،قیمتها در بازارهای
آزاد نیز متعادل ش�د و کاهش یاف�ت .این در
حالی است که این قیمتها در زمانی که سقف
رقابت  5درصد بود ،در ب�ازار به صورت کاذب
تعیین میشد.
محمد آزاد ادامه داد:
پ�س از آزادس�ازی
سقف رقابت ،قیمت
پای�ه معاملات
میلگرد و تیرآهن در
ب�ورس از  2300ت�ا
 2500تومان به  3600تومان رس�ید و در واقع
ت این محصوالت 40تا 45درصد به صورت
قیم 
ظاهری افزایش یافتند؛ این در حالی است که
اگ�ر قیمته�ای کاذب در ب�ازار آزاد وج�ود
نداش�ت ،قیمتها در بورس کاال نیز افزایش
نمییافت .اما به هر حال ،خریداران بورس کاال
از قیمتهای کش�ف ش�ده راضی هستند و
معامالت با قدرت ادامه دارد.
رئیس اتحادیه آهن فروشان با اشاره به اینکه
بورس کاال بهترین ب�ازار برای انجام معامالت
است و به نفع مصرفکننده و تولیدکننده عمل
میکند ،گفت :در این بازار قیمتها به صورت
عادالنه کشف میشود و با توجه به اینکه مواد
اولیه مستقیم به دست مصرفکننده میرسد،
دست واس�طهها کوتاه میش�ود و این انتظار
وج�ود دارد که روز ب�ه روز نق�ش این بورس
پررنگ شود.
وی افزود :در کارگروه فوالد که اخیرا تشکیل
ش�د ،از معاون وزیر صنعت ،مع�دن و تجارت
درخواست کردیم که س�قف قیمتها آزاد و
کف قیمتها نیز باز شود؛ چرا که فصل سرما
در پیش اس�ت و این احتمال وج�ود دارد که
صادرات نیز به دلیل تحریمها با مشکل مواجه
شود؛ بنابراین ،این نگرانی وجود دارد که کاالی
عرضهشدهتولیدکنندگاندربورسکاال،حتی
با قیمت پایه نیز به فروش نرسد .از این رو ،باید
به گونهای عمل کرد که وقتی بازار کشش دارد،
سقف قیمتی باز باش�د و وقتی بازار ظرفیت
افزایش قیمت را ن�دارد ،کف قیمت نیز تا  5یا
 10درصد آزاد ش�ود که اگر مشتری پیشنهاد
قیمتی کمتری داش�ت ،معامله باطل نش�ود.
تمامی حاضران در این جلسه و تولیدکنندگان
نیز با این پیش�نهاد موافق بودند و امیداوریم
این دستورالعمل به بورس ابالغ شود.

محدودیت ها ،نوسان آفرین هستند

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد
نیز در خصوص آزادس�ازی قیمت در بورس کاال
گفت :زمانی ک�ه س�قف رقابت در ب�ورس کاال
محدود بود و دالر  4200تومانی مبنای محاسبه
قیمت پایه قرار میگرفت ،فاصله قیمتی زیادی
بین بازار آزاد و بورس کاال ایجاد شده بود که این
موضوع خ�ود ایجادکننده نوس�ان در بازار بود.
رضاشهرستانیافزود:
انجمنتولیدکنندگان
فوالد این موضوع را به
طور ج�دی پیگیری
ک�رد و در آخری�ن
جلسهای که با حضور
معاون وزیر تشکیل شده بود ،درخواستی مبنی
بر این مط�رح کرد که س�قف رقاب�ت معامالت
بس�یاری از محصوالت ف�والدی آزاد ش�ود .در
نتیجه،قراربراینشدکهمحصوالتازمحدودیت
سقف رقابت خارج شوند .این امر موجب شد که
فاصله قیمتها بین بازار رقابتی بورس و بازار آزاد
ت نزدیکتر
کمتر و قیمتهای ب�ورس ،به واقعی 
ش�ود .وی ادامه داد :نتیجه این شد که با کشف
قیمت مناس�بتر در ب�ورس کاال ،اف�رادی که
محصوالت فوالدی را با اهداف سرمایهگذاری و با
قیمتکمترخریداریمیکردندومنتظرفرصتی
برای افزایش قیمت در ب�ازار آزاد بودند تا آنچه
خریداری کرده بودند را به فروش برسانند ،این
فرصت و حاشیه سود را از دست بدهند .از این رو،
با کاهش تقاضا ،تولیدکنندگان واقعی با خیالی
آس�ودهتر به مواد اولیه مورد نیاز خودرسیدند.
شهرستانیافزود:تاپایانسالجاری 25میلیون
تن تولید فوالد تولید خواهد ش�د که نسبت به
سالگذشتهوتولید 22میلیونتن3،میلیونتن
افزایش دارد .این در حالی اس�ت که طی س�ال
گذشته 15 ،میلیون تن مصرف وجود داشت و به
نظر میرسد در سال جاری با توجه به رکودی که
وجود دارد ،مصرف داخلی کشور کاهش داشته
باش�د .بنابراین ،دولت باید برنامه بسیار جدی
برای رفع موانع صادرات داشته باشد و کمک کند
که تولیدکنن�دگان بی�ن  12ت�ا  13میلیون تن
صادرات داشته باشند .عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان ف�والد در پایان بی�ان کرد :نظر
فعاالنبازارفوالدبهدرستیایناستکهصادرات
در صورتی قابل انجام خواهد بود که ابتدا نیاز بازار
داخلیتامینشودوسپس،مازادمصرفداخلبه
صادرات برسد .این مقدار مصرف داخل را وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید با توجه به آمارها و
بدون آزم�ون و خطا تعیین کن�د و به واحدهای
تولیدی اجازه خرید از بورس کاال را ارائه دهد .از
س�وی دیگر ،برای ش�رکتها نیز مقادیری که
موظف هس�تند در بورس کاال عرض�ه کنند را
مشخص و مابقی را صادر کنند.

صنعتیومعدنی

کارشناسان تامین مالی صنایع از بورس کاال را بررسی کردند

هدایت نقدینگی

به سـمت تـولید

مهدیه انوشه

همه بازارهای کاالیی نظامند در دنیا به دلیل
ماموریتهای خاص و مه�م ،جایگاه ویژهای
در اقتصاد دارن�د .بورس کاالی ای�ران نیز از
این قاعده مس�تثنی نیست .به این ترتیب از
مهمترین اهداف و مس�وولیتهای این بازار
کاالیی نظامند کش�ور میتوان به ش�فافیت
قیمتی،کش�ف قیمت منصفانه ،دسترس�ی
عادالن�ه و براب�ر فعاالن ب�ازار به
محصوالت و

همچنین تامین مالی مبتنی بر کاال اشاره کرد.
ب�ورس کاال ب�ا هدف کش�ف قیمت درس�ت
محصوالت و رس�یدن س�ود حاصل از تولید
به تولیدکنندگان به وجود آمد تا محصوالتی
ک�ه در ای�ن ب�ورس معامل�ه میش�وند ،از
قیمتگذاری دستوری در امان باشند.
بررس�ی عملکرد ب�ورس کاال ط�ی یک دهه
گذشته نش�ان میدهد با فعالیت این بورس،
بازارهای�ی ک�ه
ب�دون هیچ
معی�ار و

قاعدهای فع�ال بودند ،وارد ی�ک چار چوب
مش�خص ،ش�فاف و قانون�ی ش�دند و تالش
ش�د تا بازار س�یاه ،قیمت گذاریه�ای غیر
منطقی و ایجاد رانت از ای�ن محل به حداقل
برسد .همچنین ناگفته نماند که از بستر این
بورس ،تولیدکنندگان و صنعتگران میتوانند
بس�یاری از مش�کالت خود را برطرف کنند
که یکی از آنها تامین مالی اس�ت .بورس کاال
ابزارهای کاربردی زی�ادی دارد که به اعتقاد
کارشناسان با توس�عه این ابزارها و افزایش
عمق و تعداد فع�االن در این ابزارها ،ش�اهد
س�هولت در تامین مال�ی و رفع بس�یاری از
دغدغههای فعاالن صنایع از جمله نوسانات
قیمتی و تامین مواد اولیه در آینده ،خواهیم
بود.

تزریق نقدینگی به تولید از مس�یر بورس
کاال

امی�ر تق�ی خ�ان تجریش�ی ،مدیرعامل
س�رمایهگذاری صنع�ت و مع�دن در
خصوص مزیتهای ب�ورس کاال برای
تامین مالی به «پی�ام اقتصادی
بورس کاال» گف�ت :تامین
مالی از طریق بورس کاال
یک ویژگ�ی مهم دارد و
آن وجود یک کاالی
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فیزیکی در جریان این روند است تا بر مبنای
آن انتش�ار اوراق انج�ام ش�ود و تامین مالی
پشتوانه کاالیی دارد که این کاال میتواند هر
کاالیی اعم از فوالد ،س�نگ آهن ،محصوالت
پتروشیمی و یا هر نوع کاالی دیگری باشد.
همچنی�ن اب�زاری
همچون اوراق سلف
م�وازی اس�تاندارد
باع�ث میش�ود
نقدینگی راکدی که
در سیس�تم بانک�ی
فریز ش�ده ،در اختیار تولیدکنن�دگان برای
محصوالت مشخص قرار بگیرد .وی در ادامه با
تاکید بر اینکه توس�عه تامین مال�ی از طریق
ب�ورس کاال و اس�تفاده از ابزاره�ای متن�وع
نیازمند زمان بیش�تری است ،گفت :با تقویت
فرهنگس�ازی و آش�نایی فع�االن صنایع با
مزایای تامین مالی از بورس کاال ،به طور قطع
صنعتگران و تولیدکنن�دگان بورس کاال را به
عنوان بهترین گزینه خود ب�رای تامین مالی
انتخاب میکنند.
تجریش�ی به دو ابزار اوراق س�لف م�وازی و
گواهی سپرده در بورس کاال برای تامین مالی
اش�اره کرد و گفت :در حال حاضر این دو ابزار
بیشتر از سایر ابزارها به طور خاص برای تامین
مالی از طریق بورس کاال استفاده میشود.

دسترسی آسان به اطالعات بازار

مدیرعامل س�رمایهگذاری صنع�ت و معدن
در تشریح دیگر مزیتهای بورس کاال گفت:
بورس کاال حلقه اتص�ال بخش واقعی اقتصاد
به بخش مالی است که بر پایه بستری قانونی
تبیین شده و هدف آن هدایت منابع مالی به
طور شفاف و عادالنه به سمت تولیدکنندگان
اس�ت تا از ای�ن مس�یر ،جریان س�رمایه در
اقتصاد به درس�تی حرکت کن�د .وی دو بازار
فیزیکی و مش�تقه ب�ورس کاال را باعث رونق
اقتصاد و کاهش فساد دانست و افزود :کشف
قیمت واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا ،کاهش
هزینهه�ای مبادالت به واس�طه دسترس�ی
آسان به اطالعات بازار ،افزایش نقدشوندگی
بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معامالت ،ایجاد
سازوکار تش�کیل سرمایه و س�وق دادن آن
به س�مت صنایع توجیه پذیر ،توزیع ریسک
بین س�رمایه گذاران و متقاضیان سرمایه از
جمله کارکردهای مهم بورس کاال هس�تند.
تجریشی معامالت در بستر بورس کاال را باعث
افزایش شفافیت در صورتهای مالی و کمک
به امور مالیاتی دانست و افزود :شفافیتهای
آم�اری ب�ورس کاال باعث جلوگی�ری از فرار
مالیاتی میشود .در واقع یکی از رسالتهای
اصلی بورس ها ،ایجاد ش�فافیت و جلوگیری

از فرار مالیاتی اس�ت .به گفته وی بورس کاال
مالیات بر ارزش افزوده را به طور کام ً
ال شفاف
و از طری�ق س�ازوکارهای تس�ویه و پایاپای
دریافت میکن�د .از آنجا که هم�ه فرآیندها
و دادوس�تدها در ب�ورس کاال روش�ن و قابل
رصد است ،در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی
فعاالن اقتصادی در بورس کاال توس�ط دولت
ساده تر است.

دو هدف مهم بورس کاال

مصطف�ی بیات�ی،
کارش�ناس ب�ازار
س�رمایه نی�ز در
خصوص مزیتهای
ب�ورس کاال ب�رای
مال�ی
تامی�ن
صنعتگران با تاکید ب�ر اینکه مهمترین هدف
بورس کاال ش�فافیت و کش�ف صحیح قیمت
اس�ت،گفت :این دو هدف در تقابل مس�تقیم
عرض�ه و تقاضا در بس�تر ب�ورس کاال محقق
میشود .وی درباره وسعت ارتباط بورس کاال با
صنایع و کاه�ش تضاد مناف�ع تولیدکننده و
مصرفکننده با تاکید بر اینکه شفافیت عرضه
و تقاضا در این ب�ازار با توجه ب�ه نحوه عرضه
محص�والت ،باع�ث اطمینان خاط�ر مصرف
کنندگان در خرید مواد اولیه میش�ود ،ادامه
داد :عرضهکننده هر کاالی�ی در بورس از روز
قبل اقدام به انتش�ار اطالعی�ه عرضه کرده و
جزییات عرضه را برای عموم منتشر میکند.
به طور کلی وقتی کاالیی در بستر بورس کاال
قرار است به فروش برسد ،نوع ،کیفیت ،قیمت
پایه و سایر مشخصات آن کامال افشا میشود
که یک مزیت مهم بورس کاال است.
این کارش�ناس ب�ورس کاال با اش�اره به روند
شفاف عرضه محصوالت در این بازار گفت :در
این شرایط خریدار نیز در فضایی شفاف و کامال
آگاهانه وارد عرصه رقابت میشود و براساس
اصول بازار آزاد ،در صورتی که تقاضا باال باشد،
خری�داران به رقابت میپردازن�د تا قیمت در
محیطی کامال شفاف و واقعی تعیین شود .در
شرایط عکس نیز وقتی عرضه از تقاضا بیشتر
باشد ،خریدار و فروشنده شاهد کاهش قیمت
خواهند بود.
بیاتی این روند کشف نرخ را براساس کارکرد
واقعی بورس کاال دانس�ت و اف�زود :خارج از
چنین فضایی نمیتوان کش�ف نرخی واقعی
و شفاف داش�ت .به گفته وی در صورت نبود
بورس کاال باید س�ازمانهای عریض و طویلی
برای تعیین قیمت تش�کیل میشد که در این
میان ممکن بود رانتهایی ش�کل بگیرد و یا
فروشنده با شرایط خاص محصول خود را تنها
به یک خریدار خاص واگذار کند که در جریان

همه اینها احتمال وجود فساد است.
وی با تاکید بر اینکه سازوکار بورس کاال باعث
شفافیت و کشف نرخ عادالنه است ،به مزیت
دیگر این بازار نیز اش�اره کرد و افزود :تامین
مال�ی از ب�ورس کاال نیز یک مزی�ت مهم این
بازار اس�ت که البت�ه در ب�ورس کاالی ایران
هنوز توسعه کافی پیدا نکرده و نیازمند زمان
بیشتری است.

روشهای متنوع معامالتی

این کارشناس بورس کاال به انواع معامالت از
طریق بورس کاال اشاره کرد و گفت :روشهای
معامالتی از طریق بورس کاال مشتمل بر انواع
قراردادهای سلف ،نسیه ،نقدی و آتی ،اوراق
سلف موازی استاندارد ،گواهی سپرده کاالیی،
صندوقه�ای کاالی�ی ،صندوقه�ای ارزی،
قراردادهای آتی و ابزارهای مش�تقه است که
برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در
شرف راهاندازی هستند

اوراق سلف و کارکردهایش

وی اوراق س�لف را یک�ی از روشه�ای رایج
تامین مالی در ب�ورس کاال دانس�ت و گفت.:
قراردادهای س�لف روش�ی ب�رای تأمین نیاز
نقدینگی شرکتها از راه جذب سرمایهگذاری
هس�تند .از دیگر کاربردهای مه�م این اوراق
جبران کس�ری بودجه دولتها اس�ت .بیاتی
با اش�اره به اینکه در قراردادهای سلف عادی
در بورس کاال ،ریسک نقدشوندگی و ریسک
تغییرات قیمت برای خریداران ،به دلیل نبود
ب�ازار ثانوی�ه در معامالت وج�ود دارد،گفت:
ای�ن در حالی اس�ت ک�ه قراردادهای س�لف
موازی اس�تاندارد به دلیل وجود بازار ثانویه،
ریسکهای فوق پوش�ش داده میشود و این
ابزار رفته رفته جذابیت زیادی در میان صنایع
پیدا میکند.

گواهی سپرده کاالیی و مزیت مهم آن

این کارش�ناس بازار س�رمایه به گواهیهای
سپرده کاالیی نیز اش�اره کرد و افزود :گواهی
سپرده کاالیی ،ابزار مالی است که هر بنگاهی
در ب�ورس کاالی ای�ران میتوان�د ب�ا تبدیل
موجودی انب�ار خود به گواهی س�پرده کاال و
اوراق بهادارسازی آن ،بستر الزم برای فروش
بیشتر محصوالت خود را ایجاد کند.
وی تاکید کرد :ای�ن روش ،هزینههای تأمین
مالی در بازار سرمایه را کاهش و نقدشوندگی
کاال را برای تولیدکنن�دگان افزایش میدهد.
همچنین میتوان فروش محص�والت ایرانی
در بازارهای بین المللی را به پش�توانه گواهی
سپرده کاالیی صورت داد که این موضوع نیز
در دست بررسی است.

صنعتیومعدنی

در گفت و گو با مدیران فوالد کاوه کیش مطرح شد

رضایت از شیوه جدید

تـــامیـــن مــالــی
تامین مالی بنگاههای
سحر نمایشی
اقتص��ادی یک��ی از
ماموریتهای ویژه دولتمردان برای بازار س��رمایه
اس��ت که چند س��ال اخیر نیز ش��اهد رشد حجم
تامین مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه هستیم .به
این ترتیب آن دس��ته از بنگاههای اقتصادی بزرگ
که نیازمن��د منابع مالی با حجم باال برای پیش��برد
فعالیتهای اقتصادی خود هستند و نمیتوانند به
راحتی و با نرخ مناس��ب از طریق نظام بانکی تامین
کنند ،با مراجعه به بازار سرمایه میتوانند منابع مالی
مورد نیاز خ��ود را از طریق ابزارهای مالی اس�لامی
موجود فراهم کنند .از س��وی دیگ��ر بورس کاالی
ایران نیز در میان بازارهای مالی که نقش مهمی در
اقتصاد کشور ایفا میکنند ،زمینه تامین منابع مالی
را برای بنگاههای اقتص��ادی بزرگ در حجم باال و با
نرخ مناسب فراهم کرده اس��ت .در واقع بورسکاال
توانسته با معرفی ابزار اوراق سلف موازی استاندارد
به بنگاههای اقتصادی در تامین سرمایه در گردش
کمک کند .در همین زمینه نیز در 13ش��هریور ماه
سال جاری عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد
شمش فوالد ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش ،در
نماد «ع��کاوه» به تعداد  ۸۳۲ه��زار و  ۵۰۰قرارداد
و با قیمت  ۲میلی��ون و  ۴۰۲ه��زار و  ۴۰۰ریال در
هر قرارداد ص��د کیلوگرمی با موفقیت انجام ش��د.
همچنین معامالت ثانویه این اوراق نیز از تاریخ ۱۴
شهریورماه  ۹۷آغاز شد و برای مدت یکسال تا تاریخ
 ۱۳شهریور سال  ۹۸ادامه دارد.
در همین خصوص معاون
فروش و بازاریابی فوالد
کاوه جن��وب کیش در
گف��ت و گ��و ب��ا «پیام
اقتصادی ب��ورس کاال»
عنوان کرد :بازار سرمایه
از س��الیان طوالنی مسیر رشد و پیش��رفت خود را
شروع کرده و این مسیر را ادامه میدهد.
تقی ممتازان اف��زود :ابزاره��ا ،نهاده��ا و بازارهای
مالی تنوع و توس��عه پیدا کردهاند و تنها اطمینان و
شفافیت از بازار است که میتواند تعداد سهامداران و
سرمایهگذاران را افزایش دهد و ساختارهای جدید
در بازار مالی ایجاد کند.
به گفته وی ،بورس کاالی ایران بستری است که در
آن عرضه و تقاضا و کشف قیمتها به طور شفاف و با
نظارت شکل میگیرد و طرفین در یک ساختار امن
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و دارای قوانین مشخص با یکدیگر رقابت میکنند،
همچنین با توجه به این که فضای اقتصادی کشور
با مش��کالت متعددی همچون تحریمها و ناتوانی
بانکها برای پرداخت تس��هیالت روبه روست ،این
مس��ائل منجر ش��ده بنگاههای اقتصادی بزرگ که
نیازمن��د منابع مالی ب��رای پیش��برد فعالیتهای
اقتصادی خود هستند از مسیرهای جدید و کارآمدی
همچون ابزارهای مالی اس��تفاده کنن��د که در این
مس��یر بورس کاال نیز توانسته با معرفی اوراق سلف
موازی استاندارد ،جادهای میانبر در برابر بنگاههای
اقتصادی قرار دهد.
ممت��ازان در ادامه عنوان کرد :ب��ورس کاال با هدف
کشف قیمت درس��ت محصوالت و رس��یدن سود
حاص��ل از تولید ب��ه تولیدکنندگان ب��ه وجود آمد
تا محصوالت��ی که در این بورس معامله میش��وند،
از قیمتگذاری در امان باش��ند ک��ه امیدواریم این
موضوع حتی در شرایطهای مختلف اقتصادی نیز
رعایت شود تا از واقعیتهای اقتصادی فاصله نگیریم
و فع��االن اقتصادی قدرت تصمیمگیری براس��اس
واقعیتها را داشته باشند.

اس�تقبال س�رمایه گ�ذاران از تامین مالی
در طرحها و پروژه ها

در ادامه نیز هادی طاهری ،عضو هیات مدیره فوالد
کاوه جنوب کیش در رابطه با میزان رضایت مندی
ش��رکت فوالد کاوه کیش از انتخ��اب روش تامین
مالی با انتش��ار اوراق س��لف موازی گفت :عملکرد
بورس کاال طی یک دهه گذش��ته برای همه فعاالن
صنایع مشخص بوده است ،بازارهایی که بدون هیچ
معیار و قاع��دهای فعال بودن��د وارد یک چارچوب
مشخص ،ش��فاف و قانونی ش��دند و دیگر خبری از
ایجاد قیمتگذاریهای غیرمنطقی نیست ،بنابراین
با توس��عه این ابزارها و افزایش عمق و تعداد فعاالن
در این ابزارها ،شاهد س��هولت در تامین مالی و رفع
بس��یاری از دغدغههای فع��االن صنای��ع از جمله
نوسانات قیمتی و تامین مواد اولیه در آینده ،خواهیم
بود .طاهری اظهار داشت :یکی از راهکارهای جذب
منابع مالی این است که شرکت یا نهاد تامین کننده،
ابزارهای نوین تامین مالی ایجاد کرده و تامین مالی
س��اختار یافته ،پروژهای معرفی کند تا ش��رکتها
بتوانند با دستی باز ابزار مورد نیاز تامین مالی خود
را انتخاب کنند ،بنابراین ب��ورس کاالی ایران نیز با
همین روند و توسعه ابزارهای مالی توانسته گزینه

مناسبی در میان بازارهای مالی باشد.
به گفت��ه وی ،انتش��ار اوراق س��لف م��وازی برای
ش��رکتها به دلیل س��هولت انتش��ار و هزینههای
کم ،جذاب اس��ت و تولیدکنندهها از این ابزار مالی
استقبال میکنند.
عضو هیات مدیره فوالد کاوه جن��وب کیش افزود:
امیدوارم با توس��عه انتش��ار اوراق س��لف موازی بر
پایه محصوالت مختل��ف و همچنین ایجاد تنوع در
ابزارهای مالی ،عالوه بر سرمایه گذاران ،شاهد حضور
فعاالن صنایع مختلف برای خری��د و فروش اوراق
سلف در بورس کاالی ایران باش��یم و ما نیز از روند
انتشار این اوراق رضایت داریم.
طاهری تایید کرد :واضح اس��ت ک��ه از ویژگیهای
بارز بازار س��رمایه تنوع و در واقع پتانس��یل وجود
تنوع برای فراهم کردن رضایت س��رمایهگذاران با
انتظارات متفاوت است ،پس این سیاست و توانایی
بازار مالی است که چه مقدار انگیزه مخاطبان را در
نظر میگیرد.
وی با بیان این که تاکنون در حوزه انتش��ار اوراق
سلف موازی مغفول مانده اس��ت گفت :استفاده از
ظرفیتهای این اوراق در کنت��رل و مدیریت بازار
و جذب طی��ف جدی��دی از فعاالن اقتص��ادی به
س��رمایهگذاری در این اوراق اس��ت که امید است
در آینده با قراردادن آپشنهای جدید بر روی این
اوراق ،ش��اهد جذابیت هرچه بیش��تر اوراق سلف
موازی مبتنی ب��ر کاال برای س��ایر ارکان از جمله
صنایع تکمیلی ،تاجران و فعاالن بازارهای کاالیی
باشیم.
عضوهیات مدیره فوالد کاوه جنوب کیش در ادامه
به بحث فراهم بودن زمینه الزم برای ابزارهای مالی
اشاره کرد و گفت :بهعنوان مثال الزمه اصلی فعال
بودن ابزار مالی امکان رقاب��ت در زمینه هزینههای
تامین مالی و تناسب بین ریس��ک و بازدهی اوراق
است .در سالهای گذشته در بازار بدهی ،ابزارهای
مالی متنوعی ایجاد ش��ده که فضای اقتصادی نیز
برای رشد آن فراهم است.
به گفته طاه��ری در این س��الها در زمینه تدوین
مقررات و ایجاد ابزارهای معامالتی نیز فعالیتهای
خوبی صورت گرفته است؛پتانسیلهای موجود در
بورس کاالی ایران باید با ایجاد مش��وقهایی برای
افزایش انگیزه ورود س��رمایهگذاران و فعاالن سایر
بازارها آمیخته شود تا شاهد نظم و شفافیت در عمده
فعالیت شرکتهای تولیدی باشیم.
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سامانه بورس لندن چگونه بازار طالی آسیا را تسخیر کرد

نفوذ انگلیسی

محمد رضا طهماسبی
نشریه فوکوس (ارگان فدراسیون جهانی بورسها) طی مصاحبهای با خانم «کیت ایجت» مدیر سامانه معامالت فلزات گرانبهای بورس فلزات
لندن ،آخرین وضعیت استقبال سرمایه گذاران از این سامانه و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده است که ترجمه اختصاصی این مصاحبه
را در «پیام اقتصادی بورس کاال» میخوانید.
در آستانه یک سالگی تولد سامانه
معاملات فل�زات گرانبه�ا LMEprecious
در بورس فلزات لن�دن قرارداریم در خصوص
کارکردهای ای�ن س�امانه و مزای�ای آن برای
سرمایه گذاران توضیح میدهید؟

این س��امانه منحص��را ً ب��رای انج��ام معامالت
قراردادهای آتی ش��مش طالی  100اونس��ی و
شمش  5000اونسی نقره در زیرساخت معامالتی
بورس فلزات لندن طراحی ش��ده اس��ت .بورس
فلزات لندن این محصوالت را در س��ال  2017و
به دنبال تقاضای فعاالن بازار طال و با همکاری و
پشتیبانی شورای جهانی طال (World Gold
 )Councilو بسیاری از ذینفعان بازار بین المللی
طال و با هدف تضمین نقدشوندگی و عمق بازار در
این قراردادها راهاندازی کرده است .این سامانه،
گسترهای از امکانات معامالتی ،ابزارهای متنوع
مدیریت ریسک بازار و فرصتهای معامالتی قابل
تس��ویه و تحویل در بورس را در اختیار مشارکت
کنندگان این قراردادها و فعاالن بازار قرار میدهد.
این قراردادها با هدف افزایش ش��فافیت در بازار
جهانی فلزات گرانبها و اتصال طیف وس��یعی از
فعاالن بازار به بورس ،در راستای نقدشوندگی و
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تعمیق بازار طراحی گردیده است.

وضعیت معامالت و حضور فعاالن
بازار طال در این یک س�ال پس از راهاندازی را
برای خوانندگان شرح میدهید؟

باید اذعان کنم که استقبال سرمایه گذاران خیلی
امیدوارکننده بوده و این حقیقت را میش��ود از
حجم معامالت و تع��داد موقعیتهای معامالتی
باز ( )open interestsدریافت که این موضوع
بیانگر آن است که بنیان و زیربنای این سامانه به
خوبی پیریزی شده است.
کل حجم قراردادهای مورد معامله طی یکس��ال
اول بی��ش از یک میلی��ون و  250ه��زار قرارداد
بوده ک��ه ب��ا احتس��اب قراردادهای آت��ی طال و
نقره تقریب��ا روزانه  5000قرارداد معامله ش��ده
اس��ت .موقعیتهای باز تا  4سال و نیم میتوانند
ادامه داشته باش��ند و تمایل فعاالن بازار به اخذ
موقعیتهای طویل المدت رو به فزونی هس��ت
که این امر به نوبه خود نش��ان دهنده این اس��ت
که پوشش ریس��ک و مدیریت نوس��انات بازار به
عنوان هدف اول مشارکت کنندگان در این بازار
به شمار میرود.
باید این نکته را اعالم کنم ک��ه ما از همون ابتدا،

تالش کردیم در کنار قیمتهای خرید و فروش
که حاک��ی از واقعیتهای بازار هس��تند ،میزان
نقدش��وندگی ب��ازار را از روز نخس��ت تش��کیل
موقعیت معامالتی تا سررسید  5ساله قراردادها
رو بر روی تابلوی بورس به نمایش بگذاریم.
در س��ال اول بیش��تر حجم معامالت مربوط به
معامله گ��ران اروپا و ای��االت متحده ب��ود ،اما از
ژوئن  2018و بنا بر تقاضای فعاالن بازار در آسیا،
تابلوی نقدش��وندگی قراردادهای آسیایی را هم
از س��اعت  1تا  8بامداد به وقت لن��دن و منطبق
با ساعات کاری بازارهای آسیا راهاندازی کردیم.
همچنین دو عضو تس��ویه گر جدید اوایل امسال
به  LMEpreciouisملحق شدند و قرار است
بزودی اعضای جدی��دی هم به این ح��وزه وارد
شوند.
نقش س�امانه LMEprecious
در تکمیل بازار خارج از بورس و  OTCفلزات
گرانبها چیست؟

با اینک��ه کارای��ی و ویژگیهای منحص��ر به فرد
 ،LMEpreciousاین س��امانه را ب��رای انجام
پوش��ش ریس��ک معامالت بین بانکی از طریق
زیرس��اخت قراردادهای آتی بورس فلزات لندن
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جذاب کرده ،اما انتظار ما این است که بخش قابل
توجهی از عملیات این بازار به صورت قراردادهای
دوجانبه خارج بورس��ی و  OTCباقی بماند و به
کار خودش ادامه دهد .همچنین همزمان با ایجاد
کاراییهای عملیاتی بی نظیر از طریق راهاندازی
و معامل��ه یک قرارداد آتی اس��تاندارد بورس��ی،
نیازهای خاص و سفارش��ی مش��تریان از طریق
 OTCتامین و برآورده میش��ود .ای��ن دو قالب
و زیرس��اخت معامالتی مکمل ،ب��ازار لندن را به
عنوان مرکز طراز اول بین المللی دادوستد فلزات
گرانبها در سطح جهان استحکام بخشیده است.
در واق��ع LMEprecious ،به عن��وان راه حل
حذف هزینههای مبادالت��ی اضافی بازار OTC
و به عنوان بس��تری برای رفع مش��قات گشایش
خطوط اعتباری طراحی شده که میتواند از طریق
روشهای کارآمد تسویه چند وجهی اتاق پایاپای،
اصالح ترازنامهها و گزارش دهی مالی ،بار مالی و
اجرایی معامالت فعاالن بازار را به نحو کارآمدی
کاهش دهد.
لندن قراردادهای
در این میان ویژگی تحویل در
ِ
آتی فلزات گرانبهای بورس فلزات لندن ،تس��ویه

و تحویل کارآمد بی��ن  LMEpreciousو بازار
خارج از بورس را به خوبی میسر ساخته است.
اج��رای معام�لات در  ،LMEpreciousبازار
 OTCرا از طریق ارائ��ه  %25تخفیف در کارمزد
معام�لات تلفنی دوطرف��ه که از طریق س��امانه
 LMEsmartانجام و تسویه میشود نیز حمایت
و پش��تیبانی میکند؛ از آنجایی ک��ه بخش قابل
توجهی از معامالت  OTCبص��ورت تلفنی اجرا
میشود ،این تخفیف کارمزد نشان دهنده تعهد
و وفاداری بورس لندن به روشها و سازوکارهای
کنونی بازار است.
بورس فلزات لندن اعالم کرده که
مرحله بعدی در توسعه بازار LMEprecious
معرفی قراردادهای آتی پالتی�ن و پاالدیوم و
س�پس راهاندازی قراردادهای اختیار معامله
این چهار فلز گرانبها یعنی طال ،نقره ،پالتین و
پاالدیوم است .اجرای این فاز جدید چه زمانی
خواهد بود و چه طرحهای دیگری برای توسعه
این بازار دارید؟

بله .با توجه به تقاضاهای رسیده از سوی فعاالن
بازار فلزات گرانبها در نظر داریم اوایل سال 2019

قراردادهای آپشن شمش طال و نقره را به منظور
تکمیل زنجیره محصوالت مش��تقه ب��ازار فلزات
گرانبه��ای  LMEراهان��دازی کنیم .سررس��ید
قراردادهای اختیار معامله پیش��نهادی درس��ت
منطبق با سررسید دارایی پایه یعنی قراردادهای
آتی ماهانه طال و نقره  LMEpreciousخواهد
بود که تا  24سررسید (ماه) متوالی منتشر خواهد
شد .راهاندازی قراردادهای آتی پالتین و پاالدیوم
هم برنامه بعدی ماس��ت که البته جهت طراحی
بهتری��ن وکارآمدترین ق��رارداد ب��ر روی این دو
محصول باید با فعاالن این صنف تعامل داش��ته
باش��یم و از نقطه نظ��رات آنها اس��تفاده کنیم تا
مطمئن ش��ویم نیازهای واقعی آنها در طراحی و
اجرای این قرارداد اندیشیده شده است .همچنین
امیدواریم با اجرای برنامه نقدشوندگی بازار آسیا
که به تازگی راهاندازی ش��د ،ب��ازار بورس فلزات
لندن را در این ناحیه توسعه بدیم و طیف جدیدی
از مش��تریان رو جذب کنی��م و انتظارداریم طی
ماههای آینده طبق برنامهریزی انجام شده تعداد
بیشتری از اعضای تسویه گر را به پایاپای بورس
اضافه کنیم.
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بازی قدرت در زمین نفت

هدف مصرف کنندگان بزرگ ،تضعیف اوپک است
بازار جهانی انرژی طی  10س��ال گذش��ته شاهد
تحوالت بزرگی بوده اس��ت؛ اما طی دهه آینده نیز
شاهد تحوالت بزرگتری خواهد بود.
نگاهی به آمار قیمتها نشان میدهد ،طی  10سال
گذشته میانگین قیمت نفت خام تحت تاثیر عوامل
مختلف ،مسیری ناموزون را پیموده
اس��ت به طوری که در
یک سال رقم
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نزدیک به  40دالر و در س��الی دیگ��ر بیش از 110
دالر را به ثبت رسانده است .عرضه و تقاضا از جمله
عوامل بنیادی تعیین قیمت نفت به شمار میرود.
در سوی عرضه ،تولیدکنندگان نفت در مسابقهای
بی امان به تولید نفت مشغول هستند؛ گویی ذخایر
نفتی را پایانی نیس��ت و این روند تا ابد ادامه خواهد

داشت .در سوی تقاضا نیز مصرفکنندگان (عمدتا
کشورهای توس��عه یافته و دارای فناوری برتر) قرار
دارند که با اعمال سیاستهای پیچیده میکوشند
نفت را به ارزانترین و آس��انترین روشها به دست
آورند .همین سیاستها بیشترین تاثیر را بر تعیین
قیمتنفتخامدارند.مهمترینگروهتولیدکنندگان
نفت خام که حدود یک سوم نفت مورد نیاز جهان
را تامین میکنند ،کش��ورهای عضو اوپک هستند.
سیاس��تهای این گروه ،به دلیل وجود اختالفات
گس��ترده بین اعضا ،از تاثیرگذاری
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عمیق بر روند بازار انرژی عاجز اس��ت ،به طوری که
زمزمههایی از فروپاش��ی آن نیز به گوش میرسد.
اگرچه در شرایط کنونی کسی این سخنان را جدی
نمیگیرد اما مطرح ش��دن آن را میتوان هشداری
جدی تلقی کرد .در ح��ال حاضر ،مصرفکنندگان
بزرگ بیشترین استفاده را (چه در ابعاد سیاسی و چه
اقتصادی) از این اختالفات میبرند.
«پیام اقتصادی بورس کاال» در این نوشتار به بررسی
تازهترین تحلیلها از قیمت نفت خام در سال آینده و
تحوالت پیش روی این بازار میپردازد.
نفت همچون خون حیات بخش در رگهای اقتصاد
جهان جاری است و اقتصاد جهانی همچون موجودی
زنده ،براساس میزان فعالیتهایش ،گاه نفت بیشتر
و گاه کمتر طلب میکند .اگرچه گفته میش��ود تا
چند دهه آینده ،نفت به عنوان مهمترین عامل تغذیه
اقتصاد جهان ،جایگاه خ��ود را حفظ خواهد کرد اما
بررسی روندهای احتمالی نشان میدهند که ممکن
است این جایگاه دستخوش تغییراتی شود که بدون
شک بر سطح قیمتها موثر است.

نفت  70دالری

تازهتری��ن پیش بینیه��ا حکای��ت از آن دارند که
میانگین قیمت نفت خام در س��ال  2019بشکهای
 70دالر خواهد بود .البته محدوده قیمت مورد انتظار
برای بیشتر تحلیلگران بین  60تا  75دالر است که
محدودهای منطقی به نظر میرسد اما معاملهگران
آمریکایی محدوده  53تا  83دالر را برای سال 2019
پیش بینی کردهاند .اداره اطالعات انرژی آمریکا در
گزارش چشم انداز کوتاه مدت خود میانگین قیمت
نفت در س��ال آینده را  72دالر برای هر بشکه پیش
بینی کرده است.
از اوایل سپتامبر (اواسط ش��هریور) که قیمت نفت
خام به باالترین رقم از سال  2014رسید ،روند نزولی
قیمتها آغاز شد .نمودار  1قیمت سبد نفت اوپک به
خوبی این روند را نشان میدهد.
تا پیش از ماه س��پتامبر ،تاکید اوپک بر پایبندی به
حفظ سقف تولید ،تحریم نفتی ایران و کاهش شدید
تولید در ونزوئال موجب هراس بازار از کمبود نفت در

آستانه زمستان شد که به افزایش قیمتها انجامید.
اما پس از آن ،این روند معکوس ش��د .عربستان به
عنوان بزرگتری��ن تولیدکننده اوپک ق��ول داد که
هرگونه کمبود بازار (ناشی از تحریم ایران) را جبران
کند .روسیه بر میزان تولید خود افزود .عراق و امارات
هم فضا را مناس��ب دیدند و بر می��زان تولید نفت
افزودند .آمریکا نیز بخشی از ذخایر نفت استراتژیک
خود را روانه بازار کرد .این همسویی موجب بازگشت
آرامش به بازار و کاهش قیمتها شد .هر چند روشن
نیست که این همسویی تا کجا ادامه خواهد یافت.

همکاری اجباری رقبا

آمریکا (با بی��ش از  11.7میلیون بش��که در روز)،
روسیه (با بیش از  11.3میلیون بش��که در روز) و
عربس��تان (با بیش از  10.7میلیون بشکه در روز)
بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان هستند.
همکاری این س��ه کش��ور در بازار نفت به کاهش
قیمتها کمک کرده اس��ت .اما این روند نمیتواند
ادامهدار باشد .از یک سو عربستان و روسیه به شدت
به درآمدهای نفتی وابسته هستند و کاهش مداوم
قیمت نفت ب��ه ویژه برای عربس��تان قابل پذیرش
نیست چون این کش��ور را با کسری بودجه مواجه
میکند .ش��اید به همین دلیل است که
پادشاه عربس��تان با افزایش بیرویه
تولید این کشور مخالفت کرده است.
اما ولیعهد جاه طلب و بلندپرواز وی
حاضر اس��ت برای جلب رضایت
واشنگتن چنین خطری را بپذیرد.
از س��وی دیگر ،آمریکا به عنوان
بزرگترین تولیدکنن��ده ،عنوان
بزرگترینمصرفکنندهنفترانیز
یدک میکشد .براساس آمارهای
موجود ،این کشور در سال 2017
از  84کش��ور جهان واردات نفت
خام داشته است و کانادا ،عربستان،
مکزیک ،ونزوئال و عراق مهمترین
تامینکنندگان نفت آمریکا بودهاند.
میزان مصرف روزانه نفت این کشور

نزدیک به  20میلیون بش��که در روز بوده اس��ت.
براساس برنامه کاهش وابستگی به واردات که از دوره
ریاس��ت جمهوری اوباما جدیتر شد ،آمریکا قصد
دارد با تکیه بر تولید داخل ،واردات خود را به شدت
کاهش دهد .اما نفت ارزان مانعی برای رس��یدن به
این هدف اس��ت .با وجود توسعه فناوری استخراج
و تولید نفت شیل ،این صنعت با قیمتهای پایین
هنوز هم توجیهی برای ادامه فعالیت ندارد.
آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران ،با همکاری
عربس��تان بازی خطرناک��ی را در زمین نفت آغاز
کرد اما خیل��ی زود پی برد که ادام��ه این بازی در
شرایط کنونی امکان پذیر نیست .در واقع عربستان
برخالف ادعایش قادر به تولید حداکثری و حفظ
آن در بلندمدت نیست .به بیان دیگر ،همسویی و
همکاری آمریکا ،عربس��تان و روسیه برای تامین
نفت م��ورد نیاز جه��ان در صورت ح��ذف ایران،
تنها برنامهای کوتاه مدت است .فشار بیش از حد
آمریکا به عربس��تان و دیگر اعض��ای اوپک برای
افزایش تولید خطر دیگ��ری نیز به همراه دارد که
نزدیکی سیاس��تهای اعراب به روسیه است .این
روند در بلندمدت به زیان واش��نگتن خواهد بود.
افت قیم��ت و کاه��ش درآمدهای نفت��ی ،آینده
س��رمایهگذاری برای حفظ س��طح تولید و
اکتش��اف میدانهای جدید را نیز با
خطر رو به رو میکند.
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دشواری پیش بینی قیمت ها

در سالهای گذشته ،پیشبینی قیمت نفت براساس
نوس��انهای فصلی انجام میش��د .به طور معمول،
معاملهگران میدانستند که به دلیل افزایش تقاضای
بنزین در تابس��تان ،در فصل بهار قیمتها افزایش
مییابند و پس از آن با کاهش مواجه میشوند .امروز
نمیتوان به این راحتی قیمتها را پیشبینی کرد.
در حال حاضر چهار عامل زیر بر روند قیمتها تاثیر
زیادی دارند و در برآوردها باید مورد توجه قرار گیرند.
نخست ،تولید نفت ش��یل و سوختهای جایگزین
همچون اتانول در آمریکا از س��ال  2015شروع به
افزایش کرد .براس��اس برآورد اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،میانگین تولید سوخت این کشور در اکتبر
 2018به  11.4میلیون بشکه در روز رسید .به دلیل
افزایش تولید نفت در خلیج مکزیک و نفت شیل ،اداره
اطالعات انرژی پیشبینی کرده که آمریکا تا س��ال
 2023به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل
خواهد ش��د .افزایش تولید نفت آمری��کا به معنای
کاهش واردات این کشور است که بر سطح قیمتها
تاثیر میگذارد.
دوم ،سازمان اوپک با کاهش  1.2میلیون بشکهای
تولید روزانه خود در سال  2017و ادامه آن در سال
 2018توانست از سقوط قیمتها جلوگیری کند.
پیش از آن ،در اکتبر  2014عربستان با ارائه تخفیف
به مشتریان بزرگ خود تالش کرد تا در برابر رقیب

دیرینه اش (ایران) سهم خود از بازار حفظ کند .اما
با امضای توافقنامه برجام ،ایران توانست سهم خود از
بازار جهانی نفت را افزایش دهد .عربستان همچنین
تالش کرد تا س��هم خود را در برابر تولیدکنندگان
نفت شیل آمریکا از دست ندهد .به زعم این کشور،
قیمتهای پایین موجب کاهش تولید نفت شیل و
افزایش وابستگی آمریکا به واردات میشود .عربستان
از بزرگترین تامین کنندگان نفت آمریکا به ش��مار
میرود .تغییر موازنه بین ق��درت تولید نفت ایران،
عربس��تان و آمریکا (در کنار دیگر تولیدکنندگان
اوپک و غیراوپک) از عوام��ل تعیین قیمت نفت در
سال  2019خواهد بود.
سوم ،نوس��ان ارزش دالر تاثیر مستقیمی بر قیمت
نفت دارد .در س��الهای  2014و  2015رش��د 25
درصدی ارزش دالر از جمله دالیل افت قیمت نفت
خام بود .با توجه به سیاستهای فدرال رزرو و دولت
آمریکا ،پیشبینی میشود که در سال  2019ارزش
دالر در برابر ارزهای معتبر اندکی افزایش یابد .این
اتفاق به ترمز حرکت صع��ودی قیمت نفت تبدیل
خواهد ش��د .البته انتظار میرود ،عوام��ل افزاینده
قیمت ،تاثیر دالر را خنثی کنند.
چهارم،یکپیشبینیمیگوید،رشدتقاضایجهانی
کندتر از آن خواهد بود که قبال از این انتظار میرفت.
این دیدگاه ،میانگین تقاضای جهانی نفت در سال
 2019را حدود  99.5میلیون بش��که در روز برآورد

کرده اس��ت .علت اصلی این پیشبینی ،کند شدن
آهنگ رشد اقتصادی چین و اروپا عنوان شده است.
اما پیشبینی دیگری میگوید ،با توجه به میانگین
نرخ رشد  3.6درصدی اقتصاد جهان ،تقاضای روزانه
نفت جهان در س��ال آینده به بیش از  100میلیون
بشکه خواهد رسید .بر این اس��اس ،میزان تقاضای
جهانی نفت یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت این
کاال در سال آینده خواهد بود.

 5روند تعیینکننده در بلندمدت

وب س��ایت «اویل پرایس» در گ��زارش ویژهای به
معرفی  5روند مهم و تعیینکننده که طی دهههای
آینده بازار انرژی جه��ان را تحت تاثیر قرار خواهند
داد ،پرداخته است .این روندها برای تولیدکنندگان،
مصرف کنندگان و معامله گران نفت اهمیت زیادی
دارد.
 -1ریسکهای ژئوپلتیک

در سال  2018ریس��کهای ژئوپلتیک به افزایش
قیمت نفت کم��ک کردند .چالشه��ای داخلی در
لیبی و نیجریه (تولیدکنندگان مهم نفت در آفریقا)
به کاهش تولید و صادرات نفت این دو کشور منجر
شد .ناآرامیهای سیاسی در ونزوئال (مالک بزرگترین
ذخایر نفت خام جهان) که از سال  2015آغاز شد،
میزان صادرات نفت خام این کشور را از  2.9میلیون
بشکه به 1.4میلیون بشکه در روز کاهش داد .تحریم
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جدید نفتی آمریکا علیه ایران ،ص��ادرات نفت این
کشور را از  2.8میلیون بشکه به  2میلیون بشکه تا
ماه سپتامبر کاهش داد .بحران سیاسی ناشی از ترور
روزنامه نگار منتقد عربستان ،جایگاه این کشور نزد
بسیاری از کشورها (به ویژه اعضای اوپک) را تضعیف
کرده است .در حال حاضر اوپکیها تمایل زیادی به
پیروی از سیاستهای ریاض از خود نشان نمیدهند.
در همین ح��ال ،اختالفات روس��یه و اروپا در حوزه
انرژی همچنان حل نشده است .خاورمیانه نیز هنوز
به ثبات الزم نرسیده است .با توجه به این موارد ،اگر
در این منطقه جنگ تازهای دربگیرد ،آتش آن دامن
بازار جهانی انرژی را خواه��د گرفت و قیمتها را به
شدت افزایش خواهد داد.
 -2ذخیره انرژی

ظهور انرژیهای نوین و تجدیدپذیر انقالب بزرگی در
جهان به شمار میرود .اما اتفاق بزرگ دیگری در راه
است :ذخیره انرژی حاصل از انرژیهای نو.
برای اس��تفاده از انرژیهای نو به باتری نیاز اس��ت.
بنابراین با افزایش ظرفیت تولی��د انرژیهای نو به
باتریهای دارای ظرفیت بیشتر نیاز خواهد بود .برای
نخستین بار در س��ال  2017ظرفیت ذخیره انرژی
در آمریکا به یک گیگاوات ساعت رسید .پیشبینی
میشود ،ارزش بازار باتریهای مورد استفاده برای
ذخیرهس��ازی انرژیهای نو از حدود  2میلیارد دالر
در سال  2018به بیش از  8.5میلیارد دالر در سال

 2023افزایش یابد .همچنین انتظار میرود ظرفیت
ذخیره باتریها تا سال 2023به بیش از 10گیگاوات
ساعت برسد .این روند میتواند نیاز به سوختهای
فس��یلی را کاهش دهد و در عین حال به رونق بازار
فلز وانادیوم (مورد استفاده برای تولید باتری) منجر
میشود.
 -3حفاری در آبهای عمیق

با وجود افزایش تولید نفت ش��یل ،به نظر میرسد
انقالب صنعت شیل به پایان خود نزدیک شده است.
فصل بعدی کتاب انرژی در آبهای عمیق نوش��ته
خواهد شد .بر این اساس ،پیشبینی شده است که
بین س��الهای  2020تا  2023حفاری در آبهای
عمیق موجب افزایش تولید انرژی خواهد ش��د .در
سال  2014میزان س��رمایهگذاری در این حوزه به
بیش از  300میلیارد دالر رس��ید .این رقم در سال
 2015به  155میلیارد دالر کاهش یافت اما در سال
 ،2022انتظار میرود به بیش از  200میلیارد دالر
برسد و با روشهای ارزانتر استخراج نفت ،شرکتهای
نفتی به درآمد باالیی دست پیدا کنند .شرکتهای
اکسون موبیل ،ش��ورون و بریتیش پترولیوم در این
زمینهپیشتازهستند.
-4تولیدگازطبیعی

مصرف جهانی گاز طبیعی در حال افزایش اس��ت.
براساس آمارها ،بخش گاز سه برابر سریعتر از بخش
نفت رشد میکند .اما گفته میشود ،نباید این روند

را به معنای افزایش قیمتها دانست ،چراکه گفت
میشود روشهای جدید تولید گاز ارزانتر در آمریکا از
رشد قیمتها جلوگیری خواهد کرد .در سال 2017
آمریکا به صادرکننده گاز تبدیل شد و انتظار میرود
طی دهه آینده به بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی
جهان مبدل شود .رشد جهانی مصرف گاز طبیعی بر
سطح قیمتها در بازار نفت خام تاثیر خواهد گذاشت.
 -5صادرات ال ان جی

با افزایش میزان تقاضای جهانی گاز طبیعی ،آمریکا
به دنبال تحقق یکی از رویاهای دیرینه خود ،یعنی
تبدیل شدن به بازیگر اصلی صحنه انرژی جهان است.
تحقق این رویا با افزایش صادرات گاز ال ان جی میسر
میشود .در سال Sabin Pass،2016به بزرگترین
ترمینال صادرات گاز ال ان جی آمریکا تبدیل شد .از
آن زمان تاکن��ون ،آمریکا  12پ��روژه گاز ال ان جی
جدید با ظرفیت صادرات روزان��ه  15میلیارد فوت
مکعب به تصویب رسانده است .آژانس بین المللی
انرژی پیش بینی کرده که ب��ازار گاز طبیعی جهان
تا سال  2040با  45درصد رشد مواجه خواهد شد.
بزرگترین رقبای آمریکا در این زمینه ،روس��یه و
قطرهستند.
نمودار  ،2پیش بینی اوپک از میزان تقاضای جهانی
انرژی براساس نوع سوخت در فاصله بین سالهای
 2015تا  2040را نش��ان میدهد( .ارقام براس��اس
میلیون بشکه معادل نفت خام در روز هستند).

(نمودار )1

(نمودار )2
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زعفران 2020

در حال حاضر دنیا به سوی جداسازی بازار زعفران با
توجه به اشکال مختلف آن حرکت میکند؛ بازارهای
زعفران رشتهای ،پودر و مایع به صورت خردهفروشی،
بر حسب تاریخ مصرف برای مصرف غذایی در حوزه
آش��پزی ،تولید محصوالت لبنی و قنادیها کاربرد
داشته و به عنوان عطردهنده چای نیز از آن استفاده
میش��ود؛ این گیاه همچنین در حوزه محصوالت
پزشکی و داروسازی و آرایشی و بهداشتی (مراقبت
از پوست ،مراقبت از مو) نیز کاربرد دارد.
در سال  ،2015بازار زعفران برای کشورهای هدف
(هلند ،ایران ،آمریکا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،اسپانیا،
چین ،بلژیک ،لوکزامبورگ و ایتالی��ا) تقریبا 350
میلیون دالر ارزش داشت که انتظار میرود این رقم تا
پایان سال  2021تقریبا به  480میلیون دالر برسد.
در حالی که در دوره پیشبینی نرخ رش��د ترکیبی،
س��االنه  5.3درصد ب��رای آن ثبت ش��ده اس��ت،
انتظار میرود تا اواخر س��ال  ،2026ب��ازار زعفران
برای کش��ورهای ه��دف تقریبا
 620میلی��ون دالر

ارزشگذاری ش��ود .بطوریکه برآورد شده است که
این بازار بین سالهای  2016تا سال  2026فرصت
افزایشی بالغ بر  270میلیون دالر خواهد داشت.
بررسی محققان حاکی از آن اس��ت که تقاضا برای
زعفران رو به باال اس��ت؛ چراکه این محصول حاوی
آنتی اکس��یدانهایی مانند زآگزانتی��ن ،لیکوپن،
آلفاکاروت��ن و بتاکاروتن اس��ت که انس��انها را از
استرس ،سرطان و انواع عفونتها محافظت میکند
و همچنین به عنوان تعدیلکننده سیستم ایمنی
بدن عمل میکند .عالوه بر این ،زعفران از کاراییهای
درمانی بسیاری برخوردار است که تقاضای آن را در
صنعت داروس��ازی افزایش میدهد .ضمن اینکه،
تقاضا برای مصرف مواد غذایی ارگانیک در دنیا روبه
افزایش است که همین عامل نیز باعث افزایش درآمد
فعاالن بازار زعفران خواهد شد.
بازار زعفران برای کشورهای هدف

تا پایان سال  2016س��هم بخش رشتهای زعفران
از نظر ارزش برای کشورهای هدف در حدود 55.8
درصد بود و پیش بینی میش��ود بخش رش��تهای
همچنان از نظ��ر ارزش در دوره پیشبینی ش��ده
نیز ب��ر دیگر بخشه��ای زعفران
غالب باش��د .با این ح��ال ،انتظار
میرود که سهم این بخش از
نظر ارزش بازاری از سال
 2016تا سال 2026
به می��زان چهار
درص��د کاهش
یابد .سهم بخش
پودر نیز تا پایان سال
 2016ارزش  38.6درصد
را به دس��ت آورد که انتظار
میرود تا پایان سال 2026
س��هم  43.7درصدی را از

نظر ارزش بازار زعفران به دست آورد .انتظار میرود
افزایش استفاده از پودر زعفران برای کاربرد صنعت
غذا و نوشیدنی و نیز در صنعت پزشکی ،باعث رشد
درآمد بخشها در طول دوره پیشبینی شده شود.
سهم ارزش بازاری بخش مایع نیز تا پایان سال 2016
به نسبت  5.6درصد پیشبینی شد که انتظار میرود
این بخش یک درصد از س��هم خود را در طول دوره
پیشبینی شده از دست بدهد.
تجزیه و تحلیل جذابیت بازار زعفران

انتظ��ار میرود که بخ��ش پودر زعفران نرخ رش��د
ترکیبی س��االنه نس��بتا باالی��ی را در ط��ول دوره
پیشبینی ثبت کند .همچنین پیشبینی میشود
بخش رشتهای احتماال نرخ رش��د ترکیبی ساالنه
 4.5درصد از لحاظ ارزش را در مدت زمان پیشبینی
شده ثبت کند .بخش مایع نیز رشد متوسطی را نشان
میدهد و مقدار نرخ رشد ترکیبی ساالنه  3.1درصد
را از نظر ارزش در طول دوره پیشبینی شده به ثبت
برساند که در دسترس نبودن و کم بودن محصوالت
به ص��ورت مایع ممکن اس��ت رش��د درآمد بخش
مربوطه را در دوره پیشبینی شده کاهش دهد.
پیش بینی و تحلیل بازار زعفران ایران

در سال  ،2015بازار زعفران در ایران تقریبا به میزان
 220میلیون دالر ارزش داشت که انتظار میرود تا
پایان س��ال  2021این رقم به بیش از  300میلیون
دالر برسد .احتماال بازار زعفران ایران در اواخر سال
 2026نزدیک به  400میلیون دالر ارزش داش��ته
باشد و نرخ رش��د ترکیبی س��االنه را در مقایسه با
مدت زمان پیش بینی ش��ده  5.7درصد ثبت کند.
البته برآورد شده بود که در سال  2016ارزش بازار
زعفران ایران به طور مطل��ق نزدیک به  15میلیون
دالر و بیشتر از س��ال  2015باشد؛ همچنین پیش
بینی میشود بین سالهای  2016تا  2026امکان
افزایش تقریبا  180میلیون دالری برای ارزش بازار
زعفران ایران فراهم شود.
آثار منفی تولی�د زعفران تقلبی ب�ر بازار طالی
سرخ

رش��د بازار جهانی زعفران به دلی��ل تولید زعفران
جعلی تحت تاثیر قرار میگی��رد .زعفران تقلبی در
قیمتهای بسیار پایین فروخته میشود که بر رشد
کلی بازار تاثیرگذار است .تجارت زعفران تقلبی بر
تصمیمگیری خریدار و مصرفکننده اثر داش��ته و
بر حسن نیت تولیدکنندگان تاثیر منفی میگذارد.
عالوه بر این ،با کاهش اعتبار بازار ،نبود مقررات دولتی
و گامهایی جهت کنترل جری��ان زعفران تقلبی در
بازار ،انتظار میرود در طول دوره پیشبینی ،رش��د
بازار تحت تاثیر قرار گرفته و محدود شود.
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«رابوبانک» برای سال  2019پیش بینی کرد

 3عامل بی ثباتی بازار کشاورزی
س��ازمان خوارب��ار و
پرویز امانیان
کش��اورزی ملل متحد
(فائو) بر این باور است که تولید جهانی گندم در فصل
کشت  2018-2019میالدی با کاهش  4.3درصدی
مواجه میشود .بر این اساس پیش بینی میشود ،کل
تولیدگندمجهانبه 728میلیونتنبالغشود.استرالیا،
چین ،روسیه و ناحیه یورو از دالیل اصلی کاهش تولید
گندم هستند و میتوان گفت ،این کشورها دلیل اصلی
کاهش تولید در چشم انداز جهانی نیز به شمار میروند.
تولید در آمریکای جنوبی و شمالی با افزایش پیش بینی
شده است .در عین حال برآورد میشود ،مصرف جهانی
گندم برای تولید غذا یک درصد بیشتر شود .با توجه به
اینکه پیش بینی میشود ،تولید جهانی گندم از میزان
مصرف کمتر شود ،بنابراین ذخایر جهانی گندم در سال
 2019کاهش خواهد داشت.

پیش بینی رابوبانک

«رابوبانک» یکی از موسسههای مالی تخصصی در
زمینه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی با اشاره به
عوامل تهدیدکننده ثبات قیمت مواد غذایی در سال
 2019اعالم کرد :سه عامل میتواند ثبات قیمتها را
تحت تاثیر قرار میدهد .این بانک در گزارش ساالنه
خود با بررسی چش��م انداز  15محصول کشاورزی
همراه با گوشت قرمز و غذاهای دریایی در سال2019
اعالم کرد :در حالی که محی��ط قیمتی محصوالت
کش��اورزی کم نوس��ان باقی میماند ،اما تنشهای
ژئوپلیتیکی ،سیستم آب و هوایی النینو و بیماریهای
موثر بر دام میتواند سبب بروز بی اطمینانی به چشم
انداز  2019شود .رابوبانک با اشاره به وضعیت سویا در
سال آینده بر این باور است که سویا بیشترین تاثیر را از
جنگ تجاری آمریکا و چین خواهد پذیرفت ،به طوری
که پیش بینی این بانک نشان میدهد که واردات سویا
چین به دلیل محدودیتهای تجاری به کمتر از 90

میلیون تن برسد .همچنین در صورت خرید چین از
دیگر نقاط ،کشاورزان آمریکایی با مشکل اشباع بازار
سویا مواجه خواهند شد و شاید ذخایر تا پایان سال به
دو برابر سطح کنونی بالغ شود« .استفان وگل» ،مدیر
بخش بازار کاالی کشاورزی رابوبانک در این زمینه
اظهار کرد :جنگ تجاری بزرگتری��ن تهدید برای
کشاورزان به شمار میرود و از آنجا که انتظار میرود
دالر در سال آینده قوی بماند ،این موارد در مجموع
چالشی برای بخش سویا در آمریکا خواهد بود.
با این وجود ،چینیها شاید در صورت حل اختالف
ها ،برای خرید بخشی از سویا از آمریکا اقدام کنند،
ولی بهبود کامل در این زمینه بعید به نظر میرسد.
در عین حال رابوبانک با پیش بینی شیوع تب خوکی
در آفریقا ،اعالم کرد :این مس��اله میتواند به تولید
جهانی گوش��ت خوک آسیب برس��اند و با توجه به
کاهش عرضه ،افزایش قیمت و واردات بیش��تر این
کاال ،چین متحمل زیان میش��ود .البته داس��تان
مشابهی برای گوشت مرغ وجود دارد ،به طوری که
افزایش خطر بروز آنفلوآنزای مرغی س��بب نگرانی
مصرف کنندگان و نوسان شدید در قیمتها خواهد
شد .این بانک پیش بینی کرد ،برخی بازارها به دلیل
تاثیر این مسائل شاهد تغییر مصرف به سمت گوشت
گاو و غذاهای دریایی خواهند بود .از طرفی ،رابوبانک
با اشاره به احتمال  80درصدی وقوع پدیده النینو در
نیمکره شمالی تا اواخر زمستان پیش بینی کرد ،این
پدیده میتواند باعث بی اطمینانی بیشتر نسبت به
بازار محصوالت کشاورزی شود.

افزایش سطح کشت گندم و ذرت آمریکا

براس��اس پی��ش بین��ی وزارت کش��اورزی آمریکا
( ،)USDAکش��اورزان آمریکایی در س��ال 2019
میالدی در حالی گندم و ذرت بیشتری میکارند که
سطح زیرکشت س��ویا را کاهش خواهند داد .بر پایه

این گزارش ،بعد از سال  2019سطح زیرکشت گندم
در آمریکا کاهش خواهد یافت و هرچند در سالهای
بعدی و طی دوره  10س��اله تا س��ال  2028سطح
زیرکش��ت با افزایش مواجه خواهد شد ،اما به سطح
سال  2019نخواهد رسید.
در مورد ذرت ،پیش بینی USDAنشان میدهد که
سطح کشت برای دو سال افزایش خواهد یافت .در
مورد کشت سویا هم پیش بینیها حاکی از افت سریع
در سال  2019و بعد از آن افزایش سطح زیرکشت تا
یک دهه (تا سال )2028است .سطح زیرکشت گندم
آمریکا در سال  2019با رشد  6.6درصدی حدود 51
میلیون جریب پیش بینی شده است .همچنین تولید
گندم این کشور در سال  2019حدود  47.8بوشل
در هر جریب پیش بینی شده است .از طرفی برداشت
ذرت آمریکا در سال  2019نیز با رشد  4.3درصدی
میلیون بوشل به 84.6میلیون بوشل خواهد رسید.

کاهش صادرات ذرت آرژانتین

همچنین وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرده
تولید ذرت آرژانتین در فصل کشت 2018-2019
به  41.5میلیون تن برسد که  500هزار تن باالتر از
برآوردهای قبلی است .همچنین پیش بینی میشود
که صادرات ذرت آرژانتین در این فصل به  26میلیون
تن برس��د که یک میلیون تن کمتر از برآورد قبلی
است .دولت آرژانتین اوایل س��پتامبر برنامه جدید
مالیاتی را اجرایی کرد که براساس آن برای صادرات
ذرت ،مالیاتی معادل  4پزو آرژانتین در هر دالر وضع
میش��ود .بر مبنای قیمتهای مبادلهای در نوامبر
 ،2018میزان مالیات معادل  10.5درصد محاسبه
شد .با وجود اینکه برنامه جدید مالیاتی دارای تاثیر
منفی بر بازده ذرت خواهد بود ،اما س��طح زیرکشت
تنها مقدار کمی نسبت به برآورد قبلی کاهش خواهد
داشت.

بیـنا لمـلـل

مدیرعامل بورس
دالیان تشریح کرد

نـقشۀچینیهـا
برای بازار دانههای روغنی

س�یزدهمین کنفرانس بین المللی روغن
و دانههای روغنی ماه گذش�ته با همکاری
و مش�ارکت بورس دالیان و بورس مالزی
در گوانگژوی چین برگزار ش�د« .وانگ
فنگ های» ،مدیرعامل بورس دالیان ،در
این رابطه ابراز داش�ت که ب�ورس دالیان
برنامههای گستردهای برای ورود به طرح
بزرگ تج�ارت ج�اده ابریش�م و کمربند
جنوب آس�یا و یک بازار بین المللی برای
معامالت دانهه�ای روغن�ی و روغن خام
براس�اس یوان چین دارد .ب�ه گفته وانگ
فنگ ،بازار دانهه�ای روغنی و روغن خام
یکی از محصوالت و قراردادهای س�نتی
بورس دالیان چین اس�ت .طی  25س�ال
گذش�ته ،بازار روغن و دانهه�ای روغنی
هم�واره در خط مق�دم بازاره�ای کاالیی
چین قرار داشته و به بخش واقعی اقتصاد
خدمات ارزندهای ارائه نموده اس�ت .این
قرارداده�ا از چن�د منظر
حائز اهمیتاند :نخس�ت
اینک�ه قراردادهای آتی
دانهه�ای روغنی یکی
از س�المترین و ب�ی
نقصتری�ن بخشه�ای
ب�ورس دالیان اس�ت که
میتوان�د ی�ک تحول
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راهبردی و بینالمللی را ب�رای این بورس
به ارمغان آورد .دوم اینکه با توجه به نقش
اقتصاد دانههای روغنی در چارچوب اقتصاد
چین ،این بخش یکی از موتورهای محرک
بازار بورس دالیان و از جمله عوامل کلیدی
موفقی�ت این ب�ورس در تبدیل ش�دن به
ی�ک مرکز مب�ادالت قرارداده�ای آتی به
ش�مار میرود .س�وم اینکه بازار دانههای
روغنی بستری برای کسب تجربه و توسعه
بر پایه ای�ن محصول و پیش�رو در نوآوری
س�ازمانی و نهادی درخصوص قراردادهای
آتی بورس دالیان بوده است .مورد چهارم
نیز ،ای�ن قراردادها درخط مقدم توس�عه
بورس دالیان ق�رار دارند .ب�ه گفته فنگ،
اقتص�اد جهانی ه�م اکنون ب�ا چالشها و
نااطمینانیهای روزافزونی مواجه اس�ت.
به طور اخص در چین ،بخش عرضه و فروش
در بازار کش�اورزی بورس دالی�ان ،تغییر
در الگوی تجارت س�ویا ،اس�تفاده از سویا
بهعنوان خوراک دام و سایر عوامل
بهطور گستردهای بازار دانههای
روغن�ی امس�ال را تح�ت تاثیر
قرار دادهان�د و ضرورتها و نیازهای
جدی�دی را در رابط�ه ب�ا
ایجاد تحوالت بیش�تر و
عمقیتری در کارکردهای
بازار قراردادهای آتی دانههای
روغنی و روغ�ن خام مطرح
ساخته است .در این بستر،
بورس دالیان از ابتدای سال
جاری ،خود را ب�ا تغییرات و
تح�والت بازاره�ای نقدی و

نیاز ش�رکتها وفق داده و این روند بهبود
و کارایی را با عمق بخشی به ابعاد این بازار
تداوم بخشیده است .یکی از این اقدامات،
توسعه و گسترش بازار قراردادهای اختیار
دانهه�ای روغنی ،بین الملل�ی نمودن این
بازار و ایجاد و تقویت ساختاری بورسی بر
پایه محصوالت متنوع و بیمحدودیت برای
حضور س�رمایهگذاران داخل�ی و خارجی
اس�ت .در حوزه مدیریت ریسک و پوشش
نوس�انات بازار ،بورس دالیان در نظر دارد
نس�بت به راهان�دازی و ایج�اد پرتفوهای
سرمایهگذاری در اختیار معامله بر روی این
محصوالت ،افزایش سفارش�ات معامالتی،
بهینهسازی بازارس�ازی در این قراردادها
و همچنین افزایش معاملهگ�ران از طریق
کاه�ش هزینهه�ای مبادالت�ی و ارتق�ای
کارایی ب�ازار گام بردارد .در همین راس�تا،
بورس دالیان در نظر دارد طی دو اقدام مهم
نسبت به توسعه همه جانبه این بازار اقدام
نمای�د؛ گام اول راهان�دازی قرارداده�ای
س�ویای درجه  ،1س�ویای دو و روغن پالم،
و گام بع�دی ،را هان�دازی قرارداده�ای
دانههای روغنی بر پایه تسویه یوآنی برای
سرمایهگذاران و مشتریان خارجی .در این
راستا ،تدوین مقررات جدید برای این بازار
با رویکرد تسهیل حضور مشتریان خارجی
و داخلی در دستور کار قرار دارد .در تکمیل
این فرآیند ،بورس دالیان امس�ال اقدام به
راهاندازی "طرح تضمین درآمد کشاورزان"
نموده که حدود  300هزار تن سویا 8 ،هزار
خانوار و  64تعاونی کش�اورزی را پوش�ش
داده است.
در کنار ای�ن اقدامات ،طرحه�ای دیگری
همچون گس�ترش طرح قراردادآتی بیمه
و توس�عه زمینه�ای کش�اورزی و مراکز
جمعیتی روس�تایی در دس�ت اج�را قرار
دارد .مدیرعامل بورس دالیان در پایان به
طرحهای دیگر این ب�ورس برای پذیرش و
راهاندازی ق�رارداد آتی غلات تراریخته،
اختی�ار معامل�ه ذرت ،توس�عه پژوه�ش،
راهاندازی قرارداد آتی برن�ج گرد ،فلفل و
اختیار معامله سنگ آهن اشاره کرد.
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بررسی روند قیمت کاال و سهام شرکت ملی مس ایران

اهمیت آمارهای بورس کاال
در تحلیل بازار سهام

در این س�ری از مقاالت سعی شده اس�ت رابطه بین سه مولفه
قیمت محصوالت ،حجم فروش محصوالت و قیمت سهام برخی
شرکتهای حاضر در بازار سهام که محصوالتشان را در بورس
کاالی ایران نیز عرضه می کنند را به صورت آماری تفسیر کنیم.
در واقع به این سئوال که آیا قیمتهای محصوالت در بورس کاال
رابطه ای با قیمت سهام شرکت مورد نظر در بورس اوراق بهادار
دارد یا خیر پاسخ داده می شود .اگر ارتباطی بین قیمتها وجود
دارد ،آیا آن را میتوان با یک رابطه آماری نشان داد یا اینکه آن
را به صورت آماری تفس�یر کرد؟ در دو مقال�ه قبلی که در پیام
اقتصادی بورس کاال منتش�ر ش�د ،ش�رکتهای فوالد مبارکه
اصفهان و پتروشیمی شازند مورد بررس�ی قرار گرفتند که در
این مقاله ،شرکت ملی مس ایران مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدمه

شکور علیشاهی

سرمایه گذاران در بازار سرمایه هر روز با س�ه چالش بزرگ خرید ،نگهداری یا فروش س�هام های مورد معامله در بورس اوراق بهادار روبرو
هستند .برای اینکه فعاالن این حوزه با چالش های پیش رو دست و پنجه نرم کنند ،عالوه بر مطالعه روزانه اخبار و بررسی شرایط کالن اقتصادی
به تحلیل های مختلف اعم از تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا آماری روی می آورند .تمامی تحلیل ها از هر نوع که باش�د درصدد پاسخگویی به
دو پرسش بزرگ برای راهنمایی سرمایه گذار جهت مواجهه با سه چالش مطرح شده است .س�ئوال اول :آیا قیمت فعلی سهم برای خرید یا
نگهداری ارزنده است؟ و سئوال دوم هدف قیمتی سهم در آینده چه خواهد بود؟
یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت سهام مبلغ فروش شرکت است که در صورت سود و زیان به آن اشاره می شود .مبلغ فروش از دو
مولفه حجم فروش محصوالت و قیمت فروش تشکیل شده است .یافتن رابطه ای بین قیمت و حجم محصوالت شرکت که در بورس کاال معامله
می شود و قیمت سهام می تواند با دو هدف بزرگ انجام پذیرد .اول اینکه رابطه بین بورس کاال و بورس اوراق بهادار را روشن کرده و تاثیر این
دو بازار را روی یکدیگر نشان دهد و فعاالن بازار سرمایه را با منبع جدید تحلیلی آشنا کند .دوم اینکه روش تحلیلی جدیدی را به تحلیلگران
ارائه می دهد تا سرمایه گذاران را به وسیله آن بهتر راهنمایی کنند .این مهم که بخشی از پاسخ سئواالت مطرح شده در بازار سرمایه را می
توان در بورس کاال یافت موضوع جدیدی نیست اما یافتن رابطه ای آماری و استفاده از داده های بورس کاال جهت پیش بینی قیمت می تواند
آغاز راهی باشد که اهمیت بورس کاالی ایران را بیش از پیش نشان دهد.

تحلیل
انواع محصوالت
شرکت صنایع ملی مس ایران

مسمفتول

محصوالتشرکت
صنایع ملی مس ایران

انواع مس
کم عیار

کنسانتره
فلزاتگرانبها

سولفور
مولیبدن

مسکاتد

 .3بررسی رابطه قیمت محصوالت عرضه شده توسط شرکت با قیمت سهم در بورس اوراق بهادار
 .3.1بررسی کل محصوالت

 .3.1.1بررسی حجم معامالت در بورس کاال
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روند قیمت آماری سهام شرکت صنایع ملی مس ایران در بورس اوراق بهادار و میانگین قیمت آماری محصوالت آن در بورس کاالی ایران هر دو

صعودی است و به نظر می رسد در طول زمان برآیندی هم جهت دارند .البته میانگین قیمت آماری محصوالت در بورس کاالی ایران با نوسات
شدیدتری نسبت به قیمت آماری سهام حرکت کرده است .این موضوع را می توان به نوسانات قیمت جهانی مس نسبت داد.

در ادامه با این فرض که تغییرات قیمت سهام معلول تغییرات قیمت محصوالت شرکت است ،با استفاده از روابط آماری به بررسی شدت و میزان

این رابطه می پردازیم.

شکل  :4بررسی رابطه خطی بین میانگین قیمت آماری کل محصوالت عرضه شده توسط شرکت در بورس کاال با قیمت آماری سهام در بورس اوراق بهادار
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تحلیل

جدول شماره 1
نام محصول

R2

شدت رابطه

PValue

در سطح اطمینان %95

کل محصوالت

%52.1

متوسط

0.000

معنادار

انواع مس کاتد

%66.5

متوسط رو به قوی

0.000

معنادار

سولفور مولیبدن

%73.1

قوی

0.000

معنادار

کنسانتره فلزات گرانبها

%40.2

متوسط رو به ضعیف

0.000

معنادار

انواع مس کم عیار

%28.7

ضعیف

0.000

معنادار

مس مفتول

%67.4

متوسط رو به قوی

0.000

معنادار

جدول شماره 2
نام محصول

R2

شدت رابطه

کل محصوالت

%53.0

متوسط

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.054

بی معنا

انواع مس کاتد

%80.1

قوی

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.000

معنادار

سولفور مولیبدن

%73.4

قوی

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.309

بی معنا

کنسانتره فلزات گرانبها

%40.8

متوسط رو به ضعیف

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.368

بی معنا

انواع مس کم عیار

%29.8

ضعیف

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.249

بی معنا

مس مفتول

%80.3

قوی

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.000

معنادار

نام محصول

R2

در سطح
PValue
 PValueدر سطح
شدت رابطه
 Totalاطمینان  Constant %95اطمینان %95

PValue
commodity
Price

PValue
در سطح
اطمینان Volume %95

در سطح
اطمینان %95

کل محصوالت

%58.4

متوسط

0.000

معنادار

0.818

بی معنا

0.000

معنادار

0.001

معنادار

مس کاتد

%69.2

قوی

0.000

معنادار

0.003

معنادار

0.000

معنادار

0.007

معنادار

سولفور مولیبدن

%73.1

قوی

0.000

معنادار

0.702

بی معنا

0.000

معنادار

0.862

بی معنا

متوسط
رو به ضعیف

0.000

معنادار

0.667

بی معنا

0.000

معنادار

0.007

معنادار

انواع مس کم عیار

%28.8

ضعیف

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.851

بی معنا

مس مفتول

%70.6

قوی

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.000

معنادار

0.000

معنادار

کنسانتره فلزات گرانبها %45.2
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PValue
در سطح
 PValue Linearدر سطح اطمینان %95
PValue Total
Quadratic
اطمینان %95

در سطح
اطمینان %95
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