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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

بورس به شکل عمومی و بورس کاال به طور خاص
یکی از محورهای مهم در ش��فافیت است .در این
بخش عرضه و تقاضا به صورت ش��فاف ارائه ش��ده
و ضمن افزایش کیفیت و استانداردس��ازی تولید،
تعادل قیمتها را به صورت بینالمللی با بازارهای
خارجی در پی دارد .در این بین سیستمهای نظارتی
و مالیاتی هم به صورت ش��فاف میتوانند وظایف
خود را انجام دهند.
بر این اس��اس ،هدف از ایجاد مجموع��های به نام
«بورس کاال» کشف قیمت کاالها براساس رویکرد
عرضه و تقاضا بوده و هست .این یکی از کارکردهای
بسیار مهم بورس کاال در بازار س��رمایه است تا به
تعادل منطقی در مکانیس��م عرضه و تقاضا کمک
کند و ب��ه دنب��ال آن عرضهکنن��ده و تقاضاکننده
بتوانند بدون مش��کل در بخشهای مختلفی مثل
محصوالت پتروشیمی ،کشاورزی و صنعتی فعالیت
کنند.
گسترش بورس کاال طی س��الهای اخیر و عرضه
کاالهای مختل��ف از طریق آن نش��ان میدهد که
بورس کاال میخواهد به بازاری بزرگتر و بینالمللی
تبدیل شود که سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران نیز طی این س��الها حمایت
الزم را جهت برقراری و پای��داری این بورس انجام
داده اس��ت .در حقیقت به هر میزان که ش��فافیت
و س�لامت اقتصادی افزایش یابد ،به همان میزان،
آرامش و ثبات اقتصادی ایجاد شده و زمینه جذب
س��رمایهگذاری داخل��ی و خارجی بیش��تر فراهم
میآید.
در ط��ول یک دهه فعالی��ت ب��ورس کاال ،این بازار
جایگاه مهمی در اقتصاد کشور پیدا کرده و از آنجا
که تاکنون اقدامات خوبی در زمینه کش��ف واقعی
قیمتها و شفافیت در آمارها داشته است ،بر همین
اس��اس عرضه محصوالت مختلف در بورس اقدام
مهمی به شمار میرود.
گرچه در بحث کش��ف قیمتها نکته اساسی این
است که نباید به شکل دستوری عمل شود؛ چراکه
اگر هر عملی در حوزه نظارت به ش��کل دستوری
باشد ،بازار به سمت غیرشفاف بودن خواهد رفت .در
این رابطه بورس کاال وظیفه نظارت و تأمین منافع
تولیدکننده ،عرضه کننده و متقاضیان و خریداران

را دارد .با همه این تفاس��یر اگر نهادهای مختلف از
س��ازوکار بورس کاال حمایت جدی و عملی داشته
باش��ند ،به طوری که محصوالت مختلف با تمرکز
در این بورس مورد معامل��ه قرار گیرند ،تابلوی این
بورس میتواند به مرجع قیمتی کاالها در بازارهای
بینالمللی تبدیل شود.
در این رابطه ،باید بپذیریم که جایگاه بهتری در دنیا
و به ویژه در منطقه در حوزه معدن و صنایع معدنی
داش��ته باش��یم که زنجیره فوالد یکی از مهمترین
بخشهای آن اس��ت .محصوالت فوالدی از س��ال
 ۱۳۸2در بورس کاالی ایران عرضه ش��ده و بحث
بورس کاال و به ط��ور کلی فعالی��ت همه بورسها
یکی از محورهای اساس��ی اس��ت که میتواند در
شفافسازی و سالمت اقتصادی کشور و جلوگیری
از رانت و فس��اد در کش��ور نقش مهمی ایفا کند؛
بنابراین ب��ا توجه به مزیتهایی ک��ه در این بورس
وجود دارد ،عرضه محصوالت صنایع مختلف به ویژه
فوالد در بورس کاالی ایران هم به نفع تولیدکننده
و هم به نفع مصرف کننده است.
افزون ب��ر این ،نبای��د فرام��وش کرد ک��ه عرضه
محصوالت در بازارهای خارج از بورس کاال ،سبب
بروز مشکالتی در قیمت فروش محصوالت توسط
تولیدکنندگان میشود و در نهایت زمینه انحصار
در خرید را به وجود میآورد؛ بنابراین باید از امکانات
و شفافیت بورس کاال اس��تفاده کرد و در مسیری
روشن در اقتصاد گام برداشت.
در مجم��وع اینکه ،بورس کاال در س��ال حمایت از
کاالی ایرانی ،س��ه امتیاز مهم در راستای حمایت
از تولید و کاالی ایرانی ایجاد میکند؛ اولین امتیاز
این است که بورس ،شفافیت اقتصادی را در کشور
افزایش میدهد .در بیان دومین مزیت آن نیز باید
گفت عرضه کاال در این ب��ازار به نفع تولیدکننده و
توأمان مصرف کننده است ،چرا که وجود آن مانع
از داللبازی و واس��طهگریهای مخرب میشود.
س��ومین مورد نیز ایجاد س�لامت رفتار اقتصادی
بین تولیدکننده و مصرف کننده در بس��تر بورس
کاالست .بر همین اساس ،به طور قطع هر آنچه اعم
از کاال و نیز سایر ابزارهای مالی مبتنی بر کاال وارد
بورس کاال شود ،به شفافیت قیمتی و به طور کلی
شفافیت اقتصادی کمک میکند.

 3گام حمایتی
بورس کاال
مهدی کرباسیان

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

6

7
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

برای نخستین بار در جهان

بازار آتی زعفران راهاندازی شد
برای نخس��تین ب��ار در جهان ،چهارش��نبه دوم
خردادماه  1397قرارداد آتی زعفران با استقبال
فعاالن و مس��ئوالن بخش کش��اورزی در بورس
کاالی ایران راهاندازی شد تا از این پس نام زعفران
نیز در کنار سکه طال بر تابلوی معامالت آتی نقش
ببندد.
به گفته کارشناس��ان ب��ازار س��رمایه ،این اولین
بار است که کش��ور ما برای محصولی که در دنیا
رقیبی برای تولید ندارد دس��ت ب��ه ایجاد ابزاری
میزند که میتواند ای��ران را به مرجع قیمت یک
محصول آن هم از طریق تابلوی معامالت بورس
مبدل کن��د .این اتفاق در دنیا مرس��وم اس��ت و
عموماً وقتی کش��وری در تولید ی��ک محصول از
مزیت باال برخوردار اس��ت ،سعی در تأثیرگذاری
بر قیمته��ای جهانی و در اختی��ار گرفتن نبض
ب��ازار آن کاال دارد .ه��م اکن��ون ،دوم خردادماه
س��ال  97در تقویم رویدادی بورس کاالی ایران
به طالی س��رخ اختصاص داده شده است؛ روزی
که معامالت آتی این محصول ارزشمند راهاندازی
شد .طی این روز یک هزار و  ۲۷قرارداد به ارزش ۷
هزار و  ۹۶میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت
تا روزی سراس��ر زعفرانی برای معامله گران تاالر
نقرهای رقم بخورد.
در مراسم افتتاح رسمی این معامالت «علیاکبر
مهرف��رد» مع��اون وزی��ر جه��اد کش��اورزی،
«محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیس��یون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی« ،ش��اپور
محمدی» رییس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار
و جمعی از مس��ئوالن ب��ازار س��رمایه و بخش
کشاورزی کشور حضور داشتند.

پای�ان رقاب�ت منف�ی صادرکنندگان
زعفران

علیاکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در
مراسم راهاندازی معامالت آتی زعفران در بورس
کاالی ایران گفت :سال گذشته  ۳۳۶تن زعفران
در کش��ور تولید و از این مق��دار  ۲۳۶تن صادر

شده است ،بر این اساس  ۲۰تا  ۲۵درصد زعفران
تولیدی در داخل مصرف شده و حدود  ۸۰درصد
آن نیز صادر میشود.
مهرفرد با بی��ان اینکه زعفران در ایران بیش��تر
به عنوان خوراک و در دنیا عموم��اً به عنوان دارو
اس��تفاده میش��ود ،افزود :ما در خص��وص بازار
زعف��ران دو چالش ب��زرگ داریم ک��ه در تالش
هس��تیم با همکاری بورس کاالی ایران تا حدود
زیادی این دو چالش را برطرف کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :چالش اول
به خرد بودن کشاورزان بر میگردد؛ این کشاورزان
نقدینگی کافی ندارند و به همین دلیل به محض
برداشت محصول ،اقدام به فروش آن میکنند .به

این ترتیب ۹۰ ،درصد زعفران جهان وقتی روانه
بازار میش��ود ،به طور حتم با افت قیمت مواجه
شده و این واس��طهها هس��تند که از این فرصت
استفاده میکنند.
وی عنوان کرد :وزارت جهاد کش��اورزی موظف
اس��ت از این کش��اورزان حمایت کند که در این
راس��تا طی س��ال  ۹۶س��ازمان مرک��زی تعاون
روستایی در اقدامی ویژه  ۶۷تن زعفران خریداری
کرد که این اتفاق مانع از افت کاذب قیمت زعفران
و رسیدن سود واقعی به کش��اورزان خرد شد؛ به
عبارتی اگر این خری��د بزرگ صورت نمیگرفت،
تمام  ۱۵۰هزار هکتار زمین و هزاران کشاورزی
که یک س��ال برای تولید زعفران زحمت کشیده

بودند ،آسیب جدی میدیدند.
«مهرفرد» به چالش دوم در بازار زعفران اش��اره
کرد و گفت :رقابت منفی صادرکنندگان ما برای
فروش زعف��ران در بازارهای جهان��ی نیز دومین
مشکل ماست که باعث میشود محصول با ارزش
ایرانی با نرخهای ارزان به دست خارجیها برسد و
سود واقعی نصیب آنها شود.
وی اظهار کرد :متأسفانه امروز شاهد آن هستیم
که برخی مشتریان بزرگ خارجی در ایران کارگزار
گرفتهاند تا آنها با حضور مس��تقیم در کش��ور ما
محصول را با نرخی ارزان از کشاورزان خریداری
کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :به این ترتیب،
ما با ضعف تج��ارت داخلی و خارج��ی در حوزه
زعف��ران مواجه هس��تیم که امیدواری��م با رونق
معامالت نقدی و آتی زعف��ران در بورس کاالی
ایران در آیندهای نزدی��ک به چالشهای موجود
خاتمه دهیم.
مهرفرد در پایان ،یک مأموریت ویژه به س��ازمان
بورس و اوراق بهادار و ب��ورس کاالی ایران برای
راهاندازی معامالت بینالمللی زعفران داد و گفت:
پس از رونق معامالت زعفران در بورس کاال ،نوبت
به بینالمللی شدن معامالت زعفران میرسد تا با
تولید  ۹۰درصدی زعفران جهان ،حرف اول را در
دنیا بزنیم و تنها مرجع قیمت این محصول شویم.

حمایت مجلس از ابزارهای مالی

رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز در مراس��م راهاندازی معامالت آتی
زعفران ،ش��فافیت ،افزایش کارای��ی ،تخصیص
بهینه منابع و قیمتگذاری عادالنه را از مزیتهای
بورس کاال برشمرد.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی اظهار ک��رد :هر چه
بتوانیم در حوزه بازار سرمایه و بورس کاال اقدامات
بیشتری انجام دهیم ،به تحقق ویژگیهای مثبت
در اقتصاد به میزان بیش��تری دست مییابیم؛ در
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همین راس��تا هر ساله ش��اهد یک اتفاق بزرگ و
مثبت جدید در حوزه بورس کاال هستیم.
وی بر ل��زوم اص�لاح و بازنگری در قوانی��ن بازار
سرمایه تأکید کرد و گفت :در حوزه اصالح قوانین
و مقررات طی دو س��ال گذش��ته اقدامات خوبی
انجام ش��ده و در حوزه ابزارهای بورس کاال آماده
هستیم که اگر پیشنهادهایی وجود دارد ،بررسی
کنیم.
ریی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت :با
توجه به تولید  ۳۳۶تن زعفران در کشور ،شایسته
نیس��ت تنها حجم ناچی��زی از آن در بورس کاال
معامله ش��ود .در این رابطه ،باید مشوقها را زیاد
کنیم و الزاماتی برای معامله زعفران در بورس در
نظر بگیریم؛ چراکه شفافیت این بورس به فعاالن
این حوزه و کشف قیمت عادالنه کمک میکند.
پورابراهیمی افزود :در حال حاضر مسیر صادرات
محصوالت ما مشخص ،حرفهای و با برند خاصی
نیس��ت .همچنین در حوزه محصوالتی همچون
خرما نه تنها بازار صادراتی را از دس��ت دادهایم،
بلکه در این امر رقابت منفی نیز داریم.
این نماینده مجلس ادامه داد :این در حالی است
که کیفیت برخی محصوالت کشاورزی ما همچون
زعفران قابل مقایسه با دنیا نیست و ما در مجلس
این آمادگی را داریم که زمینه توس��عه معامالت
محصوالت برتر ایران در بورس کاال را فراهم کنیم.
پورابراهیمی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد:
حیف اس��ت که از ظرفیتهای خ��وب اقتصادی
کشور استفاده نکنیم .از این رو ،مجلس از هر چه
موجب تقویت بازار س��رمایه ش��ود ،به خصوص
ابزاره��ای مالی در ح��وزه ب��ازار کاالیی حمایت
میکند و اقداماتی همچ��ون راهاندازی معامالت
آتی زعفران مورد تأیید ماست.

صیانت از منافع ملی با عرضه زعفران
در بورس

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این

مراس��م گفت :امروز ب��ا راهاندازی ق��رارداد آتی
زعفران ایران به عن��وان بزرگترین تولیدکننده
و صادرکننده جه��ان ،تالش خواهیم ک��رد تا از
طریق مکانیس��مهای بورس کاال ،ای��ران به تنها
مرجع قیمتی این محص��ول در بازارهای جهانی
تبدیل شود.
ش��اپور محمدی افزود :در ش��رایطی شاهد آغاز
معام�لات آتی زعف��ران در ب��ورس کاالی ایران
هس��تیم که در این خصوص مع��اون وزیر جهاد
کشاورزی هم در راهاندازی معامالت گندم و هم
در معامالت زعفران تالشهای زیادی انجام دادند
که امیدواریم شاهد عرضه مستمر این محصول در
بورس کاالی ایران باشیم.
وی تصریح کرد :ب��ورس کاالی ای��ران در دنیا از
لحاظ تنوع محصول بینظیر بوده و وجود زعفران
به عنوان یک محصول استراتژیک و ارزشمند در
این بورس ضروری است.
رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در ادامه
به تجربه اس��تفاده از قراردادهای آتی در س��ایر
کش��ورهای دنیا اش��اره کرد و افزود :استفاده از
قراردادهای آتی در محصوالت کشاورزی سابقه
قدیمی دارد ،به طوری که قراردادهای آتی در اکثر
کشورهای دنیا معامله شده و نوسان شدید قیمتی
و عدم ثبات قیمت را پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد :این در حالی است که وجود
مشکالتی همچون نبود گردش شفاف اطالعات،
حضور گسترده واس��طهها به شکل غیرمنصفانه
و وجود پدیده س��لفخری به مفه��وم منفی در
کشورهای در حال توسعه باعث شد تا برای حل
این مشکالت ،بازارهای آتی و نظام یافته که بورس
نمونه عالی آن است ،تشکیل شود؛ زیرا بورسهای
کاالیی میتوانند نوسانات قیمتی و ریسکهای
شدید را پوشش میدهند.
محمدی در ادامه به مزایای استفاده از قراردادهای
آتی اش��اره کرد و گفت :مدیریت ریسک قیمت،
تسهیل فرآیند کش��ف قیمت ،افزایش شفافیت،
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کمک به توسعه بازار ،تسهیل معامالت فیزیکی و
افزایش شفافیت بازار از مزایای به کارگیری این
قراردادها است.
وی یادآور شد :در اکثر کشورهایی که محصوالت
کش��اورزی دارند بورس کش��اورزی فعال بوده و
قرارداد آت��ی نیز در آن معامله میش��ود؛ به طور
مثال ،قرارداد آتی هل و نعنا در هند ،سویا و ذرت
در چین و دام زنده و قهوه عرب��ی در برزیل مورد
معامله قرار میگیرد و مالزی از قرارداد آتی روغن
پالم استفاده میکند.
به گفته رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار،
اگ��ر قراردادهای آتی در بخش کش��اورزی مورد
معامله قرار گیرد ،اثرات متعددی از جمله تنظیم
قیمت ،تس��هیل صادرات ،صیانت از منافع ملی و
دستیابی کشاورزان به دسترنج واقعی خود دارد
که این موارد در خصوص زعفران نیز مصداق پیدا
میکند؛ زیرا قیمت خردهفروشی زعفران با قیمتی

که در بورس کاال کش��ف میشود و قیمتی که در
جهان از فرآوری این محصول به دس��ت میآید،
نشان میدهد که فضا برای صیانت از منافع ملی
در این محصول وج��ود دارد و باید از این فرصت
استفاده کرد.
وی یادآور ش��د :این اتفاق در کشورهای مختلف
نیز رخ داده اس��ت ،به طوری که در بورس دالیان
چین افزایش نقدش��وندگی معامالت محصوالت
کشاورزی را به دنبال داش��ته و در بورس هند به
عنوان ابزار مدیریت ریس��ک مورد استفاده قرار
گرفته اس��ت .همچنین ،بهبود گردش اطالعات،
بهبود اس��تانداردهای کیفی قابل ات��کا و ایجاد
اطمینان در خری��داران و صادرکنندگان از دیگر
مزایای استفاده از این ابزار است.
محمدی با بی��ان اینکه زعفران ب��ه عنوان یکی
از محصوالت بس��یار مهم بخش کشاورزی بوده
و ارزش باالی��ی دارد ،تصری��ح ک��رد :در م��ورد

قراردادهای آتی زعفران شرایط الزم برای موفقیت
این محصول در بورس کاالی ایران فراهم است ،به
طوری که با راهاندازی قرارداد آتی ،زعفران ایران
به عنوان بزرگتری��ن تولیدکننده و صادرکننده
جهان از این امر استفاده خواهد کرد و مرجعیت
قیمتی ای��ن محصول در بازاره��ای بینالمللی و
ایجاد بازار نقدی قوی برای این محصول حاصل
میشود.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد:
همچنین وجود نوسانات قیمتی دارایی پایه و نیاز
به مدیریت ریسک با قراردادهای آتی اتفاق خواهد
افتاد و نیز بازیگران متعدد از تالقی عرضه و تقاضا
ایجاد میشود؛ این در حالی است که انتظار میرود
وزارت جهاد کش��اورزی حمای��ت منظمتری از
طریق بورس کاال و معامالت زعفران داشته باشد.

خارجیها هم بیایند

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران نیز در مراس��م
راهان��دازی معام�لات آت��ی زعف��ران گف��ت:
زعفرانکارانی که نگران افت قیمت محصوالتشان
در زم��ان برداش��ت و افزایش عرض��ه محصول
هس��تند ،میتوانند ب��ا ورود به معام�لات آتی و
فروش محصوالتش��ان با نرخ روز ،خود را در برابر
افت قیمتها بیمه کنند.
حامد س��لطانی نژاد همچنین از امکان حضور و
دریافت کد معامالتی برای مشتریان خارجی خبر
داد و گفت :عالوه بر معاملهگران داخلی ،مشتریان
خارجی نی��ز میتوانند با دریاف��ت کد معامالتی
بورس کاال ،در معامالت نقدی و مش��تقه زعفران
حضور یابند.
وی در بیان مش��خصات دارایی پایه قراردادهای
آتی زعفران پرداخ��ت و گفت :دارای��ی پایه این
قرارداد زعفران رش��تهای بریده ممتاز (نگین) و
اندازه هر قرارداد ش��امل  ۱۰۰گرم زعفران نگین
است.
وی افزود :در این معامالت حد نوسان مجاز برای
قیمت روزانه حداکثر مثبت و منفی س��ه درصد
نسبت به قیمت تسویه روز قبل بوده
و حجم هر س��فارش حداکثر تا ۲۵
قرارداد است .مدیرعامل بورس کاالی
در شرایطی شاهد
ایران در پایان در خصوص س��اعات
معامالتی قراردادهای آتی زعفران و
آغاز معامالت آتی
سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز
زعفران در بورس
اظهار کرد :معامالت قراردادهای آتی
کاالی ایران هستیم
زعفران شنبه تا چهارشنبه از ساعت
که در این خصوص
 ۱۲و  30دقیقه ت��ا  ۱۵و  30دقیقه
معاون وزیر جهاد
بوده و اش��خاص حقیقی دارای کد
کشاورزی هم در
معامالتی بازار مش��تقه میتوانند در
راهاندازی معامالت
هر نماد معامالتی یک هزار موقعیت
اتخاذ کنن��د .اش��خاص حقوقی نیز
گندم و هم در
میتوانند در هر نماد معامالتی یک
معامالت زعفران
هزار موقعیت بگیرند که این میزان تا
تالشهای زیادی
 ۱۰درص��د موقعیتهای تعهدی باز
انجام دادند
در آن نماد در بازار قابل افزایش است.

دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از عملکرد سال  96میگوید

رکورد تاریخی بورس کاال
بورس کاالی ایران طی یک دهه گذشته توانست
جای خود را در میان بازار س�رمایه ایران باز کند
و پلههای ترقی را یکی پ�س از دیگری طی و در
س�ال  96به رکورد جدی�دی در ارزش معامالت
برس�د؛ از جمله میتوان به جابهجا شدن ارزش
کل معامالت ،حجم و ارزش معامالت پتروشیمی،
حجم و ارزش معامالت کشاورزی و حجم و ارزش
معامالت قراردادهای آتی اش�اره کرد که سبب
ش�د این بورس با س�هم  48درص�دی ،در رتبه
نخست بازار سرمایه قرار بگیرد.
با این اوصاف ،به سراغ «شاپور محمدی» رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و شورای عالی
بورس رفتهایم تا از نگاه او ،عملکرد بورس کاالی
ایران را در سال گذشته بررسی کنیم.
هم�ان طور ک�ه میدانی�د طبق
آمارهای به دس�ت آمده از معامالت سال ،96
بورس کاال توانس�ت ح�دود نیم�ی از ارزش
معاملات بازار س�رمایه را به خ�ود اختصاص
دهد؛ با ای�ن اوص�اف عملکرد این ب�ورس را
چگونه ارزیابی میکنید؟

عبور ارزش معام�لات ب��ورس کاال از  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان ،یک��ی از رکوردهای مهم این بازار
در سال گذشته است ،بر این اساس سال  1396در
بورس کاال معامالت محصوالت کشاورزی رونق
بس��یار خوبی پیدا کرد و این بازار تجربه منحصر
به فردی در حوزه محصوالت کشاورزی به دست
آورد که بدون شک در رونق و توسعه بازار سرمایه
تأثیر بسزایی دارد .یکی از اقدامات مهم در بورس
کاال طی سال  ۱۳۹۶پذیرش زعفران و پسته بود.
با توجه به اهمیت این محصوالت برای کشاورزان
ایران ،تعیی��ن قیمت این محص��والت از اولویت
باالیی برخوردار اس��ت که با ورود به بورس کاال،
نظام قیمتگذاری صحیح بر آنها اعمال شد.
همچنین با انتش��ار س��لف گندم در بورس کاال
مطالبات کشاورزان که با تأخیر روبهرو شده بود،
تسویه میشود و کش��اورزان با مزیت بورس کاال
آشنا خواهند شد؛ از طرفی دولت نیز با استفاده از
ابزارهای بورس کاال میتواند تأمین مالی مناسبی
انجام دهد و به رونق اقتصاد کمک بیشتری کند.
یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات خ��وب ب��ورس کاال
طی این س��الها ،عملکرد این ش��رکت در حوزه
پتروشیمیهاس��ت ک��ه منجر به ش��کلگیری
شفافیت ،تنظیم و به تعادل رسیدن قیمتها در
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این بازار شده اس��ت .از این رو ،میتوان گفت که
خروج پتروشیمیها از بورس کاال به هیچ عنوان
علمی و منطقی نیست .معامالت گواهی سپرده
کاالیی نیز ی��ک فرصت جدید س��رمایهگذاری
در بازار سرمایه اس��ت که بر بازار کاال نیز اثرگذار
خواهد ب��ود و اتفاقی مثبت ب��رای صندوقهای
س��رمایهگذاری ب��ه ش��مار م��یرود .همچنین
طراحی اجرا و توس��عه ابزارهای جدید معامالتی
قراردادهای آتی و آپشن از برنامههای حال حاضر
بورس کاال به شمار میآید.
با توجه به تعام�لات و ارتباطات خوب��ی که بازار
س��رمایه با بانک مرکزی دارد ،انتظار میرود که
بر اساس توافقات انجام شده و وجود ساختارهای
زیربنایی ایجاد بورس ارز ،بازار آتی ارز به سرعت
پس از یکسانسازی نرخ این کاال راهاندازی شود.
ط�رح قیم�ت تضمین�ی گن�دم
بورس کاال از جمله طرحهایی بوده که توانسته
به صنع�ت کش�اورزی سروس�امانی دهد ،در
خصوص مزیتهای این طرح توضیح دهید.

یکی از سیاس��تهای حمایتی دول��ت که بیش
از  ۵۰س��ال اس��ت در کش��ور در حال اجرا بوده
و هس��ت ،سیاس��ت خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی است که بار مضاعفی بر بودجه دولتها
اعم��ال کرده و ب��ا وج��ود افزایش حج��م تولید
محصوالت کشاورزی ،نتوانس��ته تأثیر مثبتی بر
رش��د کیفیت محصوالت تولی��دی اعمال کند.
اصالح این سیاس��ت در حالی به صورت گسترده

در بخش کش��اورزی دنبال میشود که پرداخت
مطالبات س��االنه کش��اورزان آن هم در شرایط
اقتص��ادی کنونی خ��ود به یک��ی از دغدغههای
بزرگ دولت تبدیل شده است؛ به طوری که بارها
و بارها ش��اهد عدم پرداخت به موق��ع مطالبات
کشاورزان به دلیل کمبود منابع مورد نیاز کافی در
اختیار دولت ،بودهایم؛ موضوعی که بارها اعتراض
کشاورزان را نیز به همراه داشته است .از این رو،
دو سه سالی است که سیاس��ت قیمت تضمینی
روی چند محصول اجرایی ش��ده و کارشناسان
بر لزوم اصالح سیاس��ت خری��د تضمینی تأکید
کردهان��د .به طوری ک��ه مورخ  ۲۳تیرماه س��ال
 ۱۳۸۹قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
و منابع طبیعی توسط مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید .طبق ماده  ٣٣این قانون ،از تاریخ
تصویب ع�لاوه بر اجرای قان��ون خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی ،در قالب بودجههای سنواتی
و اعتبار مصوب ،سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار
میش��ود .تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی
میتوانند محصوالت خود را در رینگ تخصصی
محصوالت کشاورزی بورس کاال عرضه کنند و در
صورت کاهش قیمت در بورس نس��بت به قیمت
تضمینی اعالم شده از سوی دولت ،مابهالتفاوت آن
توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود.
براساس این قانون ،وزارت جهاد کشاورزی مکلف
است هر س��اله متناسب با ش��رایط تولید و بازار،
محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی
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را انتخاب و اعالم کند .به بیان دیگر ،با این قانون،
عالوه بر تصمیم دولت مبن��ی بر خرید تضمینی
برخی محصوالت ،بازار بورس کاالهای کشاورزی
هم به طور اصولی در این ح��وزه فعالیت کرده و
مبنایی برای کش��ف قیمت خواهد بود .نخستین
مزیت عرضه گندم در بورس کاال ،کاهش بار مالی
دولت اس��ت ،به طوری که با جایگزینی سیاست
قیمت تضمینی محصوالت کش��اورزی به جای
خرید تضمینی ،دولت راحتتر میتواند نقدینگی
خود را مدیریت کند .مزیت دیگر عرضه گندم در
قالب سیاست قیمت تضمینی این است که وقتی
قیمت گندم روی تابلوی بورس و به صورت رقابتی
تعیین میشود ،دولت یارانه کمتری در این حوزه
پرداخت میکند ،زیرا با کشف قیمت این محصول
در بورس کاال ،دولت به ج��ای پرداخت کل وجه
محصول به کش��اورز ،مابهالتف��اوت را پرداخت
میکند و این امکان تنها در ب��ورس کاالی ایران
فراهم میشود.
از س��وی دیگر ،با عرضه گندم ب��ه صورت قیمت
تضمینی در بورس کاال ،پول کشاورزان به سرعت
و ظرف چند روز پرداخت میش��ود .این در حالی
اس��ت که در خرید تضمینی ،دول��ت همواره به
دلیل محدودیت منابع ،پول کشاورزان را با تأخیر
پرداخت کرده است؛ اما با اجرای سیاست قیمت
تضمینی مشکل دیرکرد پرداختها به کشاورزان
برطرف میش��ود .عالوه بر مزایای این طرح برای
دولت و کش��اورزان ،عرضه گندم در بورس کاال،
برنامهریزی دقیقی برای کل صنعت کش��اورزی
به دنبال دارد؛ زیرا با شفافس��ازی آمارها ،میزان
و زمان تقاضا به صورت دقیق مش��خص ش��ده و
مصرف کننده میتواند محصول مورد نظر خود را
در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمتی مناسب
خریداری کند .ضمن اینکه این روش به توس��عه
نظام انبارداری و رشد کیفیت محصوالت نیز منجر
خواهد شد .در نهایت میتوان گفت که مزیتهای
اجرای ط��رح قیمت تضمینی ب��رای محصوالت
دیگر هم صادق بوده و باید از مزیتهای این روش
برای س��ایر محصوالتی که تحت عن��وان خرید
تضمینی به فروش میرسد ،نیز بهره برد.

یک�ی از موضوعات�ی ک�ه
در خودروس�ازی ای�ران از اهمیت بس�زایی
برخوردار اس�ت ،تأمین مالی اس�ت؛ با توجه
به ناتوانی سیس�تم بانکی از تأمین مالی ،بازار
س�رمایه به خصوص ب�ورس کاال چه کمکی به
صنعت میتواند بکند؟

همان ط��ور ک��ه اش��اره کردی��د ،بس��یاری از
خودروس��ازان در س��الهای گذش��ته از طریق
سیس��تم بانکی اقدام ب��ه تأمی��ن نیازهای خود
کردهاند؛ اما طی س��الهای اخی��ر خودروییها
با در بس��ته بانکها مواجه ش��دند و نتوانس��تند
سرمایه در گردش خودرو را تأمین کنند ،این در
حالی است که در یک سال گذشته بازار سرمایه
بهعنوان جایگزین بانکه��ا در حوزه تأمین مالی
خودروس��ازان به میان آمد و  2ش��رکت سایپا و
ایرانخودرو توانستند در این زمینه با انتشار اوراق،

اقدام به تأمین مالی خ��ود کنند .در حقیقت این
تأمین سرمایه از محلهای متنوعی مثل افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق
و پذیرش شرکتها صورت گرفته و خواهد گرفت.
پیش از این هم اشاره کرده بودیم که ایرانخودرو
و س��ایپا بهعنوان  ۲قطب بزرگ صنعت خودرو در
کشور ،طی سالهای گذشته حضور بسیار مناسبی
ن رو ،این دو شرکت
در بازار سرمایه داشتهاند؛ از ای 
میتوانند تأمین مالی بس��یار مناسبی را از طریق
انتشار اوراق انجام دهند« .سراتو» بهعنوان اولین
محصول س��ایپا و «دنا» به عنوان اولین محصول
ایرانخودرو ،سال گذشته در بورس کاال عرضه و با
استقبال مناسبی روبهرو شدند .این در حالی است
که خودروس��ازان نمیتوانند این تأمین مالی را از
طریق نظام بانکی انجام دهند و شبکه بانکی توان
اندکی برای تأمین مالی خودروسازان دارد ،اما سال
گذشته ما شاهد تأمین مالی ایرانخودرو در حجم
 ۷۰۰میلیارد تومان در ب��ورس اوراق بهادار تهران
بودیم .با این اوصاف این روند باید از س��وی سایر
خودروسازان نیز ادامه پیدا کند و آنها میتوانند از
طریق بازار سرمایه به خصوص بورس کاالی ایران
بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند.
چن�دی پیش صحب�ت از امکان
معامله محصوالت مش�ترک ایران و روسیه به
میان آمد ،این مهم به کجا رسید و به نظر شما
ورود ایران به بازارهای بینالمللی چه تأثیری
میتواند در بازار داشته باشد؟

مهمترین ثروت ایران و روس��یه گاز و نفت است
و این موض��وع میتوان��د زمینه هم��کاری مؤثر
دو کش��ور را در حوزه بورس انرژی رق��م بزند .با
ای��ن اوصاف میت��وان محصوالت مش��ترکی در
بورسهای کاالیی معامل��ه و همچنین ابزارهای
مالی را روی محص��والت نفت��ی و گازی تعریف
کرد .این فرص��ت برای هر دو کش��ور وجود دارد
تا ثروت ملی خ��ود را به درس��تی قیمتگذاری
کنن��د .این اقدامات ع�لاوه بر منفع��ت دولتها
این فرصت را فراهم میکند که س��رمایهگذاران
بتوانند در حوزه ان��رژی با اس��تفاده از ابزارهای
جدید سرمایهگذاریهای خود را انجام دهند .در
همین راستا ،با هدف تقویت روابط ،مذاکراتی با
نهاد ناظر بازار سرمایه کش��ور روسیه انجام شده
و امیدواریم ش��اهد ارتباط بیش��تر با آنها باشیم.
ابزارهای مالی اسالمی به شفافیت بازار سرمایه و
جذب سرمایهگذاری خارجی کمک میکنند و هر
کشوری که عالقهمند به سرمایهگذاری در ایران
است ،میتواند از این ابزارها اس��تفاده کند .بازار
سرمایه ایران برای همه س��رمایهگذاران داخلی
و خارجی فرصت خوبی محس��وب میش��ود و از
ابزارهای متنوع نوین مالی بهره میبرد .در حقیقت
ابزارهای مالی اسالمی کمک میکنند که کنترل
ریسک بهتر انجام شود .در ابزارهای مالی اسالمی
منابع باید هم راستا با اهداف از قبل تعیین شده
سرمایهگذاری ش��ود و در نتیجه سرمایهگذاران
میدانند منابعش��ان دقیقاً کجا س��رمایهگذاری
شده و همین امر باعث میش��ود میزان ریسک،

کاهش پیدا کند.

اوایل مهرماه سال گذشته شاهد
امضای تفاهمنامه میان ب�ورس کاالی ایران و
بورس ملی کاالیی و مش�تقه هند در خصوص
ایجاد سکوی مش�ترک معامالتی بودیم ،این
مسأله را چگونه ارزیابی میکنید؟

راهاندازی بورسهای کاالیی مشترک یکی دیگر
از برنامههای جدیدی است که سال گذشته بین
ب��ورس کاالی ایران و ب��ورس کاالی هند صورت
گرفته تا بورسهای کاالیی دو کشور برای معامله
کاالهای مشترک و انعقاد قراردادهایی که در این
حوزه امکانپذیر است با یکدیگر تعامالتی داشته
باشند .این همکاریهای مشترک برای تأمین مالی
کاالها بوده که میتوان در بخش بینالمللی از آن
استفاده کرد .هدف از راهاندازی سکوی معامالتی
ایران و هند را میتوان شفافس��ازی معامالت و
پیدا کردن مش��تریان جدید و انجام معامالت در
یک چهارچ��وب قانونی دانس��ت .انجام معامالت
در قالب بورس کاال باعث ش��فاف شدن معامالت
و ح��ذف واس��طههای غیرضروری میش��ود .در
حقیقت همکاری ب��ورس کاالی ای��ران و هند و
راهاندازی س��کوی معامالتی برای فروشندگان،
تولیدکنن��دگان و خریداران مزیته��ای زیادی
به همراه داش��ته و محصوالت را از واس��طهگری
نجات میدهد .متأس��فانه پی��ش از این صادرات
برخی محصوالت مانند پتروشیمی و قیر به هند
از اس��تانداردهای الزم برخوردار نب��وده و اعتبار
کاالی صادراتی کشور را نه تنها زیر سؤال میبرد،
بلکه باعث کاهش شفافیت معامالت میشد؛ این
در حالی است که با انجام معامالت در بورس کاال
معامالت شفاف و اس��تاندارد شده و اعتبار کاالی
ایرانی حفظ میشود.
هند کشوری اس��ت که در  10س��ال آینده جزو
اقتصادهای برتر دنیا خواهد بود و ارتباط  2بورس
میتواند برای  2کشور مزیتهای بسیاری داشته
باش��د .افزون بر این در سالهای گذشته از سوی
سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی ایران
تالشهایی صورت گرفت تا بتوانیم ش��رکتها را
در س��طح بینالملل مطرح کنیم .در واقع مطرح
کردن شرکتها در سطح بینالملل باعث جذب
سرمایهگذار خارجی خواهد شد؛ به عبارت بهتر،
کس��انی که از طریق بورس کاال خرید کنند ،در
آینده عالقهمند میشوند تا س��هام شرکت مادر
را در ب��ورس اوراق بهادار خری��داری کنند و این
مزیتی است که کشور ما از آن برخوردار است؛ از
ن رو ،کسانی که خواستار انجام معامالت شفاف
ای 
هستند و میخواهند تا اعتبار کاالی ایرانی حفظ
شود و مبادالت  2کشور گسترش پیدا کند قطعاً
از راهاندازی سکوی معامالتی ایران و هند حمایت
میکنند؛ البته یکی از این موانع اجرایی شدن این
طرح ،عملیات بانکی است که ممکن است اندکی
زمانبر باشد ،اما راهاندازی سکوی معامالتی ایران
و هند شروع خوبی به شمار میرود و بورس کاال
اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است؛
لذا باید کمک کنیم تا این کار سریعتر انجام شود.

پ��س از رکوردزنیهای��ی که ب��ورس کاالی ای��ران در
سال گذش��ته از خود به نمایش گذاشت ،بسیاری از
کارشناس��ان بازار سرمایه ضمن اش��اره به تأثیرگذاری
این ب��ورس در روند اقتصادی ،از ش��فافیت معامالت
محصوالت استراتژیک در این بازار ابراز خشنودی کردند.
بر اساس آمارهای منتشر شده ،بورس کاال در سال  ،96پس
از گذشت یک دهه از فعالیت خود توانست بهترین دوره تاریخ
کاری خود را به ثبت رساند؛ به عبارت دیگر ،ارزش معامالت
بورس کاال در س��ال  ،95حدود  81هزار میلیارد تومان بود که
سال گذشته به  117هزار میلیارد تومان رسید .از طرفی شاهد رشد
حجم معامالت عمده محصوالت در بورس کاال طی سال  96بودهایم
که از نگاه بسیاری از کارشناس��ان این فاکتور ،برای سنجش عملکرد
بورس کاال ابزار صحیحتری به نظر میرسد .در همین راستا در تاالرهای
کشاورزی ،پتروش��یمی ،فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی ،بازار فرعی و
همچنین معامالت مشتقه نیز حجم معامالت با رشد قابل قبولی همراه شد.
از اینرو ،در مجموع میتوان گفت رشد  34درصدی ارزش معامالت در کنار
رشد  5درصدی حجم معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران آمار قابل قبولی برای بازار
سرمایه در سال  96بوده است .از سوی دیگر ،با توجه به نامگذاری سال  97به عنوان «سال
حمایت از کاالی ایرانی» توسط رهبر معظم انقالب اسالمی میتوانیم امیدوار باشیم که بورس
کاالی ایران با فراهم کردن معامله محصوالت در یک بستر سالم و شفاف ،کشور را برای رسیدن
به این هدف مهم یاری کند .با این توضیحات به س��راغ اعضای هیأت مدیره بورس کاال رفتهایم تا
عملکرد این شرکت را از نگاه این صاحبنظران بررسی کنیم.

بررسی عملکرد «بورس کاال» از دیدگاه هیأت مدیره

اولویت
حمایت از تولید
12

13
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

منصور یزدی زاده
رئیس هیأت مدیره
بورس کاالی ایران

دستاوردهای 96

معامالت بورس كاال در بخشه�اي مختلف فيزيكي و بازار
مالي در س�ال  ،96بي�ش از  ١١٧هزار ميلي�ارد تومان رقم
خورد كه در مقايسه با سال  ٩٥از رشد بيش از  ٤٢درصدي
برخوردار شد .سهم معامالت بازار فيزيكي  ٥٠هزار ميليارد
تومان بوده اس�ت كه كمتر از  ٥٠درصد كل معامالت بوده و
اين نشان از پيشي گرفتن ارزش معامالت بازار مالي است.
اين شرايط منطبق با سياس�تهاي كالن سازمان مبني بر
تقويت بخش بازار مالي اس�ت كه از س�ه س�ال پيش روند
افزايشي خود را با شدت بيشتر در پيش گرفته است.
در اجراي سياست حمايت از بخش كش�اورزي اگرچه كار
بيشتري با كمك وزارت كشاورزي متصور است ولي با تالش
همكاران خوب شركت بورس كاالی ایران توفيقهاي خوبي
حاصل شده است كه رش�د  ١٨درصدي در اندازه معامالت
فيزيكي در اين بخش گوياي همين قضيه است.
ب�ورس كاال در س�ال  ٩٦فش�ارهای بس�یاری ناش�ي از
التهابهای مختل�ف به دليل تغيير ن�رخ ارز و نگرانيهاي
دولت ب�ر پيش�گيري از تأثیر آن بر قيمتها پش�ت س�ر
گذاش�ت كه با كمك س�ازمان ،هیأت مديره و به خصوص
مديرعامل ،اين ش�ركت خوش�بختانه به وظاي�ف خود در
چارچوب اساس�نامه ،مقررات و  ...به خوب�ي عمل کرد .از
این رو ،امیدواریم گزارش مطلوب�ي در مجمع عمومي اين
شركت از س�وي مديرعامل محترم ارائه شود .ضمن اينكه
تالش همه اركان ش�ركت بر تداوم همين روند رو به رش�د
ش�ركت خواهد بود كه هم نظر س�هامداران محترم تأمین
ش�ود و هم به وظايف خود در كش�ف قيمتهاي عادالنه و
اس�تفاده مؤثر از ابزارهاي مالي براي عرضهکنندگان عمل
كند؛ به عبارت دیگر ،ب�ورس کاالی ایران ب�ه دلیل اینکه
روند معاملات بی�ن عرضهکنن�دگان و تقاضاکنندگان را
ضابطهمند تسهیل کرده است ،موجب فراغ بال شرکتهای
صنعتی ش�ده اس�ت و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد ملی
است .ضمن آنکه بورس کاال با مکانیسمی که دارد ،موجب
کوتاه شدن دست واسطهها از بازار معامالت و در نتیجه از
بین بردن این رانتها شده اس�ت .در حقیقت بورس کاال با
مکانیس�مهایی که در درون خود دارد ،میتواند انگیزه را
برای عرضهکنندگان و تقاضاکنن�دگان ایجاد کند .این در
حالی اس�ت که برخی از عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان
صنعتی مختلف در کشور ،آگاهی کافی از مزیتهای بورس
کاال ندارند ،شرکت بورس کاالی ایران با اطالعرسانی بیشتر
میتواند مزیتهای معامالتی این بازار را برای آنها ،روشن
کند .در نهایت میتوان گفت که هر نه�اد اقتصادی دارای
ضعف و قوتهایی اس�ت که باید هر دو بعد آن را منصفانه
دید؛ قوتها را تقویت و ضعفها را تصحیح کرد .آنها که به
دنبال تضعیف این بورس هستند ،روی برخی از کاستیهای
بورس کاال تأکید میکنند؛ در صورتی که بورس میتواند در
چارچوب مقرراتی که دارد این کاس�تیها را رفع و بستر را
برای شفافیت بیشتر بازار ایجاد کند.
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بورسهای کاالیی در جهان ،به عنوان ساختاری نوین در جهت پوشش مشکالت و
نارساییهای بازارهای سنتی از قبیل عدم شفافیت در تعیین قیمت ،نوسانات کاذب
قیمت و فقدان تضمینهای الزم برای معاملهکنندگان ،از قرن 19میالدی ظهور و بروز
پیدا کردند که با توجه به کارآمدی این بازارها در رفع مشکالت فوقالذکر و تسهیل
در معامالت ،به سرعت در اقتصاد کشورها جایگاه ویژهای برای خود دست و پا کرده
و هر روز به روند رو به رشد خود ادامه دادهاند .امروزه صدها بورس کاالیی مدرن در
سراسر جهان به بازار گسترده معامالت کاالیی تبدیل شدهاند که بورسهای تجاری
شیکاگو ( )CMEبا بیش از  170سال سابقه و بورس فلزات لندن ( )LMEبا حدود
 141سال سابقه از جمله مهمترین و با قدمت ترین آنها هستند.
ساختارهای منس�جم و نظامیافته کس�ب و کار در بورسهای کاالیی شرایط را به
گونهای رقم میزند تا عرضه و تقاضای واقعی عنصر اصلی تعیینکننده قیمت کاال
در اقتصاد باش�د؛ از این رو ،اطمینان الزم برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
حاصل میشود که منافع متضاد طرفین معامله به شکل منصفانهای در یک فضای
رقابتی ،شفاف و قانونمند تأمین میشود .این امر را میتوان دلیل اصلی توسعه این
بازارها در دنیا دانست و به تجربه نیز ثابت ش�ده که ساز و کار مذکور مناسبترین
رویکرد در نیل به اهداف ذکر ش�ده بوده و دانش بش�ری تاکنون به هیچ مکانیزم
جایگزین دیگری با چنین کارآمدی دس�ت نیافته اس�ت .در کشور ما نیز ضرورت
ایجاد بازاری با ساختار مناسب که بتواند مشکالت و کاستیهای بازارهای سنتی را
مرتفع سازد و شفافیت بیشتری به داد و ستدها ببخشد همواره دغدغه دولتمردان
بود تا در نهایت با تصویب بند (ج) ماده  95قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه
چهارم ،شورای عالی بورس موظف به ایجاد بورسهای کاالیی در ایران شد .بر این
اساس سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در سال  1382و سازمان کارگزاران
بورس کاالی کشاورزی در سال  1383شروع به فعالیت کردند و در نهایت با انحالل
سازمانهای مذکور شرکت بورس کاالی ایران در سال  1386شروع به فعالیت کرد.
از آن زمان تاکنون با توجه به کارکردهای مناسب بورس کاال ،این بازار شاهد رشد
و توسعه زیادی بود ،به طوری که در حال حاضر داد و ستد انواع محصوالت صنعتی
و معدنی ،فرآوردههای نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معامالت نقد ،نسیه،
سلف ،سلف استاندارد و معامالت ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی در این
بازار صورت میپذیرد و ارزش معامالت در این بازار با رشد حدود  1900درصدی از
 58هزار و  686میلیارد ریال در سال  1386به  1173هزار و  365میلیارد
ریال در سال  1396افزایش یافته است.
بیش�ک بیش از یک ده�ه فعالیت ب�ورس کاال در کش�ور ،آث�ار و نتایج
برجستهای برای اقتصاد ملی به همراه داشته که مشهودترین آن بهرهمندی
بازار کاالهای پایه به خصوص فوالد از یک ساختار نظاممند قیمتگذاری
مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی کاال بوده اس�ت .این امر س�بب ش�د تا
ابهامات و عدم ش�فافیتها در فرآیند قیمتگذاری ،نوسانات ساختگی
قیمت ،سفتهبازی و ایجاد رانت در بازار ،نبود ضمانتهای اجرایی در انجام
تعهدات طرفین معامله به حداقل ممکن برسد و در یک فضای سالم کسب و
کار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی با طیب خاطر به داد و ستد
بپردازند .با این حال هر چند از س�وی بخشهایی که سالیان سال از
قِبل معامالت غیر شفاف سنتی و رانتها و فرصتهای حاصله ،منافع
فراوانی برای خود حاصل کردهان�د ،مقاومتهایی در جهت محدود
کردن بورس کاال صورت میپذیرد ولی ضرورت توسعه و ارتقا جایگاه
و تأثیرگذاری بورس کاال در اقتصاد کشور بیش از پیش احساس میشود؛
چرا که رشد پایدار تولید در کشور تنها در سایه ایجاد یک محیط سالم و
شفاف کسب و کار و مبتنی بر مزیتهای نسبی تولیدکنندگان به دور
از آثار مخرب داللی و سفتهبازی میسر خواهد شد.
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اعتماد به بورس کاال
عضو هیأت مدیره بورس کاالی ایران

سازمانها و ارگانهای دولتی و نظارتی به
بورس کاال اعتماد کنند

امیرحمزه مالمیر

بر اساس تجارب به دس�ت آمده بورس کاالی ایران از ابتدای تأسیس خود گامی بلند در جهت ش�فافیت اقتصادی برداشته و متعاقب ًا
رانتهای ناشی از عدم ش�فافیت را به میزان قابل توجهی کاهش داده اس�ت .همچنین با ارائ ه ابزارهای مناسب در جهت تأمین مالی
بنگاههای اقتصادی اقدامات مؤثری را انجام داده است .طی سالیان گذشته و به مرور تعداد بازیگران (عرضه و تقاضا) و تنوع محصوالت
و در نهایت ارزش معامالت افزایش مناسبی داشته است ،به نحویکه ارزش معامالت سال  96نسبت به سال  95به ترتیب بازار فیزیکی
از مبلغ  371هزار میلیارد ریال به مبلغ  499هزار میلیارد ریال (حدود  35درصد افزایش) و ارزش معامالت بازار مالی از مبلغ  446هزار
میلیارد ریال به مبلغ  675هزار میلیارد ریال (حدود  51درصد افزایش) و در مجموع از مبلغ  817هزار میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و
 173میلیارد ریال (حدود  44درصد) افزایش نشان میدهد و نسبت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی به ارزش جاری از حدود 6/4
درصد در سال  95به حدود  8/4درصد (با احتساب اینکه ارزش تولید ناخالص داخلی حدودا بالغ بر  1400هزار میلیارد تومان در پایان
سال  96باشد) نیز افزایش داشته است .الزم به یادآوری است که ارزش کل معامالت بورس کاال حدود  50درصد از ارزش کل معامالت
بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است .این بازار با کولهباری از تجربه آمادگی آن را دارد که بتواند ارزش معامالت آن نسبت به تولید
ناخالص داخلی به نسبت مناسبی طی سالیان آتی برسد و امیدوارم که حداقل این نسبت سالیانه  2درصد رشد را داشته باشد.
با توجه به آمارهای منتشر ش�ده ،این حجم معامالت و افزایش تعداد بازیگران باعث شده است که ش�فافیت معامالتی افزایش قابل
مالحظهای یابد؛ بنابراین به نظر میرسد دولت نیز باید نسبت به تهیه و تدوین مقرراتی امتیازاتی به عرضهکنندگان و خریداران از طریق
بورس کاال اقدام کند تا این گروه از معاملهکنندگان تمایل بیشتری نسبت به حضور در بورس داشته باشند .این امتیازات میتواند در
ن شرکتها و اعتماد به اطالعات و ارقام دریافتی از بورس کاال باشد و از طرفی شرکتهایی که کاالهای خود را
راستای پذیرش دفاتر ای 
خارج از سیستم بورس کاال عرضه و یا نسبت به خرید از خارج از سیستم بورس کاال اقدام میکنند با مداقهی بیشتری صورت پذیرد.
همچنین سازمانها و ارگانهای دولتی و نظارتی نیز باید به مکانیزم عرضه و تقاضا و به صورت کلی بورس اعتماد بیشتری داشته باشند
و به جای دخالت در مکانیزمهای اس�تاندارد آن ،در جهت تنظیم بازار و قیمتها از مکانیزم بازار بورس اس�تفاده کنند .این مکانیزم و
شفافیت ایجاد شده ضمن ایجاد پایگاه اطالعاتی مناسب برای تحلیل عرضهکنندگان و متقاضیان ،باعث خواهد شد که زمینههای فساد
را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و نگرانی سهامداران اینگونه بنگاههای اقتصادی و نهادهای نظارتی از این بابت را نیز کاهش دهد.
در حال حاضر نیز یکی از دغدغههای اصلی حاکمیت ،نرخ برابری ارزهای رایج با ریال است که به نظر اینجانب مکانیزم بورس برای ایجاد
شفافیت و تنظیم بازار ارز میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ دخالتهای دس�توری و یکجانبهنگری دولت و یا سازمانهای مرتبط و
ن تصمیماتی که خارج از مکانیزم بازار بورس باشد ،نمیتواند پاسخگویی الزم را داشته باشد و در نهایت چارهای جز
غیرمرتبط و همچنی 
پذیرش نظام بورس را نخواهند داشت.

اطالعات قابل اتکای اقتصادی
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با توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال به ویژه در بخش کشاورزی امکان
کاهش ریسک خرید کاالها فراهم ش�ده تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
بتوانند بسته به نیاز خود ،برنامه تولید و مصرف خود را با بهکارگیری ابزارهای
مختلف اجرایی کنند و از نوس�انات قیمتی در آینده مصون بمانند .بازارهای
کاالیی که مهمترین بخش اقتصادی یک کش�ور محس�وب میشوند ،شامل
محصوالت باالدس�تی مثل نفت خام تا صنایع میاندس�تی و پاییندستی در
حوزههای معدنی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،کشاورزی و صنعتی هستند .بدیهی
است جمعیت بیش از  70میلیونی ایران نیز با این وسعت ،تنوع زیستی و مواهب
طبیعی ،برای گذران معاش ،ناگزیر به اتکا به ظرفیتهای بخش کاال در مقایسه
با بخش خدمات است؛ به ویژه اینکه با توجه به ظرفیتهای مختلف کشورمان در
زمینه نفت و گاز ،معادن ،محصوالت کشاورزی و با توجه به موقعیت جغرافیایی
ایران در خاورمیانه ،نیاز به بورس کاالیی به عنوان مرجعی برای تعیین قیمت
کاالهای مختلف در منطقه بیش از پیش احساس میشود؛ بنابراین داشتن یک
بازار متشکل و منس�جم برای مبادالت کاالیی در کش�ور ،سنگ بنای توسعه
است .بر همین اساس هم عواملی همچون مس�أله حذف ریسک تحویل کاال
و تس�ویه وجه ،داش�تن یک مرجع قیمتگذاری ،حذف عدم تقارن اطالعات
عرضهکنندهها و متقاضیان و در نهایت ،وجود یک مکانیزم شفاف برای مبادله
کاالها ،منجر به توسعه این بازار مالی شده است.
بورس کاال با شکلدهی یک بازار منسجم ،اطالعات قیمتی و حجمی قابل اتکا
در اقتصاد برای کاالهای مختلف ایجاد کرده و این اطالعات عالوه بر فرصتهای
مناسب سرمایهگذاری ،ظرفیتهای کلی اقتصاد را مشخص میکند؛ بنابراین
سیاستگذاران ،سرمایهگذاران و فعاالن ،امکان ارائه تحلیلهای اقتصادی و
مالی برای توسعه سرمایهگذاریها و تولید را پیدا میکنند .از طرفی با توسعه
ابزارهای نوین مالی در بورس کاال ،از جمله ابزارهای مشتقه ،سلف و قراردادهای
آتی و اختیارات ،امکان کاهش یا حذف ریس�ک خرید کاالها فراهم ش�ده تا
تولیدکننده و مصرفکننده ،بتوانند بسته به نیاز خود ،برنامه تولید و مصرف
خود را با بکارگیری ابزارهای مختلف اجرایی کنند و از نوس�انات قیمتها در
آینده مصون بمانند؛ بهطور مثال ،کش�اورزی که دغدغه کاهش قیمت گندم
تولیدی خ�ود را دارد و همچنین از طرف دیگر ش�رکت کش�ت و صنعتی که
دغدغه افزایش قیمت آن را دارد ،با مبادله یک قرارداد آتی گندم یا با انتشار و
داد و ستد 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 س�طح کالن اقتصاد تأثیرات مثبت
خود را خواهد داشت.
با توجه به ظرفیتهای مناسب بخشهای معدنی ،کشاورزی و فرآوردههای نفتی
و پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کش�ور ،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
توانسته است 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 اختیارات و آتیها میسر کند و در نهایت
فرصتهای اشتغال را با بهکارگیری عوامل و ظرفیتهای تولید ،حداکثر کند.

از نگاه

17

مدیران

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

دکتر شاپور محمدی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

سال گذشته شاهد عملکرد قابل قبول بورس کاال در حوزههای مختلف بودیم به طوری که
ارزش معامالت بورس کاال طی سال گذشته به  ۱۱۷هزار میلیارد تومان رسید که یک رکورد
تاریخی به شمار میرود .همچنین راهاندازی صندوق سرمایهگذاری طال ،اجرای سیاست
قیمت تضمینی در بخش کش��اورزی و افزایش حجم معامالت گندم ،آغاز معامالت
گواهی سپرده پسته و زعفران و افزایش تعامالت با فعاالن صنایع از جمله اقدامات مهم
بورس کاال در راستای توسعه خدمات به فعاالن اقتصادی به شمار میرود.
حسن قالیباف اصل
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

شفافیت ،بزرگترین مزیتی است که میتوان برای بورس کاال در نظر گرفت؛ این در حالی است
که معضل بزرگ معامالت کاالیی در بازار سنتی ،نبود شفافیت و رانتی است که در این بازارها
وجود دارد .با این اوصاف هر مقدار کاالهای بیش��تری در بورس کاال پذیرفته و معامالت آنها
در فضای بازار سرمایه انجام ش��ود ،نهتنها قیمت این محصوالت به صورت منصفانه کشف
میشود بلکه دست رانتخواران نیز از این بازار کوتاه میشود .در این میان آمارهای منتشر
شده و اختصاص حدود نیمی از معامالت بازار سرمایه به بورس کاال ،نشان از رشد مناسب و
به بلوغ رسیدن این بورس در فضای بازارهای مالی دارد.
امیر هامونی
مدیرعامل فرابورس ایران

یکی از مهمترین اقداماتی کهمیتواند رش��د بورسهای موازی مانند بورس کاال و بورس انرژی را
در پی داشته باشد ،عرضه محصوالت شرکتهایی است که در بازار سرمایه پذیرش میشوند؛ برای
مثال ،یک شرکت معدنی میتواند مواد اولیه را از بورس کاال تهیه و از سوی دیگر محصوالت نهایی
خود را نیز در همین بازار عرضه کند .بدون شک این روند عالوه بر تکمیل زنجیره محصوالت ،منجر به
ایجاد شفافیت بیشتر در صورتهای مالی این شرکتها میشود .با این اوصاف بر اساس مطالعات
انجام شده هر چه بورسهای موازی مانند بورس کاال و بورس انرژی عملکرد بهتری داشته باشند ،بازار
سرمایه قویتر و در نهایت چرخهای اقتصادی کشور روانتر میچرخد.
روحاهلل میرصانعی
دبیر کل کانون کارگزاران

در بازارهای مالی اتفاقات و ابزارهای جدید نش��انه پیش��رفت آن بازار است؛ از این رو،
راهاندازی قراردادهای آپش��ن ،رونق معامالت آتی و ایجاد ابزارهای مش��تقه در بورس
کاالی ایران را میتوان به فال نیک گرفت .از سوی دیگر ،طراحی سامانه تاالر مجازی برای
معاملهگران جذاب بوده و به طور حتم میتواند در رونق هرچه بیشتر معامالت مشتقه
بورس کاال تأثیرگذار باش��د .همچنین افزایش ارزش معامالت بورس کاال در بین س��ایر
بورسها را نیز میتوان از جمله مهمترین اتفاقات مثبت بازار سرمایه در سال  96دانست.
علی نقوی
مدیرعامل مرکز مالی ایران

حرکت بورس کاالی ایران در بخش کشاورزی به خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم
و ایجاد صندوقهای کاالیی ،در مسیر توسعه بازار سرمایه اثرات بسیار مناسب و تأثیرگذاری
دارد .با این حال توسعه و پیشرفت بازار س��رمایه تنها با حرکت رو به جلوی چهار رکن بازار به
صورت موازی امکانپذیر میش��ود .ایجاد بازارهایی مانند آتی سکه و صندوقهای کاالیی و
گواهی سپرده کاالیی ،تالشهایی است که بورس کاال را در مسیر درستی قرار داد و این شرکت
را از یک بستر صرف برای معامله فیزیکی به یک بازار مالی بزرگ و متشکل از ابزارهای مالی
مناسب مبدل کرده است.
سعید اسالمی بیدگلی
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری

یکی از بازارهای مالی که در مدت  40سال رانت بسیاری به آن وارد شد و از شفاف نبودن
رنج میبرد ،بازارهای کاالیی بود که سپردن آن به بورس کاال توانست بخش زیادی از رانت
موجود در این زمینه را از بین ببرد .به این ترتیب ،شکستن رکورد  117هزار میلیارد تومانی
در سال گذشته و همچنین اختصاص نیمی از ارزش معامالت بازار سرمایه در بورس کاال
نه تنها طبیعی به نظر میرسد بلکه انتظار رشد بیشتری نیز از این بورس میرود.

در گفت و گو با عضو شورای عالی بورس مطرح شد

الهه پیروی

دالیل رکوردشکنی

عضو ش��ورای عالی بورس دالیل رکوردش��کنی
ارزش معامالت بورس کاالی ایران را تش��ریح و
اعالم کرد که بورس کاالی ایران در سال جاری به
دلیل ورود کاالهای جدید و همچنین افزایش نرخ
ارز و به تبع آن افزایش قیمت ،با افزایش چشمگیر
ارزش معامالت مواجه میشود.

«قاسم محس��نی» عضو ش��ورای عالی بورس در
گفتوگو با دوماهنامه «پیام اقتصادی بورس کاال»
به رکوردشکنی ارزش معامالت بورس کاال در سال
 96اشاره کرد و گفت :در سال گذشته رکود ارزش
معامالت بورس کاالی ایران شکسته شد که بخشی
از این رکوردشکنیها به دلیل افزایش ارزش
معامالت اوراق مش��تقه و معامالت آتی
سکه و بخشی دیگر هم به دلیل پذیرش
اوراق گواهی س��پرده
کاالیی و اوراق س��لف
موازی استاندارد در این
بورس بوده اس��ت .وی
اف��زود :ضم��ن اینکه
بخ��ش دیگ��ری از
ر کو ر د ش��کنیها ی
ب��ورس کاال ب��ه دلیل
پذیرش کاالهای جدید
در ای��ن ب��ورس بوده و
امس��ال هم قرار است
محصوالت��ی مانن��د
س��نگآهن ،گندله و
آهن اس��فنجی در این
بورس پذیرفته ش��ود؛
بنابراین هر چقدر تعداد
کاالهای پذیرفته شده
در بورس افزایش یابد،
طبیعتاً ارزش معامالت
ه��م ب��ا رش��د مواجه
میش��ود« .محسنی»
ادامه داد :از طرف دیگر
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ارزش معامالت تابع قیمت و شرایط اقتصادی است،
به طوری که با افزایش قیمتها ارزش معامالت نیز
افزایش پیدا میکند؛ یعنی کاالهایی مانند فلزات و
پتروشیمی که از نرخ ارز تأثیر میپذیرند ،با افزایش
نرخ ارز قیمت این کاالها هم افزایش پیدا میکند؛
بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند ارزش معامالت
بورس کاال هم به لح��اظ ریالی افزایش پیدا خواهد
کرد .عالوه بر ای��ن ،ارزش معامالت تابع ش��رایط
اقتصادی هم هس��ت؛ یعن��ی اگ��ر در دوران رونق
اقتصادی قرار بگیریم ،طبیعتاً معامالت بورس کاال
نیز باال م��یرود .این عضو ش��ورای عالی بورس به
چش��مانداز آینده بورس کاال اش��اره کرد و گفت:
بورس کاالی ایران در س��ال جاری به دلیل ورود
کاالهای جدید و همچنین افزایش نرخ ارز و به طبع
آن ،افزایش قیمت کاالهایی که در بورس معامله
میشود ،نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیر
ارزش معامالت مواجه میشود؛ لذا در سال جاری
شاهد رونق بیش��تر معامالت بورس کاال و افزایش
ارزش معام�لات آن خواهی��م بود« .محس��نی»
همچنین به تصویب راهاندازی اوراق مشتقه ارزی
اشاره کرد و گفت :این در حالی است که شورای عالی
بورس مصوب کرده اس��ت که اوراق مشتقه ارزی و
معامالت آتی و اختیار معامله روی ارزهای عمده،
در بورس انجام ش��ود که اگر این اتفاق از طریق
بورس کاالی ایران رخ دهد ،طبیعتاً حجم
معام�لات ای��ن ب��ورس افزای��ش
چش��مگیری پیدا

میکند؛ ضمن اینکه این موضوع به بورسکاال کمک
میکند تا از مبادالت فیزیکی به سمت معامالت آتی
و اوراق مشتقه سوق پیدا کند« .محسنی» به تحقق
شعار امسال از طریق بورس کاالی ایران اشاره کرد و
گفت :طبیعتاً هر قدر نظام قیمتگذاری در کاالهای
پایهای شفافتر باشد ،منجر به تقویت تولید داخلی
میش��ود؛ یعنی تولیدکننده و سرمایهگذار داخلی
میتوانند قیمتها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین
کنند؛ لذا بورس کاال میتواند برای ایجاد شفافیت
در قیمت کاالها نقش مؤثری داشته باشد و به این
ترتیب میتواند نقش خود را در تحقق شعار امسال
ایفا کند .وی به مزایای استفاده از ابزارهای مالی
اشاره کرد و گفت :اگر بتوانیم کاالها را به اوراق
بهادار تبدی��ل کنیم ،اوراق بهادار س��ریعتر و با
هزینه کمتر مورد معامله قرار میگیرد ،به طوری
که با استفاده از گواهی س��پرده کاالیی قیمت
کاالها ش��فافتر تعیین ش��ده و صندوقهای
کاالیی نیز میتوانند در این زمینه کمک کنند تا
معامالت گواهی س��پرده کاالیی رونق بگیرد از
س��وی دیگر مردم عادی نیز میتوانند از طریق
صندوقه��ای کاالیی در این معامالت س��هیم
شوند و سرمایهگذاری کنند.
این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه یکی
از نقشه��ای محوری بورسه��ای کاالیی این
است که بتوانند ابزارهای پوشش ریسک نوسان
قیمت کاالهای اساسی و پایهای را فراهم کنند؛
اضافه کرد :اگ��ر اوراق مش��تقه روی کاالهای
دیگر نیز تعریف ش��ود و با رونق مواجه شود،
ابزاری مناس��ب برای پوش��ش ریسک
نوس��انات قیمت کاالهای اساسی
اس��ت؛ بنابراین بورس کاالی
ای��ران برای رس��یدن به
دوران بلوغ خود باید
استفاده از اوراق
مشتقه را تقویت
کرده و این اوراق
را روی محصوالت فلزی
و کش��اورزی نیز منتشر
کند .وی «محسنی» در
پایان تأکید کرد :معامالت
فیزیک��ی محص��والت
کشاورزی نیز باید تقویت
ش��ود تا با تحویل کاال از
طری��ق انباره��ای تحت
نظارت ب��ورس به معامله
گران خدمات ارائه کند.
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

علی سعیدی
از ظرفیتهای
بورس کاال
میگوید

نبش بندر انزلی

ایستگاه وارداتیها

با توجه به اینکه بازار سرمایه در هر کشوری دو سازوکار
اصلییعنیفراهمکردنبسترمناسببرایسرمایهگذاری
و مدیریت ریسک و نیز ایجاد سازوکارهای تأمین مالی
بنگاهها را بر عهده دارد ،طراحی و تنوعبخشی ابزارهای
نوین تأمین مالی از ضرورتهای بازار س��رمایه به شمار
میرود .ابزار هایی مانند اوراق اجاره ،مرابحه ،سلف موازی
اس��تاندارد و به تازگی اوراق س��فارش س��اخت در کنار
صندوقهای زمین و س��اختمان و صندوقهای پروژه از
جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعهای
سیاس��تگذاران به این بازار است .توس��عه بیشتر بازار
سرمایه و تعمیق آن ،نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین
مالی اس��ت که بورس کاال در این مسیر قدمهای بلندی
برداشته است.

در همین ارتباط« ،علی سعیدی» عضو سابق هیأت مدیره
سازمان بورس اوراق بهادار و مشاور رییس این سازمان به
نقش حائز اهمیت بورس کاال در ایجاد شفافیت قیمتی و
توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرده و معتقد
اس��ت ویژگی مهمی که بورس کاال دارد این اس��ت که
عرضهکننده میتواند قیمت شفافی را به تمامی مشتریان
خود پیشنهاد دهد و خریداران نیز براساس فضای شفاف
و با قیمت مشخص بتوانند کاالی خود را خریداری کنند.
وی اظهار کرد :هر چقدر بتوان بورس کاال را تقویت کرده و
تولیدکنندگان محصول بیشتری از آنچه تولید میکنند،
در بورس کاال عرضه کنند ،فضای کاالیی شفافتری به
وجود خواهد آم��د .به گفته «س��عیدی» ،با ثبت دقیق
اطالعات ،آمار و ارقام واقعی از می��زان عرضه و تقاضای
محصول به دست میآید و میتوان نسبت به روند آن در
کشور آگاهی الزم را به دست آورد.

تأمین مالی و مدیریت ریسک

معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه با
تقویت بورس کاال ،فضای کار برای تولیدکننده نیز بسیار
بهتر خواهد ب��ود ،گفت :بورس کاال دو اب��زار مالی مهم و
کارب��ردی را در کنار معامالت فیزیکی خ��ود ارائه کرده
اس��ت؛ یکی ابزار تأمین مالی برای تولیدات داخلی است
تا تولیدکننده از طریق بورس کاال بتواند منابع مورد نیاز
خود را تأمین کند که این کار به کمک اوراق سلف موازی
استاندارد و نیز قراردادهای س��لف و سایر ابزارها صورت
میگی��رد .وی ادامه داد :همچنین اگر عرض��ه انواع کاال
در بورس بیشتر ش��ده و تولیدکننده درصد بیشتری از
محصوالت تولیدی خود را در بورس عرضه کند ،میتواند
از ابزارهای مدیریت ریسک به عنوان ابزار دوم ارائه شده
توس��ط بورس بهرهبرداری کرده و به نحو مطلوبی از آنها

استفاده کند؛ بنابراین بورس کاال فضایی بسیار عالی برای
معامالت شفاف و بهترین محمل برای حمایت از کاالی
ایرانی است.
حمایت از کاالی ایرانی در سایه بورس
«سعیدی» تأکید کرد :با توجه به اینکه شعار سال جاری
حمایت از کاالی ایرانی است ،این امید میرود تا عالوه بر
مجموعه بورس کاال ،سازمان بورس و اوراق بهادار نیز برای
ایجاد و ارائه مشوقهای بیشتر عزمی جدی داشته باشند تا
تولیدکنندگان محصوالت بیشتری را در بورس کاال عرضه
کرده و حجم فعالیتهای خود را در این بازار افزایش دهند.

تنوع ابزارهای مالی و چند مزیت مهم

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مزایای
بورس کاال برای خریداران انواع کاال و محصوالت از این
دریچه اظهار کرد :در بورس کاال ابزارهای متنوعی وجود
دارد که خریدار و فروشنده میتوانند از آنها بهره گیرند؛
به عنوان مثال ،قراردادهای س��لف و معامالت نس��یه
میتوانند ب��رای دو گروه تولیدکنن��ده و مصرفکننده
کارایی زیادی داشته باش��د؛ به طوری که قرارداد سلف
برای تولیدکننده قابلیت تأمین مالی میکند و قرارداد
نس��یه برای مصرفکننده در حوزه تأمین مالی کاربرد
دارد .به این ترتیب ،همان طور که تولیدکننده میتواند
محصول خود را در بورس کاال عرضه کند ،مصرفکننده
نیز این امکان را دارد تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از این
طریق تأمین کند .وی ادامه داد :افزون بر مزیت تأمین
مالی ،در شرایطی که تولیدکننده کاالی خود را از طریق
بورس کاال عرض��ه میکند ،درصد وص��ول مطالباتش
افزایش مییاب��د؛ چراکه در فضای غیررس��می ممکن
است وصول مطالبات تولیدکننده با مشکل
مواجه ش��ود .حال آنکه در ب��ورس کاال
تولیدکننده میتواند ب��ا اطمینان باالیی
پول حاصل از ف��روش کاالی خ��ود را در
سریعترین زمان ممکن به دست
از
آورد.
س��و ی
د یگ��ر ،

مصرفکننده نیز میتواند با یک برنامهریزی مشخص
و قیمت عادالنه م��واد اولیه مصرفی خ��ود را در بورس
خریداری کند.
به اعتقاد «سعیدی» ،در این فضای شفاف ،فساد و رانتی
که در خارج از بورس کاال ممکن است به وجود بیاید ،از
بین میرود که این امر چه برای مصرفکننده و چه برای
تولیدکننده موهبتی بزرگ محسوب میشود.

واردات کااله�ا از طریق ب�ورس انجام
شود

«س��عیدی» در خصوص وجود برخی عرضهکنندگان
مح��دود در بورس کاال اظه��ار کرد :اینک��ه در تولیدات
برخی صنایع یک یا دو مجتم��ع تولیدی محدود داریم،
ناشی از ویژگیهای بازار اس��ت؛ مثل برخی محصوالت
شیمیایی یا تولیدات بخش فوالدی و محصوالت فلزی
که تولیدات آنها منحصر به تعداد محدود و انگشتشماری
از تولیدکنندگان است .وی ادامه داد :اگر بورس کاال رشد
بیش��تری پیدا کرده و جنبه بینالمللی به خود بگیرد،
این پتانس��یل وجود دارد که محصوالت وارداتی خود را
نیز انحصارا ً از بس��تر بورس کاال وارد کشور کنیم .در این
راستا ،در کش��ور نیاز به مقرراتی داریم که واردات را نیز
ملزم به ورود از طریق بورس کاال کند تا شفافیت به وجود
بیاید و مشخص شود که هر کاال با چه قیمتی وارد کشور
شده و با چه قیمتی در بورس کاال عرضه میشود .وی با
بیان اینکه فضای شفاف موجود در بستر بورس کاال باعث
میشود که مفسدههای وارداتی ما به حداقل برسد ،گفت:
به هر ترتیب در اقتصاد کشور نیاز به روشنگری داریم و این
روشنگری نه فقط در بین مردم بلکه در بین مسئوالن نیز
نیاز است که اگر در برخی موارد مشکالتی به وجود میآید
این ای��رادات به بورس نسبت داده نشود.

گفت و گو با «بهادر بیژنی» مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

سکوی صــــادرات
بورس کاال فرصت ورود به بازار صادرات قیر ،فرش و پسته را دارد
آزادسازی اقتصادی ،دس�تیابی به اقتصاد آزاد ،به دست
آوردن س�همی از بازار جهانی و برخوردار شدن از روابط و
تجارت بینالملل نیازمند بهرهگیری از پتانسیلهای بازار
س�رمایه به ویژه بورسهای کاالیی اس�ت .در این راستا،
صادرات انواع کاال از دریچه بورس کاال در حالی در برخی
محصوالتدرحالانجاماستکهتوسعهبخشصادراتیدر
صنایع دیگر نیز میتواند فرآیند صادرات محصول را برای
تولیدکنندگانتسهیلکند.اینبازارعالوهبرمناسبکردن
قیمتها ،دسترس�ی متقاضی و عرضهکننده با یکدیگر
را آسانتر میکند و در راستای همگن شدن با مکانیسم س�ایر بورسهای دنیا حرکت میکند.
در این زمینه ،راهاندازی و توسعه سکوهای معامالتی مشترک یکی از مهمترین راههای توسعه
روابط بینالملل بورس کاالی ایران با دیگر بورسهای کاالیی محسوب میشود .اتفاقی که در سال
گذشته با راهاندازی سکوی معامالتی مشترک ایران و هند کلید خورد تا دریچهای جدید پیش
روی فعالیتهای بورس کاال باز شود .در همین ارتباط با «بهادر بیژنی» مشاور رییس سازمان
بورس و اوراق بهادار در امور بینالملل به گفت و گو پرداختیم که شرح آن در ادامه آمده است.
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سودابه کیوان فر
نقش راهاندازی س�کوهای معامالتی
مش�ترک بین بورس کاالی ایران با ب�ورس کاالی
دیگر کشورها را در توسعه این بازار چگونه ارزیابی
میکنید؟

بورس کاالی ایران در واق��ع در حوزه روابط بینالملل
یکی از پیش��روترین بورسهای ما اس��ت که در بحث
راهاندازی سکوهای معامالتی مشترک با بورس کاالی
هند برای معامله محصوالتی از جمله قیر پیش��رفت
بس��یار خوبی حاصل ش��ده اس��ت .البته بورس کاال
پروژههای دیگری هم در کشورهایی از جمله عراق و نیز
همکاری با بورس سن پترزبورگ در دست اجرا دارد .به
اعتقاد بنده ،راهاندازی این سکوهای معامالتی مشترک
میتواند ،هم در بحث کیفیت و هم در بحث شفافیت و
قیمت بسیار کمک کننده باشد.
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کدام یک از ای�ن پروژهها به مرحله
اجرا و راهاندازی رسیده است؟

مس��تحضرید که قیر ایران از راههای مختلفی به دست
هندیها میرسد .در این مسیر امکان دارد هم در بحث
کیفیت قیر مداخلههایی انجام شود و هم قیمت آن تحت
تأثیر قرار گیرد .در همین راس��تا ،نهاد ناظر بازار سرمایه
هند ( )SEBIو نه��اد ناظر بازار س��رمایه ایران ()SEO
موافقتنام��های امضا کردند و یک��ی از بحثهای جدی
همکاری بین بورسهای کاالی دو کشور بود که در نهایت
جزییات کامل راهاندازی س��کوی معامالتی مشترک در
بورس کاال طراحی ش��د و امیدواریم این بحث در س��ال
جاری به صورت جدی عملیاتی ش��ود و بتوانیم ش��اهد
معامالت قیر بین ایران و هند منحص��را ً از طریق بورس
کاال باشیم.
باتوجهبهکیفیتباالیقیرتولیدشده
در کشور ،راهاندازی این سکوی معامالتی مشترک
چقدر در برندس�ازی قیر ایرانی و افزایش کیفیت
محصول تحویلی به مشتریان خارجی و همچنین
برای جلوگیری از مواردی همچون قاچاق یا صادرات
و واردات غیر مجاز کاال ،اثرگذار است؟

توس��عه این س��کوهای معامالت��ی خیل��ی میتواند
کمککنن��ده باش��د .از ای��ن جهت ک��ه باعث حذف
واس��طههای غیر ضرور میشود .متأس��فانه ما شاهد
هس��تیم که کیفیت باالی قیر ای��ران بعضی مواقع در
فرآیندی که محصول به دست مشتریان هندی میرسد
به دست بعضی از واسطهها با تغییراتی همراه شده و با
ناخالصیهایی مخلوط میش��ود .از این رو ،راهاندازی
سکوی معامالتی مشترک جلوی این سوءاستفادهها
را میگیرد .با توجه به سابقه موفق بورس کاال در حوزه
محصوالت کشاورزی و پتروشیمی دلیلی نمیبینیم که
در مورد قیر نتوانیم با کشورهای خارجی وارد معامله
شویم؛ چراکه بورس کاال دید بینالمللی دارد و این یکی
از دالیل موفقیت این
بورس اس��ت .وجود
دی��د بینالمللی در

بین مدیران بورس کاال به آنها وسعت نظری داده است
که تأثیر اولیه آن در بهبود ش��رایط ب��ازار خودمان در
داخل کشور اعمال شده و تأثیر غیرمستقیم آن موجب
گسترش شفافیت و استانداردها و بهبود شرایط بازار
داخلی شده است.
هستند؟

دیگ�ر پروژهه�ا در چ�ه مرحل�های

بورس کاال برای ورود به بازار عراق بسیار جدی است .در
حال حاضر نیز مدیر عامل بورس کاال در گروه همکاری
اقتصادی بین ایران و عراق عضو است و این امر کمک
میکند که دو کش��ور بتوانند پروژههای مشترکشان
را جلو ببرند .من فکر میکن��م که بورس کاال در حوزه
مشاوره هم میتواند برای راهاندازی بورسهای کاالیی
به دیگر کشورها کمک کند؛ زیرا تجربیاتی که بورس
کاال دارد و با تالشهایی ک��ه در این مجموعه صورت
گرفته ،االن به یک��ی از مهمترین بورسهای کش��ور
تبدیل ش��ده اس��ت و میتواند در تعامل با کشورهای
همسایه و حتی برای دیگر کشورها هم مفید باشد.
همکاری ب�ا بورس س�ن پترزبورگ
و راهان�دازی س�کوی معامالتی مش�ترک در چه
مرحلهای است؟

در خصوص همکاری با بورس سن پترزبورگ با جدیتی
که در بی��ن مدیران مجموعه ب��ورس کاال وجود دارد،
امیدوارم بتوانیم امسال به نتایج و توافقهای خوبی در
حوزههای مختلف کاالیی برسیم.
میتوان امید داشت که در سال جاری
تعداد سکوهای معامالتی مشترک ما به سه سکو
افزایش یابد؟

به عنوان نهاد ناظر در بازار س��رمایه امیدواریم بورس
کاال این قول را به ما بدهد تا شاهد راهاندازی سکوهای
معامالتی مشترک یکی پس از دیگری باشیم .سازمان
نیز از این اتفاق استقبال میکند؛ به طوری که در زمان

راهاندازی سکوی معامالتی مشترک با کشور هند رسماً
عالقهمندی خ��ود را ابراز کرد تا فعالیت این س��کوی
مشترک بین دو تا کشور به صورت اجرایی و در حجم
باالیی هر چه سریعتر شروع شود.
به نظ�ر جنابعالی چ�ه محصوالتی را
بیشتر میتوان از طریق سکوی معامالتی مشترک
معامله کرد؟

به نظر من برای معامله محصوالت��ی که ایران در حال
حاضر در حوزه ص��ادرات آن فعالی��ت دارد ،میتوان
از طریق س��کوهای معامالت��ی مش��ترک ورود پیدا
کرد؛ به عنوان مثال ،محصوالتی مثل پس��ته یا فرش
ایرانی و س��ایر محصوالتی که صادراتش با حجم باال
انجام میش��ود ،میتوان از طریق سکوهای معامالتی
مشترک وارد معامله با دیگر کشورها شد .اینها همه
فرصتهایی اس��ت که بورس کاالی ما میتواند از آن
استفاده کند.

اس�تقبال از س�مت کش�ورهای
دیگر ب�رای همکاری با بازار س�رمایه م�ا و به ویژه
بورس کاالی ایران چگونه اس�ت؟ با توجه به بحث
تحریمهایی که علیه کش�ور اعمال میش�ود ،آیا
میتوانیم برای افزایش تعداد سکوهای معامالتی
مشترک و حجم مبادالت کاال از این طریق امیدوار
باشیم؟

من فکر میکنم این امکان وجود دارد ،به طوری که در
مذاکرات اخیر بحث همکاری بین بورس کاالی ایران
و سنگاپور نیز مطرح شده است .بر همین اساس اعتقاد
دارم تعداد کشورهایی که تمایل به همکاری دارند خیلی
فراتر از این است؛ البته شاید بهتر باشد به جای افزایش
تعداد کش��ورها برای همکاری ،بر چند کشور تمرکز
کنیم؛ چرا ک��ه االن بورس کاالی ما بورس ش��ناخته
شدهای در جهان شده و اعتباری کسب کرده است؛ نکته
مهم این اس��ت که این اعتبار حفظ شود و پس از آنکه
پروژههای تعریف شده برای همکاری با این چند کشور
اجرایی ش��د ،میتوانیم به همکاری با دیگر کشورها و
سایر محصوالت و بازارها نیز فکر کنیم.

سحر نمایشی
تأثیر و اهمیت بازارهای کاالیی به عنوان یک عنصر کلیدی
و تعیین کننده در توسعه همه جانبه کشور از یک طرف و
تقارن مابین کارکردهای بازار مالی و سطح توسعه اقتصادی
کشور در بورس کاالی ایران باعث ش��ده تا مقوله ارزیابی
کارآمدی و اثربخشی این بازارها مورد توجه سیاستگذاران
و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.
حوزه عملیات و نظارت بورس کاالی ایران نیز بر همین مبنا
به منظور ایجاد فرآیند منظم و شفاف در معامالت ،ارزیابی
روشمند صرفه اقتصادی عملیاتبازار وگزارشنتایج ارزیابی
به منظور بهبود عملیات کل بازار ،شکل گرفته است .برای
پیگیری جزییات عملیاتی این بازار کاالیی و اقدامات آن در
سال جاری به سراغ «علی پناهی» معاون عملیات و نظارت
بورس کاالی ایران رفتهایم؛ وی از عملکرد سال گذشته و
برنامههای سال جاری این شرکت خبر میدهد.
معاون عملیات و نظارت ب��ورس کاالی ای��ران در ابتدا با
تعریف کوتاهی از وظایف این حوزه اظهار کرد :برای اینکه
محصوالت کاالیی در بورس کاالی ایران معامله شوند به
یکسری اقدامات و هماهنگیها نیاز است که بخشی از اینها
در قالب دس��تورالعملها ،قوانین و مقررات و نرمافزارها و
بخشی دیگر در چهارچوب تعامل با نهادها و انجمنهای
مرتبط با ذینفعان کاالها صورت میگی��رد؛ این اقدامات
بخشی از وظایف حوزه عملیاتی بورس کاالی ایران است.
وی افزود :از جمله کارهایی که ما طی س��ال گذش��ته در
بخش عملیات و نظ��ارت بر بازار انج��ام دادهایم ،برقراری
ارتباط و تقویت آن با انجمنها ،تش��کلها و دستگاههای
سیاستگذار بوده تا بتوانیم یک تعادل نسبی در بازار ایجاد
کنیم« .پناهی» در پاسخ به این سؤال که آیا بخش عملیات
در روندهای خارج از بورس نیز حضور دارد و تعامالت این
بازار مالی تا چه حد گس��ترده است؟ پاس��خ داد :خارج از
مجموعه بورس کاال نیز تعامالتی ش��کل گرفته است که
بخشی از این تعامالت مربوط به حوزه عملیات است .زمانی
که قرار است قیمتهای پایه در بورس کاال تعیین شوند ،این
مقوله طبق دستورالعملها و مقررات ،از سیاستهای دولت
و رویکرد انجمنها و تشکلها متأثر است ،در نتیجه ما در
حوزه عملیات باید با این تشکلها در مورد قیمت پایه ،میزان
عرضه و تداوم آن ،تعامل الزم را ایجاد کنیم که این کار طی
سال گذشته با موفقیت صورت گرفت.
وی ادامه داد :بخشی از این تعامالت نیز به بعد نظارتی بر
میگردد ،به هر حال بخشی از کاالها در کشور دارای کمبود
عرضه هس��تند؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم این کمبودها
را مدیریت کنیم باید تقاضا را با نظ��ارت بر اطالعات اخذ
شده از سوی مشتریان متعادل س��ازیم ،به این مفهوم که
این امکان فراهم شود که مشتریان واقعی وارد بازار شوند؛
در این رابطه نیز با دستگاههای اجرایی متعددی از جمله
سازمان بازرسی ،سازمان حمایت از مصرفکننده ،سازمان
بورس و کارگزاریها از یک طرف و نهادهایی مثل گمرک،
شرکت پخش و پاالیش ،شرکت صنایع ملی پتروشیمی و
شرکت بازرگانی دولتی هم به عنوان عرضهکننده و هم به
عنوان سیاستگذار در حوزههای مختلف عملیاتی تعامالت
سیستماتیک برقرار کردهایم تا به یک بازار با ثبات برسیم.
معاون عملیات و نظارت ب��ر بازار ب��ورس کاالی ایران در
رابطه با بهروز کردن دس��تورالعملها گفت :ب��ا توجه به
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اینکه دستورالعملهای کنونی در پارهای موارد پاسخگوی
نیازهای فعاالن بازار نیس��تند و نیازها متنوعتر ش��دهاند،
ما شروع به اصالح بخشی از دس��تورالعملهای مرتبط با
حوزه عملی��ات کردهایم؛ از جمله دس��تورالعمل پذیرش
کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال« .پناهی» در مورد نظارت
بر میزان خرید مناطق آزاد نیز گفت :در این رابطه س��عی
کردیم نظارت دقیقی روی خریداران داش��ته باش��یم و با
ایجاد امکاناتی برای کارگزاران سعی کردیم هم فعالیتهای
مناطق آزاد را گسترش دهیم و هم انگیزهای برای نظارت
بیشتر دستگاههای اجرایی مناطق آزاد بر معامالت فراهم
کنیم .به گفت��ه وی در حوزه پذیرش کااله��ا نیز اقدامات
مناسبی صورت گرفته است ،به طوری که طی سال گذشته
کاالهای متعددی پذیرش ش��دند که مهمترین بحث در
این حوزه تکمیل زنجیره ارزش فوالد ب��ود ،به طوری که
گندله ،کنسانتره و آهن اسفنجی پذیرش و آهن اسفنجی
و کنسانتره نیز مورد معامله قرار گرفتند و به نوعی موجب
تکمیل این زنجیره ش��د .معاون عملیات و نظارت بورس
کاالی ایران ادامه داد :در حوزه پتروش��یمی نیز تالش بر
این بود که امکان استفاده از گواهی سپرده برای بخشی از
تعاونیهایاینحوزهجهتتنظیمبازاروایجادنقدشوندگی
در بازار فراهم شود که خوشبختانه این امکان نیز ایجاد شد؛
یکی دیگر از نکات کلیدی در حوزه عملیات ،نیز راهاندازی
قرارداد پریمیوم و ش��روع حجم معامالت باال بود که این
موضوع امکان پوشش ریسک مناسبی را برای فعاالن ایجاد
میکند« .پناهی» افزود :در حوزه کشاورزی نیز سعی کردیم
ضمن فراهم کردن زمینه عرضه گسترده شرکت بازرگانی
دولتی  ،نظارت دقیقی نیز بر فرآیند تسویه معامالت داشته
باشیم تا جایی که تحویل بر اساس مقررات بورس صورت
پذیرد؛ البته در حوزه کشاورزی ،عرضه جوجه یکروزه نیز که
نقش کلیدی در زنجیر ارزش مرغ و محصوالت کشاورزی
دارد ،انجام شد و معامالت محصوالت کشاورزی گسترش
پیدا کرد .معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران تأکید
کرد :یکی از بحثهای کلیدی در حوزه عملیاتی این است
که روی شکایاتی که در مورد هر یک از بخشهای عملیاتی
انجام میشود ،رسیدگی به موقع صورت گیرد و بر همین
اس��اس با برگزاری جلس��ات متعدد کمیته رسیدگی به
ش��کایات ،طرفین به خواستههایش��ان بر اساس شرایط
اطالعیه عرضه برسند که خوشبختانه بازخوردهای خوبی
هم تاکنون داشته است« .پناهی» در ادامه به برنامههای
س��ال آتی حوزه عملیات و نظارت بر ب��ازار بورس کاالی
ایران نیز اشاره و اظهار کرد :در مورد برنامههای بورس کاال
طی سال  97چند پروژه در دست اجرا است که یکی از آنها
سیستمی کردن پذیرش کاال است که موجب تسهیل در
روند پذیرش و نظارت ،کاهش بروکراس��ی و شفافسازی
بیشتر این بازار کاالیی میشود .به گفته وی بحث دریافت
اطالعات و قابل تحویل شدن صورتهای مالی کارگزاران
به صورت سیستمی نیز اقدام دیگر حوزه عملیات و نظارت
بازار است که هم از حجم کاغذبازیها میکاهد و هم موجب
کاهش حجم کار همکاران و کارگزاریها میشود.
«پناهی» در پایان گفت :نکته دیگ��ر در این زمینه بحث
تقویت نظارت بر قراردادهای مشتقه و حوزه فیزیکی است
که با تعریف انواع و اقسام هشدارهای نظارتی هم بازار کنونی
تقویت میشود و هم بحث نظارت دقیق بر معامالت ارز در
صورت شروع آن در بورس را تضمین میکند.

«علی پناهی»
از مهمترین اقدامات
حوزه عملیات نظارت
میگوید

تعامل با
انجمنها
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ضرورت تش��کیل بورس کاال در ای��ران از آن جهت
اس��ت که بازار کاالهای پایه در بخشهای مختلف
صنعتی ،پتروشیمی و کشاورزی در کشور همواره با
محدودیتها و دشواریهای ساختاری زیادی روبهرو
بوده و بخش عمدهای از این مشکالت مربوط به عدم
استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی ،ساختار نامناسب
و ناکارآمدی بازار است که با وجود تالشهای بسیار
انجام ش��ده توس��ط دولتهای محترم طی  2دهه
اخیر در جهت اصالح این س��اختار ،اما شاهد عدم
بازدهی مناس��ب و حصول نتایج م��ورد انتظار در
این بخش بودهایم؛ به گون��های که علی رغم صرف
هزینههای بسیار توسط دولتها برای تنظیم بازار
و تعیین قیمت نهادهه��ا و محصوالت ،اما در بخش
تولید و توزیع و در پی آن مصرفکنندگان همواره با
مشکالت فراوانی روبهرو بودهاند.
بورس کاالی ایران با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل
معامالت و کشف نرخ کاالهای اساسی و مواد اولیه
واسطهای بر اس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا ،ضمن
تضمین تعهدات طرفین معامل��ه ،ابزارهای تأمین
مالی و مدیریت ریسک را در اختیار فعاالن بازار قرار
میدهد؛ به عبارت دیگر ،در افق چشم انداز ،بورس
کاالی ایران مرجع قیمتگذاری کاالهای اساسی و
مواد اولیه واسطهای در منطقه و یکی از گزینههای
اولویتدار تولیدکنندگان برای تأمین مالی و پوشش
ریسک تجاری است.
مدیریت مطالع��ات اقتصادی ب��ورس کاالی ایران
در س��ال  1396نیز در راس��تای عمل به اهداف و
رویکردهای تعریف شده و مأموریتهای خود ،بیشتر
در زمینه طراحی ابزارها و اوراقی که بتواند نیازهای
بازار کاالیی را در کشور پوشش دهد ،فعالیت کرد.
فعالیت و اقداماتی که در برخی موارد به نتیجه رسید
و تبدیل به دس��تورالعملها شد وپس از تصویب به
اجرا درآمد.
در برخ��ی موارد نیز پیش��نویس دس��تورالعملها
در سال  1396تهیه ش��د و نمونههایی نیز در حال
تکمیل مطالع��ات اقتصادی موردنیاز و س��نجش
ریسکهای مرتبط هس��تند؛ به عنوان مثال ،روش
معامالتی کش��ف پریمی��وم از مرحل��ه مطالعه به
مرحله اجرا رس��ید؛ به ط��وری که در پایان س��ال
 1396اولین قرارداد کش��ف پریمیوم مورد معامله
قرارگرفت .به این ترتیب ،در تاریخ  28اس��فندماه
سال گذش��ته با تعهد انجام معامله  1.5میلیون تن
وکیوم باتوم براساس قرارداد سلف در قالب قرارداد
کشف پریمیوم ،از این ابزار جدید مالی بورس کاالی
ایران رونمایی شد.
تصویب معامالت حق امتیاز در شورای عالی بورس و
اوراق بهادار به عنوان یک ورقه بهادار یکی از اقدامات
بورس کاالی ایران بوده و روش مناقصه نیز در صف
مصوبات این شورا قرار گرفته است.
همچنی��ن در راس��تای ادامه پیگیریه��ای انجام
شده در سال گذش��ته ،دس��تورالعمل اوراق خرید
دین نیز همچنان در صف کمیت��ه تدوین مقررات
سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و پیشنویس
دستورالعمل روش تهاتری در بورس کاالی ایران در

حال بررسی است.
افزون بر این موارد ،دس��تورالعمل معامالت مبتنی
بر رویت نی��ز در حال تدوین ب��وده و موضوع حمل
و نقل پس از معامله نی��ز در حال طراحی مدلهای
مربوطه اس��ت .در بحث بازنگری معامالت گواهی
س��پرده کاالیی و قبض انبار نیز بررسیها همچنان
در حال پیگیری و انجام است .امکانسنجی استفاده
از تکنولوژی بالکچین به عنوان جدیدترین تحول
در حوزه انتق��ال دادهها از موارد دیگری اس��ت که
در این مدیریت در حال بررس��ی است .هدف ازاین
پروژه ،تبیین ماهیت کاربردی تکنولوژی بالکچین
و همچنین بررس��ی امکان اس��تفاده از تکنولوژی
بالکچین در فرآیندهای بورسی است.
از دیگ��ر اقدام��ات مدیریت مطالع��ات اقتصادی و
سنجش ریسک بورس کاالی ایران میتوان به انتشار
ترجمه کتاب اشاره کرد که« راهنمای جامع ابزارهای
معامالت��ی ب��ورس کاالی ای��ران» و « بورسهای
کاال و مش��تقات در آفریقا» طی روزهای برگزاری
یازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه
در فروردین ماه  1397رونمایی ش��دند؛ همچنین
تدوین و بازنگری کتاب «طراحی قانون قبض انبار»
از اقدامات دیگری اس��ت که در ای��ن حوزه در حال
انجام است.
در زمینه اقدامات آموزشی و فرهنگسازی نیز طی
سال گذش��ته به صورت مرتب دورههای آموزشی
فصلی رای��گان تدوی��ن و از طریق رس��انهها برای
ذینفعان اطالع رس��انی ش��د .همچنین دورههای
اختصاصی برای ذینفعانی که نیاز به آموزش داشتند،
برگزار شد که در مجموع کل دورههای آموزشی در
سال 15 ، 1396هزار نفر ساعت بوده است.
از اقدامات دیگری که در سال گذشته اجرایی شده
میتوان ب��ه برگزاری میزه��ای تخصصی کاالهای
کش��اورزی با ذینفعان حوزه کش��اورزی به منظور
بهرهگی��ری از نقطه نظرات مختلف ب��ه صورت دو
جلس��ه در ماه اش��اره کرد که طراح��ی مدلهای
اختصاصی برای کاالهای بخش کشاورزی براساس
نیاز هر محصول مهمترین خروجی این جلس��ات
بوده است.
همچنین برگزاری شورای پژوهشی طی دو جلسه
در ماه با حضور استادان حوزه مالی به منظور طراحی
ابزارهای جدی��د در بورس کاال و اس��تفاده از نقطه
نظرات صاحب نظران از اقدامات دیگری اس��ت که
میتوان به آنها اش��اره کرد .اس��تقرار سیستم های
مدیریت ریسک یکپارچه و برنامه ریزی در سال 96
نیز دو اقدام دیگری بوده که طی س��ال گذشته در
این حوزه به اجرا درآمده و با تغییر ساختار سازمانی
بورس کاالی ای��ران ،این دو ماموری��ت به مدیریت
برنامهریزی و ارزیابی عملکرد منتقل شده است.
در نهای��ت طی س��ال گذش��ته ،درخواس��تهای
مطالعاتی و پژوهش��ی ک��ه در راس��تای حمایت از
پایاننامهها و پژوهش��نامهها به بورس کاال رسیده،
توسط شورای پژوهشی این مجموعه مورد ارزیابی
قرار گرفت که در مجموع تعداد  11درخواس��ت در
سال  1396وصول و بررسی شد.

«جواد فالح»
مدیر مطالعات
اقتصادی و سنجش
ریسک بورس کاالی
ایران تشریح کرد

 10اقدام

اقدامات بازار فیزیکی
اکبر میرزاپور

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران

به دلیل گستردگی
بازاره��ای کاالیی و
نیازه��ای مختل��ف
ذینفع��ان و فعاالن
ای��ن بازاره��ا ب��ه
ابزاره��ای معامالتی
جدید و تأمین مالی،
تمرکز روی توس��عه بازار و ابزاره��ای آن ضرورت
مییابد .در این زمینه الزم است گروههای کاالیی
مختل��ف محص��والت تولی��د داخل��ی و وارداتی
شناس��ایی و مورد بررس��ی قرار گرفته و ابزارهایی
که میتوانند به ذینفعان این ح��وزه کمک کنند،
شناسایی و ایجاد شوند .در بورس کاال نیز مدیریت
توس��عه بازار فیزیکی با همی��ن مأموریت فعالیت
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میکند.
به ای��ن ترتیب ،مذاک��ره با فع��االن ب��ازار ،درک
مشخصات بازار هر کاال و مش��کالت موجود برای
فعاالن آن ،اولین اقدام در مسیر توسعه بازار است.
معرفی کااله��ای جدید و امکان س��نجی پذیرش
آنها در بازار فیزیکی نیز از دیگر اقدامات این حوزه
است .برخی نهادهای عمومی یا خصوصی نیز برای
برطرف کردن نیازهای خود ،آنها را به بورس ارائه
میکنند تا ب��ا همکاری واحده��ای مختلف ،مدل
و الگویی برای برط��رف کردن نیازه��ای مختلف
ب��ازار کاالیی طراحی ک��رد .در ادامه ب��ه جزئیات
اقدامات حوزه توسعه بازار فیزیکی در سال 1396
و برنامههای پیش بینی ش��ده برای س��ال جاری
پرداخته میشود.

اهم دستاوردهای سال 1396

آغاز فعالی��ت در س��ال  ،1396با ابالغی��ه هیأت

محترم دولت برای اجرای سیاست قیمت تضمینی
محصوالت ذرت دانهای و جو دامی در کل کش��ور
همراه شد .به این ترتیب ،اصلیترین مأموریت این
واحد ،تمرکز روی اجرای طرح قیمت تضمینی در
قالب دو مسیر عرضه توسط مباشر در بازار فیزیکی
و عرضه توسط کش��اورزان در بازار گواهی سپرده
کاالیی بود.
به منظ��ور اجرای طرح در پنج اس��تان مش��مول
گواهی س��پرده کاالیی برای محص��ول جو دامی،
 18انبار مورد پذیرش قرار گرفت .همچنین ،برای
پنج استان مشمول گواهی سپرده کاالیی محصول
ذرت دانهای 69 ،انبار محصول زراعی مورد پذیرش
قرار گرفت .این تعداد انبار از میان تعداد زیادی انبار
متقاضی بخش خصوصی و دولتی با بازرسی شرایط
فنی و عملیاتی گزینش شدند.
معامله  361ه��زار و  877تن جو دام��ی در قالب
ب��ازار گواه��ی س��پرده و فیزیکی ب��رای  22هزار

25
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

و  604کش��اورز و ذرت دان��های در کل کش��ور با
حجم  652ه��زار و  386تن در قال��ب بازار گواهی
سپرده و فیزیکی برای  20هزار و  595کشاورز ،از
دستاوردهای مهم این حوزه بود.
عالوه بر این ،اجرای سیاست قیمت تضمینی برای
محصول گندم در چهار استان ،معامله  40هزار تن
از محصول کشاورزان این استانها را در پی داشت.
در مجموع اطالعات  251هزار نفر از کشاورزان جو
و ذرت از طریق س��امانه ثبت اطالعات کشاورزان
جمعآوری و ارزیابی و  111هزار ش��ماره حساب
متعل��ق ب��ه کش��اورزان از طری��ق س��امانه ثبت
اطالعات کش��اورزان م��ورد راس��تی آزمایی قرار
گرفت .همچنین ،به منظور عرضه محصول توسط
کش��اورزان در ب��ازار گواهی س��پرده کاالیی ،کد
معامالتی برای حدود  22هزار و  600کشاورز برای
استانهای مش��مول اجرای طرح از طریق گواهی
سپرده کاالیی اخذ شد .یکی از محصوالت باغی که
در این سال مورد توجه مسئوالن در استان عمده
تولیدکننده آن قرار گرفت ،پسته بود که جلسات
مذاکره و دورههای آموزشی متعددی برای آن در
استان کرمان برگزار ش��د .به این ترتیب ،معامالت
آن ابتدا در بازار فیزیکی و سپس به صورت گواهی
س��پرده کاالیی آن راهاندازی شد؛ در سال  ،96سه
انبار در زرند ،س��یرجان و دامغان جهت معامالت
گواهی سپرده کاالیی پسته در بورس کاالی ایران
پذیرش ش��دند .تالش دیگر این واح��د در حوزه
توس��عه بازار ،تمرکز روی محصول زعفران بود .در
س��ال  1396اجرای سیاس��ت خرید توافقی روی
زعفران ،معامالتی بالغ بر  687کیلوگرم ( 30درصد
محصول تحویل داده شده توسط کشاورزان به دو
انبار مورد پذیرش بورس در خراسان رضوی) و در

کل  1252کیلوگرم کل معامالت گواهی س��پرده
کاالیی زعفران را در بر داش��ت .در ای��ن حوزه نیز
بیش از  10دوره آموزش��ی و توجیهی مختلف در
اس��تان خراس��ان رضوی برگزار ش��ده است و دو
انبار در مش��هد و تربت حیدریه مورد پذیرش قرار
گرفتهاند .در حوزه گواهی س��پرده سکه طال که از
اسفند  94معامالت آن آغاز شده است ،یک خزانه
جدید (بانک س��امان) مورد پذیرش قرار گرفت و
نماد آن ایجاد شد .معامله  28هزار و  770گواهی
س��پرده س��که طال از طریق دو انبار پذیرش شده
(رفاه و س��امان) ،از دستاوردهای س��ال  96بوده
اس��ت .گواهی س��پرده کاالیی به عنوان یک ابزار
مبتنی بر سکه طال ،در فرآیند تحویل قراردادهای
آتی سکه طال مورد اس��تفاده قرار گرفت و اکنون
هر مشتری که در سررس��ید قرارداد آتی موقعیت
تعهدی باز فروش داشته باشد ،باید در خزانه بانک
رفاه دارای گواهی س��پرده س��که باش��د تا فرآیند
تحویل از طریق انتقال مالکی��ت آنها به دارندگان
موقعیت تعهدی بازخرید ،صورت گیرد .همچنین
محصوالت پتروشیمی از ابتدای سال در فهرست
داراییهای پایه راهاندازی گواهی س��پرده کاالیی
قرار داشتند که در نهایت با یک انبار پذیرش شده
از شرکت بازرگانی پتروشیمی 44 ،تن محصول در
قالب گواهی سپرده کاالیی مورد معامله قرار گرفت.

برنامههای سال 1397

محصوالت کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه
بازار ،در دستور کار این مدیریت قرار دارند .برنامه
داریم ک��ه طی س��ال  97نیز اجرای م��اده  33در
اولوی��ت این واحد باش��د و با ابالغ هی��أت محترم
دولت ،برنامهریزی در این زمینه با نهادهای متولی

و مباش��رین دولتی آغاز خواهد ش��د .البته ناگفته
نماند ک��ه روند قیمت محصوالت در ب��ازار و باالتر
بودن قیمتهای بازار از قیمتهای تضمینی مورد
تصویب دولت ،چش��مانداز مبهمی ب��رای اجرای
سیاس��ت قیمت تضمینی ایجاد کرده اس��ت؛ اما
فرصت مناسبی فراهم میسازد تا بتوان فرآیندهای
پذیرش انباره��ا در بورس کاال را بهبود و توس��عه
بخشید و امر پذیرش را برای انبارداران تسهیل کرد.
از دیگر برنامههای س��ال  ،97پیگیری و راهاندازی
کارکرد توثیق گواهی سپرده کاالیی است .یکی از
مزایای گواهی سپرده کاالیی با دارایی پایه دارای
ماندگاری باال ،این اس��ت که دارن��ده آن از ویژگی
اوراق بهادار بودن آن میتواند بهره برده و به عنوان
وثیقه جهت دریافت تسهیالت از بانکهای طرف
قرارداد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
اس��تفاده کند .این موضوع اکنون در دس��تور کار
قرار دارد و نیازمند تفاهمنامه س��هجانبه ش��رکت
س��پردهگذاری مرکزی ،بان��ک متقاضی پرداخت
تسهیالت و بورس کاالی ایران است.
پیاده س��ازی الگ��وی معافیت مالیات��ی معامالت
گواهی س��پرده کاالیی نی��ز از برنامههای س��ال
 97در این واحد اس��ت .این موضوع نیازمند ابالغ
بخشنامههای الزم از سوی س��ازمان امور مالیاتی
است که پس از آن باید جهت پیادهسازی و اعمال
معافیت ،اقدام کرد.
توسعه معامالت گواهی س��پرده کاالیی از طریق
توسعه داراییهای پایه برای آن نیز در برنامههای
س��ال  97ق��رار دارد .در ای��ن زمین��ه روی برخی
کاالهای منتخ��ب مطالعات اولی��ه در حال انجام
اس��ت که بتوان از میان آنها ،آن کاالیی که امکان
موفقیت باالتری دارد را انتخاب کرد.

حبیب رضا حدادی از عملکرد بورس کاال میگوید

شاگرد اول بازار سرمایه
به باور کارشناسان «شفافیت دادوستدها»« ،از میان رفتن واسطهها
و دالله�ا»« ،اعم�ال مکانیزم عرض�ه و تقاضا ب�رای تعیین قیمت
محصوالت»« ،از میان رفتن نوس�انات کاذب قیم�ت محصوالت»،
«مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت»« ،ایجاد نظام
قیمتگذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار»،
«ایجاد سیستم جمعآوری ،پردازش و تحلیل اطالعات و آمار تولید،
واردات ،صادرات و مصرف در جهت اطالعرس�انی مناس�ب به بازار
و تصمیمگیری مطل�وب معاملهگ�ران» و «ایج�اد هماهنگی میان
بخشه�ای تولیدی و بازرگان�ی در زمینه واردات ،ص�ادرات و بازار
مصرف» ،از جمل�ه کارکردهای بازارهای کاالیی در راس�تای بهبود

نق�ش بورس کاال در اقتصاد کش�ور
و تأمین مال�ی تولیدکنندگان را چگون�ه ارزیابی
میکنید؟

بازار سرمایه همواره از طریق ترغیب سرمایهگذاران
حقیقی و حقوقی به س��رمایهگذاری در اوراق بهادار
منتش��رۀ بنگاهها و ش��رکتهای دولتی و خصوصی،
نسبت به تجهیز منابع مالی برای بخشهای مختلف
واقعی و مولد اقتص��اد اقدام کرده و ب��ه نوعی یکی از
حمایتکنندگان جدی اقتصاد کالن کشور به حساب
میآید .فلسفه تشکیل بورسها ،کمک به بخش واقعی
اقتصاد است و این رسالت مهم با ابزارهای مالی مبتنی
بر اوراق بهادار ،کاالها و مشتقات آنها انجام میگیرد.
بیشک یکی از ارکان حمایتگر اصلی بخش اقتصاد،
بورس کاال اس��ت .بورس کاال محیطی کام ً
ال شفاف،
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شرایط اقتصاد و صنایع در سراسر جهان هستند.
بر این اساس لزوم بهرهمندی و اس�تفاده از این مزایا تا جایی پیش
رفته اس�ت که این روزها بورسهای کاالیی در دنیا از جایگاه و ارج
و قرب ویژهای برخوردار شدهاند .البته در کشور ما نیز بورس کاالی
ایران با گذر عمر کوتاهی از فعالیتش توانسته از جایگاه و اهمیت دو
چندانی برخوردار شود .بر این اساس به بهانه ثبت رکوردهای جدید
بورس کاال در سال  96و همچنین جایگاه این بورس در تحقق شعار
امسال با محوریت «حمایت از کاالی ایرانی» با «حبیب رضا حدادی»
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تأمین س�رمایه امی�د به گفت و گو
پرداختیم که در ادامه تقدیم میشود:

کارآمد و رقابتی است که در آن با استفاده از قراردادها
و اوراق قابل معامله مختلف نس��بت ب��ه تأمین مالی
شرکتهای تولیدی و تس��هیل مبادالت و معامالت
کاالهای اساسی و اس��تراتژیک اقدام میشود .بورس
کاال از بدو تأس��یس که با راهاندازی بورس فلزات در
شهریور  1382آغاز شد تاکنون ،نقش کمنظیری در
توسعۀ اقتصادی کشور ایفا کرده است و در حال حاضر
با به روز رسانی قوانین و مقررات حاکم بر معامالت و
نظارت و طراحی و ارائه ابزاره��ای نوین مالی ،زمینه
مناس��بی را برای حض��ور و رقاب��ت تولیدکنندگان،
واسطهگران و مصرفکنندگان فراهم کرده است.
ب�ورس کاال چه تأثی�ری میتواند بر
تعمیق ،گسترش و ش�فافیت بازار سرمایه کشور
داشته باشد؟

شفافیت معامالت و تبادل مستقیم کاال و محصوالت
بدون حضور سوداگران را به جرأت میتوان اصلیترین
ویژگی بورس کاال قلمداد کرد .تبادل کاال و محصوالت
مختل��ف در این ب��ازار به ص��ورت مس��تقیم ،زمینه
رانتهای مختلف در حوزه معام�لات محصوالت را
برچیده و توانس��ته اعتماد عمومی جامعه را به سوی
خود جذب کند؛ به ویژه آنک��ه نقش نظارتی بورس
از طرف قانونگذار برای این بازار در نظر گرفته شده
است .وظیفۀ سنگین بورس کاال در نظارت بر حسن
انج��ام تعهدات طرفین معامله موجب ش��ده اس��ت
نوسانات کاذب محصوالت مختلف عرضه شده در آن
به حداقل ممکن رسانده شود.
ش��فافیت و تقاب��ل بیواس��طه عرضهکنن��دگان
و تقاضاکنندگان در این بازار س��بب کش��ف قیمت
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

منصفانه محصوالت مختلف عرضه شده
در آن گردیده و معبر مناسبی جهت گذر
از بازارهای س��نتی به س��مت بازارهای
مدرن به شمار میرود .شفافیت معامالت
موضوعی است که به عنوان یکی از دالیل
موفقیت و نفوذ روز اف��زون بورس کاال در
میان فع��االن اقتصادی مطرح میش��ود
و با امکان تخصیص بهین��ه منابع ،زمینه
رشد هر چه بیشتر در این زمینه را فراهم
آورده است.
عملک�رد ب�ورس کاال را
در  10س�ال فعالیت این بورس چگونه
ارزیابی میکنید؟

گسترش ابزارهای مختلف مالی از جمله
اس��تفاده از ابزارهای مش��تقه ب��ه ویژه
قراردادهای آت��ی در کنار توج��ه به بازار
فیزیک��ی و اس��تفاده از معام�لات نقدی
و س��لف و همچنی��ن ابزارهایی همچون
گواهی س��پرده کاالی��ی و صندوقهای
سرمایهگذاری کاالیی ،از جمله اقدامات
مناسب بورس کاال طی س��الهای اخیر
در راس��تای افزایش س��هم خود در بازار
مالی و اقتصاد کشور بوده است .راهاندازی
تاالرهای متنوع در زمینههای تخصصی
پتروشیمی ،صنعتی ،فرآوردههای نفتی
و کشاورزی نیز در این بین کمک شایان
توجهی به موفقیت این بورس کرده است؛
ضمن آنکه از نق��ش تنظیمگر بورس کاال
نیز نباید غفلت کرد که به خوبی توانسته
اس��ت در این زمین��ه از عه��ده وظایف و
مسئولیتهای قانونی خویش برآید.
کش��ف قیمت محصوالت مختلف عرضه
شده در بورس کاال به دور از نظام دستوری
و با استفاده از فرآیند عرضه و تقاضای بازار
در کنار ایجاد فضای ش��فاف معامالتی از
مهمترین دس��تاوردهای چندین س��اله
ب��ورس کاال ب��ه ش��مار م��یرود .همین
عملک��رد و ویژگیهای درخ��ور ،بورس
کاال را شایسته آن کرده است تا بتواند در
سالهای اخیر موفقیتهای چشمگیری
را به دست آورد که نمونه آن کسب رتبه
اول در میان بورسه��ای مختلف از نظر
بیشترین ارزش معامالتی و کسب رکورد
ارزش کل معامالت در  10سال گذشته با
حجم بیش از  117هزار میلیارد تومان در
سال گذشته بوده است.
آی�ا اه�داف راهان�دازی
بورس کاال در کش�ور تاکن�ون محقق
شده است ،به چه میزانی؟

همانطور که اشاره شد شفافیت در بورس
کاال ،کشف قیمت به صورت منصفانه و با
بهرهگیری از فرآیند عرضه و تقاضای بازار،
راهاندازی تاالرهای مختلف و عرضه انواع
مختلف محص��والت صنعت��ی و معدنی،

پتروشیمی و کشاورزی در این بازار ،حذف
واسطههای مالی غیر ضروری در معامالت
و تعامل بدون واس��طه عرضهکنندگان و
متقاضیان محصوالت ،کاهش نوس��انات
کاذب در بازار به حداقل ممکن و گسترش
و تنوع ابزارهای مختلف مالی از جمله سلف
و ابزار مشتقه آتی جهت داد و ستد در بازار
و در جهت پوشش ریسک فعاالن اقتصادی
از جمله اقدام��ات مؤثر و در خ��ور توجه
بورس کاال طی  10سال اخیر در راستای
تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای آن
محسوب میش��ود که به نظر میرسد به
خوبی توانس��ته از عهده آن برآید و البته
امکان بهبود آن و رس��یدن به نقطه بهینه
نیز در س��ایه برنامهریزی و تالش هر چه
بیشتر مس��ئوالن و کارشناسان آن فراهم
است .سهم حدود  48درصدی بورس کاال
از ارزش کل معامالت بازار سرمایه در سال
 1396نی��ز میتواند نش��انهای از حرکت
پرشتاب بورس کاال به سمت تحقق اهداف
و دستیابی به چشمانداز تعریفشده برای
آن در نظر گرفت.

نس��بت به امکان مدیریت ریس��ک نرخ ارز و
تکمیل حمای��ت از کاالی ایرانی اقدام کرد؛ به
ویژه آنکه در چند ماه اخیر ش��اهد نوس��اناتی
در نرخ ارز هستیم که بیشک اقتصاد کشور را
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

پیش�نهاد ش�ما در خصوص
بهبود عملکرد و رسالت و رسیدن به اهداف
بورس کاال چیست؟

نقش بورس کاال در تحقق
شعار امس�ال چیس�ت؟ بورس کاال تا
چه ان�دازه میتوان�د به تحقق ش�عار
«حمایت از کاالی ایرانی» کمک کند؟
چه روشها و سازوکارهایی برای تحقق
آن وجود دارد؟

با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال
«حمایت از کاالی ایرانی» از س��وی مقام
معظم رهب��ری و حوزه مأموریت��ی بازار
سرمایه و به ویژه بازار کاال ،به نظر میرسد
یکی از اساسیترین بخشهای اقتصادی
کش��ور در جهت حمایت از کاالی ایرانی،
بورس کاالباش��د .بورس کاال با استفاده
از فضای ش��فاف موج��ود در آن و کمک
به تش��کیل بازار آزاد ب��رای محصوالت و
بر اس��اس عرضه و تقاض��ا میتواند نقش
قابل توجهی در زمین��ه حمایت از کاالی
ایرانی ایفا کند.
در همین راس��تا ،بورس کاال میتواند از
طریق اقداماتی همچون توسعه محصوالت
قابل عرضه در بخشه��ای مختلف بازار
و توس��عه ابزارهای مالی جهت مدیریت
ریس��ک طرفین معامالت و محافظت از
نوس��انات آتی قیمت ،حمایت بیش��تری
از کاال و محصوالت ایران��ی به عمل آورد.
یکی از اقدامات اصل��ی که میتواند نقش
مهمی در حمایت از کاالی ایرانی داشته
باش��د پوش��ش ریس��ک ن��رخ ارز برای
صادرکنن��دگان محص��والت و همچنین
واردکنندگان مواد اولیه حوزه کشاورزی
و صنای��ع مختلف اس��ت که میت��وان با
راهاندازی هر چه س��ریعتر ب��ازار آتی ارز

کشف قیمت
محصوالت مختلف
عرضه شده در
بورس کاال به دور
از نظام دستوری
و با استفاده از
فرآیند عرضه و
تقاضای بازار در
کنار ایجاد فضای
شفاف معامالتی
از مهمترین
دستاوردهای
چندین ساله بورس
کاال به شمار میرود

هر چن��د ب��ورس کاال ط��ی  10س��ال اخیر،
عملکرد قابل قبولی در راستای تحقق اهداف
از قبل پیشبینیشده داشته است ،اما بیشک
میتوان با انجام برخی اقدامات تکمیلی ،نسبت
به بهب��ود وضعیت موجود اقدام ک��رد .یکی از
اقدامات اساس��ی بورس تطبی��ق حداکثری
قوانین و مق��ررات موجود با اس��تانداردهای
بینالمللی البت��ه با حفظ حاکمی��ت قوانین
و مقررات باالدس��تی و متناس��ب با وضعیت
کش��ور در جهت ارتقاء س��طح تجاری کشور
از طری��ق بازاره��ای مالی بینالمللی اس��ت.
اقدامی ک��ه میتوان��د حرکتی رو ب��ه جلو در
جهت تأمین مالی بینالملل ،جذب مشتریان
خارجی ب��رای محصوالت و کااله��ای ایرانی،
افزایش ص��ادرات کاال و محص��والت از طریق
بورس کاال و تصاحب س��هم هر چه بیش��تر از
بازارهای جهانی محصوالت مختلف صنعتی،
معدنی و کش��اورزی باش��د .همچنین بورس
کاال میتوان��د از طری��ق تس��هیل فرآیندها و
استقرار سامانههای هوشمند نسبت به بهبود
عملکرد خویش گام برداش��ته و در کنار آن با
اس��تفاده از مکانیزمهای انگیزشی و تشویقی
مختلف نسبت به توسعه هر چه بیشتر بازار و
مشتریان خود اقدام کند .بکارگیری ابزارهای
تأمین مالی و معامالتی متنوع و متناسب با نیاز
مشتریان و توسعه ابزارهای مالی مورد استفاده
در بورس کاال ب��ا اس��تفاده از تجربیات موفق
سایر کشورها ،حضور هر چه بیشتر محصوالت
مختلف و توسعه داراییهای پایه مورد استفاده
در ابزارهای مالی در کنار حمایت از محصوالت
ش��رکتها و بنگاههای اقتص��ادی کوچک و
متوس��ط ،از جمله س��ایر اقداماتی اس��ت که
میتواند در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی
بورس کاال مؤثر واقع شود .در پایان الزم به ذکر
است که یکی از اقدامات اساسی که باید بیش از
گذشته مورد توجه مسئوالن محترم قرار گیرد،
هماهنگی هر چه بیشتر بین بورس کاال و سایر
ارکان بازار و اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت
نهادهای مختل��ف موجود در بازار اس��ت .در
این میان ،بیشک شرکتهای تأمین سرمایه
نیز میتوانند همانگونه که ت��ا به حال نقش
خود را در ای��ن زمینه به خوبی ایف��ا کردهاند،
در ادامه مس��یر نیز همراس��تا با سیاستهای
کالن اقتصادی و همگام با بورس کاالی ایران
در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد اقدام
کرده و به ایفای نقش خویش بپردازند.

حمایت واقعی چیست؟
بدون توسعه شفافیت و رقابت نمیتوان از کاالی ایرانی حمایت کرد
رویا ذوالفقاری
«عباس آرگون» عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه
اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نقش بورس کاال
در ایجاد و افزای��ش ثبات اقتصادی کش��ور اجتناب
ناپذیر است .وی گفت :بورس از جمله محلهایی است
که در افزایش ش��فافیت معامالت و فعالیتها کمک
خواهد کرد ،شرکتها و تولیدکنندگانی که سهام یا
کاالی خود را در بورس عرض��ه میکنند ،به نوعی به
واسطه ایجاد کنترل و سیاستهایی که در معامالت
آنها حاکم میش��ود از شفافیت بیش��تری نسبت به
دیگر شرکتها برخوردار خواهند بود .او با بیان اینکه
بورس کاال به عنوان اتاق شیشهای اقتصاد کشور تلقی
میشود ،افزود :یکی از مشکالت حاکم در کشور ،بحث
شفافیت اس��ت و در بخشهای مختلف اقتصادی آن
شفافیتی که به دنبال آن هستیم ،وجود ندارد؛ بنابراین
باید گف��ت انجام معام�لات و عرض��ه محصوالت در
بورس کاال ،در ایجاد شفافیت اقتصادی کمک ویژهای
میکند« .آرگون» ب��ا تأکید بر نقش ب��ورس کاال در
حمایت از تولید و کاالی ایرانی گفت :بحث حمایت از
کاالی ایرانی نیازمند یک سری از ابزارهاست که بورس
کاال جزیی از آن ابزارها محس��وب میشود و میتواند
در تحقق این شعار و حمایت از کاالی ایرانی تأثیرگذار
باش��د .عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با
بیان اینک��ه مهمترین بحث در تحقق ش��عار ،تمرکز
بر فضای کس��ب و کار اس��ت ،اظهار کرد :تصمیمات
اقتصادی اتخاذ شده در کش��ور را نباید تنها متمرکز
بر بازار مصرف داخل کرد ،بلکه باید ابزارهای الزم که
زمینهساز ایجاد فضای رقابتی در کشور هستند ،فراهم
کرد؛ زیرا این امر نقش اساسی را در حمایت از تولید
کاالی ایرانی ایجاد خواهد کرد.
او خاطرنش��ان کرد :به طور حتم باید در کش��ور
فضایی فراهم شود که کاالی ایرانی از نظر قیمت
و کیفیت در قیاس با کاالی خارجی قابلیت رقابت
را داشته باش��د و بتواند در فضای صادراتی حرفی
برای گفتن داشته باشد که در این زمینه بورس کاال
بسیار تأثیرگذار است.
«آرگون» با تأکید بر نقش ب��ورس کاال در افزایش
رقابت بین تولیدکنندگان گفت :بورس کاال عالوه
بر اینکه باعث ایجاد ش��فافیت در انج��ام معامالت
میشود ،زمینهساز افزایش رقابت بین تولیدکنندگان
خواهد شد؛ در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگانی
ک��ه کاالهای خ��ود را در خارج از ب��ورس کاال عرضه
میکنند ،متضرر میشوند.
عضو کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی
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یکی از مشکالت حاکم در
کشور ،بحث شفافیت است
و در بخشه�ای مختل�ف
اقتصادی آن شفافیتی که
به دنبال آن هستیم ،وجود
ن�دارد؛ بنابراین باید گفت
انج�ام معاملات و عرضه
محص�والت در ب�ورس
کاال ،در ایج�اد ش�فافیت
اقتص�ادی کم�ک ویژهای
میکند

تهران خاطرنش��ان کرد :در صورتی
که بتوان در کشور شرایطی را فراهم
کرد تا بخش عم��دهای از کاالها در
بورس عرضه ش��وند ،عالوه بر اینکه
این اقدام کمک به سزایی در افزایش
رقابت بی��ن تولیدکنن��دگان ایجاد
میکند ،زمینه س��از رعایت حقوق
تولیدکنندگان هم خواهد بود.
به گفت��ه وی ،ب��ورس کاال عالوه بر
اینکه موج��ب ش��فافیت و افزایش
رقابت بین تولیدکنندگان میشود،
تأثیر بس��یاری در حذف واسطهها و
دالالن دارد« .آرگون» در پایان بیان
کرد :مجموعههای بازار س��رمایه در
قیاس با دنیا در حال��ت ابتدایی قرار
دارند و باید راه زیادی را برای توسعه
و پیش��رفت طی کنند ،اگر بتوانیم تا
حدودی بروکراسیهای حاکم بر بازار
سرمایه را کاهش دهیم ،به طور قطع
قدمهای خوبی برای توس��عه بورس
برداشته خواهد شد.

کاالی
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بورس رکــــــوردشکن
ِ
«شاگرد اول بازار سرمایه در سال»96؛ عنوانی که بورس
کاالی ایران در سال گذشته در میان سایر بورسهای
کشور در بازار سرمایه کسب کرد تا تاالر نقرهای ،سال
طالیی را پشت سر بگذارد.
بر این اس��اس نگاهی به عملکرد پرونده پارس��ال بازار
سرمایه نش��ان میدهد که بورس کاالی ایران با ثبت
رکوردهای جدید و بجای گذاش��تن رکورد  ۱۱۷هزار
میلیارد تومانی در ارزش معامالت خ��ود ،در حالی در
سکوی نخست بازار سرمایه قرار گرفت که این موضوع
نشانگر این مطلب است که رفته رفته بازارهای کاالیی در
حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین ارکان حوزههای
بازار سرمایه است و بورس کاالی ایران میتواند در تحقق
شعار اقتصاد مقاومتی که شاهبیت آن ،توجه به تولید و
توان داخلی و در نتیجه حمایت از کاالی ایرانی است،
نقش ویژهای داشته باشد.
در این زمینه مرور آمارها حکایت از این دارد که بورس
کاالی ایران در سال گذشته در میان چهار بورس کشور
سهم  ۴۸درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را
به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار گرفته است.
این در حالی اس��ت که ثب��ت ارزش  ۱۱۷هزار میلیارد
تومانی در معامالت در سال  96و رشد  ۴۴درصدی این
متغیر در مقایسه با سال  ،۹۵نشاندهنده جایگاه خوب
بورس کاال در میزبانی از صنایع مختلف دارد.
البته شاگرد اولی بورس کاال در میان سایر بورسهای
کشور ،تنها رکورد بجای مانده از این بورس در سال 96
نیست و در سالی که گذشت ،رکوردهای تاریخی و ۱۰
س��اله از جمله افزایش ارزش کل معامالت این بورس،
رشد حجم و ارزش معامالت پتروشیمی ،باال رفتن حجم
و ارزش معامالت کشاورزی و همچنین افزایش حجم و
ارزش معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران
به ثبت رسیده است .بر این اساس بررسی عملکرد بازار
فیزیکی بورس کاالی ایران در سال ۹۶نشان میدهد که
در این بازار بیش از  ۲۶میلیون و  ۶۵۴هزار تن محصول
به ارزش بالغ بر  ۴۹۸هزار میلیارد ریال دادوستد شد که
حجم و ارزش معامالت این بازار نس��بت به سال  ۹۵به
ترتیب با رشد  ۵و  ۳۴درصدی مواجه شد.
تاالر محصوالت کشاورزی نیز در سال گذشته میزبان
دا دوستد ۲میلیون و ۹۶۲هزار تن محصول به ارزش۳۳
هزار و ۹۰میلیارد ریال بود که حجم و ارزش معامالت این
تاالر در مقایسه با سال  ۹۵هر یک با رشد  ۱۸درصدی
مواجه ش��د .یکی از تاالرهای شلوغ بورس کاال در سال
 ،۹۶تاالر فرآوردههای نفتی بود که این بازار نیز رکورد
 ۱۰ساله معامالت بورس کاال را با دادوستد بیش از ۱۰

میلیون و  ۸۲۱هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۰۴
هزار میلیارد ریال در شرایطی جا به جا کرد که حجم و
ارزش محصوالت معامله شده در این تاالر به نسبت سال
 ۹۵به ترتیب رشد  ۹و  ۴۹درصدی را نشان میدهد.
از سوی دیگر تاالر محصوالت پتروشیمی بورس کاال هم
در سال گذشته آمار قابل قبول در کارنامه سال  96خود
به ثبت رساند و در این تاالر بیش از ۳میلیون و ۹۴۰هزار
تن محصول به ارزش بی��ش از  ۱۵۱هزار میلیارد ریال
دادوستد شد تا حجم و ارزش معامالت این بازار رشد ۱۱
و  ۳۳درصدی را نسبت به سال  ۹۵تجربه کند.
عالوه بر این بررس��ی آمار معامالت ت��االر محصوالت
صنعتی و معدنی نیز نشان میدهد که در سال  ۹۶بیش
از  ۸میلیون و  ۷۶۰هزار تن محصول به ارزش  ۲۰۴هزار
میلیارد ریال مورد دا دوستد قرار گرفت و این تاالر رشد
 ۳۱درصدی ارزش معامالت در مقابل افت  ۷درصدی
حجم را نسبت به سال ماقبل تجربه کرد.
بازار فرعی بورس کاال هم در سال گذشته میزبان معامله
 ۱۶۹هزار و  ۸۵۴تن محصول ب��ه ارزش  ۴هزار و ۳۷۷
میلیارد ریال بود که نسبت به سال ۹۵رشد ۴۸درصدی
حجم و  ۱۹۵درصدی ارزش را نشان میدهد.
از سوی دیگر ،در سال گذشته و در بازار مالی بورس کاال
که شامل اوراق سلف موازی استاندارد ،گواهی سپرده
کاالیی و صندوق س��رمایهگذاری است ۶۲۱ ،میلیون
و  ۵۵۶هزار قرارداد به ارزش بی��ش از  ۱۶هزار میلیارد
ریال منعقد شد.
آمار معامالت قراردادهای مش��تقه نیز بیانگر آن است
که در مجموع  ۴میلیون و  ۲۸۸ه��زار قرارداد به ارزش
 ۶۵۸هزار میلیارد ریال منعقد شده است که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد  ۳۲درصدی حجم و ۶۹
درصدی ارزش را نشان میدهد.
گفتنی است ،با ثبت آمارهای اشاره شده ،برای دومین
س��ال پیاپی ارزش بازار مالی و مش��تقه بورس کاالی
ایران از بازار فیزیکی پیشی گرفت که این اتفاق یکی از
شاخصههای پیشرفت در بورسهای کاالیی دنیا به شمار
میرود .بر این اساس ،در خصوص دالیل رکوردشکنی
پارسال بورس کاالی ایران ،کارشناسان بر این باورند که
رش��د ارزش معامالت بورس کاال به  ۱17هزار میلیارد
تومان اگر چه به افزایش نرخ کاالها نیز مربوط میشود،
اما دلیل مهم دیگ��ر آن افزایش حج��م معامالت بازار
فیزیکی و مالی تحت تأثیر افزایش تن��وع در کاالهای
عرضه شده در این بورس بوده که بر رشد معامالت از نظر
ریالی نیز اثر مثبت داشته است .شاهد این ادعا را میتوان
در بین رینگهای مختلف بورس کاال مشاهده کرد .تاالر

کش��اورزی یکی از نمونه های عینی در زمینه افزایش
حجم و ارزش معامالت اس��ت که در نتیجه سیاس��ت
قیمت تضمینی محصوالت مختلف به وی��ژه گندم و
انتشار گواهی سپرده کاالیی صورت گرفته است.
از س��وی دیگر ،در بازار پتروش��یمی نیز افزایش حجم
و ارزش معامالت محصوالت این صنع��ت در حالی به
عنوان یکی از زمینهه��ای رکوردش��کنی بورس کاال
در سال گذشته مطرح اس��ت که این موضوع نشان از
افزایش اعتماد فعاالن این حوزه به این بورس و سازوکار
معامالت آن دارد.
همچنین بررسی و طراحی شیوههای معامالتی نوین
مثل انتشار گواهی س��پرده کاالیی و البته قراردادهای
مش��تقه نیز از دیگر جذابیتهای بورس کاال است که
موجب افزایش میل و رغبت سرمایهگذاران به این بورس
و موجب ثبت رشد و رکوردهای مختلف در آن طی سال
گذشته شده است.
ش��فافیت حاکم بر معامالت ب��ورس کاالی ای��ران از
دیگر موضوعاتی است که موجب ش��ده ورود و حضور
تولیدکنندگان ،متقاضیان و س��رمایهگذاران بیش از
پیش در این بورس مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به عنوان
مثال ،راهاندازی معامالت پیوسته روی محصوالت حوزه
کشاورزی همچون پسته و زعفران ب ه عنوان محصوالت
کشاورزی ارزآور در کشور ،با اس��تفاده از انتشار اوراق
گواهی سپرده کاالیی باعث میشود تا با انتقال معامالت
این محصوالت ب��ه بورس کاال فض��ای داللی حاکم بر
معامالت بازارهای س��نتی آنها مرتفع ش��ود؛ بنابراین
قابلیتهایی این چنینی موجب شده تا تولیدکنندگان
بزرگ در صنایع مختلف نیز گواهی سپرده کاالیی را برای
فروش محصوالت خود استفاده کنند.
در مجموع در حالی از بورس کاال به عنوان محلی برای
دادوستد محصوالت و کاالها با شفافیت حداکثری یاد
میشود که در این بازار کشف قیمت منصفانه و واقعی
بر مبنای نظ��ام عرضه و تقاضا انجام میش��ود و در آن
واسطهها و دالالن نتیجه دسترنج تولیدکنندگان را از
آن خود نمیکنند.
از سوی دیگر ،حذف واسطهها بر پایه سازوکار معامالت
ب��ورس کاالی ایران موجب میش��ود ت��ا هزینههای
تولیدکنندگان تا حد زیادی کاهش یافته و بهای تمام
شده کاالی معامله ش��ده در بورس نیز به مراتب کمتر
شود؛ در نتیجه محصوالت و کاالها ،با کیفیت و قیمت
مناسبی به دست مشتریان و مصرفکنندگان میرسد
و این موضوع مساوی است با حمایت از کاالی ایرانی و
تحقق شعار سال از شاهراه بورس کاال.

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

نقرهای
مدال طالیتاالر

نزدیک به نیمی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه در سال  96از آن بورس کاال بود
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

در بررسی معامالت بورس کاالی ایران در سال
 96به آمار و ارقامی میرس��یم ک��ه رویدادها و
تالشهای زیادی پش��ت تک تک ای��ن آمارها
نهفته است.
اینک��ه ارزش کل معامالت این ب��ورس از مرز
 117هزار میلیارد تومان فراتر میرود و حجم و
ارزش معامالت تاالرهای کشاورزی ،پتروشیمی
و فرآوردههای نفتی و آتی س��که همگی رکورد
 10ساله خود را میشکنند ،از ساعتها ،روزها
و هفتهها تعامل و نشس��تهای هماندیش��ی با
فعاالن صنایع نش��ات میگیرد که در راستای
بهبود و تس��هیل رون��د معامالت برگزار ش��ده
است .به این ترتیب ،صعود ش��اخصهای بازار
به باالترین سطح ساالنه خود از ابتدای تأسیس
بورس کاالی ایران یعنی سال  86و قرار گرفتن
این بورس در س��کوی نخس��ت معامالت بازار
سرمایه با در اختیار گرفتن  48درصد از ارزش
کل معامالت این بازار ،سال رویایی برای فعاالن
تاالر نقرهای رقم زد.

آمار کلی

ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران در سال
 ۹۶در حالی به بیش از  ۱۱۷هزار میلیارد تومان
رسید که این رقم در سال  ،۹۵معادل  ۸۱هزار
میلیارد تومان ب��ود؛ به این ترتی��ب ارزش کل
معام�لات بورس کاال نس��بت به مدت مش��ابه
سال گذشته با رش��د  ۴۴درصدی مواجه شده
است.
همچنین ،در ب��ازار فیزیکی بورس کاال نیز طی
س��ال  ۹۶بیش از  ۲۶میلی��ون و  ۶۵۴هزار تن
محصول به ارزش بالغ بر  ۴۹۸هزار میلیارد ریال
داد و ستد ش��د که حجم و ارزش معامالت این
بازار نسبت به س��ال  95به ترتیب رشد  ۵و ۳۴
درصدی را تجربه کرد.

تاالر کشاورزی

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران
نیز در سال  ۹۶میزبان دادوستد  ۲میلیون و ۹۶۲
هزار تن محصول به ارزش  ۳۳هزار و  ۹۰میلیارد
ریال بود که حجم و ارزش معامالت این تاالر در
مقایسه با سال  95هر یک با رشد  ۱۸درصدی
مواجه ش��د .در میان انواع محصوالت این تاالر،
گندم با ثبت معامله  2میلیون تنی ،رکورد حجم
معامالت  10ساله خود در بورس را شکست.
از دیگ��ر محص��والت معامالت ش��ده در تاالر
کشاورزی طی سال گذش��ته میتوان به ۳۷۰
هزار و  ۴۷۴تن جو ۲۹۶ ،هزار و  ۸۷۵تن شکر،
 ۲۰۶هزار و  ۷۱۵تن ذرت ۷۳ ،هزار و  ۷۰۰تن
روغن خام ۴ ،هزار و  ۸۵۰تن کنجاله ۳ ،هزار و
 ۳۸۵تن مرغ منجمد ۲۵۲ ،تن عدس و  ۵۰تن
برنج اشاره کرد .همچنین ،در سال  ۷۴ ،۹۶هزار
عدد تخممرغ و  ۷میلیون و  ۶۵۷هزار عدد مرغ

و جوجه (جوج��ه یک روزه گوش��تی) در گروه
کشاورزی مورد معامله قرار گرفت.

تاالر فرآوردههای نفتی

س��ال گذش��ته تاالر فرآوردههای نفت��ی نیز از
قافله رکوردش��کنیها عقب نمان��د و این بازار
نیز رکورد  10س��اله معامالت بورس کاال را جا
به جا ک��رد .در این تاالر بی��ش از  ۱۰میلیون و
 ۸۲۱هزار تن محصول ب��ه ارزش بیش از ۱۰۴
هزار میلیارد ریال معامله شد که حجم و ارزش
محصوالت معامله ش��ده در این تاالر به نسبت
سال  95به ترتیب رشد  ۹و  ۴۹درصدی را نشان
میدهد.
دو محصول اصلی تاالر یعنی قیر و وکیوم باتوم،
نبض معامالت فرآوردهه��ای نفتی را در اختیار
داشتند ،به طوری که  ۵میلیون و  ۴۹۶هزار تن
قیر و  ۳میلیون و  ۸۳۶هزار تن وکیوم باتوم طی
سال گذشته در بورس کاال دادوستد شد .حجم و
ارزش معامالت قیر به نسبت سال  95به ترتیب
 5و  39درصد و حجم و ارزش معامالت وکیوم
باتوم نیز  19و  70درصد افزایش یافت.
عالوه بر این ۹۸۱ ،ه��زار و  ۴۰۰تن لوب کات،
 ۳۸۹هزار و  ۱۶۵تن گوگ��رد ۵۰ ،هزار و ۷۰۱
تن عای��ق رطوبتی ۴۳ ،ه��زار و  ۱۹۴تن روغن
و  ۲۳هزار و  ۹۵۰تن س�لاپس واک��س از دیگر
محصوالت معامله ش��ده در این تاالر به ش��مار
میرود.

تاالر پتروشیمی

در تاالر محصوالت پتروش��یمی بورس کاال در
سال گذشته بیش از  ۳میلیون و  ۹۴۰هزار تن
محصول ب��ه ارزش بیش از  ۱۵۱ه��زار میلیارد
ریال دادوستد شد تا حجم و ارزش معامالت این
بازار رش��د  ۱۱و  ۳۳درصدی را نسبت به سال
 95تجربه کند.
به این ترتیب ،در این ت��االر دو میلیون و ۸۲۷
هزار تن انواع مواد پلیمری ،یک میلیون و ۱۱۲
هزار تن انواع مواد شیمیایی و  ۵۷۰تن گازها و
خوراکها به فروش رسید.

بازار فرعی

بازار فرعی بورس کاال در س��ال گذشته میزبان
معامله  ۱۶۹هزار و  ۸۵۴تن محصول به ارزش ۴
هزار و  ۳۷۷میلیارد ریال بود که نسبت به سال
 95رش��د  ۴۸درصدی حج��م و  ۱۹۵درصدی
ارزش را نشان میدهد.
در این ب��ازار  ۶۳ه��زار و  ۶۲۵ت��ن محصوالت
کشاورزی ۳۳ ،هزار و  ۲۳۳تن ضایعات ۲۵ ،هزار
و  ۲۳۴تن مواد معدنی  ۲۰هزار تن آهک9257 ،
تن مواد پلیم��ری 4794 ،تن مواد ش��یمیایی،
 8010تن فوالد ۳ ،،ه��زار تن مس و  2700تن
سولفات به فروش رفت.

همچنین ،تع��داد  ۲۲هزار و  ۵۸۵عدد بش��که
خال��ی و  ۲۴هزار و  ۲عدد ت��راورس چوبی طی
س��ال  ۱۳۹۶در گروه بازار فرع��ی مورد معامله
قرار گرفت .عالوه بر این تعداد  ۶۲۳هزار و ۲۰۰
قطعه جوجه یک روزه طی سال گذشته در گروه
کش��اورزی بازار فرعی مورد معامله قرار گرفته
است .همچنین  ۶۸رأس تلیسه آبستن و  ۸هزار
قطعه جوجه یک روزه تخمگذار نیز در این بازار
مورد معامله قرار گرفت.

تاالر صنعتی و معدنی

آمار معامالت تاالر محصوالت صنعتی و معدنی
نشان میدهد که در سال  ۹۶بیش از  ۸میلیون
و  ۷۶۰هزار ت��ن محصول ب��ه ارزش  ۲۰۴هزار
میلیارد ریال مورد داد و س��تد قرار گرفت و این
تاالر رشد  ۳۱درصدی ارزش معامالت در مقابل
افت  7درصدی حجم را نس��بت به سال ماقبل
تجربه کرد.
در این ت��االر  ۶میلیون و  ۹۳۲ه��زار تن فوالد،
بیش از یک میلیون و  ۴۱۹هزار تن سنگ آهن،
 ۲۵۳هزار و  ۵۲۵تن م��س ۹۸ ،هزار و  ۴۰۰تن
آلومینیوم ۲۶ ،هزار و  ۶۰۰تن سیمان ۱۴ ،هزار
و  ۳۰۰تن کک،
 ۷هزار و  ۵۰۰تن آهن اسفنجی ۶ ،هزار و ۷۶۰
تن کنسانتره مولیبدن ۹۴۰ ،تن روی ۲۹۷ ،تن
کنسانتره و  ۳۷۶کیلوگرم طال معامله شد.
همچنین در سال  ۳۵۰ ،۹۶دستگاه خودرو برای
نخستین بار و طی چند نوبت در تاالر محصوالت
صنعتی و معدنی مورد معامله قرار گرفت.

بازار آتی سکه

شایان ذکر است ،در سال گذشته و در بازار مالی
که شامل اوراق سلف موازی استاندارد ،گواهی
س��پرده کاالیی و صندوق سرمایهگذاری است،
 ۶۲۱میلیون و  ۵۵۶هزار قرارداد به ارزش بیش
از  ۱۶هزار میلیارد ریال منعقد شد.
همچنین آم��ار معامالت قراردادهای مش��تقه
بیانگر آن است که در مجموع  ۴میلیون و ۲۸۸
هزار قرارداد به ارزش  ۶۵۸ه��زار میلیارد ریال
منعقد شده است که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد  ۳۲درصدی حجم و  ۶۹درصدی
ارزش را نشان میدهد.
به این ترتیب ،در س��ال  ۹۶بی��ش از  ۴میلیون
و  ۲۴۶هزار ق��رارداد آتی ب��ه ارزش  ۶۵۷هزار
میلیارد ریال منعقد شد که در یک رکوردشکنی
تاریخ��ی با رش��د  ۳۳درص��دی حج��م و ۶۹
درصدی ارزش نسبت به سال  95رو به رو شد.
قراردادهای اختیار معامله نیز در حالی نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد  ۴درصدی ارزش را
به ثبت رس��اند که در این مدت  ۴۱هزار و ۷۷۱
قرارداد به ارزش  ۵۲۳میلی��ارد و  ۶۶۲میلیون
ریال معامله شد.

کشا و ر ز ی

کشاورزی Agriculture
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گفت و گو با معاون امور فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور

معجزه بورس برای
نجات سلطان ادویهها

زعفران ،به دلیل ارزش زیادی که دارد به «طالی س�رخ» معروف
است؛ طالیی که تاکنون در ایران تنها به عنوان یک نام باقی مانده
و با وجود ویژگیهای منحصر به فرد و ارزش ذاتی ،نتوانس�ته به
جایگاه اصلی خود برسد .این در حالی است که در سالهای اخیر
مشکالت دیرینه و ساختاری در بخش کشاورزی کشور باعث شده
تا مسئوالن در اندیشه بهکارگیری از ابزارهای نوین و الگوبرداری
از کشورهای توسعه یافته دنیا بیفتند.
در این میان بورس کاالی ایران به کمک توسعه این بخش آمده و
پس از عرضه این محصول در بازار فیزیکی ،با راهاندازی معامالت
قراردادهای آتی زعفران س�عی در حل مش�کالت قیمتگذاری
آن دارد؛ به این ترتیب نخس�تین معامالت آتی زعفران جهان از
ابتدای خردادماه س�ال جاری در بورس کاالی ای�ران آغاز به کار

کرد و پیشبینی میش�ود ،این
معامالت بتواند زعف�ران ایران
را به جایگاه و ارزش واقعی خود
رسانده و ایران را تبدیل به مرجع
قیمتگذاری زعف�ران کند .در
این راس�تا« ،حسن ش�یبانی»
مع�اون ام�ور فن�ی و بازرگانی
سازمان تعاون روستایی کشور
معتقد است اس�تفاده از معامالت آتی ابزار بسیار مناسبی برای
کشف قیمت در آینده و افزایش پیشبینی پذیری قیمت زعفران
در بازار اس�ت .در ادامه ش�رح گفت و گو با این مقام مس�ئول را
میخوانید.

کشاورزی

در حال حاضر قیمت زعفران چگونه و
توسط چه مرجعی تعیین میشود؟

در خصوص تعیین قیمت زعفران تاکنون مرجع
مش��خصی ن��ه در داخل کش��ور نه در خ��ارج از
کشور وجود نداشته و از گذشته این مشکل همه
کشاورزان بوده است؛ البته قیمت همه محصوالت
و به ویژه محصول زعفران بیش از هر عامل دیگری
تابع عرضه و تقاضا و کش��ش بازار است و شرایط
جهانی نیز در تعیین قیمت نقش دارد .همچنین
می��زان زعفرانی که صادر میش��ود و میزان توان
کش��ور در فرآوری محصول نیز در این امر دخیل
اس��ت ،به طوری که اگر زعفران را به صورت خام
صادر کنی��م ،به طور قط��ع ارزش اف��زوده آن به
دیگر کشورها و تجار خارجی میرسد؛ حال فرق
نمیکند که کشور اسپانیا خریدار زعفران ایرانی
باشد یا امارات متحده محصول را خریداری کرده
و به کشورهای مقصد صادر کند .در واقع کسانی
که زعفران را فرآوری کرده و در بس��تهبندیهای
خوب عرضه کنند ،ارزش افزوده آن را نیز به دست
میآورند.

آیا میتوان گفت در بازار سنتی زعفران
تعیین قیمتها در دست گروههای خاصی
است ،جنابعالی چقدر این موضوع را قبول
دارید؟

به هر ح��ال این موضوع را نه میش��ود تأیید کرد
و نه تکذیب .در هم��ه محص��والت و در همه جا
ممکن است البیهای تعیین کننده قیمت فعال
باش��ند و مس��لماً در خصوص زعفران نیز به ویژه
در بحث صادرات تا قبل از اینکه س��ازمان تعاون
روستایی کشور به کمک اجرای طرح خرید توافقی
وارد عمل ش��ود ،فرآیند تعیین قیمتها قطعاً در
چارچوبی نامشخص بوده است .این در حالی است
که با شفافیتی که به کمک بورس پیش آمده و به
دلیل آنکه با اجرای طرح خرید توافقی و در فصل
خرید از تولیدکنندگان حمایت ش��ده است ،این
انحصار قیمتگذاری شکسته شد و سعی گردید
از تولید کننده با قیمتهای منطقی حمایت شود.

اج�رای طرح خرید توافق�ی زعفران و
کش�ف قیمت از طریق بورس کاال چگونه
میتواند به حل این مشکالت و برندسازی
زعفران ایرانی در دنیا کمک کند؟

در بسته جامع خرید توافقی زعفران که از ناحیه
مجری طرح ،یعنی وزارت جهاد کش��اورزی دیده
ش��ده ،این نکته مهم وجود دارد ک��ه در صنایع و
حلقههایی که به حلقههای باالدستی تولید زعفران
مرتبط است ،سرمایهگذاری شود تا در آینده بیشتر
شاهد این باشیم که س��هم قابل توجهی از حجم
باالی گردش مال��ی زعفران که هر س��اله در دنیا
اتفاق میافتد به عنوان ارزش افزوده این بخش به
ایران اختصاص یابد؛ البته در این راس��تا اقدامات
مثبتی صورت گرفت��ه تا با توجه ب��ه تأکید مقام
عالی وزارت جهاد کشاورزی و البته با هماهنگی و
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استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و نیز با
همکاری مجموعه سازمان تعاون روستایی و شبکه
تعاونیها ،زیرس��اختهای الزم را فراهم کرده و
بتوانیم در جهت ارتقای تکنولوژی های مربوط به
فرآوری و برندسازی که در بحث زعفران از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،اقدام عملیاتی انجام دهیم.
ضمن اینکه در نهایت با کمک بورس میتوان در
عرصه جهان��ی و صادرات ،نابس��امانیهایی را که
گاهی اوقات ب��ه دلیل وجود بعض��ی رقابتهای
منفی و مسموم در سطح کشور به وجود میآید،
ساماندهی و هدایت کرد.

استفاده از بس�تر معامالتی بورس چه
مزیتهایی برای فعاالن بخش کشاورزی
و به ویژه کشاورزان و زعفران کاران دارد؟

استفاده از این فضای شفاف هم سودآوری به همراه
دارد و هم میتوان بخشی از منابع مورد نیاز بخش
کشاورزی را از این طریق تأمین کرد .ضمن اینکه
بورس به عنوان یک س��ازوکار است که شفافیت
را در پی داش��ته و از نظر امکان دسترسی همگان
به این بازار ،ش��رایط برابر را برای همه کسانی که
عالقهمند به س��رمایهگذاری در بخش کشاورزی
هس��تند ،ایجاد میکند .افزون بر ای��ن ،با ادامه و
اس��تمرار معامالت در قالب قرارداده��ای آتی از
مجاری بورس کاالی ایران میتوان س��رمایههای
سرگردان را که ممکن اس��ت در برخی شرایط به
بازارهای دیگر سرازیر شده و مشکالت عدیدهای را
برای اقتصاد ایجاد کند ،به سمت بخش کشاورزی
هدایت کرد .از همه مهمتر اینکه در این سازوکار
میتوان رانتهای اطالعاتی و مالی را به حداقل یا
در حد صفر کاهش داد .همچنین ،آغاز معامالت
قرارداده��ای آتی زعفران میتوان��د زمینه خوبی
جهت بهکارگیری برای سایر محصوالت کشاورزی
هم باشد.

به نظ�ر جنابعالی راهان�دازی معامالت
آتی زعفران تا چه اندازه در شفافسازی
قیمته�ا در آینده و افزای�ش پیشبینی
پذیری بازار این محصول اثرگذار است؟

در دنیای امروز س��مت و س��وی هم��ه بازارهای
جهانی ب��ه س��مت شفافس��ازی و اس��تفاده از
تکنولوژی و ابزارهای نوین در حوزه بازار سرمایه
و تأمین منابع مالی از این محل است ،به یقین در
بحث قراردادهای آتی زعفران هم ما میتوانیم به
عنوان یک رویکردی که در بخش کش��اورزی در
آغاز راه و نقطه شروع آن هس��تیم ،بهره بگیریم.
همین که استفاده از این ابزارها در بخش کشاورزی
تحت عنوان قراردادهای آتی زعفران شروع شده
است ،میتواند نقطه آغازینی برای رونق معامالت
این بخش باشد .ضمن اینکه توس��عه بازار و امور
مربوط به حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی با
استفاده از تکنولوژیهای روز ،میتواند به کمک
زیرساختهای خیلی خوبی که بورس ایجاد کرده
اس��ت ،رقم بخورد .به این ترتیب ،عالقهمندان و

کس��انی که منابع مالی در اختیار دارند میتوانند
در این بخش با حداقل ریسک یا با ریسک کمتر در
قراردادهای آتی حضور پیدا کنند.

راهاندازی این معامالت چقدر در بهبود
جایگاه بینالمللی ای�ران در بازار جهانی
زعفران اهمیت دارد؟

با توجه به ارزش قیمتی ک��ه زعفران دارد و اینکه
ایران جزو بزرگترین کشورها یا به عبارت بهتر،
برترین کش��ور تولیدکننده زعفران در دنیا است،
راهاندازی معامالت آتی زعفران میتواند در ارتقاء
جایگاه کش��ورمان در بحث زعف��ران قدم مؤثری
باش��د و در آینده ه��م در تثبیت جای��گاه بورس
زعفران ایران در سطح منطقه و در سطح دنیا نقش
مهمی ایفا کند تا به کمک آن بتوانیم نس��بت به
ارتقای جایگاه کشورمان در حوزه زعفران و تقویت
صادرات این محصول ارزشمند گامهای مؤثرتری
برداریم؛ چرا که در حال حاضر ایران با در اختیار
داش��تن س��هم حدود  ۹۰درص��دی از کل تولید
جهان ،به عنوان سلطان تولید این گیاه ارزشمند
محسوب میشود.
ضمن اینکه باید این واقعی��ت را بپذیریم که دنیا
تمایل دارد به س��مت بازارهای شفاف و برخوردار
از تکنولوژیهای جدید گام ب��ردارد .برای بخش
کشاورزی ،سازمان تعاون روستایی و کل کشورمان
هم این موضوع خیلی حائز اهمیت است که آغاز
آن از ب��ورس کاالی ایران کلید خ��ورده و موجب
خوشحالی برای کشاورزان است و امیدوارم که نفع
چنین اقدامات مؤثری به کانالهای تولید هدایت
شده و فعاالن این حوزه را منتفع کند .این حرکت
با نگاه به نگ��رش اقتصاد مقاومت��ی و پایداری در
فعالیتهای تولیدی میتواند برای تولیدکنندگان
ما یک نقطه اتکا و امیدی باشد که به دیگر بازارها
دسترسی داشته باشند و این بازار به گونهای حامی
و پشتیبان تولیدکننده باشد.

ظرفیت بخش خصوصی را در توس�عه
س�رمایهگذاری در بخ�ش کش�اورزی و
اقتصاد روستایی چطور ارزیابی میکنید؟

به طور قطع در این س��ازمان باورم��ان هم بر این
است که با توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی
در صنعت زعفران میتوان از آنه��ا به عنوان یک
ظرفیت کمک گرف��ت ،به طوری ک��ه میتوان با
تعامل و استفاده از همه این ظرفیتها هم از نظر
قیمتی زعفران را به جایگاه واقعی خودش رساند و
هم میتوان از نظر قیمتی انگیزه الزم را برای تداوم
تولید در بین کش��اورزان و تولیدکنندگان کشور
ایجاد کرد .به ای��ن ترتیب ،با ارتق��ای بهرهوری،
در تولید محصول کیفی موف��ق خواهیم بود و از
نظر کمی تولید را افزایش خواهی��م داد .این امر
با پای��داری و ت��داوم فعالیت کانونه��ای تولید،
نقش و اهمیت به سزایی در توسعه اقتصاد بخش
کشاورزی به ویژه در حوزه اقتصاد روستایی و نیز
توسعه اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
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صاحبنظران و کارشناسان از مزایای معامالت آتی زعفران میگویند

سود واقعی برای کشاورز ایرانی
امید امانی

معامالت قراردادهای آتی زعفران سرانجام پس از
ماهها تالش و برگزاری کالسهای آموزش��ی برای
کش��اورزان ،چهارش��نبه دوم خردادماه  1397در
مراسمی رسمی راهاندازی ش��د تا زعفران کاران با
امید بیشتری نسبت به کسب س��ودهای واقعی از
دسترنجشان فعالیت کنند .در همین زمینه با چند
تن از صاحبنظران در حوزه بخش کشاورزی و بازار
سرمایه به گفت و گو پرداختهایم که میخوانید.
رییس کمیسیون کش��اورزی مجلس در خصوص
عرضه زعفران در بازار نقدی و آت��ی بورس کاال به
دوماهنام��ه «پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال» گفت:
زعفران ،طالی سرخ ایران اس��ت که عرضه آن در
تاالر نقرهای ب��ورس در آینده اقتصاد کش��اورزی
نقش به سزایی خواهد داشت و در واقع زعفران در
راس��تای حمایت از تولید ایرانی ،سودآوری واقعی
کشاورز داخلی و تقویت صادرات غیرنفتی در بورس
کاال عرضه میش��ود« .علی اکبری» افزود :زعفران
یک برند ایرانی است و چش��م همه جهانیان به آن
دوخته شده است؛ تولید و حمایت از این کاال ضمن
اشتغالزایی میتواند بخش اقتصاد کشاورزی کشور
را با توس��عه روبهرو کند .وی با تأکید بر آغاز عرضه
پرحجم زعفران در بورس کاال گفت :عرضه زعفران
در بورس کاال امتیازهای فراوان��ی را برای زعفران
کاران و توس��عه بازارهای صادراتی به همراه دارد،
به طوری که باید درصدد باش��یم با عرضه زعفران
در ب��ورس کاال از تولید و کش��اورز حمایت کنیم و
این محصول ایرانی را بیش از گذشته به دنیا معرفی
نماییم .رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان
اینکه س��ود واقعی از محصول ارزش��مند ایرانی را
خارجیها میبرند ،گفت :با اس��تفاده از مکانیسم
بورس کاال باید هم در زمینه واقعی ش��دن قیمت
و رسیدن سود واقعی به کشاورز ایرانی قدم برداریم
و هم زمینه ص��ادرات محصول با نرخی همس��و با
قیمتهای جهانی کنونی را فراهم کنیم تا رفته رفته
به مرجع قیمت زعفران جهان تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه هر کاالیی در بورس کاال
نیازمند فرهنگسازی است تصریح کرد :مردم باید
به عرضه زعفران در ب��ورس کاال اعتماد کنند و این
گام مهمی است تا ش��اهد عرضه سایر محصوالت
کش��اورزی در بورس کاال و پایان خری��د و فروش
سنتی در این بخش باشیم.

عبور از بازار سنتی

یک تحلیلگر بازار س��رمایه نیز در این باره گفت:

از مهمترین مزایای عرضه زعفران ،پس��ته و س��ایر
محصوالت کشاورزی در بورس کاال ،کشف قیمت و
شفافیت برای خریدار و فروشنده است.
«همایون دارابی» با اشاره به ورود زعفران در بورس
کاال ،اظهار کرد :یکی از مهمترین مس��ائل در بازار
زعفران ،فقدان مرجع قیمتگذاری در آن است؛ چرا
که حضور زعفران در بورس کاال ،این فرصت را فراهم
میکند تا تجار بینالمللی ،بهصورت مستقیم ،اقدام
به خرید زعفران کنند.
به گفته «دارابی» ،در بورس کاال سود فروش زعفران
بیشتر به سمت کشور و کشاورزان منتقل میشود
و عم ً
ال اجرای این امر ،دست واسطهها و کشورهای
واس��طه که اق��دام به بس��تهبندی زعف��ران ایران
میکنند ،کوتاه میکند .این تحلیلگر بازار سرمایه
افزود :حضور زعفران در ب��ورس کاال میتواند بازار
سنتی را به بازار پیشرفته و شفاف تبدیل کند و این
امر به تولیدات هویت داده و همچنین به خریداران
این اطمینان را میدهد تا بهصورت مستقیم برای
خرید به بازار ایران مراجعه کنند.

حض�ور فع�االن ب�زرگ ،ضام�ن رونق
معامالت

یک تولیدکننده زعفران نیز در خصوص اس��تفاده
معامالت آتی برای پیشبینی قیمت در آینده گفت:
بورس کاال نهادی است که کشف قیمت و شفافیت را
برای کشاورزان به همراه دارد و بر مبنای ابزارهایی
همچون معامالت آتی ،کشاورز میتواند برای تولید
آینده خود برنامهریزی کرده و نسبت به قیمتهای
احتمالی برآورد داشته باشد.
«منوچهر مالکی» افزود :با این امکان کشاورز نسبت
به قیمت آتی محصول خود اطمینان پیدا میکند؛
گرچه ممکن است مدتی طول بکشد کشاورزان با
این روش معامالتی به درس��تی آشنا شوند و به آن
عادت کنند ،اما اینکه قرارداد آتی زعفران در بورس
کاال راهاندازی شد جای خوشحالی دارد.
به گفته «مالک��ی» ،الزم اس��ت تولیدکنندگان و
تاجران بزرگ زعفران ب��رای ورود به معامالت آتی
پیشرو باشند تا بقیه تولیدکنندگان خرد نیز آشنایی
الزم را پیدا کرده و به سمت استفاده از ابزارهای نوین
مالی در حوزه کشاورزی حرکت کنند.

استقبال کشاورزان از اجرای طرح خرید
توافقی

وی به تجربه موفق بورس کاال ب��رای اجرای طرح
خرید توافقی زعفران اش��اره ک��رد و گفت :پیش از

اجرای این طرح نیز کشاورزان نسبت به چگونگی
آن نگرانی داشتند ،اما در حال حاضر همگی از اجرای
آن اس��تقبال میکنند؛ چرا که فرآیند تس��ویه آن
بسیار خوب بود و زعفران کاران پول حاصل از فروش
محصول خود را سریع دریافت کردند و در این رابطه
دولت نقش بسیار خوبی ایفا کرد.

فروش زعفران بدون تقلب و داللی

این تولیدکننده زعفران در بی��ان دیگر نقاط قوت
و مزایای اج��رای این ط��رح به کمک مکانیس��م
شفاف بورس کاال گفت :با توجه به اینکه در اجرای
طرح خرید توافقی ،کش��اورزان زعفران خود را به
مباشران رس��می دولت تحویل دادند ،محصول در
انبارهای پذیرش شده در بورس بدون تقلب و طبق
استانداردهای مشخص مورد آزمایش قرار گرفت و
گریدبندی شد.
«مالکی» از حذف دالالن و واس��طههای غیر ضرور
از طریق عرضه زعفران در بورس کاال س��خن گفت
و اظهار ک��رد :با توجه ب��ه گران و ارزش��مند بودن
زعفران ،در فروش این محصول س��ودجوییهایی
اتفاق میافتاد و س��ود اصلی حاصل از فروش آن به
جیب دالالن میرفت و تنها بخش کمی از سود عاید
کشاورز میشد.

لزوم راهاندازی رینگ صادراتی زعفران

وی به ام��کان راهاندازی رین��گ صادراتی زعفران
و برندس��ازی در بازارهای جهان��ی به کمک بورس
کاال اش��اره کرد و گفت :با توجه به شفافیت حاکم
بر معامالت بورس ،اگر برای صادرات زعفران نیز از
این بستر استفاده کنیم ،مزایای زیادی برای فعاالن
این حوزه در بر خواهد داش��ت؛ ب��ه طوری که 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
توسعه بازارهای صادراتی و برندسازی زعفران ایرانی
قدمهای مؤثرتری برداریم.
ای��ن تولیدکننده زعف��ران اف��زود :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
 336تن زعفران از کل تولید جهانی چندان در این
زمینه کار نشده است؛ این در حالی است که با عرضه
در بورس کاال و انجام اقدام��ات الزم برای فرآوری
محصول میتوان درآمدهای صادراتی کشور را نیز
افزایش داد.

کشاورزی

بیمه ریسک نوسانات قیمت

«خلیل حیدری» اس��تادیار موسس��ه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی وزارت کشاورزی نیز معتقد
اس��ت ،ورود زعفران در بورس کاالی ایران در کنار
کشف قیمت واقعی این محصول باعث وصل شدن
آن به بازارهای جهانی شده و ارزش افزوده باالیی را
نصیب کشور میکند.
«حی��دری» به مزای��ای عرضه زعف��ران در بورس
کاالی ایران اشاره کرد و افزود :زعفران برای ورود به
بورس کاال محصول بسیار مناسبی است؛ زیرا ایران
با تولید  ۹۰درصدی این محصول سهم عمدهای از
تولید جهانی را در اختیار دارد و کش��ف قیمت این
محصول در بورس کاال میتواند آثار مثبتی به همراه
داشته باشد.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
وزارت کش��اورزی اف��زود :از طرف��ی زعف��ران در
بازارهایی مانند افغانستان ،اسپانیا و ترکیه با قیمت
پایینی صادر میشود ،به طوری که این محصول در
کشورهای هدف بستهبندی ش��ده و ارزش افزوده
باالیی نصیب آنها میکند؛ لذا ورود زعفران در بورس
کاال و وصل شدن آن به بازارهای جهانی و بورسهای
بینالمللی باعث جذب تقاضای بینالمللی به سمت
این محصول ش��ده و میتواند ارزش افزوده باالیی

نصیب کش��ور کند و آثار مثبتی برای تولیدکننده
داشته باشد.
وی گفت :راهاندازی قرارداد آتی زعفران در بورس
کاال امکان برنامهریزی برای آینده را فراهم میکند.
عالوه بر این ،افرادی که میخواهند ریسک خود را
پوشش دهند میتوانند وارد این بازار شده و با قیمت
قطعی برای آینده خرید کرده و در نتیجه ریس��ک
خود را به حداقل برسانند.
«حیدری» با بیان اینکه تولیدکنندگان میتوانند در
قالب تعاونی به صورت یک مجموعه وارد روشهای
خرید و فروش در بورس کاال شوند و از مزایای معامله
در بورس بهرهمند شوند ،گفت :قرارداد آتی زعفران
میتواند ی��ک آرامش خیال از ف��روش محصول با
قیمتی مش��خص در آینده را به زعف��ران کاران و
مصرفکنندگان این محصول بدهد و از این رو این
گونه ابزارهای مالی باید در اقتصاد ما توسعه یابد.

رعای�ت حق�وق مصر فکنن�ده و
تولیدکننده در بورس

مدیرکل بازرگانی محصوالت کش��اورزی سازمان
مرکزی تعاونی روس��تایی ایران نیز ب��ا بیان اینکه
بورس بازاری شفاف است که با اطالعرسانی دقیق
خود حقوق هم��ه ذینفعان اع��م از تولیدکننده و
مصرفکننده نهایی را حف��ظ میکند ،اظهار کرد:

فروش��نده زعفران میتواند با مراجعه به بورس از
قیمتهای واقع��ی روی تابل��وی معامالت آگاهی
یافته و حقوق خود را در محیطی ش��فاف دریافت
کند .خریدار نیز میتواند قیمتهای پیش��نهادی
روی تابلوی بورس را مشاهده کرده و پس از پرداخت
هزینههای زنجیره بعدی ،محصول موردنظر خود را
با قیمتی منصفانه خریداری کند.
«مرتضی معتمد» افزود :مادامی که عرضه زعفران
در بورس کاال انجام میش��ود ،این اطمینان خاطر
وجود دارد که در حق تولیدکننده و مصرفکننده
واقع��ی اجح��اف نمیش��ود؛ یعن��ی ه��دف تمام
سیاستهای تنظیم بازاری مدنظر در بستر این بازار
به نتیجه میرسد.

چند مزیت برای یک ابزار معامالتی

وی با اش��اره به راهاندازی معام�لات آتی زعفران
در ب��ورس کاال و مزایای آن تصریح ک��رد :این ابزار
معامالتی چه برای محصول زعفران و چه برای سایر
محصوالت کشاورزی و حتی سایر کاالها مثل سکه
طال که به کار گرفته ش��ود ،چند مزیت مهم دارد.
به صورت مختصر اگر بخواهیم ب��ه چند ویژگی و
مزیت مهم این ابزار اش��اره کنیم میتوان از ایجاد
اطمینان خاط��ر برای تولیدکنن��ده جهت فروش
محصول تولیدی در آینده س��خن گفت ،به طوری
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که تولیدکننده مطمئن میشود که برای محصولی
که در ماههای آتی تولید میکند ،به قیمتی شفاف
خریدار وج��ود دارد و از االن میتوان��د برای آینده
خود برنامهریزی کند؛ ای��ن روش جایگزینی برای
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی است که در
حال حاضر اجرا میشود« .معتمد» ادامه داد :در این
میان فروشنده محصول را با قیمت بهای تمام شده به
عالوه یک سود منصفانه فروخته و ریسکهای خود
را نیز پوشش داده اس��ت .در نتیجه با امیدواری به
آینده تولید و کاالی خود را در بورس به نوعی پیش
فروش میکند و در زمان سررسید ،با تحویل کاال،
مانده مطالبات خود را وصول میکند.
وی افزود :در مقابل ،خری��دار نیز با خرید محصول
ضمن پوشش ریس��کهای عرضهکننده ،مطمئن
اس��ت که کاال یا محصول مصرف��ی موردنظر خود
را ب��رای ماهه��ای بعد خری��داری کرده اس��ت .به
این ترتیب ،خری��دار زعفران که عمدت��اً تاجران و
صادرکنندگان هستند و در بازارهای جهانی متعهد
به ف��روش حجم��ی از محصول
ش��دهاند ،ب��ه راحت��ی حجم
موردنیاز خود را برای تحویل
در ماههای آتی از بورس کاال
تأمین کرده و ریس��کهای
مترتب با نوسانات قیمتی

را پوشش میدهند.

پیشبینی پذیری بازار زعفران

به گفت��ه «معتمد» ،اج��رای طرح خری��د توافقی
زعفران در س��ال گذش��ته ب��رای نخس��تین بار،
موفقیتآمیز بود و معامل��ه از طریق بورس کاالی
ایران ،ضمن حمایت از کشاورزان ،بازار را نیز واقعی
کرده است .همچنین مکانیسم بورس کاال به کمک
راهاندازی معامالت قراردادهای آتی طالی س��رخ،
قابلیت پیشبینی قیمته��ا در ماههای پیش رو را
نیز به فعاالن این حوزه ارائه میکند .افزون بر اینکه،
راهاندازی قراردادهای آتی زعفران سرمایههای راکد
زیادی را به س��مت بورس روانه کرده و وارد میدان
میکند و این یکی دیگر از ویژگیهای مهم این نوع
معامالت است.
همه در بورس از فرصت مساوی برخوردارند
مدیرکل بازرگانی محصوالت کش��اورزی سازمان
مرکزی تعاونی روس��تایی ایران ب��ا تأکید بر اینکه
راهاندازی معامالت آتی برای محصول زعفران این
امکان را به تولیدکننده ،عالقهمندان و سرمایهداران
میدهد تا وارد بورس ش��ده و به معامله بپردازند،
اظهار کرد :به این ترتیب ،به کمک مکانیسم بورس
کاال و معامالت قراردادهای آتی زعفران ،همه افراد
در فضای خرده مالک��ی تولید زعفران در کش��ور

فرصت مس��اوی دارند تا این محصول کش��اورزی
ارزشمند و ارزآور را به راحتی معامله کنند.

آرامش ت�وأم با تعیین قیم�ت مطابق با
ارزش ذاتی

به گفت��ه وی ،راهاندازی معامالت آت��ی زعفران در
بورس میتواند آرامش توأم با تعیین قیمت مطابق
با ارزش ذاتی زعفران را به ارمغان آورد؛ ضمن اینکه،
به کمک مکانیس��م حاکم بر ای��ن معامالت تجار
نیز به سود ش��فاف و منطقی خود دست مییابند
و در مجموع اس��تفاده از این س��اختار هم به نفع
تولیدکننده و هم به نفع مصرفکننده است.
«معتمد» در پایان با بیان اینکه س��ازمان مرکزی
تعاونی روس��تایی ایران از معامالت آتی زعفران و
عرضه گس��ترده در بورس کاال حمایت میکند ،بر
لزوم اطالعرسانی بیش��تر در این حوزه تأکید کرد
و گفت :به دلیل ارتباط بیشتر ما با کشاورزان ،این
آمادگی را در س��ازمان مرکزی تعاونی روس��تایی
ایران داریم تا اطالعرس��انیهای الزم را برای ورود
همه فعاالن این ح��وزه به بورس انج��ام دهیم .از
س��مت بورس کاال نیز بازیگران حرفهای بازار آتی
میتوانند به معامالت این محصول ورود پیدا کنند
تا هر چه بیشتر شاهد توسعه بازار این محصول در
بورس باشیم.

کشاورزی

تاالر کشاورزی زیرذرهبین کارگزاران

 ،۹۷سال برداشت

توسعه فعالیتهای شرکت بورس کاالی ایران و موفقیتهای
امیر مرادی فخر
آن طی سالهای اخیر بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریب ًا همه
فعاالن بازار کاال بر این موضوع صحه میگذارند .در این میان تاالر کش�اورزی بورس کاالی
ایران را شاید بتوان س�رآمد بقیه تاالرها از لحاظ رش�د حجم و ارزش معامالت طی دو سال
گذشته دانست .سال گذشته در کنار رشد  ۴۴درصدی ارزش کل معامالت بورس کاال نسبت
به سال قبل ،در رینگ کش�اورزی نیز با معامله دو میلیون و  ۹۶۲هزار تن محصول به ارزش
 ۳۳هزار و  ۹۰میلیارد ریال ،حجم و ارزش معامالت این تاالر در مقایسه با سال  ۹۵با رشد ۱۸
درصدی مواجه شده است .این در حالی است که ارزش معامالت تاالر کشاورزی در سال ۹۵
نیز نسبت به سال قبل خود  ۲۳برابر رشد داشت و این یعنی آغاز یک تحول .در جریان این
انقالب در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران ،شاهد هدایت معامالت جو ،ذرت و
گندم در قالب سیاس�ت خرید تضمینی ،راهاندازی معامالت آتی زعفران ،ورود محصوالتی
نظیر پسته و راهاندازی گواهی سپرده کاالیی برای محصوالت مختلف کشاورزی در این بورس
بودیم .بنا بر گفته وزیر جهاد کشاورزی امسال نیز قرار است که معامالت کل گندم کشور به
بورس کاالی ایران هدایت شود؛ در این بین کارگزاران این بورس به عنوان پل ارتباطی میان
خریداران و فروشندگان ،اعتقاد دارند که تاالر کشاورزی راهی را آغاز کرده است که به ایجاد
بازاری منسجم برای مبادله محصوالت کشاورزی خواهد انجامید.
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

پتانسیلهایی
برای صادرات و واردات

توسعه بازار فیزیکی
محصوالت کشاورزی

گندم در بورس
برگ برنده دولت

بابک واثقی نوبری
مدی�ر کاال و ان�رژی کارگ�زاری ب�ورس
بهگزین
بورس کاال نسبت به سالهای گذشته تحوالت
اساسی داشته و تاالر کشاورزی نه تنها از این
قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش از سایر تاالرها
رشد داشته است؛ به خصوص در سال  ۹۵که
شاهد معامالت گسترده ذرت و جو در این تاالر
بودیم .در سال گذش��ته نیز با توسعه بازارها و
ابزارها در حیطه محصوالت کشاورزی روبهرو
بودیم که این اقدامات تأثیر بهسزایی در رشد
معامالت این بخ��ش در بورس کاال داش��ت.
در این باره باید تأکید ک��رد که حجم و ارزش
معامالت تاالر کشاورزی بورس کاال از سال ۹۵
به بعد ،به هیچ عنوان با گذشته قابل مقایسه
نیست .در سال  ۹۵عالوه بر تنوع محصوالت
پذیرششده در تاالر کش��اورزی ،شاهد عمق
ب��ازار در معامالت بودیم؛ به عن��وان مثال ،در
همان زمان تالطمی در بازار شکر داشتیم به
طوری که فاصله قیمت شکر در بورس با بازار
آزاد به  ۱۵۰۰تومان در هر کیلوگرم رس��یده
بود ،اما با اقدامات تأثیرگذار بورس کاال از رشد
قیمت این محصول جلوگیری ش��د و آرامش
به بازار شکر بازگشت .طی س��ال گذشته نیز
خوش��بختانه گواهی س��پرده کاالیی توسعه
بسیار مطلوبی داش��ت و اکنون برای بسیاری
از محصوالت کشاورزی راهاندازی شده و برای
بس��یاری از کاالهای دیگر نی��ز قابل تعریف و
اجرا است .از سوی دیگر ،نباید از ظرفیتهای
باالی بورس کاال در امر صادرات غافل باشیم.
به اعتقاد من محصوالت��ی نظیر ذرت ،گندم،
جو ،پس��ته و زعفران ظرفیت بسیار مناسبی
برای ص��ادرات از کانال ب��ورس کاال دارند .در
مقابل میتوان با در نظر گرفتن سیاستهای
تشویقی برای واردکنندگان محصوالتی نظیر
نهادههای دامی ،شکر خام و دانههای روغنی،
بازار واردات در بخش کشاورزی را نیز به بورس
کاال هدایت کرد تا شاهد شفافیت در کل بازار
کشاورزی کشور باشیم.

سجاد جلیلی
مش�اور مدیرعامل کارگزاری اقتصاد
بیدار
با توجه به اینکه در جریان معامالتی که در بورس
کاال صورت میگیرد ،سازمانها و نهادهای بسیاری
تأثیرگذار هستند ،نمیتوان نقایصی را که در انجام
معامالت پدید میآید ،به حساب بورس کاال نوشت؛
در واقع باید اذعان کرد که بورس کاال تمام وظایفی
را که به عهده خود بوده به طور تمام و کمال انجام
داده و نمره قبولی خود را در باالترین سطح دریافت
کرده است؛ بهعبارتی باید بپذیریم که بسیاری از
اتفاقاتی که در بورس کاال میافتد در اختیار بورس
نیست؛ به طور مثال ،عدهای همواره عنوان میکنند
که بورس کاال باعث ب��اال رفتن قیمت محصوالت
میش��ود ،چنین صحبتهایی به نظر من بیشتر
به طنز میماند تا یک حرف جدی .درست مانند
این است که بگوییم از روزی که مرکز بازار موبایل
تأسیس شده ،این محصوالت گران شدهاند .اتفاقاً
وقتی تجمیع صورت میگیرد ،قیمت محصوالت
به تعادل میرسد ،نه کسی میتواند گرانفروشی
کند و نه کسی ارزانفروشی .چنینی صحبتهایی
در مورد محصوالت کشاورزی نیز شنیده میشود؛
بیشتر هم از سوی کس��انی که نفع آنها در شفاف
نبودن بازار اس��ت .بر این اس��اس اعتقاد دارم که
توسعه بازار فیزیکی بورس کاال در بخش کشاورزی
میتواند بسیاری از مش��کالت را حل کند .عمق
دادن به معامالت فیزیکی محصوالت کشاورزی
میتواند با عرضه تمام محصوالت شرکت بازرگانی
دولتی در بورس کاال رقم بخورد .در واقع اگر نقش
بورس کاال به عنوان نهاد یک واسط قابل اعتماد از
سوی دولت تثبیت شود ،شاهد شفافیت آماری در
تمام مبادالت بخش کشاورزی کشور خواهیم بود.
در حال حاضر چنین فضای��ی در بازار محصوالت
پتروش��یمی و فلزات وجود دارد و خوش��بختانه
عزم دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای هدایت
معامالت کشاورزی به بورس کاال نیز جزم شده و
بدنه دولت به این ضرورت پی برده اس��ت .اگر این
روند در بازار کش��اورزی برقرار شود و قاعده بازی
بورس کاال را به فعاالن بازار یاد دهیم ،مطمئناً شاهد
اتفاقات خوبی در این بازار خواهیم بود.

سید محمود حسینی پور
مدیرعامل کارگزاری باهنر
اگر بخواهیم یک تاالر را ب��ه عنوان نمونه موفقیت
نام ببریم ،باید رینگ کشاورزی بورس کاال را مثال
بزنیم که نقطه ق��وت آن نیز راهان��دازی معامالت
گواهی سپرده کاالیی بوده اس��ت .با راهاندازی این
معامالت بسیاری از مشکالت کش��اورزان از بابت
تسویه ب ه موقع حل شد و کشاورزان به بخش بزرگی
از پول خود در مدت زمان کوتاهی دست پیدا کردند.
عالوه بر این ،محصول خود را با قیمت باالتری نیز به
فروش رساندند .پیش از این و در سالهایی که تازه
بورس کشاورزی راهاندازی شده بود ،یکی از راههای
پردرآمد کسب سود ،خرید محصول با قیمت پایین
از کشاورز ،انبار کردن و فروختن آن در زمان مناسب
بود .با راهاندازی بورس کشاورزی سعی بر این بود که
این روند معیوب کنار گذاشته شود و جای خود را به
یک بازار شفاف دهد تا کشاورزان نیز به حق واقعی
خودبرسند.خوشبختانهدر ۲سالگذشتهاینهدف
تا حدودی محقق شده و در حال پیگیری است .نقطه
آغاز این اقدام جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به
جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بود که
در سال نخست اجرای آن برای ذرت و جو بود و بعد
از آن گندم چند استان نیز به صورت پایلوت در سال
گذشته اجرایی شد و شاهد معامله بیش از ۲میلیون
تن گندم در بورس کاال بودیم .بر این اساس میتوان
سال  ۹۶را یکی از س��الهای موفق تاالر کشاورزی
بورس کاال عنوان کرد؛ چرا که عالوه بر توسعه بازارها
و پذیرش محصوالت مختلف در این تاالر شاهد رشد
ارزش و حجم معامالت نیز بودیم .امسال نیز امکان
عرضه کل گندم کشور در بورس کاال وجود دارد و
امیدواریم که این اتفاق رخ دهد .با عرضه گندم در
بورس کاال ع�لاوه بر کم ش��دن هزینههای دولت،
از حمل و نقل مضاعف کاال ،فس��اد و تخریب کاال،
حضور منفی دالالن در بازار و انب��ار کردن بیهوده
گندم جلوگیری خواهد شد و در نهایت شاهد کشف
قیمت واقعی گن��دم در بازار خواهیم ب��ود .به بیان
دیگر میتوان گفت در شرایط کنونی عرضه گندم
در بورس کاال میتواند برگ برنده دولت در بخش
کشاورزی باش��د؛ چرا که با این اقدام نه تنها هزینه
کمتری پرداخت خواهد کرد ،بلکه مدیریت بازار هم
به خود بازار سپرده خواهد شد.

کشاورزی
امیدواری
شرکتهای بزرگ
در سال 2018
پرویز امانیان
ش��رکتهای بزرگ تجارت غالت بعد از س��الها
کش��مکش ب��ا وضعی��ت م��ازاد عرض��ه جهانی
محصوالت ،میتوانند پول خوبی به دس��ت آورند.
بر اس��اس پیشبین��ی تحلیلگ��ران ،محدودیت
عرضه غالت میتواند سودآوری تجارت و فرآوری
محصوالت را در سال  2018افزایش بدهد.
شرایط نامناسب آب و هوایی در آمریکای جنوبی،
تغییر سیاس��تهای تجاری و کاهش هزینهها به
بهبود س��ودآوری بزرگترین شرکتهای تجاری
و فرآوری غالت کمک کرده اس��ت .ش��رکتهای
«آرچر دانیلز میدلند» و «بانج» از بهبود درآمدهای
خود نسبت به پیشبینیها خبر دادند.
«وال استریت ژورنال» نوشت :شرکتهای تجاری
غالت کار خرید محصوالت از کشاورزان و فروش
آن به ش��رکتهای غذایی و فرآوری اعم از روغن
نباتی ،خوراک دام و دیگر تولیدکنندگان را بر عهده
دارند« .سورن شرودر» مدیر اجرایی شرکت «بانج»
گفت« :کسب و کار کش��اورزی در حال بازگشت
اس��ت ،قوی تا همیش��ه .ابرهای تی��ره و تاری که
همگرا شده بودند ،اکنون در حال دور شدن است».
ش��رکت «بانج» به عن��وان بزرگترین ش��رکت
فرآوری دانههای روغنی ،سود فرآوری محصوالت
را بین  800میلیون تا یک میلیارد دالر برای امسال
پیشبینی کرده است.
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سود تجارت غالت
«آرچر دانیل��ز میدلند» ( )ADMنیز س��ود یک
میلی��ارد دالری را از بخش ف��رآوری دانه روغنی
پیشبینی کرده که در مقایسه با سال قبل (832
میلیون دالر) افزایش خواهد یافت.
در عین حال «خوان لوسیانو» مدیر اجرایی «آرچر
دانیلز میدلند» گف��ت :تغییراتی در نتایج گزارش
نهایی سود و زیان امسال شرکت ایجاد شده ،چون
بادهای مخالف به بادهای همسو تغییر کرده است.
وی افزود :پیشبینیه��ای جدید از کمبود برخی
اقالم کش��اورزی س��بب اغوای برخی خریداران
خوراک دام و دیگر محصوالت برای بازگشت به میز
مذاکره جهت بستن قراردادهای بلندمدت عرضه
محصوالت شده است.
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا ،شرایط
بد آب و هوایی به برداش��ت س��ویا در آرژانتین از
دس��امبر (حدود یک سوم) آس��یب رسانده است
که این موضوع میتواند سبب افزایش قیمت این
محصول شود .محصول کمتر در یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان س��ویای جهان منج��ر به افزایش
قیمت ش��ده اس��ت .در عین حال ،کاهش مالیات
صادرات س��ویا آرژانتین به تعادل عرضه این دانه
روغنی منجر شده و حاشیه س��ود فرآوری دانه را
افزایش داده است.
روند آب و هوای��ی در آمریکا نیز میتواند س��بب
افزایش قیمت محصوالت شود .بهار سرد و مرطوب
سبب تأخیر کش��ت محصول در ایالتهای بزرگ

تولیدکننده میش��ود و در صورت تأخیر بیش��تر،
عملکرد محصوالت تحت تأثیر قرار میگیرد.
همچنین از قبل پیشبینی شده بود که کشاورزان
آمریکایی امس��ال برای کشت بیشتر گندم و پنبه
و کشت کمتر ذرت و سویا نسبت به پارسال اقدام
خواهند کرد.
برداش��ت ف��راوان محص��ول در س��الهای اخیر
سبب شد که کش��اورزان به جای فروش با قیمت
پایینتر ،ذخیرهسازی کنند و خریداران به سمت
قرارداده��ای کوتاهم��دت عرضه حرک��ت کنند.
شرکتهای بزرگ کش��اورزی نیز با کاهش صدها
میلی��ون دالری هزینهها ،ف��روش ارزان دارایی و
نوسازی فعالیتهای لجستیک در مناطقی مانند
برزیل به این مشکل پاسخ دادند.
با وج��ود بهبود چش��ماندازها ب��رای بزرگترین
بازیگران این بخش ،کشاورزان آمریکایی مأیوس
هس��تند؛ چراک��ه قیم��ت بس��یاری از کاالهای
کشاورزی با توجه به ذخایر باال پایین مانده است.
پیشبین��ی میش��ود ،درآمد خالص کش��اورزان
آمریکای��ی در س��ال  2018حدود هف��ت درصد
کاهش یابد و ب��ه کمترین میزان از س��ال 2006
تاکنون برسد.
چی��ن ،واردکننده بزرگ محصوالتی نظیر س��ویا
و خوراک دام از آمریکاس��ت و افزایش تنشهای
تجاری بین آمریکا و چین بر این مس��ائل س��ایه
افکنده است.

پذیرش کاالی
کلراید پتاسیم در
بازار فیزیکی

پذیرش کاالی
سولفات آمونیوم
در بازار فیزیکی
پذیرش کاالی
کنسانتره سنگ آهن
در بازار فیزیکی

پذیرش کاالی
آهن اسفنجی در
بازار فیزیکی

پذیرش خودرو دنا
در بازار فیزیکی

اهم مصوبات
سال  1396هیات پذیرش
کاال و اوراق بهادار
مبتنی بر کاال

موافقت با انتشار اوراق
سلف موازی استاندارد
یازده شرکت پذیرش شده
در بورس کاالی ایران به
مبلغی بیش از  23هزار
موافقت با افزایش سقف
میلیارد ریال
موقعیتهای تعهدی
باز مشتریان معامالت
قراردادهای آتی

پذیرش کاالی
گندله سنگ
آهن در بازار
فیزیکی

پذیرش کاالی
خاک روی در
بازار فیزیکی
پذیرش کاالی
متیلن دی فنیل دی
ایزوسیانات ( )MDIدر
بازار فیزیکی

صنعتی و معدنی
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«حامد سلطانی نژاد» از لزوم اصالح قیمت سنگ آهن میگوید

استقبال بورس لندن از ابزار کشف پریمیوم
بح��ث قیمتگ��ذاری و ورود س��نگ آهن به
بورس کاالی ایران مدتی اس��ت که به صورت
جدی در محاف��ل خصوص��ی و دولتی مطرح
میش��ود؛ زیرا قیمتگ��ذاری س��نگ آهن به
صورت دس��توری در س��الهای گذشته باعث
شده است که سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف
آن مخصوصاً از س��وی بخش خصوصی به طور
جدی صورت نگیرد و بخش خصوصی به جای
س��رمایهگذاری در ای��ن بخ��ش در حوزههای
دیگ��ری س��رمایهگذاری کند .ب��رای حل این
مش��کل قرار اس��ت تا س��نگ آه��ن ،گندله و
کنس��تانتره در بورس کاال عرضه شود تا کشف
قیمت این محصول به روش��ی واقعی و مناسب
صورت میگی��رد؛ زیرا تولیدکنندگان س��نگ
آهن عموم��اً به جای اینکه ریس��ک صادرات و
نوسانات نرخ ارز را تقبل کنند ،راحتتر هستند
که محصوالت خ��ود را به خری��داران داخلی و
فوالدسازان بفروشند به شرطی که نگرانی بابت
پرداخت طوالنی مدت صورتحس��اب نداش��ته
باش��ند که این نگرانیها با عرضه س��نگ آهن
در بورس کاال تا حدود زیادی برطرف میشود.
در واقع ب��ورس کاالی ایران بهعن��وان ابزاری
که باعث شفافس��ازی معامالت تعیین قیمت
پایه و همچنین ضمانت بازگشت ارزش کاالی
فروخته میشود ،در همه دنیا مورد استفاده قرار
میگیرد و عرضه محصوالتی مانند سنگآهن
در این فضا میتواند منجر به آزادسازی قیمت
سنگآهن با ساز و کار بورس شود.
در این میان مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز
به مزایای عرضه سنگ آهن در بورس کاال اشاره
کرده و ضمن اعالم رشد معامالت این محصول
در بورسهای کاالیی جهان ،مهمترین عوامل
در قیمتگذاری نادرست سنگ آهن را بیان و از
امکان بهرهگیری از قراردادهای بلندمدت برای
صنعت سنگ آهن سخن گفت.

رشد معامالت سنگ آهن در بورسهای
کاالیی جهان

«حامد سلطانی نژاد» روند معامالت سنگ آهن
در بورسهای کاالیی جهان را مورد بررسی قرار
داد و اظهار کرد :بررسی روند قیمتی سنگ آهن
در بازارهای جهانی طی  ۴۰سال گذشته نشان
میدهد که بهای این محصول از حدود س��ال
 ۲۰۰۰میالدی از یک روند پایدار خارج شده و
با نوسانات قیمتی شدیدی رو به رو شده است.

وی از بورس کاالی ش��یکاگو ،بورس سنگاپور
و بورس کاالی دالی��ان به عن��وان اصلیترین
بورسهای کاالیی جهان که به معامله س��نگ
آهن میپردازند نام ب��رد و افزود :معامالت آتی
سنگ آهن در بورس کاالی دالیان در میان ۴۰
قرارداد مشتقه برتر فلزات در سال  ۲۰۱۷جایگاه
دوم را در اختیار گرفت و این قرارداد در بورس
سنگاپور با فاصله زیادی نسبت به بورس کاالی
دالیان رتبه  ۲۲ام را به خود اختصاص داد.
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران در خصوص
جزییات قراردادهای مش��تقه س��نگ آهن در
بورس کاالی دالیان چین عنوان کرد :معامالت
قراردادهای آتی س��نگ آهن در آم��اری قابل
توج��ه از  ۲میلیون قرارداد در س��ال  ۲۰۱۳به
 ۳۴۲میلیون قرارداد در س��ال  ۲۰۱۷رس��یده
است که این حجم معامله در سال  ۲۰۱۷معادل
 ۳۴میلیارد تن س��نگ آهن اس��ت؛ این حجم
معامله در شرایطی به ثبت رسیده که کل تولید
س��االنه س��نگ آهن حدود  ۲.۳میلیارد تن در
سال بوده است.
وی ادامه داد :بورس کاالی نیویورک به عنوان
زیرمجموعه گروه بورس کاالی شیکاگو در دو
بخش معامالت اختیار معامل��ه و قراردادهای
آتی به معامله سنگ آهن میپردازد که در سال
 ۲۰۱۵حجم معامالت آتی سنگ آهن به ۱۳۹
میلیون قرارداد و حجم معامالت اختیار معامله
آن به  ۷۴میلیون قرارداد رسید .در سال ۲۰۱۶

نیز تعداد حجم قراردادهای آتی اختیار معامله
س��نگ آهن در این بورس به ترتی��ب به ۲۰۲
میلیون و  ۷۲میلیون قرارداد رس��ید که نشان
دهنده رشد روز افزون اس��تفاده از قراردادهای
مشتقه در حوزه بازارهای کاالیی است.

سنگ آهن در بورس کاالی ایران

«س��لطانی ن��ژاد» در ادامه به رون��د معامالت
سنگ آهن در بورس کاالی ایران پرداخت و در
خصوص تاریخچه پذیرش سنگ آهن در بازار
فیزیکی اظهار کرد :بورس کاالی ایران تاکنون
بیشتر میزبان سنگ آهن صادراتی بوده است؛
به طوری که پذیرش س��نگ آه��ن در رینگ
صادراتی در خردادماه  ۱۳۹۰انجام ش��د و طی
شهریورماه  ۱۳۹۶سنگ آهن در رینگ داخلی
نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

ام�کان بهرهگی�ری از قرارداده�ای
بلندمدت برای صنعت سنگ آهن

وی به ابزارهای معامالتی بورس کاالی ایران نیز
اشاره کرد و در تشریح انواع روشهای معامالتی
در بازار فیزیکی گفت :در بازار معامالت کاالهای
فیزیکی میت��وان از  ۶روش مختلف معامالت
نقدی ،س��لف ،نسیه ،کش��ف پریمیوم ،تهاتر و
پیمان آتی استفاده کرد که از میان آنها معامالت
تهاتر و پیمان آتی هنوز در بورس کاال راهاندازی
نشده است.

صنعتیومعدنی

مدیرعامل بورس کاالی ایران ضمن تشریح مزیت
و نح��وه انجام معامل��ه و فرآیند تس��ویه هر کدام
از روشهای معامالت��ی در ب��ازار فیزیکی بورس
کاال ،از امکان بهرهگیری از قراردادهای بلندمدت
برای صنعت سنگ آهن سخن گفت و اظهار کرد:
قراردادهای آتی خاص و کشف پریمیوم ابزارهای
پوشش ریس��ک برای رفع نگرانی عرضهکنندگان
و خری��داران در خصوص ام��کان فروش محصول
خود یا امکان تأمین کاالی م��ورد نیاز خود برای
چند مقطع زمانی مشخص در آینده هستند که بر
مبنای آنها میتوان قراردادهای بلندمدت منعقد
کرد« .سلطانی نژاد» افزود :در قرارداد آتی خاص،
مبادله کاالیی با مشخصات خاص با قیمت مشخص
و تحویل در زمان مشخص در آینده انجام میشود و
ابزاری برای پوشش ریسک و رونق مبادالت تجاری
محسوب میش��ود .در قرارداد کشف پریمیوم نیز
مبادله کاال با اختالف قیمتی مش��خص نسبت به
قیمت مرجع و تحویل در زمان مشخص در آینده
صورت میپذیرد و ابزاری برای پوش��ش ریسک و
رونق مبادالت تجاری به شمار میرود.

کشف پریمیوم ،ابزاری کاربردی

مدیرعامل بورس کاالی ایران مکانیسم معامالت
قرارداد کشف پریمیوم را نیز توضیح داد و گفت:
معامالت کشف پریمیوم قراردادی است که در
بازار فیزیکی معامله میش��ود و به موجب آن،
طرفین متعهد میشوند که در زمان مشخصی
در آینده (تحوی��ل ،حمل یا بارگی��ری) کاال را
بر اس��اس قیمت نهایی (قیمت مبن��ا به عالوه
مابهالتف��اوت توافق ش��ده) معامله نمایند.
خریدار بخش��ی از ثمن معامله را در زمان
توافق ،به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی
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وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام میشود
که در زمان عقد قرارداد مشخص میشود .در این
قرارداد ،ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ م��یﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم میشود.
وی ادامه داد :به این ترتیب ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی
بین طرفین منعقد میشود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ
ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
بورس شدهاند .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه
در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ
ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ ،نسی��ه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ
ﻣﻨﻌﻘﺪ میشود .ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از
فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف
شده قابل محاسبه است.
به گفته «سلطانی نژاد» ،اب��زار کشف پریمیوم
به تازگی در بورس فلزات لندن مورد استقبال
قرار گرفته و این نوع قراردادهای بلندمدت در
دنیا بسیار مرسوم شده است؛ به طوری که این
ابزار مخصوصاً ب��رای صنایعی مثل سنگ آهن
که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بلندمدت
دارد ،کاربردهای فراوانی دارد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار کرد :کشف
پریمیوم ،ابزاری منعطف است که میتواند برای
سررسیدهای کوتاهمدت و ی��ا بلندمدت مورد
استف��اده قرار گرفت��ه و فرم��ول تعیین قیمت

معامله نهایی ،پیش پرداخت و نوع معامله نهایی
آن قابل تغییر برای بهینهس��ازی براساس نیاز
طرفین معامله است.

ابزارهای معامالتی در بازار مالی

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران با اش��اره به
ابزارهای معامالتی ب��ورس کاالی ایران در بازار
مالی ،به بی��ان ویژگیها و فرآین��د تسویه آنها
پرداخت و گف��ت :در بازار مال��ی بورس کاالی
ای��ران ،در ح��ال حاض��ر اوراق سل��ف موازی
استاندارد ،صن��دوق کاالی��ی و گواهی سپرده
کاالیی استفاده میش��ود و دو ابزار اوراق خرید
دین و حق امتیاز از دیگر ابزارهای مالی طراحی
شده در ب��ورس کاالی ای��ران است ک��ه هنوز
راهاندازی نشده است.
به گفته «سلطانی ن��ژاد» ،موارد شمول در بازار
سنگ آهن همچون حق بهرهبرداری از معادن،
کاهش رانته��ای موجود در فرآین��د اعطای
مج��وز ،شفافسازی فرآیند و آم��ار و اطالعات
صدور تا بهرهب��رداری از حق امتی��از و شفاف و
رقابتی شدن درآمد دول��ت از طریق واگذاری
امتیازها از مهمترین مزایای آغاز معامالت حق
امتیاز در بورس کاال محسوب میشود.
وی افزود :اخیرا ً اوراق حق امتیاز در شورای عالی
بورس به تصویب رسیده که برمبنای آن میتوان
حق پروانه بهرهبرداری از معادن را با استفاده از
این اوراق به عنوان یک ابزار مالی در بورس کاال
مورد معامله قرار داد.
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مهمتری�ن عوام�ل در قیمتگ�ذاری
نادرست سنگ آهن

مدیرعامل بورس کاالی ایران ضمن بررسی روند
کنونی ب��ازار سنگ آهن ،م��واردی همچون عدم
شفافیت در بازار سنگ آه��ن ،اطالعات نامتقارن
و ناقص در ب��ازار و نیز وج��ود ب��ازار غیرمتمرکز
و پراکندگ��ی عرض��ه و تقاض��ا را از عوامل اصلی
قیمتگذاری نادرست و عدم ت��وازن سنگ آهن
برشم��رد و گفت :در ای��ن راستا یک��ی از راههای
پیشنه��ادی ای��ن ب��وده اس��ت ک��ه قیمتهای
محصوالت کل زنجی��ره از قیم��ت شمش فوالد
تبعیت کند که در این حالت نی��ز به دلیل نوسان
متفاوت و گاهی غیر هم جه��ت انواع محصوالت
زنجیره در بازارهای جهانی ،قیمتگذاری نادرست
را در پی دارد.
«سلطانی نژاد» در خص��وص معایب پیش رفتن
بازار به سوی انحصار عنوان کرد :باال بردن قیمتها
و کسب سود نامتعارف ،کیفیت پایین محصوالت
در فض��ای غیررقابتی ،ع��دم تالش ب��رای تولید
محص��والت جدید ،ایجاد تورم ب��ا فشار هزینهای
به مصرفکنندگ��ان ،ع��دم پویای��ی قیمتها و
عدم اصالح تخصیص مناب��ع ،از معایب بازارهای
انحصاری است.

راهکارهایی برای توسعه بازار سنگ آهن

وی در خصوص راهکار پیشنه��ادی جهت بهبود
و توسعه ب��ازار سنگ آه��ن اظهار ک��رد :راه حل

پیشنهادی بورس کاالی ای��ران ،ساماندهی یک
بازار متمرکز سنگ آهن در بورس و اصالح قیمت
با مکانیزم عرضه و تقاضا است .در این راستا اجرای
مصوبه مجلس در ماده  ۳۷قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و تبصره آن راهگشا خواهد بود.
«سلطانی ن��ژاد» در این باره گف��ت :به کمک این
ماده قانونی میتوان سنگ آه��ن را براساس یک
فرآین��د عرضه و تقاض��ا در بورس ب��ه عنوان یک
ماده اولیه کشف قیمت ک��رد .در این صورت پس
از سه بار عرضه و عدم وجود تقاضا میتوان نسبت
به صادرات محصول اقدام ک��رد و این راهی برای
تشخیص م��ازاد محصول است .به ای��ن ترتیب با
اجرای این م��اده قانونی و عرض��ه سنگ آهن در
رینگ داخلی بورس کاال ،مباحث مربوط به مازاد
عرضه سنگ آهن در صورت وجود و حذف عوارض
صادراتی برای سنگ آهنی که مازاد عرضه آن در
داخل احراز شده ،حل و فصل میشود .مدیرعامل
بورس کاالی ای��ران افزود :همچنی��ن میتوان از
طریق ارائه انواع ابزارهای معامالتی نوین در بورس
کاالی ای��ران بر پای��ه یک بازار نق��دی منسجم و
شفاف ،برای رونق تجارت و توسعه بازار سنگ آهن
کمک گرفت که تأکید میکنم یک��ی از ابزارهای
جذاب برای فعاالن صنعت ف��والد و سنگ آهن،
کشف پریمیوم خواهد بود.
مدیرعامل بورس کاالی ای��ران تضمین تعهدات
طرفین معامل��ه ،معافی��ت مالیات��ی ،معافیت از
تشریفات مزای��ده و مناقصه ،تع��ادل و توازن در

زنجیره ف��والد ،افزایش شفافی��ت در صورتهای
مالی شرکتها ،افزای��ش حضور بخش خصوصی
با افزایش شفافی��ت و همچنی��ن انعکاس سریع
اثر نوسان قیمت محصول بر سهام شرکتها را از
مزایای عرضه سنگ آهن در بورس برشمرد.
«سلطانی نژاد» همچنی��ن کاهش سیاستهای
کنترل��ی ،رف��ع سای��ر موان��ع رقاب��ت ،حض��ور
حداکثری باالدست و پایین دست زنجیره و ثبات
سیاستگ��ذاری را ب��رای شکلگیری ب��ازار نقد
منسجم الزم دانست و در خصوص منافع توسعه
بازار سنگ آهن در بورس کاال گفت :عرضه سنگ
آهن در ب��ورس موجب ایج��اد مرجعیت قیمتی،
همراهی قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی،
بهرهمندی از مزایای سایر ابزارهای نوین معامالتی
و کش��ف پریمیوم در ی��ک بازار شف��اف و رقابتی
میشود.
مدیرعامل بورس ک��االی ایران در پای��ان با بیان
اینکه مدتهاست ب��رای عرضه سن��گ آهن در
بورس مذاکراتی انج��ام شده اس��ت ،اظهار کرد:
در حال حاضر در این ح��وزه عدم شفافیت وجود
دارد؛ اطالع��ات کام�ل ً
ا نامتقارن ب��وده و موجب
ابه��ام در قیمتگذاری این محص��ول شده است؛
مکانیسم معام�لات بورس ک��اال از جمله قرارداد
کشف پریمیوم ،آغازی ب��رای حل دغدغه صنایع
باالدست و پایین دست زنجیره فوالد است تا از این
طریق بتوان به رونق تج��ارت و توسعه بازار سنگ
آهن کمک کرد.

صنعتیومعدنی
نیمنگاهی به رویدادهای مربوط به تولید فلز سرخ در ابتدای 2018

تولید مس بدون اختالل
پرویز امانیان

شماری از فع��االن بازار م��س از ماهها قبل پیشبینی
کرده بودند که اوایل  2018اختاللهای تولید ناشی از
مشکالت کارگری در معادن اتفاق بیفتد .شاید بر پایه
این استداللها بود که قیمت مس را با رشد مناسبی در
ابتدای  2018پیشبینی کرده بودند.
با وجود اینکه چین در ماههای اخی��ر آمار نسبتاً قابل
قبولی از واردات مس منتشر کرد و ب��ازار تقاضای این
کشور روند متعادل��ی داشت ،اما مذاک��رات کارگران و
کارفرمایان معادن بزرگ مس برخالف ابتدای ،2017
هنوز با مشکل خاصی مواجه نشده است .نباید فراموش
کنیم که انتظارات مربوط به اختالل عرضه ،سبب رشد
 11.6درصدی قیمت مس در دسامبر  2017شد.
هرچند در سال  2017شاهد بروز چندین اعتصاب در
معادن بزرگ جهان از جمله معدن «اسکوندیدا» بودیم،
اما در نبود اختالالت عرضه ،احتمال مازاد عرضه مس در
نیمه نخست 2018بیشتر شده است.
بد نیست به پیشبینی برخی شرکتهای بزرگ تولیدی
نیز نگاهی بیندازیم« :فریپورت مک موران» پیشبینی
کرده که تولید مس این شرکت از  3.7میلیارد پوند به
 3.9میلیارد پوند برسد .شرکتهای «ساوترن کاپر»،
«فرست کوانتوم» و «ریوتینتو» پیشبینی افزایش تولید
داشتهاند .از طرفی «گلنکور» انتظار افزایش 12درصدی
تولید مس را دارد و «بی.اچ.پ��ی بیلتون» ( )BHPنیز
پیشبینی ک��رده  1.7میلیون تن م��س در سال مالی
 2018تولید کند .سال مالی ای��ن شرکت به  30ژوئن
منتهی میشود .میتوان گفت از ابتدای  2018تاکنون
شاهد تضعیف قیمت مس بودیم .مس در سال 2018
برای ماندن در کانال هفت هزار دالری تالش میکند.
منابع کافی ،هزینههای پایین ذوب و افزایش موجودی از
محرکهای کاهش قیمت به شمار میرود.
هرچند اصطکاک تج��اری بین آمریک��ا و چین تأثیر
چندانی بر قیمت نداشته است ،اما به دست آمدن نتایج
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مثبت از مذاک��رات دو اقتصاد بزرگ جه��ان ،میتواند
محرک صعودی برای تمام داراییهای ریسکی از جمله
مس باشد .در حالی که نگرانیهایی درباره صادرات چین
در کشاکش جنگ تجاری آمریکا وجود دارد ،تصویر کلی
اقتصاد از قیمت مس حمایت میکند.

نگرانیهای جدید در بازار مس

«فریپورت مک موران» دومین شرکت تولیدکننده مس
جهان که اداره معدن «گراسبرگ» اندونزی را بر عهده
دارد ،خاطر نشان کرده که قوانین جدید زیست محیطی
اندونزی به پیچیدهتر شدن کشمکشهای این شرکت با
دولت اندونزی منجر شده است.
در ضمن انتخابات آت��ی ریاست جمه��وری اندونزی
نیز میتواند ب��ه پیچیدهتر شدن برخ��ی مسائل برای
شرکت «فریپورت» کمک کند .در حالی که درآمدهای
کمتر از حد انتظار این شرکت در فصل نخست 2018
سبب ترس سرمایهگذاران و سهامداران آن شده است،
مشخص نیست که آیا اخبار مربوط به اندونزی در بازارها
پررنگ شده است؟
معدن «گراسبرگ»  32درص��د از حمل دریایی مس
شرکت «فریپورت» را در فصل نخست امسال شامل شد.
در حالی که این شرکت هر سال پول قابل توجهی را برای
توسعه بخش زیرزمینی این معدن صرف میکند ،آینده
این شرکت در اندونزی مبهم به نظر میرسد.
شرک��ت «فریپ��ورت» در سالهای اخی��ر مشکالت
متعددی با دولت اندونزی داشته است .یکی از مسائلی
که باره��ا سبب ب��روز اختالفهای ج��دی بین دولت
اندونزی و این شرکت شده ،پافش��اری دولت اندونزی
برای ایجاد واحد ذوب و توقف خام فروشی بوده است.
از طرفی ،خوشبینها و آنها که نگ��اه صعودی به بازار
مس دارند ،بر این باورند که تداوم عرضه مس بستگی
به ذخایری دارد که از سوی نسلهای قبلی کشف شده
و فعالیت معدنی برای سالها و دهههای متمادی در آن
صورت گرفته است .عمر متوسط 10معدن بزرگ مس از

نظر تولید 95سال است و این معادن کار تولید ساالنه25
درصد از مس جهان را بر عهده دارند« .ریچارد آکرسون»،
مدیر اجرایی «فریپورت مک م��وران» سال گذشته از
کمبود اکتشافات پرده برداش��ت و گفت :کار اکتشاف
مس در نقاط مختلف رو به کاه��ش است و این مسأله
در سالهای آینده به مشکالت عرضه دامن خواهد زد.

تحوالت بازار سنگآهن

برخی شرکتهای بزرگ سنگ آهنی با ارائه گزارشهای
تولید در فصل نخست ،نیم نگاه��ی نیز به ماههای آتی
داشتند .شرکت «ریوتینت��و» از رشد پنج درصد حجم
حمل و نقل دریایی سنگآه��ن خود در فصل نخست
 2018خبر داد و پیشبینی کرد که در ادامه سال این
میزان رشد خواهد داشت.
این شرکت در مورد آلومینیوم با وجود نا اطمینانی در
مواجهه با تحریمهای تجاری آمریکا ،همچنان راهنمای
تولید خود را دست نخورده باقی گذاشت.
رشد سنگآهن این شرک��ت در فصل نخست ناشی
از افزایش تولی��د در معادن «سیلور گ��راس» و بهبود
بهرهوری گزارش شده است .هرچن��د انجمن جهانی
فوالد ،رشد تقاضای فوالد چین (به عنوان بازار کلیدی
برای ریوتینتو) در سال  2018را کم رونق و حتی برای
سال  2019منفی  2درصد برآورد کرده ،اما این شرکت
پیشبینی س��ودآوری از افزایش قیم��ت سنگآهن
داشته است.
از طرفی شرکت برزیلی «واله» دیگر تولیدکننده بزرگ
سنگآه��ن در حال��ی از کاهش  4.9درص��دی تولید
سنگآهن خود در فصل نخس��ت  2018خبر داده که
همچنان اهداف 390میلیون تنی تولید این کاال در سال
 2018را حفظ کرده است.
بنا بر اعالم این شرکت ،بارانهای سیلآسا در سهماهه
نخست 2018بر فعالیتهای تولید تأثیر گذاشته بود .از
سوی دیگر ،فروش سنگآهن «واله» در فصل نخست
 2018با رشد  9درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال

صنعتی ومعدنی Industrial and mineral
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مواجه شده است.
چین به عنوان بزرگترین خریدار سنگآهن در جهان
در سال گذشته می�لادی با رکورد ی��ک میلیارد و 75
میلیون تنی واردات این کاال مواج��ه شد .چین در ماه
آوریل امسال نیز شاهد افزایش واردات سنگآهن بود
و در این ماه  82.9میلیون تن از این ک��اال را وارد کرد.
بسیاری از تحلیلگران با توجه به بازگشایی کارخانههای
فوالد در شمال چین از  15مارس ،پیشبینی افزایش
واردات سنگآهن این کشور را کرده بودند.
شرکت «ب��ی .اچ .پی بیلیت��ون»( )BHPنیز که یکی
بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن به شمار میرود،
چشمانداز کوتاهمدت این کاال را ق��وی میداند ،اما در
درازمدت به دلیل اضافه شدن شرکتهای کوچکتر،
قیمتها را کاهشی برآورد کرده است.

نمودار  -1واردات تولیدات مسی و مس کارنشده چین در سالهای اخیر

پیامدهای تعرفه آلومینیوم

آمریکا از ابتدای  2018تعرفههایی را روی واردات برخی
کاالها اعمال ک��رده است« .دونالد ترام��پ» در ژانویه
تعرفههایی را روی واردات ماشین لباسشویی و پنل های
خورشیدی اعمال کرد و در حرکتی دیگر شاهد وضع
تعرفه روی فوالد و آلومینیوم بودیم.
در حالی که شرکت فوالد آمریکا از راهاندازی دوباره یک
کارخانه خبر داده ،برخی شرکتهای پایین دستی مانند
«الکترولوکس» در حال تجدیدنظر روی برخی طرحها
هستند؛ به عنوان نمونه ،شرکت «الکترولوکس» پیشتر
در زمان اعالم تعرفهها از سوی «ترامپ» ،سرمایهگذاری
 250میلیون دالری خود را به تأخیر انداخت.
عالوه بر این ،شرکتهایی نظیر «جنرال الکتریک» در
نتیجه افزایش قیمت ف��والد و آلومینیوم با هزینههای
سربار مواجه خواهند ش��د و شرکتهای خودروسازی
از جمله «فورد» و «تسال» هم افزایش هزینههای تولید
را تجربه خواهند کرد 232 .بخ��ش تعرفهای و تشدید
جنگ تجاری چین و آمریکا تأثیر منفی بر بازارها داشت.
شرکت «آلکوا» اعالم کرده که در فصل نخست امسال،
سه میلیارد و  90میلیون دالر فروش داشته ،در حالی
که این رقم در فصل نخست پارسال  2.65میلیارد دالر
بوده است .درآمدهای شرکت نیز در این مدت با بهبود
پیش بینی شده است .موضوع دیگری در بازار آلومینیوم
اتفاق افتاد ،تحریم آمریکا روی شرکت روسی «روسال»
روسیه بود؛ شرکتی که 6درصد آلومینیوم جهان را تولید
میکند؛ البته آمریکا موضع خود در قبال تحریمها این
شرکت روسی را که باعث التهاب بازار شده بود ،مالیم
کرد؛ به عبارت دیگر ،مهلتی که به شرکتها برای پایان
دادن معامالت با «روسال» تعیین کرده بود ،تقریبا به
مدت پنج ماه تمدید کرد.
«دانیال کورسینی» اقتصاددان بازار کاالیی «اینتسا سان
پائولو» ( )Intesa SanPaoloدر میالن معتقد است
که تحریمها علیه شرکت «روسال» ،موضوع اصلی بازار
آلومینیوم بوده است .وی افزود :بر اساس برآوردهای ما،
فعالسازی دوباره ظرفیت آلومینیوم آمریکا و ظرفیت
مازاد چین باید ب��ه راحتی کاهش ص��ادرات روسیه را
جبران کند.
نظرسنجی «رویترز» نشان داد که گرچه کسری بازار
آلومینیوم بیشتر میشود ،اما بازار بعد فروکش کردن
گرد و غبار تحریم «روسال» ،دوباره به تعادل میرسد.

نمودار  -2معادن برتر مس جهان(تولید )2017

نمودار  -3چشمانداز تولید ریوتینتو در سال 2018

صنعتیومعدنی

بورس کاال و شعار سال

نقش بازار سرمایه در حمایت از کاالی ایرانی چیست؟

رهبر معمظم انقالب در پیام نوروزی
مهدی حاجی وند
امسال باز هم مسأله اصلی کشور را
اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن تولید ملی برای
حل این مسأله ،شعار و نام س�ال  1397را «حمایت از کاالی ایرانی»
اعالم کردند .بر این اساس یکی از بازارهایی که میتواند در راستای
تحقق شعار امسال تأثیر بس�زایی داشته باش�د بورسهای کاالیی
هستند .این بورسها بازارهای سازمانیافته و ضابطهمندی هستند
که کاالهای معین یا اسناد مالی مرتبط به کاالی معین (که اوراق بهادار
مبتنی بر کاال نامیده میشود) با روش مشخص در آن خرید و فروش
میشود .بورسهای کاالیی از فواید و اثرات فراوانی برخوردار هستند؛
ایجاد بازاری قانونمند و سازمانیافته جهت تسهیل دادوستد کاالها،
به حداقل رساندن تشریفات و سرعت در انجام معامله ،ساماندهی

48

بازار از طریق مکانیزم ناظر بر اجرای تعهدات و تضمین منافع طرفین
معامله ،کشف شفاف قیمت کاالها بر اساس تقابل عرضه و تقاضا و نیاز
بازار ،برقراری امکان مدیریت ریسک در بازار ،توسعه سرمایهگذاری و
فراهمسازی تسهیالت مالی برای خرید و فروش و اطالعرسانی درباره
وضعیت بازار داخلی و خارجی کاالهای پذیرش شده به منظور افزایش
سطح دانش فعاالن بازار از مهمترین اهدافی هستند که سبب تشکیل
شرکت بورس کاالی ایران شده و در زمره مزایای این بازار محسوب
میشوند .در ادامه ،دوماهنامه «پیام اقتصادی بورس کاال» در راستای
شناسایی جایگاه و نقش بازار سرمایه و بورسهای کاالیی در تحقق
شعار «حمایت از کاالی ایرانی» گفت و گویی با «مهدی کاظمی اسفه»
عضو هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) داشته است که
با هم میخوانیم.

صنعتی ومعدنی Industrial and mineral
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

تأمین مالی بنگاهها برخوردار اس��ت که متأسفانه
فرهنگسازی خ��وب و اطالعرسان��ی مناسبی در
این زمینه صورت نگرفته است و متولیان اقتصادی
کشور نیز در این زمینه اقدامات حمایتی کاملی را
اعمال نمیکنند.

بازار س�رمایه چه نق�ش و جایگاهی در
تحقق شعار امسال دارد؟

بازار سرمای��ه از صنای��ع و شرکته��ای مختلفی
تشکیل شده است که بدون شک تالش برای بهبود
وضعیت آنها ،کاه��ش قیمت تمام شده محصوالت
تولیدیشان را در پی خواه��د داشت و میتواند در
روش تولید و سودآوری آنه��ا نقش بسزایی داشته
باشد.
بر این اساس به هر میزان که از صنایع و بنگاهها در
داخل کشور حمایت شود و فرهنگسازی مناسبی
در جهت استف��اده از کاالی ایرانی ص��ورت گیرد،
موجب افزایش استف��اده از ک��االی ایرانی خواهد
شد .بدون شک این مقوله تأثی��ر خود را در تمامی
جنبههای اقتصاد کشور از جمله ب��ازار سرمایه به
عنوان نبض و آیینه تمام نمای اقتصاد کشور خواهد
داشت.
اما در خصوص اینک��ه بازار سرمای��ه چگونه و چه
تأثیری میتواند در تحقق شعار امسال داشته باشد
باید گفت ،طراحی و پیادهسازی ابزارهای مختلف
و ساماندهی نهادهای مال��ی و نیز تصویب و اجرای
قوانینی همراستا با معامالت بازار سرمایه میتواند
به سهولت روند و افزایش جذب سرمایه در این بازار
منجر شود؛ در نتیجه این موضوع میتواند به تأمین
مالی بنگاهها کم��ک کرده و از ای��ن طریق ،شاهد
تأمین مالی ارزان شرکتها را در بازار سهام باشیم
که بدون شک اثر خود را بر افزایش کیفیت و کمیت
تولید کاالی ایرانی خواهد داشت.
ضمن اینکه باید بر این نکته تأکید کرد که حمایت
از تولید ملی و کاالی ایرانی در واقع حمایت از بخش
درونزای اقتص��ادی جامعه است ک��ه استقالل و
توسعه اقتصادی را به دنبال دارد.

به نظر ش�ما آیا در حال حاضر ش�رایط
مناس�بی برای تأمین مالی ارزان و آس�ان
بنگاهها در راس�تای تحقق شعار امسال در
بازار سرمایه کشور وجود دارد؟

پاسخ به ای��ن پرسش را باید ب��ه دو مبحث تقسیم
کرد .یکی اینکه آیا شرایط تأمین مالی ارزان و آسان
بنگاهها در بازار سرمایه کش��ور فراهم است و دیگر
اینکه آیا فرهنگسازی و اطالعرسانی مناسبی در
این زمینه انجام شده است؟
در پاسخ به این پرس��ش باید گفت ه��ر چند بازار
سرمایه یکی از بسترها و مکانهای مناسب کنونی
کشور برای تأمین مالی بنگاهه��ا است اما به دلیل
مشکالت��ی که در ساخت��ار این بازار وج��ود دارد و
عوام��ل تأثیرگذار بر این ب��ازار و همچنین ساختار
کالن اقتصاد کش��ور ،آن طور که بای��د و شاید در
حال حاضر مناب��ع مال��ی آس��ان و ارزان و در حد
انتظار در بازار سهام برای صنایع و شرکتها تأمین
نمیشود .باز هم تأکید میشود که عوامل مختلفی
هستند که بر این موضوع تأثیر میگذارند و میتوان
اینگونه گفت که بازار سرمایه مؤلفهای اثرپذیر از این
موضوعات است.
از سوی دیگر با وجود مشکالت موجود ،بازار سرمایه
کماک��ان از پتانسی��ل و ظرفیته��ای خوبی برای

راهکار پیش�نهادی ش�ما در راس�تای
حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی با تأکید
بر ظرفیتهای بازار سرمایه چیست؟

در پاسخ به ای��ن پرسش باید گف��ت تقویت تولید
ملی و حمای��ت از صنایع و بنگاهه��ا ،موجب بهبود
شرایط اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به خارج
و جلوگیری از خروج ارز میشود .در این راستا ،انواع
حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولید
و رشد بنگاهها و همچنین خلق و راهاندازی ابزارهای
مختلف در این زمین��ه میتواند راهگشا و اثربخش
باشد که در این زمینه نقش بازار سرمایه و ابزارهای
متنوعی که در آن ایجاد و ارائه خدمت میکند نیز
قابل توجه است.
بر این اساس بازار سرمایه میتواند با فراهم آوردن
ساختارها و ایجاد انگیزه ب��رای حضور نقدینگی و
پساندازها در این بازار در مقایسه با دیگر شیوههای
تأمین مالی ،زمینهساز تجهیز منابع و سرمایههای
داخلی باشد .بدین جهت پیشنه��اد میشود تنوع
ابزار و تصویب قوانین حمایتی در کنار اطالعرسانی
و فرهنگسازی مناسبی که توسط رسانهها در این
زمینه ص��ورت میگیرد شرایط��ی را فراهم آورد تا
در راستای حمایت از تولید مل��ی و کاالی ایرانی از
ظرفیتهای بازار سرمایه بتوان استفاده کرد.

مث ً
ال چه کارهایی در بازار س�رمایه باید
انجام دهیم؟

طراحی و پیادهسازی ابزارهای مختلف
و س�اماندهی نهاده�ای مال�ی و نی�ز
تصویب و اج�رای قوانینی همراس�تا
با معاملات بازار س�رمایه میتواند به
سهولت روند و افزایش جذب سرمایه
در این بازار منجر شود؛ در نتیجه این
موضوع میتواند به تأمین مالی بنگاهها
کمک کرده و از این طریق ،شاهد تأمین
مالی ارزان شرکتها را در بازار سهام
باش�یم که بدون ش�ک اثر خ�ود را بر
افزایش کیفی�ت و کمیت تولید کاالی
ایرانی خواهد داشت

به عنوان مثال ابزاره��ا و نهادهای مال��ی جدید را
در بازار سرمایه کش��ور طراحی و پیادهسازی کنیم
و شرایط��ی را فراه��م کنی��م ت��ا از ظرفیت بخش
خصوصی در اقتصاد و ب��ازار سرمایه کشور استفاده
بیشتری صورت گیرد .از سوی دیگر ،از سهامداران
و سرمایهگذاران خرد در ب��ازار سرمایه نیز حمایت
شود؛ چرا که این حمایت ب��ه مفهوم جمع کردن و
هدایت نقدینگی در خدم��ت تولید داخلی خواهد
بود؛ بنابراین ،اقدامات این چنینی میتواند موجب
شود تا بازار سرمایه سهم خود در تأمین منابع مالی
بنگاههای تولیدی را ایفا کند.

جای�گاه بورسه�ای کاالی�ی را در این
نقشآفرینی چگونه ارزیابی میکنید؟

در میان بورسهای کشور ،نقش بورس کاالی ایران
به دلیل ماهیت محص��والت و کاالهایی که در آن
عرضه و دادوستد میش��ود بسیار ملموستر است.
تقریباً میتوان گفت نتیجه تأمین مالی که در بازار
سهام انجام میش��ود ،حمایتهایی ک��ه دولت از
صنایع و بنگاهها میکند ،فرهنگسازی که رسانهها
در این زمینه انجام میدهند و مجموعه عواملی که
در خدمت تولید و صنایع داخلی هستند میتوانند
نتیجه و ثمره خود را در بورس کاال ببیند.

چگونه این اتفاق میافتد؟

زمانی ک��ه کاالیی در ب��ورس کاالی ای��ران عرضه

صنعتیومعدنی

میشود ،اگ��ر آن کاال از کیفی��ت و قیمت مناسبی
برخوردار باشد بدون شک مورد استقبال خریداران
و متقاضیان قرار میگیرد؛ بنابراین هر چقدر سعی
داشته باشیم که کاالی خوب و ب��ا کیفیت تولید و
عرضه کنیم ،استقبال و حمایتی که از آن از مسیر
بورس کاالی ایران میش��ود میتواند مهم و مفید
باشد؛ البته در ای��ن میان بای��د زیرساختها برای
عرضه محصول و ک��االی ایرانی در ب��ورس کاالی
ایران مهیا باشد و در ای��ن زمینه حمایتهای الزم
انجام شود.

مث ً
ال چه زیرساختها و شرایطی؟

ای��ن زیرساختها و شرایط را ب��ه دو دسته تقسیم
میکنم؛ نخست اقداماتی که باید در بورس کاالی
ایران صورت بگیرد و دوم مجموعه قوانین و مقرراتی
که باید در بی��رون از بورس ک��اال و در سطح کالن
اقتصاد تصویب و اجرایی شود.

چه اقداماتی الزم است که در بورس کاال
صورت میگیرد؟

ببینید ما در بورس کاالی ایران رینگهای داخلی
و خارج��ی داریم که با ه��دف عرض��ه و دادوستد
محصوالت و کاال در بازار داخلی و خارجی طراحی و
مورد استفاده قرار میگیرد .در این راستا در بورس
کاالی ایران میتوان با طراحی و پیادهسازی ابزارها
و نهادهای مال��ی متنوع به این مه��م دست یافت.
از این رو ،هر چ��ه ابزارهای ما کاملت��ر و متنوعتر
باشد میتوانیم به تشویق حضور تولیدکنندگان و
همچنین تأمین مواد اولیه صنایع و بنگاهها در بورس
کاال کمک کنیم و با فراه��م آوردن شرایط پذیرش
راحتتر و ایجاد فرصتهای متن��وع ارائه و فروش
محصول در این زمینه موفق باشم.

در سطح کالن اقتصاد چطور؟

اجازه بدهید پاس��خ به این پرس��ش را با یک مثال
عنوان کنم .ببینید سالها است که ما برای حمایت
از تولیدکنندگان گن��دم در کشور خرید تضمینی
را انجام میدهی��م .در این راستا ،ه��ر ساله دولتی
قیمتی را اعالم میکند و کشاورزان با هر نوع کیفیت
محصول��ی ،گندم خ��ود را به دول��ت میفروشند؛
بنابراین شخصی ک��ه محصول با کیفیت��ی دارد با
کشاورزی ک��ه گندم بدون کیفی��ت تولید میکند
هیچ تفاوتی ن��دارد .ضمن اینک��ه در برخی موارد
پول ناش��ی از فروش گن��دم کش��اورزان در قالب
طرح خرید تضمینی با تأخی��ر به دست کشاورزان
میرسد و عالوه بر اینه��ا مشکالتی همچون ورود
سنگریزه و  ...به داخل گن��دم و موارد این چنینی
هم از حاشیههای خرید گندم در قالب طرح خرید
تضمینی است.
بر این اساس از سال گذشته عرضه گندم در بورس
کاالی ایران در قالب طرح قیمت تضمینی در حال
اجرا شدن است که بهواسطه آن کشاورزان محصول
خود را در بورس کاالی ای��ران عرضه میکنند ،اگر
محصول آنها به قیمتی پایینت��ر از قیمت اعالمی
در خرید تضمینی ب��ود ،مابهالتفاوت آن به کشاورز
پرداخ��ت میشود ،اگ��ر هم گندم عرض��ه شده به
قیمت باالتری فروش رفت که س��ود حاصل نوش
جان کشاورز است و به وی میرسد .بر این اساس،
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هرچ��ه کیفیت گن��دم باالتر باشد س��ود بیشتری
نصیب کشاورز میشود .از سوی دیگر ،این اتفاق به
افزایش سطح کیفی محصوالت تولیدی در کشور
منجر میشود و باعث میشود کشاورزان با انگیزه
بیشتری و با استفاده از عم��ل و تکنولوژی روز دنیا
اقدام به تولید محصول کنند که اثر خود را بر اقتصاد
کشور میگذارد .ضمن اینکه در قالب طرح قیمت
تضمینی پول کشاورز زودتر ب��ه دستش میرسد
و معامالت و دادوستد محص��والت نیز از شفافیت
بیشتری برخوردار است.
خوب ،اگر دولت و تصمیمگیران در کشور مقررات
حمایتی در این زمینه تصویب کنند و بر اجرای آن
نظارت داشته باشند ،به نظ��ر شما آیا کاالی ایرانی
با کیفیت بهتری تولی��د نمیشود و آیا تولیدکننده
دلگ��رم نمیشود؟ آی��ا مشتری از خری��د کاالی با
کیفیت ایرانی احساس رضایت بیشتری ندارد؟

با ای�ن توضیحات آیا زیرس�اختها در
ب�ورس کاالی ایران و همچنی�ن حمایتها
در سطح کالن اقتصاد کشور در این زمینه
صورت میگیرد؟

از نظر فراهم بودن زیرساخته��ا در بورس کاالی
ایران باید گفت بسی��اری از ابزارهای در این بورس
آماده و برای پذیرای��ی از محصوالت کاالی داخلی
فراهم است؛ ب��ه عنوان مث��ال ،در خصوص عرضه
سکه در بورس ک��اال تقریباً این ابزاره��ا تکمیل و
زیرساخته��ا آماده اس��ت و استقب��ال خوبی هم
در ای��ن زمینه ص��ورت گرفته اس��ت .ضمن اینکه
اگر قرار ب��ر عرضه کاالها و م��واد اولیه بیشتری در
بورس کاال باشد و تصمیمگیران نیز از این موضوع
استقبال کنند ،بدون شک در مدت کوتاهی میتوان
زمینههای الزم را در این رابطه فراهم کرد.
اما نکته مهم در این خصوص این است که متولیان
اقتص��ادی کشور ع��زم خود را ج��زم کنن��د تا از
پتانسیلهای ب��ازار سرمایه بهوی��ژه بورس کاالی
ایران در زمینه عرضه محصوالت و تولیدات
داخلی کشور استفاده کنند؛ بنابراین،
اگر قوانی��ن الزم در ای��ن زمینه
تصویب شود ب��دون شک بازار
سرمای��ه و بورس
کاال از پتانسیل
و ظرفیتهای
در
الزم
ای��ن زمینه
برخ��وردار
خواهد بود.

چ�ه
مشکــال تی
هس�ت که برخی
مان�ع
مواق�ع
حض�ور محص�والت
و تولی�دات داخل�ی
در ب�ورس کاالی ای�ران
میشود؟

ببینید سازوکار بازار سرمایه بهگونهای

است که شاه��د شفافیت بیشتر معام�لات در آن
هستیم .زمان��ی که صحب��ت از شفافیت معامالت
به میان میآید برخی از اف��رادی که از طریق رانت
کسب س��ود و منفعت میکنند راض��ی نیستند تا
عرضه محصوالت و کاالها در بورس اتفاق بیفتد.

در این زمینه چه باید کرد؟

الزم اس��ت دول��ت و مجل��س در ای��ن خص��وص
سازوکاره��ای قانون��ی و تشویقه��ا و تنبیه��ات
الزم مانن��د تصوی��ب قوانین و مق��ررات حمایتی،
معافیتهای مالیاتی فروشندگان و خریداران کاال
در بورس ،حمای��ت از بخش خصوص��ی ،اعتماد و
حمایت از بازار سرمای��ه ،اعطای تسهیالت آسان و
ن قیمت بانکی به خریداران کاال از بورس و الزام
ارزا 
نهاده��ای وابسته به دولت جه��ت خرید یا فروش
کاالهای بورسی در بورسهای کاالیی را در راستای
توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه بهویژه بورسهای
کاالیی به وجود آورند.

و نکته پایانی؟

ببینید اینکه سازوکار عرضه محصوالت و تولیدات
داخلی در ب��ورس کاالی ایران فراه��م است یا نه؟
اینکه آیا قوانین و مقررات الزم در این زمینه تدارک
دیده شده است یا به قوانین بیشتر و کاملتری نیاز
داریم؟ و بسیاری از این مسائل ،جای بحث و بررسی
و پیگیری خ��ود را دارن��د؛ اما در ای��ن میان نقش
رسانه و رسالت خبرنگ��اران بیش از پیش احساس
میشود و باید فعاالن این بخش تالش کنند تا توجه
مسئوالن و تصمیمگیران به پتانسیلهای خوبی که
در بازار سرمایه و بهویژه بورس کاالی ایران وجود
دارد جلب شود تا در این راستا شاهد ارتقای کیفیت
و کمیت تولیدات داخلی و بهبود شرایط اقتصادی
کشور از بستر سازوکار شف��اف بورس کاالی ایران
باشیم و در نهایت شعار «حمایت از کاالی ایرانی»
در کشور تحقق یابد.
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محمدحسین بابالو
تقویت قیمت قیر در بازارهای جهانی در کنار الزامات
فنی و صادراتی آن موجب شده تا نقش بورس کاالی
ایران در این بازار داخل��ی و صادراتی برجسته شود.
تأیید کیفیت ،تعهد عرضه و تحویل محصول در کنار
تجربه معامالت قیر در بورس کاال مواردی است که
میتواند از برند قیر ایرانی در بازارهای جهانی حمایت
کند .معامله قیر و م��واد اولیه آن در بورس کاال خود
بهترین معرف برای این بازار است که میتواند کیفیت
محصول را برای همیشه م��ورد بررسی و توجه قرار
دهد .با توجه به نقش ایران در بازار جهانی قیر ،حفظ
این بازار یک اولویت مهم محسوب و از بستر بورس
کاال اجرایی خواهد شد .جایگاه قیر ایران در بازارهای
منطقهای و جهانی برجسته است تا جایی که ایران
را میتوان یک��ی از کشورهای مهم در قیمتگذاری
محمولههای قیر محسوب ک��رد .از سوی دیگر ،قیر
ایران بعضاً در کشورهای منطق��ه و حتی بازارهای
مصرف مورد قیمتگ��ذاری قرار میگی��رد که این
نکته یکی از آفتهای بازار قیر ایران به شمار میرود؛
زیرا فضا برای مدیریت بازار به شدت کاهش یافته و
قیمتهای جهانی ،نوسان قیمت نفت ،حجم تقاضای
منطقهای و بینالمللی و اوضاع در بازارهای هدف و
مخصوصاً کیفی��ت تولیدات به عن��وان عامل اصلی
در کشف نرخ ایفای نقش میکنن��د .این شرایط از
طرفی اهمیت بیشتری پی��دا میکند که با مدیریت
بازار و شرایط داد و ستد شاید بتوان حجم تولید در
کشورهای مبدأ را هم مدیریت کرد؛ اگرچه این ادعا
در نگاه اول از طرفداران چندانی برخوردار نبوده ولی
بررسی بازارهای مشاب��ه و رخدادهای معامالتی در
سالهای قبل این نکته را به اثبات میرساند .از طرف
دیگر ،شرایط عمومی در بازارهای جهانی به گونهای
است که توانمن��دی نقشآفرین��ی تولیدکنندگان
داخل��ی در مدیریت بازار کاهش یافت��ه و مخصوصاً
همکاری و هماهنگی آنها نیز تقلیل مییابد .این بدان
معنی است که واقعیتی به ن��ام رقابت منفی در بازار
ایفای نقش کرده و شرکتهای تولیدی برای حفظ
سهم بازار و یا افزای��ش حجم فروش بعضاً به کاهش
قیمتهای پیشنهادی خود روی میآورند که نتیجه
آن متضرر شدن همه تولیدکنندگ��ان در این بازار
است .حال در شرایطی که معام�لات قیر در بورس
کاال از قدرت و تنوع و گستردگ��ی باالیی برخوردار
است باید اهمیت کشف نرخ در این بازار را برجستهتر
از قبل ارزیابی ک��رد تا جایی که شای��د بتوان گفت
که پتانسیل کشف نرخ در ب��ورس کاال حتی قویتر
از کشورهای منطق��ه است؛ زیرا بخ��ش اعظم و به
عبارتی تمامی قیر صادراتی ایران از بستر بورس کاال
صورت میگیرد؛ بنابراین مدیریت و کشف نرخ آنها
سادهتر صورت خواهد پذیرفت .نکته دیگر در
خصوص بازار قیر را باید کیفیت تولیدات
قیر ایرانی به شمار آورد که برای بسیاری
از شرکتهای برتر در این حوزه به عنوان
یک برند مطرح شده و شرای��ط بازاریابی آنها را
تسهیل کرده است.
آمارها و گف��ت و گو با اهالی ب��ازار و تصمیمسازان

این ح��وزه نشان میده��د ظرفیت تولی��د وکیوم
باتوم در ایران به عن��وان مهمترین ماده اولیه تولید
قیر رقمی بین  5تا  6میلیون ت��ن در سال بوده که
بعضاً تا  8میلیون تن نیز در گزارشها دیده میشود؛
بنابراین ،ظرفیت تولید قیر بر پایه این حجم از تولید
ماده اولیه نزدیک به  25میلیون تن است که نشان
میدهد همیش��ه تقاضای مؤثر ب��رای وکیوم باتوم
بیشتر از عرض��ه آن است ،آن ه��م در شرایطی که
بسیاری از تولیدکنندگ��ان کوچک قیر در کشور از
توانمندی مالی باالیی برخوردار نبوده و به سختی
ماده اولیه م��ورد نیاز خود را تأمی��ن میکنند .این
وضعیت در ذات خود نیاز به تأمین ماده اولیه بیشتر
و رقابت برای خرید را خاطرنشان میسازد ،آنهم
در شرایطی که توان تولید داخلی برای تولید وکیوم
باتوم این پتانسیل را ندارد .از سوی دیگر ،با احداث
پاالیشگاههای مدرن در ایران و جهان حجم تولید
وکیوم باتوم که به نسبت بسی��اری از فرآوردههای
دیگر پاالیشگاهی از قیمت بسی��ار کمی برخوردار
است ،حج��م تولید وکیوم باتوم نی��ز رشد چندانی
نداشته و در عوض واحدهای قدیمیتر تولیدکننده
نیز در جهان به آرام��ی از گردونه فعالیت اقتصادی
خارج میشوند .تمامی این موارد به معنی آن است
که آینده مبهمی پی��شروی توسعه در صنعت قیر
ای��ران و حتی جهان وج��ود دارد ک��ه خروجی آن
حتی رشد قیمت وکیوم باتوم خواهد بود .رخدادی
که هماکنون نیز به صورت پراکنده دیده میشود؛
ت نفت خام ،رشد بهای وکیوم
اگرچه با افزایش قیم 
باتوم در بازارهای داخل��ی و جهانی به دلیل برتری
تقاضا بر عرضه ،گویی نادی��ده گرفته میشود .این
شرایط به جای��ی منتهی شد که به��ای قیر نیز در
بازارهای جهان��ی افزایش یافته و رش��د بهای قیر
محرک دیگری برای افزایش قیم��ت وکیوم باتوم
شد؛ به عنوان مثال ،قیر ایران که در ماههای گذشته
بین  210تا  230دالر در هر تن قیمتگذاری شده،
حتی تا  300دالر در هر تن رشد قیمت پیدا کرده
است .نکته دیگر در خصوص شرایط قیمتی در بازار
قیر را باید وضعیت معام�لات در بورس کاالی ایران
به شمار آورد؛ زیرا قیرهای صادراتی از ایران اگرچه
تنوع بسیاری دارد ولی بعضاً ب��ا کیفیت متفاوتی به
بازار عرضه میشود تا جایی که بعضاً کیفیت کمتری
داشته و با قیمتهای پایینتری م��ورد معامله قرار
میگیرد .این شرایط به معنی آن است که در رقابتی
نه چندان جذاب و با طع��م رقابت منفی با احتساب
تنوع در کیفیت ،برند قیر ایران��ی بعضاً مورد تهدید
واقع شده و تولیدات مختلفی به بازارهای جهانی به
نام قیر ایرانی عرضه میشود که یک نگرانی تجاری
مهم را ایج��اد کرده اس��ت .این در حال��ی است که
معامالت در بورس کاال شرایط خاص خود را داشته
یعنی قیمت ،کیفی��ت ،شرایط تولی��د و صادرات تا
حد امکان مورد بررسی قرار گرفته و استانداردهای
مختلف را لزوماً باید بهدست آورده باشد .این مطلب
یعنی استاندارد ب��ودن معامالت در بورس کاال برای
عرضههای صادراتی با عرضه قیر با کیفیت پایینتر
به بازارهای جهانی ،ی��ک پارادوکس مهم محسوب
شده که نیاز به موشکافی بیشتری دارد.

رد پ�ای واردات م�واد اولی�ه ب�ا کیفیت
پایینتر

معامالت وکیوم بات��وم همانگونه که در بورس کاال
قابل رهگیری است ،به همان می��زان هم سیگنالی
مهم برای رهگیری شرایط تولید و صادرات قیر ایرانی
است ،ولی در صورتی که ماده اولیه با کیفیت پایینتر
وارد شود دیگر نمیتوان هیچگونه نظارت دقیقی بر
کیفیت آن و شرایط تولید و صادرات داشت.
به گ��زارش باشگ��اه خبرنگ��اران ج��وان« ،وحيد
شيخی» عضو هيأت مديره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نفت ،گاز و پتروشیم��ی (اوپكس) در
اینباره میگوید :یک��ی از اصلیترین مشکالت قیر
ایران ،واردات ته مانده ضایعات پاالیشگاههای عراق
با نام تجاری  VRی��ا هیدروکربن سنگین است که
صدمه بسیاری به برند قیر ایرانی زده است .با توجه
به اینکه رون��د واردات این کاال به ط��ور قانونی ثبت
سفارش شده و به داخل کشور وارد میشود ،این ماده
ارزان و با کیفیت پایین که در مصارف هیدروکربنی
هم کاربرد دارد ،توسط برخ��ی شرکتها در فرایند
تولید استفاده شده و ب��ه نام قیر ب��ا کیفیت ایرانی
عرضه میشود.
رییس کمیسی��ون قی��ر اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی همچنین اعتقاد
دارد کهشرکتهای تولیدکننده قیر استاندارد که از
قیر ارزان عراقی استفاده نمیکنند ،نمیتوانند با این
عرضه ناسالم رقابت داشته باشند .طبق اعالم پاالیش
و پخش امکان تخصیص ساالن��ه هشت میلیون تن
وکیوم باتوم جه��ت تولید قیر وج��ود دارد .در حال
حاضر  5.5میلیون ت��ن (VBوکیوم بات��وم) برای
تولید قیر استفاده میشود و مابقی به صورت مازوت
فروخته میشود .ت��ا سال  2020ف��روش مازوت با
سولفور  ۳.۵درصد ممنوع خواهد شد و باید بازاریابی
و گسترش فروش قیر ایرانی را جه��ت این حجم از
فروش ایجاد کنیم.
با توجه به این شرایط ،در صورتی که نیاز باشد تا برند
قیر ایرانی با فرض تأیید کیفی و معامالتی در بستر
بورس کاال تداوم یابد ،بهتر است ب��ه ورود این مواد
اولیه و مخصوص��اً کیفیت آن به شدت
حساس باشی��م تا در نهای��ت بازار قیر
با برند ایرانی شرای��ط مطلوب خود را
قیرهای صادراتی
حفظ کند.

دالر  4200تومانی و صنعت قیر

تغییر فرمول قیمتی و احتساب نرخ با
دالر  4200تومانی ب��ه معنی آن است
که تولی��دات داخلی برای م��واد اولیه
و محصوالت جانب��ی میتوانند از این
نرخ در معامالت خود س��ود ببرند ،آن
هم در شرایطی که بازگشت ارز حاصل
از صادرات نی��ز با همان ن��رخ صورت
میپذیرد .این نکته بدان معنی است که
قیمت وکیوم باتوم در بازار داخل حتی
با کیفیت باال از مطلوبیت برجستهای
برخوردار شده و بخش اعظم مشکالت
تولیدکنندگان قیر پوشش یافته است.

از ایران اگرچه
تنوع بسیاری دارد
ولی بعض ًا با کیفیت
متفاوتی به بازار
عرضه میشود تا
جایی که کیفیت
کمتری داشته و با
قیمتهای پایینتری
مورد معامله قرار
میگیرد
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این بدان معناست که واردکنن��ده مواد اولیه بعضاً با
کیفیت پایینتر حتی با فرض ورود موقت مشخص
نیست که ماده اولیه خود را با چه نرخ ارز وارد کرده و
به احتمال زیاد قیمتی باالتر از دالر  4200تومانی در
معامالت آنها مورد محاسبه قرار گرفته است .این در
حالی است که الزام به صادرات با دالر  4200تومانی
خود سرعتگیر برجستهای در برابر آنها خواهد بود و
میتواند بخش مهمی از واردات مواد اولیه با کیفیت
کمتر از گردونه فعالیت خارج کند .این بدان معناست
که یکی از نگرانیهای صنعت قیر کشور آرام آرام به
حاشیه رانده خواهد شد و جایگاه قیر با برند ایرانی باز
هم به دست تولیدکنندگان برجست ه داخلی میافتد.
رخدادی که از هماکنون رد پ��ای آن را میتوان در
برخی شواهد جستجو کرد.
پ��س از پرداخت��ن به م��وارد فوق ب��از ه��م باید به
اظهارنظره��ای اف��راد برجست��ه در ای��ن ب��ازار و
تصمیمسازان بورس کاال و اقتصاد کشور اشاره داشت
آن هم در شرایط��ی که هنوز با صراح��ت از الزام به
عرضههای صادراتی قیر در بورس کاال سخن به میان
میآید؛ به عن��وان مثال ،مدیر عام��ل بورس کاالی
ایران چندی پیش عنوان کرده بود که فقط افرادی
میتوانند قیر را به کشوره��ای دیگر صادر کنند که
وکیوم باتوم را که ماده اولیه قیر است ،از بورس کاال
تهیه کنند.
در همی��ن ارتباط چن��دی پیش«حام��د سلطانی
نژاد» در گفت و گو با خبرگ��زاری صداوسیما گفت:
قیر به عنوان ی��ک کاالی ایرانی بخ��ش عمدهای از
آن به بازاره��ای جهانی میرود و بخ��ش عمدهای
از درآمدهای ارزی ما را تشکی��ل میدهد .بازار قیر
دچار آشفتگیهایی بود و ستاد تنظیم بازار و شورای
رقابت تصمیم گرفتند که این بازار را به نظم طبیعی
برگردانند.
«سلطانی نژاد» با اشاره به اینک��ه  5تا  6میلیون تن
وکیوم باتوم داریم که م��ورد مصرف تولیدکنندگان
قرار میگیرد گفت :تولیدکنندگان قیر که از وکیوم
بات��وم استفاده میکنن��د ،ظرفی��ت تولیدشان 25
میلیون تن است و این فزونی ظرفی��ت تولید قیر و
وکیوم باتوم به خاطر رانت قیمتی است که در مسیر
وکیوم باتوم وجود داشت.
وی افزود :وکیوم بات��وم با ارز مبادل��های در اختیار
تولیدکنندگان قرار میگرفت و رانت قیمتی به وجود
آورده بود ،به همین دلیل کارگروه تنظیم بازار دولت
و شورای رقابت تصمیم گرفتند که وکیوم باتوم با ارز
رایج بازار قیمتگذاری ش��ود و قیمتهای پایه در
بورس کاال اصالح شد.
مدیرعامل ب��ورس کاال گفت :بورس ک��اال به عنوان
جمعبندی کننده نظ��ر همه فعاالن ب��ازار تصمیم
گرفت تا فقط افرادی بتوانند قی��ر را صادر کنند که
وکیوم باتوم را از ب��ورس کاال خرید ک��رده باشند و
قیره��ای نامرغوبی که صادر میشد ب��ه این ترتیب
حذف شد و همچنین قیمت قیر ایران در دنیا افزایش
پیدا کرد.
وی افزود :قیمت قیر ایران که بین  210تا  230دالر
در هر تن بود به  300دالر در هر تن افزایش پیدا کرد

و این اتفاق به خاطر اصالح بازار افتاده بود.
«سلطانی ن��ژاد» ادام��ه داد :با این اق��دام معامالت
بلندمدت در بورس کاال شکل گرفت و باعث شفافیت
معامالت وکیوم باتوم شد.
مدیرعامل بورس ک��اال با اشاره ب��ه اینکه همکاری
تنگاتنگی بین بورس کاال و گمرک برای شفافسازی
و صادرات این محصول وجود دارد گفت :با توجه به

اینکه امسال ب��ا عنوان حمایت از ک��االی ایرانی نام
گرفته شده باید تالش کنیم که قی��ر به عنوان یک
کاالی مهم و حیاتی در کشور ،قاچاق نشود.
«سلطانی نژاد» در خصوص ورود محصول بیکیفیت
از کشورهای دیگر هم افزود :با نظارتی که بورس کاال
انجام میدهد و دستورالعملی مبنی بر اینکه صادرات
این محصول از جانب افرادی ک��ه وکیوم باتوم خود
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را از بورس کاال بخرند انج��ام شود ،میتوانیم جلوی
صادرات محصوالت بیکیفیت را بگیریم و همچنین
خود اتحادیه ها و نهادهایی که ب��ر تولید کنندگان
نظارت دارند نیز باید جل��وی ورود مواد بی کیفیت
را بگیرند.
اینقبیلاظهارنظرهابهمعنیآناستکهبایدمدیریت
بازار داخلی را از بورس کاال آغاز کنیم ،آنهم در شرایطی
که حمایت از تولید داخل یک اصل برشمرده میشود
و البته مدیریت بازارهای داخلی و صادراتی نیز از این
همین مسیر عبور خواهد کرد .این در حالی است که
ادامه وضعی��ت نسبتاً متعادل کنونی ب��از هم جایگاه
بورس ک��اال را برجستهتر خواهد ک��رد .هماکنون که
بازار قیر پس از مدتها فراز و فرود به یک ثبات نسبی
دست پیدا کرده ،بهتر است این ساز و کار را حفظ و از
آن به عنوان یک سیگن��ال و تجربه موفق در بازارهای
صادراتی استفاده کنیم؛ این بدان معناست که بر پایه
تجربیات موجود در بازار قیر حتی میتوان بخش مهمی
از صادرات فرآوردهها و یا محصوالت پتروشیمی را نیز
در چارچوب بورس کاال تعریف کرده و برای استفاده از
مکانیزم شفاف آن بخش بیشتری از صادرات کشور را
از این بستر قانونی تعقیب کنیم .با توجه به شرایط دالر
 4200تومانی در فاز صادرات ،شاید بتوان جذابیتهای
بیشتری را برای بازارهای مشابه متصور بود.

وضعیت بازار قیر در جهان

به صورت کلی بازار قیر در جه��ان در دو مسیر متفاوت
مورد قیمتگذاری و معامله قرار میگیرد .منطقه غرب
آسیا با محوریت حوزه خلیجفارس هماکنون در جهان به
عنوان یکی از قطبهای تولید و قیمتگذاری در بازار قیر
مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است که تولید
قیر در این حوزه به عرضههای قیر ایران توجه بسیاری
دارد تا جایی که میتوان گفت برند قیر ایرانی به عنوان
یکی از ارکان قیمتگذاری در جهان م��ورد توجه قرار
میگیرد .از سوی دیگر ،قیر ایرانی اغلب در کشورهای

دیگری همچون امارات و یا بحرین مورد قیمتگذاری
و داد و ستد قرار میگیرد؛ اگرچه قیمتهای کشف شده
در بورس کاال نیز خود میتواند یکی از معرفهای قیمتی
در جهان به شمار بیاید .ای��ن در حالی است که بخش
مهمی از مصرف قیر در کشورهای شرق آسیا با محوریت
چین صورت میگیرد و همین سیگنال موجب شده تا
قیمتهای کشف شده در این حوزه در بازار چین مورد
پذیرش بسیاری از کشورهای جهانی قرار بگیرد .از سوی
ت قیر در ب��ازار داخلی چین نیز خود
دیگر ،نوسان قیم 
یکی از نرخهای مهم در بازارهای جهانی است تا جایی
که در برخی از مکانیزمهای قیمتگذاری ،همین نرخ را
به عنوان یک شاخص قیمتی مورد توجه قرار داده و آن را
مخابره میکنند؛ البته قیمتهای قیر کشفشده در بازار
داخلی چین با یوآن محاسبه شده و البته همین نرخ نیز با
یوآن مخابره میشود .این بدان معنا نیست که مؤسسات
مختلفی که قیمت قیر را به صورت هفتگی و بعضاً روزانه
در نقاط مختلف جهان مخابره میکنند در این فرآیند
نقشی ندارند ،بلکه نقش این قبیل مؤسسات را باید بسیار
برجسته دانست؛ اما ذات معامل��ه در یک بورس با اعالم
نرخ در یک بازار تفاوتی عمی��ق دارد که بحث مجزایی
را میطلب��د .آمارهای اعالمی در ب��ازار چین به صورت
رسمی از سال  2016تاکن��ون در دسترس بوده است؛
اگرچه تغییرات عمده این بازار در هفتههای و ماههای
اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .با توجه به شرایط
عمومی در تولید قیر در جهان و تولی��د وکیوم باتوم به
عنوان ماده اولیه اصلی قیر در فرآیند پاالیش نفت خام،
نوسان قیمت قیر با قرابت باالیی با بهای نفت خام نوسان
میکند که این سیگنال یک معرف قیمتی برای بازار به
شمار میرود .نگاهی به نوسان قیمت قیر در مقایسه با
بهای نفت خام نشان میده��د که قیمت قیر به نسبت
نفت از یک عقبافتادگی نسبی برخ��وردار شده یعنی
رشد قیمت نفت خام سریعتر از افزایش بهای قیر بوده که
میتواند محرکی برای رشد بهای قیر تلقی شود .این در
حالی است که در روزهای گرم سال در برخی از کشورهای
جهان زمان سنتی برای افزایش مصرف قیر بوده است،

آن هم در شرایطی که در این بازه زمانی پتانسیل تولید
قیر در مقایسه با تقاضای مؤثر تقلیل مییابد؛ این بدان
معناست که احتمال برتری تقاضا بر عرض ه در هفتهها و
ماههای آینده وجود دارد؛ اگرچه ذات کشف نرخ در بازار
قیر و یا بازارهای مشابه فرآوردهها از مسیر نوسان قیمت
نفت خام تأثیر میپذیرد ،ولی باز هم ویژگیهای عرضه
و تقاضاست که قیمتهای پایانی را تعیین خواهد کرد.
ت قیر
با توجه به این شرایط میتوان گفت که رشد قیم 
در بازارهای جهانی رخدادی عجیب نیست و ممکن است
باز هم شاهد افزایش بیشتر بهای این کاال باشیم .این در
حالی است که پاالیشگاههای جدید در جهان حجم تولید
وکیوم باتوم کمتری داشته و اغلب فرآوردههایی با ارزش
باالتر را تولید میکنند که میتواند نگرانیهای جدیدی
را در مورد بازار قیر ایجاد کند .تجمیع این موارد در نهایت
از احتمال رشد بیشتر قیمت قیر خبر میدهد .حال در
شرایطی که در ایران شاهد آغ��از به کار پاالیشگاههای
مدرن و جدید هستیم و اوج آن را میتوان در پاالیشگاه
میعانات گازی ست��اره خلیجفارس جستجو کرد ،شاید
توجه بیشتر به تولید وکیوم باتوم اگرچه
در نگاه اول با تردید روبهرو خواهد بود ،ولی
میتواند سهم بازار جذابی را به ارمغان آورد.
ت قیر
نوسان قیم 
این ادعا را باید تنها یک پیشنهاد قلمداد
در بازار داخلی چین
کرد؛ زیرا به بررسی دقیق و عمیق هزینه
فایده در پاالیشگاهه��ای موجود و جدید
یکی از نرخهای
نیاز خواهد داشت .ع�لاوه بر این ،در کنار
مهم در بازارهای
قیر پاالیشگاهی جایگاه قیر طبیعی را نیز
جهانی است تا
باید مد نظر ق��رار داد ،آن هم در شرایطی
جایی که در برخی
که با رشد قیمت قیر ،جذابیت مصرف قیر
از مکانیزمهای
طبیعی افزایش یافته است .برای بسیاری
قیمتگذاری ،همین
از نقاط جغرافیایی در جهان حتی استفاده
نرخ را به عنوان یک
از قیر طبیعی در کنار قیر پاالیشگاهی از
توجیه فنی و اقتصادی نیز برخوردار است.
شاخص قیمتی مورد
ایران با دارا بودن ذخایر غنی از قیر طبیعی
توجه قرار داده و آن
در استانهای غربی میتواند در این بازار
را مخابره میکنند
هم ایفای نقش کند.
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نگاهی به بازار پررونق قیر تا سال 2024

سـیاه پر درآمــد
حبیب علیزاده
قیر ،این ماده سیاه چسبن��ده که حاوی سولفور،
فلزات سنگین و عناص��ر سمی است ،کاربردهای
فراوانی در صنای��ع مختلف دارد ،ب��ه طوری که
ارزش بازار جهانی این م��اده به دلیل کاربردهای
گست��رده در جادهسازی و عایقک��اری ،در سال
 2015به  75میلیارد دالر رسید.همچنین انتظار
م��یرود ارزش این بازار تا س��ال  2024به سطح
 110میلیارد دالر افزایش پیدا کند .امروزه قیر از
بازار نسبتاً پررونقی برخوردار است و کارشناسان
پیشبینی میکنند که طی  6سال آینده ،میانگین
نرخ رشد ارزش این بازار به بیش از پنج درصد در
سال برسد.
بر این اس��اس ،افزایش میزان تقاض��ا و مصرف
جهانی قیر طی سالهای آینده ،فرصت مناسبی
برای تولیدکنندگان این ماده به شمار میرود تا با
برنامهریزی دقیق ،سهم بزرگتری از این بازار را
به خود اختصاص دهند.
در این نوشتار نگاهی داریم به ب��ازار جهانی قیر
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و فرصتهای��ی که پی��ش روی تولیدکنندگان و
صادرکنندگان این ماده قرار دارد.
بازار رقابتی

یکی از دالیل رون��ق بازار جهانی قی��ر ،جدای از
مص��ارف گست��رده در صنایع مختل��ف ،تحقیق
مداوم درباره خواص این ماده و یافتن موارد جدید
مصرف از طریق نوآوری در ترکیبات و تولید مواد
جدید است .بازیگران اصلی ب��ازار جهانی قیر از
جمله شرکتهای «توت��ال»« ،اکسون موبیل»،
«گازپروم»« ،رویال داچ شل»« ،نیناس»« ،الگان
آسفالت» ،شرک��ت «نفت هن��د»« ،پترولئوس
مکزیک»« ،ش��ورون»« ،بریتی��ش پترولیوم»،
شرکت «نف��ت چی��ن»« ،ماراتون اوی��ل» و ...با
تحقیقات مداوم تالش میکنند تا سهم بیشتری
از این بازار را تصاحب کنند؛ ب��ه عنوان مثال ،در
سال  2014شرک��ت «رویال داچ ش��ل» موفق
شد قرارداد تأمین  PMBبرای احداث فرودگاه
بینالمللی مسقط (عمان) به دست آورد .این بازار

رقابتی از یک سو بین تأمینکنندگان مواد اولیه و
سوی دیگر بین تولیدکنندگان محصوالت نهایی
تقسیم شده است.
به دلیل کاربرد گسترده قیر در صنعت جادهسازی
و تعمی��ر و نگه��داری جادهه��ا ،تولیدکنندگان
میکوشند با شناخت بهتر ماهیت ،بهبود کیفیت
و افزایش دوام این م��اده ،محصوالت رقابتیتری
را عرضه کنند .ای��ران از جمل��ه تولیدکنندگان
مهم قیر جهان اس��ت؛ به همین دلیل زمینههای
تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی این بازار را
در اختیار دارد .آمارها نشان میدهند که ایران به
کشورهای مختلف از جمله هن��د ،امارات ،قطر،
عمان ،بنگالدش ،گرجست��ان ،ترکیه و کنیا قیر
صادر میکن��د و امک��ان افزای��ش مشتریان آن
وجود دارد که نیازمند عزم ج��دی ،برنامهریزی،
تحقیقات علمی و شناخت بازار رقابتی امروز است.
طبقهبندی بازار

کارشناسان برای بررسی بهتر بازار جهانی قیر ،آن
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را به سه بخش اصلی تقسیم میکنند که عبارتند
از ن��وع محصول تولی��دی ،نوع کارب��رد (صنایع
متقاضی) و مناطق مصرف.
انواع اصلی قیر ک��ه بیشترین می��زان مصرف را

دارند شامل قی��ر راهسازی ،قی��ر اکسیده ،کات
بک( PMB ،نوعی قیر که با اف��زودن پلیمرها،
ویژگیهای فیزیکی آن بهبود پیدا میکند) و قیر
امولسیونی است.
بر اساس برآوردها ،طی  6سال آینده قیر PMB
بیشترین سهم را از رشد بازار جهانی قیر خواهد
داشت .این نوع قیر که در تعمیر و روکش جادهها
و صنایع مختل��ف کارب��رد دارد ،از ویسکوزیته
(گران��روی) و االستیسیته (کشسان��ی) باالیی
برخوردار است .این ویژگیها به محصول نهایی
امک��ان میدهد ت��ا فشارهای باالی��ی را تحمل
کند.
به دلیل ت��داوم رون��ق جادهس��ازی در مناطق
مختلف جهان ،تقاضا برای قیر و تولید آسفالت
جهت جادهس��ازی همچنان گ��رم خواهد بود.
این روند به میزان بودجه دولتها برای احداث،
تعمیر و نگهداری جادهه��ا و بزرگراهها بستگی
دارد؛ به عنوان مثال ،در سال  2015ارزش بخش
جادهسازی در آمریکا به  100میلیارد دالر رسید
و انتظار میرود این رقم طی سالهای آینده سیر
صعودی داشته باشد.
بر این اساس ،پیشبینی میش��ود که بازار این
نوع قیر تا س��ال  2024بی��ش از  2.5درصد در
سال رشد کند .این محصول همچنین در ساخت
راهآهن ،مسیرهای دوچرخهسواری ،زمینهای
بازی ،کف گلخانهها و اصطبل ها نیز کاربرد دارد.
از می��ان کاربردهای مختلف قی��ر ،جادهسازی
سهم بیشتری را به خود اختص��اص داده است.
بررسی آمارهای دهه گذشته نشان میدهد که
روند ساخت جاده ،بزرگ��راه و خیابان در مناطق
مختلف جهان سیر صعودی داشته است .افزایش
جمعیت و بهبود سطح زندگی به همراه افزایش
تولید خودرو از جمل��ه دالیل اصل��ی این روند
بودهاند .پیشبینی میشود که طی  6سال آینده
میانگین نرخ رش��د جهانی جادهسازی به حدود
چهار درصد برسد.
عایقکاری و ضدآب کردن نیز از جمله مهمترین
کاربردهای قیر به شم��ار میروند .انتظار میرود
سهم جهانی ای��ن محصوالت تا س��ال  2024به

حدود  15میلیارد دالر برس��د .خاصیت ضدآب
بودن قی��ر موجب شده ت��ا کارب��رد گستردهای
در صنای��ع لولهس��ازی و ساخت سق��ف داشته
باشد.
کارشناس��ان ،مناطق مصرف قیر جه��ان را به 5
منطقه اصلی تقسیم میکنند؛ آمریکای شمالی،
آمریکای التین ،اروپ��ا ،آسیا-اقیانوسیه و منطقه
خاورمیان��ه -آفریق��ا .در س��ال  2015آمریکای
شمالی بیشترین میزان تقاض��ا برای مصرف قیر
را به خود اختصاص داد و انتظ��ار میرود تا سال
 2024این روند ادامه پیدا کن��د .افزایش بودجه
دولتی ب��رای تعمیر و توسع��ه جادههای موجود
و اح��داث بزرگراهه��ای جدید از جمل��ه دالیل
رشد تقاضا و مصرف قی��ر در این منطقه به شمار
میرود.
از سوی��ی ،روند رو ب��ه رشد نوس��ازی مسکن در
ایاالتمتحده به افزایش استف��اده از محصوالت
ضدآب منجر خواهد شد ک��ه تأثیر مستقیمی بر
افزایش تقاضای قیر دارد.
دو منطق��ه آمریک��ای التی��ن و خاورمیان��ه-
آفریقا نی��ز به دلیل ع��زم دولتها ب��رای توسعه
زیرساختهای اقتصادی و تجاری ،شاهد افزایش
تقاضا برای قیر خواهند بود .انتظار میرود حجم
بازار قی��ر در منطق��ه آسیا-پاسیفی��ک (عمدتاً
چی��ن ،هن��د و ژاپ��ن) ت��ا س��ال  2024ساالنه
حدود پنج درصد رشد کند .از نظ��ر حجم بازار،
این منطقه رتب��ه نخست را به خ��ود اختصاص
میدهد.
در اینجا نیز رشد بودجه دولتی نقش مهمی ایفا
میکند .احداث شهرهای جدید و افزایش درآمد
شهرنشینان که به رشد تقاضا برای خرید خودرو
منجر شده (و ادامه خواهد یاف��ت) ،بازار قیر این
مناطق را با رونق رو به رو خواهد کرد.
بر اساس گزارشه��ا ،تع��داد پروژههای احداث
فرودگاه و ج��اده در این دو منطق��ه از رونق بازار
قیر طی  6سال آینده خبر میدهد .بازار قیر اروپا
نیز در مسیر رون��ق قرار دارد و انتظ��ار میرود تا
سال  2024حج��م این بازار از م��رز  29هزار تن
عبور کند.

مناطق جهان از نظر میزان مصرف ،میلیون تن 2022-2014
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پتروشیمیوفرآوردههاینفتی
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سناریوینفتـــــی

برای پیش بینی حرکت نفت ،فعاالن
شکور علیشاهی
بازار را از دیدگاه می��زان کسب سود و
میزان تحمل ریسک ،طبق جدول زیر
به چهار گروه تقسیم کردیم و بر اساس این چه��ار گروه 4 ،سناریو برای پیش
بینی آینده بازار را تعریف می کنیم .در تمامی این سناریو ها فرض بر این است
که فعاالن بازار به استراتژیهای خود پایبند بوده و مطابق با آن به صورت منطقی
عمل می کنند یعنی در صورت کسب بازدهی مورد انتظار از بازار خارج شده و
یا تحلیلهای خود را بروز می کنند یا در صورت رسیدن به حد زیان خود ،ضرر را
شناسایی کرده و از بازار خارج می شوند یا مطابق تحلیلهای بروز شده عمل می
کنند .در تمامی سناریوها عبور از حد پایین اول یا حد باالی اول در هر مقطع
زمانی به معنای هشدار است .به این معنی که احتماالً متغیرهای تحلیل شما در
حال تغییر است و باید برای بروز کردن تحلیل خود آماده شوید .در صورت عبور
قیمت از حد دوم باال یا پایین تحلیل فعلی منقضی است و باید اطالعات خود
را بروز نموده و مطابق آنها تصمیم گیری کنید .معامله گران بر اساس رویکرد
های مختلف و همچنین افق های سرمایهگذاری متف��اوت می توانند یک یا
چند سناریو را نقشه راه خود قرار داده و بر اساس آن به معامالت خود بپردازند.
مث ً
ال خریداران قانع و محتاط می توانن��د سناریوی سوم را به عنوان راهنما در
نظر بگیرند و در صورت گ��ذر قیمت از حد پایین اول با قب��ول ضرر از معامله
خارج شوند و یا در صورت گذر قیمت از مح��دوده جداول باال از معامله خارج
شده و سود خود را شناسایی نمایند .ممک��ن است در شرایط مختلف شخص
سرمایهگذار برای کسب سود احتمالی ح��دود دوم پایین و باال را برای بستن
موقعیتهای خود انتخاب نماید .برای یافتن محتملترین سناریو به آنالیز احتمال
موفقیت خریداران و احتمال موفقیت فروشندگان می پردازیم و می توانیم بر
اساس جدول زیر در هر افق سرمایه گذاری محتملترین سناریو را پیدا کنیم.
بین  %50تا %100

بین  %0تا %50

سناریوی چهارم

سناریوی سوم

بین  %0تا %50

سناریوی دوم

سناریوی اول

بین  %50تا %100

جسور

سناریوی اول – بازار مشتاق و محتاط
در این سناریو فرض می شود بازار از نظر کسب بازدهی مشتاق و از نظر میزان
تحمل ریسک محتاط است .یعنی به ازای ریسک پایین انتظار کسب بازدهی
زی��اد را دارد .معامله گرانی که اهداف س��رمایه گذاری خ��ود را مطابق با این
س��ناریو می بینند می توانند از حدود باال و پایین به عنوان حدود ضرر و سود
خود استفاده کنند .طبق بررسی ها این سناریو در هیچیک از افق های سرمایه
گذاری سناریوی غالب بازار نیست و تنها در صورتی که افق سرمایه گذار حدد
 70روز کاری باشد بهتر است طبق این سناریو به بازار نگاه کند.

محتاط

سناریوی دوم

سناریوی اول

مشتاق

سناریوی چهارم

سناریوی سوم

قانع

روند قیمت نفت برنت
قیمت نفت برنت تقریباً حدود یکسال است ( از اول تیر ماه  )1396که در روندی
صعودی به کار خود ادامه می دهد .بحران های مختلف در خاورمیانه از جمله
مسائل مربوط به برجام و خروج آمریکا از آن ،شدت گرفتن اختالف بین ایران و
رژیم صهیونیستی ،درگیری های غزه و  ....نیروی حرکت رو به باالی قیمت نفت
بودند .از طرفی ارزش دالر نیز در بازارهای جهانی روند نزولی خود را شکسته و
از اسفند ماه سال قبل در حال افزایش است .یعنی در این مدت هم بر ارزش دالر
افزوده شده و هم بر ارزش هر بشکه نفت که اگر این قدرت گرفتن دالر نسبت به
دیگر ارزها نبود شاید شاهد افزایش بیشتر قیمت نفت بودیم.
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حرکت آتی قیمت نفت را می توان در قالب چهار سناریو بررسی کرد.

سناریوی دوم – بازار مشتاق و جسور
در این سناریو فرض می شود بازار از نظر کسب بازدهی مشتاق و از نظر میزان تحمل
ریسک جسور است .یعنی به ازای ریسک زیاد انتظار کسب بازدهی زیاد را نیز دارد.
معامله گرانی که اهداف سرمایه گذاری خود را مطابق با این سناریو می بینند می
توانند از حدود باال و پایین به عنوان حدود ضرر و سود خود استفاده کنند .طبق بررسی
ها این سناریو در هیچیک از افق های سرمایه گذاری سناریوی غالب بازار نیست.

پتروشیمیوفرآوردههاینفتی Petrochemicals
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سناریوی چهارم – بازار قانع و جسور
در این سناریو فرض می شود بازار از نظر کس��ب بازدهی قانع و از نظر میزان
تحمل ریسک جسور است .یعنی به ازای ریسک زیاد انتظار کسب بازدهی کم
را دارد .معامله گرانی که اهداف س��رمایه گذاری خود را مطابق با این سناریو
میبینند می توانند از حدود ب��اال و پایین به عنوان حدود ضرر و س��ود خود
استفاده کنند .طبق بررسی ها این س��ناریو در هیچیک از افق های سرمایه
گذاری سناریوی غالب بازار نیست.

سناریوی سوم – بازار قانع و محتاط ( محتملترین سناریو)
در این سناریو فرض می شود بازار از نظر کس��ب بازدهی قانع و از نظر میزان
تحمل ریسک محتاط است .یعنی به ازای ریسک کم انتظار کسب بازدهی کم
را دارد .معامله گرانی که اهداف س��رمایه گذاری خود را مطابق با این سناریو
میبینند می توانند از حدود ب��اال و پایین به عنوان حدود ضرر و س��ود خود
استفاده کنند .طبق بررسی ها این س��ناریو در هیچیک از افق های سرمایه
گذاری سناریوی غالب بازار است.

با توجه به اینکه محتملترین مسیر حرکتی قیمت نف��ت در قالب سناریوی
سوم است بهتر است ب��ه ویژگیهای بازار در این مدل اش��اره ای کوتاه داشته
باشم.
در این سناریو هم احتمال موفقیت خری��داران کمتر از  50درصد است و هم
احتمال موفقیت فروشندگان بنابراین خریداران و فروشندگان به معامالت کم
حجم و با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت چشم دوخته اند.
در این سناریو اغلب افرادی که وارد بازار می شوند حدود اولیه ( خط چین های
نازک) را مبنای کار خود قرار داده و در صورت خروج قیمت از این مناطق از
معامله خود خارج شده و سپس به تحلیل دوباره بازار می پردازند.
در دیگر سناریو ه��ا ممکن است معامله گر قبل از خ��روج از معامله تحلیل و
بازبینی را انجام دهد چون امید دارد معامله خود را باز نگه دارد.

آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان
بررسی ها نشان می دهد تا افق زمانی  50روزه از اشتیاق خریداران برای کسب
بازدهی زیاد کاسته خواهد شد البته این به معنای افزایش جسارت فروشندگان
در این اف��ق سرمایه گ��ذاری نیست .گرچ��ه در ابتدای امر ب��ا عقبنشینی
خریداران این اتفاق خواهد افتاد ولی به م��رور زمان فروشندگان متوجه می
شوند مطلوبیت مناسبی از عملکرد خ��ود بدست نخواهند آورد .همین عقب
نشینی خریداران احتمال کاهش قیمت نفت برنت را تا محدوده  72دالر باال
می برد.
در حال حاضر خریداران با افق سرمایه گ��ذاری بیش از دو ماه قناعت را کنار
گذاشته و برای کسب بازدهی بیشتر معامالت خود را کام ً
ال محتاطانه انجام
می دهند .این گروه هدف قیمتی حدود  80دالر را ب��رای نفت برنت در نظر
گرفته اند.

طال و بازار مشتقه

بازارمشتقه

Derivative market
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سالهای  2020و  2022را به خاطر بسپارید

طال ،فلز حساس

از ابتدای سال  2018بازار طال شاهد نوسان بیش
از  50دالری قیم��ت ای��ن فلز گرانبها ب��وده است.
از دید کارشناسان ،نوسانات ماهه��ای اخیر نشان
دهنده افزایش حساسیت ط�لا نسبت به تحوالت
جهانی (اقتص��ادی ،سیاسی ،منطق��های) است و
ای��ن حساسی��ت در زمان��ی افزای��ش مییابد که
پیشبینیهای کارشناسان از اتفاقات تازهای خبر
میدهد .کارشناسان با اش��اره به وجود چرخههای
زمانی رونق و رکود و پیامدهای هر یک ،همچنین
همزمانی آنها با تنشهای ژئوپلتیک ،به معامله گران
هشدار میدهند که سالهای  2020و  2022را به
خاطر بسپارند .این اعداد نشان دهنده زمان صعود و
سقوط طال و آغاز دوره جهش قیمت این فلز هستند.
طال فلزی است که نسبت به تح��والت اقتصادی و
سیاسی حساسیت دارد و در عین حال ،نوسان قیمت
این فلز هم نشان دهنده شرایط بازارها و بخشهای
مختلف اقتصادی و سیاسی است .در این نوشتار به
بررسی اجمالی تازهترین پیشبینیهای کارشناسان
درباره قیمت طال میپردازیم.
طال به دلی��ل ویژگیه��ای منحصر به ف��ردش از
دیرباز یکی از داراییهای م��ورد توجه مردم عادی
و حکومته��ا بوده
است .ب��ه همین
عل��ت ،نوس��ان

قیمت آن بر بسیاری از معادالت سیاسی و اقتصادی
تأثیر میگذارد و در این میان ،کسی بیشترین سود و
بهره را میبرد که درستترین پیشبینی را از آینده
قیمتها داشته باشد.
کارشناسان روند قیمت طال طی  4س��ال آینده را
در  3سناریو کاهشی ،خنث��ی و افزایشی به تصویر
کشیدهاند؛ البته بیشتر کارشناسان بر رشد قیمتها
تأکید دارند.
در سناریو کاهشی ،برخی تحلیلگ��ران میگویند،
با توجه به سی��ر نزولی طال از س��ال  2011به بعد،
میانگین قیمت این فلز گرانبها طی سال  2018در
محدوده  1280دالر در هر اونس نوسان خواهد کرد
و سال آینده به سطح  1300دالر خواهد رسید .در
این سناریو گفته میشود که افزایش نرخهای بهره در
آمریکا و رشد ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر از رشد
چشمگیر طال جلوگیری خواهد کرد .کارشناسان
بدبینتری نیز وجود دارند که میگویند ،قیمت طال
تا پایان سال  2018به کمتر از یک هزار دالر سقوط
خواهد کرد .این دیدگاه طرفداران زیادی ندارد.
در سناری��و دوم ،کارشناس��ان از نوس��ان محدود
قیمت طال طی س��ال  2018خب��ر میدهند ،اما
تأکید میکنند که در صورت فراهم شدن شرایط،
احتمال دارد طال در دو مسیر مخالف حرکت کند.
مسیر نخست ،اگر قیمتها به کمتر از  1280دالر
برسد آنگاه روند نزولی آغاز میشود و قیمت این فلز
به کمتر از  1050دالر سقوط میکند .مسیر دوم،
اگر قیمت طال به  1375دالر افزایش یابد ،آنگاه سیر
صعودی تشدید خواهد شد و ممکن است به سطوح
جدیدی دست پیدا کند.
در سناریو سوم ،کارشناسان معتقدند اگر قیمت
طال به مدت  3هفته پیاپی باالی  1375دالر
باقی بماند ،آنگاه ای��ن احتمال وجود دارد
که قیمته��ا تا بی��ش از  1550دالر
نیز افزایش پیدا کنند« .استفان
گراسهوس��ر» مدی��ر ارشد
عملی��ات ب��ازار در
«بولی��ون ولت»
از جمل��ه

کارشناسانی است که معتقد است ،در سال 2018
قیمت طال به دلیل افت ارزش دالر از مرز  1450دالر
در هر اونس عبور خواهد ک��رد .او میگوید :بیشتر
تحلیلگران بازار طال بر افزایش قیمت این فلز تا پایان
سال  2018تأکید میکنند .افت ارزش دالر و رشد
تقاض��ا از دالیل اصلی این افزای��ش قیمت به شمار
میروند .همچنین شرکت مشاوره «متالز فوکوس»
که در حوزه فلزات گرانبها فع��ال است ،در گزارشی
تأکید کرد ک��ه به دلیل کند ش��دن رشد اقتصادی
آمریکا و نیز وخیم شدن وضع بازارهای سهام جهان،
قیمتطالدرمسیرصعودقرارخواهدگرفت«.فیلیپ
نیومن» مدیر «متالز فوکوس» در گزارش تحلیلی این
شرکت با اشاره به اینکه رشد بازارهای سهام مانع رشد
قیمت طال میشوند ،گفت :اما تنشهای ژئوپلتیک
افزایش قیمت طال را به دنبال دارند .از طرفی ،جنگ
تجاری بین آمریکا و چین (ه��ر چند غیرمحتمل
است) میتواند به رشد اقتصادی جهان آسیب بزند
و تقاضا برای طال را به شدت افزایش دهد که نتیجه
آن ،افزایش چشمگیر قیمت این فل��ز خواهد بود.
پیش از این نیز تحلیلگران «تامسون رویترز» کمینه
قیمت طال در سال  2018را مع��ادل  1360دالر و
بیشینه آن را  1500دالر پیشبین��ی کرده بودند؛
البته وعده فدرال رزرو ب��رای  3بار افزایش نرخهای
بهره در سال  2018را نباید نادیده گرفت .این روند
از سویی به معنای رشد مطلوب اقتصاد آمریکا است
و از سوی دیگر ،بر افزایش ارزش دالر تأکید دارد که
در مجموع از رشد قیمت طال جلوگیری میکند .با
این حال ،کارشناسان خوشبین به رشد قیمت طال
میگویند ،فشار تنشهای ژئوپلتیک در کنار رشد
تقاضای مصرفی و تجاری تأثیر افزایش نرخهای بهره
در آمریکا را خنثی خواهد کرد .سال گذشته« ،الری
ادلسون» (تحلیلگ��ر بازارهای مالی ک��ه در 2017
درگذشت) در گزارشی تحلیلی از افزایش قیمت طال
در سال  ،2020سپس افت آن به سطح  1100دالر
و جهش دوباره آن قبل از سال  2025خبر داده بود.
امروز همکاران وی در موسسه «ادلسون» بر همین
پیشبینی تأکید میکنن��د .همچنین کارشناسان
موسسه «وایس» نی��ز معتقدند که قیمت طال طی
 6سال آینده شاهد یک جهش بیسابقه خواهد بود.
در ادامه جدولی از تازهترین پیشبینیها به نقل از
آژان��س پیشبینی اقتص��اد (Economy
 )Forecast Agencyدرب��اره
قیمت طال ارائه شده
است:

Open

Low-High

Close
2018

1314
1326
1307
1301
1292
1331
1363
1356

Mo,%

Total,%

0.5%
0.9%
-1.4%
-0.5%
-0.7%
3.0%
2.4%
-0.5%

0.5%
1.5%
0.0%
-0.5%
-1.1%
1.8%
4.3%
3.7%

May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

1307
1314
1326
1307
1301
1292
1331
1363

1248-1380
1260-1392
1242-1372
1236-1366
1227-1357
1264-1398
1295-1431
1288-1424

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

1356
1358
1308
1367
1398
1370
1379
1390
1390
1430
1506
1481

1290-1426
1243-1373
1299-1435
1328-1468
1302-1439
1310-1448
1321-1460
1321-1460
1359-1502
1430-1581
1407-1555
1320-1481

1358
1308
1367
1398
1370
1379
1390
1390
1430
1506
1481
1389
2020

0.1%
-3.7%
4.5%
2.3%
-2.0%
0.7%
0.8%
0.0%
2.9%
5.3%
-1.7%
-6.2%

3.9%
0.1%
4.6%
7.0%
4.8%
5.5%
6.4%
6.4%
9.4%
15.2%
13.3%
6.3%

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Month

1389
1344
1353
1310
1336
Open

1277-1411
1285-1421
1245-1376
1269-1403
1336-1490
Low-High

1344
1353
1310
1336
1419
Close

-3.2%
0.7%
-3.2%
2.0%
6.2%
Mo,%

2.8%
3.5%
0.2%
2.2%
8.6%
Total,%

Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

1419
1333
1398
1393
1479
1558
1553

1266-1419
1328-1468
1323-1463
1393-1553
1479-1636
1475-1631
1384-1553

-6.1%
4.9%
-0.4%
6.2%
5.3%
-0.3%
-6.2%

2.0%
7.0%
6.6%
13.2%
19.2%
18.8%
11.5%

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

1457
1493
1467
1519
1425
1404
1411
1412
1378
1303
1384
1404

1418-1568
1394-1540
1443-1595
1354-1519
1334-1474
1340-1482
1341-1483
1309-1447
1238-1378
1303-1453
1334-1474
1326-1466

2.5%
-1.7%
3.5%
-6.2%
-1.5%
0.5%
0.1%
-2.4%
-5.4%
6.2%
1.4%
-0.6%

14.2%
12.2%
16.2%
9.0%
7.4%
8.0%
8.0%
5.4%
-0.3%
5.9%
7.4%
6.8%

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

1396
1356
1273
1278
1235
1311

1288-1424
1209-1356
1214-1342
1173-1297
1235-1377
1207-1334

-2.9%
-6.1%
0.4%
-3.4%
6.2%
-3.1%

3.7%
-2.6%
-2.2%
-5.5%
0.3%
-2.8%

2019

2020 Continuation
1333
1398
1393
1479
1558
1553
1457
2021
1493
1467
1519
1425
1404
1411
1412
1378
1303
1384
1404
1396
2022
1356
1273
1278
1235
1311
1270
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امن

مثل طال

بورس کاال پاسخگوی نیاز سرمایهگذاری در بازار سکه

بازارمشتقه

فرید فتحی

کارشناس واحد توسعه بازار کارگزاری بانک سامان

یک��ی از مهمتری��ن فل��زات گرا نبه��ا ب��رای
سرمایهگذاری طال اس��ت .از زمانهای قدیم نیز
سرمایهگذاری روی این فل��ز ارزشمند پیشنهاد
شده است و به جهت سهولت جا به جایی و قابلیت
نقدینگ��ی و تبدی��ل شوندگی آن ب��رای کسانی
که ابت��دای راه سرمایهگذاری هستن��د ،خرید و
ف��روش آن پیشنهاد میشود .زمان��ی که شرایط
بانکها نامطلوب است و وضعیت اقتصادی بحران
زده اس��ت؛ طال یک��ی از سرمایهگذاریهای امن
محسوب میشود و حت��ی زمانهایی ک��ه بازار
معام�لات مسکن کمی از رون��ق میافتد و مردم
از خرید و فروش اوراق قرض��ه میترسند باز هم
بهتری��ن پیشنهاد هم��ان سرمایهگ��ذاری روی
طال است .قابلیت نقد شوندگ��ی طال حتی از داد
و ستد سهام در ب��ورس اوراق به��ادار نیز بیشتر
است و یکی دیگر از نکات خ��وب سرمایهگذاری
در این زمینه آن است که شم��ا به هر میزانی که
بخواهید و سرمایه داشت��ه باشید میتوانید روی
ط�لا سرمایهگ��ذاری کنید ،محدودی��ت زمانی
ندارد ،ریسک خری��د و ف��روش آن از دیگر انواع
سرمایهگذاری کمتر است .معموالً هنگام فروش
باید طال را کمی از قیمت اصلی آن کمتر به فروش
برسانید؛ بنابراین خرید سکه ب��ه صرفهتر است.
نکته قاب��ل تأمل در خصوص معام�لات سکه در
بازار نقدی ،منحص��ر بودن دادوست��د تنها یک
روش معامالت��ی اس��ت؛ این در حال��ی است که
بورس کاالی ایران سبدی متنوع از ابزارهای مالی
نوین را به پشتوانه سکه بهار آزادی ارائه میکند
که میتواند پاسخگ��وی نیازهای سرمایهگذاری
در بازار سکه باش��د؛ در ادامه ،روشهای مختلف
موجود ب��رای سرمایهگ��ذاری روی سکه طال از
طریق ابزارهای معامالتی ب��ورس کاالی ایران را
میخوانید.

قرارداد آتی

قرارداد آتی ،توافقنامهای مبنی بر خرید و فروش

64

یک دارایی در زم��ان معین در آین��ده و باقیمت
مشخص است؛ به عبارت دیگر ،در بازار آتی ،خرید
و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامهای
که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است ،صورت
میگیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی
اشاره میش��ود .در بازارهای آت��ی الزامی نیست
که کاال یا دارایی به ط��ور فیزیکی رد و بدل شود
و برخالف بازارهای نقدی ،انتقال مالکیت فوری
دارایی مطرح نمیشود؛ بنابرای��ن در این بازارها
بدون در نظر گرفتن اینکه فرد مالک دارایی باشد
یا نباشد ،قراردادها قابل خرید و فروش هستند .از
جمله مزایای بازار آتی سکه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:

 -1ایجاد بس�تر الزم برای انجام معامالت
منصفانه به صورت یکپارچه و الکترونیکی
در ایران
 -2دو طرفه بودن بازار آتی سکه
 -3امکان پوشش ریسک با هزینه کم
 -4امنیت ص�د در صدی معاملات آتی
طبق مقررات ب�ورس کاال و تضمین اتاق
پایاپای
 -5هزینه کمتر معامالت قراردادهای آتی
نس�بت به معامالت نقدی آن و نقدینگی
بیشتر این بازار
 -6حمایت از سرمایهگذاران و مشتریان
در معامالت آتی و کش�ف قیم�ت واقعی
سکه طال در بازاری منسجم و شفاف
 -7استفاده از اهرم مالی معامالت آتی

یکی از مزایای اصلی بازار آتی سکه دو طرفه بودن
آن است .برخالف بازار نقدی در معامالت آتی سکه
افراد میتوانند هم در جهت افزایش قیمت و هم
در جهت کاهش قیم��ت سود کسب کنند؛ یعنی
وقتی قیمت افزایش مییابد افراد در قیمت پایین
خرید خود را انجام دهن��د و در قیمت باالتر آن را
به فروش رسانند و وقتی پیشبینی میکنند که
قیمتها کاهش خواهد یافت در قیمت باالتر سکه
را پیشفروش میکنند و پس از کاهش قیمتها
اقدام به خرید هم��ان تعداد سک��ه میکنند و از

فاصله بین فروش و خرید منتفع میشوند.
اولین معامالت قرارداد آتی سکه تمام بهار آزادی
در شرکت بورس کاالی ای��ران  5آذر  1387آغاز
شده است .در بازار آت��ی سکه هر سررسید با یک
نم��اد مشخص در تابل��و معام�لات نمایش داده
میشود .هر نماد معامالتی متش��کل از نام کاال،
ماه و س��ال قرارداد اس��ت .نماده��ای معامالتی
قراردادهای آت��ی سکه طال براس��اس سال و ماه
ق��رارداد نامیده میشون��د که بر ای��ن اساس هر
نماد معامالتی به صورت  GCMMYYتعریف
میشود .در نماد آتی سکه  GCمخفف سکه طال،
 MMعالمت اختصاری م��اه قرارداد و  YYسال
است .در قراردادهای آتی سکه ،اندازه هر قرارداد
توسط ب��ورس تعیین میش��ود و سرمایهگذاران
صرفاً میتوانند مضربهای صحیحی از این مقدار
را مورد معامله قرار دهن��د .در حال حاضر ،اندازه
قراردادهای آتی سکه طال در بورس کاال ۱۰ ،عدد
سکه طالی تمام بهار آزادی ط��رح امام خمینی
(ضرب سال  )۱۳۸۶است .وجه تضمین اولیه در
هر قرارداد 10 ،درصد قیمت  10عدد سکه است
که در هنگام خرید از خریدار دریافت میشود.
بورس کاال ،نحوه انجام قرارداد آتی برای هر کاال را
به صورت استاندارد شده تعیین میکند ،به طوری
که برای هر قرارداد زمان تحویل ،مقدار کاال ،میزان
سپرده قرارداد آتی و سای��ر مشخصات مربوط به
کاال مشخص باشد.
برای انج��ام معامله هر ق��رارداد آت��ی ،خریدار و
فروشنده مبلغی را به عن��وان سپرده قرارداد آتی
به عنوان حسن انجام قرارداد به حساب در اختیار
خود واریز میکنند .سپس بر اساس استانداردهای
تعیین شده بورس اقدام به تکمیل فرم درخواست
خرید یا ف��روش حضوری میکند و ی��ا از طریق
سامانه آنالین مستقیماً نسبت به انجام معامالت
اقدام میکند .خریدار و فروشنده با توجه به زمان
تحویل ک��اال روی قیمت رقاب��ت میکنند و پس
از تواف��ق روی قیمت ،معامله ص��ورت پذیرفته و
اتاق پایاپای مبلغ وجه تضمین اولیه قرارداد را در
حساب عملیاتی شخص مسدود میکنند .پس از
انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده ،در صورتی

نسبت از کل داراییهای صندوق

شرح

حداقل  70درصد ارزش کل داراییهای صندوق

گواهی سپرده کاالیی سکه طال

حداکثر  20درصد ارزش کل داراییهای صندوق

اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طال

حداکثر  50درصد ارزش کل داراییهای صندوق
در زمان اتخاذ موقعیت

تعهد خالص موقعیتهای بدون پوشش در قراردادهای مشتقه
مبتنی بر سکه طال

حداکثر  5درصد ارزش کل داراییهای صندوق

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سکه طال
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Derivative market

65
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

که هرکدام از طرفین قرارداد تمایلی به ماندن در
قرارداد نداشته باشند میتوانند قرارداد خود را در
تابلو بورس عرضه کنند؛ در این حالت رقابت روی
تابلو بورس بر اساس قیم��ت پیشنهادی صورت
میگیرد و پس از انجام قرارداد آتی توسط خریدار
(فروشنده) جدید کلی��ه مسئولیتها به خریدار
(فروشنده) جدید منتقل میشود.

گواهی سپرده طال

گواهی سپرده ورقهای است بهادار که نشاندهنده
مالکی��ت دارن��ده آن بر مق��دار معین��ی کاالی
سپردهشده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری
است که توسط انب��اردار صادر میش��ود .کاالی
ذکرشده در گواهی سپرده سک��ه طال سکه تمام
بهار آزادی است که در خزانه بانک رفاه نگهداری
میشود .معامالت گواهی سپ��رده طال ،در بستر
سامانه بورس اوراق بهادار انجام میشود و برای این
کار داشتن کد بورسی الزامی است و نحوه خرید
این اوراق همانند سهام است .شیوه انجام معامالت
بدین صورت است که هر ف��رد حقیقی یا حقوقی
میتواند با مراجعه به بانک رفاه کارگران و تحویل
سکه تم��ام به��ار آزادی گواهی سپ��رده کاالیی
سکه دریافت کند؛ از جمله مزایای معامالت این
گواهیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• امنیت
• کارمزد بسیار پایین معامالت نسبت به
صرافیها
• عدم نیاز ب�ه مراجعه حض�وری و حمل
فیزیکی کاال (معاملات بهصورت آنالین
انجام میشود)

• کش�ف نرخ عادالن�ه در بورس توس�ط
مکانیسم عرضه و تقاضا
• دارا ب�ودن قابلی�ت وثیق�ه ب�رای اخذ
تسهیالت
• معافی�ت مالیات�ی در معاملات
(خریدوفروش)
افرادی که تمایل به خرید یا فروش سکه از طریق
گواهی سپ��رده سکه دارند ،میتوانن��د از طریق
سازوکار بورس اوراق بهادار ،معامله خود را انجام
دهند .برای ای��ن کار داشتن ک��د بورسی الزامی
است .اگر فرد نام کاربری سامانه معامالت برخط
آنالین (سهام) را نیز داشته باشد ،میتواند بدون
مراجعه به شعب کارگزاریه��ا ،معامله خود را از
طریق سامان��ه معامالت برخط ب��ه راحتی انجام
دهد.

اختیار معامله سکه طال

اختیار معامله یک ق��رارداد دوطرفه بین خریدار
و فروشنده است .براساس این ق��رارداد ،خریدار
قرارداد حق (نه اجبار) دارد ک��ه مقدار معینی از
دارایی مندرج در قرارداد را ب��ا قیمت معین و در
زمانی مشخص بخرد یا بفروشد؛ بنابراین براساس
این قرارداد ،دو طرف توافق میکنند که در زمان
آینده معاملهای انجام دهند .نکته اصلی در این نوع
قرارداد کلمه اختیار است؛ یعنی خریدار قرارداد
اختیار دارد که آن را ا ِعمال بکند یا نکند .در این
معامله خریدار اختیار معامل��ه ،در ازای پرداخت
مبلغ معینی ،حق خرید یا فروش دارایی مندرج در
قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام

بستن قرارداد تعیین شده است ،به دست میآورد.
از طرف دیگر ،فروشنده قرارداد اختیار معامله ،در
مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ
معینی هنگام عقد قرارداد ،براساس مفاد قرارداد،
باید آماده فروش دارایی مذکور در صورت تمایل
خریدار باشد؛ از جمله مزایای این نوع معامالت
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• اهرم مال�ی :قراردادهای اختی��ار معامله این
فرصت را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند که
یک وضعیت را با نقدینگی کمتری مدیریت کنند؛
به عبارت دیگ��ر ،این ویژگی باع��ث میشود که
سود یا زیان معامالت در یک دوره زمانی نسبت
به آورده مشتری  -قیم��ت اختیار پرداخت شده
توسط خریدار (دریافت ش��ده توسط فروشنده)
چند برابر باشد.
• کاهش ریسک :با خرید قرارداد اختیار معامله
یک دارایی پایه به جای خود دارایی پایه ،ریسک
بالقوه سرمایهگذاری کاهش مییابد و زیان معامله
محدود به هزینهای است ک��ه برای خرید اختیار
معامله پرداخت میش��ود .در واقع از قراردادهای
اختیار معامله به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک
استفاده میشود که به سرمایهگذار اجازه میدهد
تا ریسک خ��ود را در مقابل نوسان��ات نامطلوب
قیمت پوشش دهد.
• کسب درآمد :سرمایهگذار میتواند با فروش
قرارداد اختیار معامله سهام ،درآمد خود از سهام
را تنها به بازدهی سه��ام و سود تقسیمی محدود
نکند .ف��روش اختی��ار معامله سه��ام متعلق به
سرمایهگذار یا سهامی که قصد خرید آن را دارد،
یکی از سادهترین راهبردهای معامالتی است.

بازارمشتقه
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• کسب سود از نوسان قیمت سهم :با استفاده
از اختیار معامله ،شخص میتواند بدون در اختیار
داشتن سهم پایه ،از نوسان قیمت آن منتفع شود.
• استفاده از مزیت زمانی جهت تصمیمات
آت�ی :معامل��ه قرارداده��ای اختی��ار معامله به
سرمایهگذار امکان میدهد با پرداخت درصدی
از قیمت سهم ،جریان نقدی خرید یا فروش خود
را ثابت کن��د و در زمان باقی مان��ده تا سررسید،
تصمیم مناسب را بگیرد.
• متنوع سازی سبد س�رمایهگذاری :وجود
اختیار معامله در سب��د سرمایهگذاری به عنوان
یک دارایی مشتقه ،امک��ان متنوع سازی سبد را
به سرمایهگذار میدهد .معامالت قرارداد اختیار
معامله سکه طالی به��ار آزادی (آپشن) با امکان
اختیار خرید و به سبک اروپای��ی انجام میشود
و در این معام�لات اندازه هر ق��رارداد ،یک سکه
تعیین شده است .بازار این معامالت در روزهای
شنبه تا چهارشنبه ساعات یک تا  19و در روزهای
 5شنبه در ساعت  1تا  16فع��ال خواهد بود .در
این معامالت فعاالن ب��ازار آتی سکه میتوانند به
آسانی و بدون نیاز به دریافت کد معامالتی جدید
و رابط کاربری متفاوت ،پس از گذراندن دورههای
آموزشی به فعالیت بپردازند.

صندوق طال

صندوق طال نوعی از صندوقه��ای کاالیی قابل
معامله در ب��ورس است ک��ه سرمایههای جمع
آوری شده از مشتریان را به جای سپرده و اوراق
مشارکت ،در گواهی سپرده طال و اوراق مبتنی بر
طال سرمایهگذاری میکند.
وجوه صن��دوق در اوراق مبتنی ب��ر طال شامل
گواه��ی سپ��رده سک��ه ط�لا و اوراق مشتق��ه
(قراردادهای آتی و آپشن) سرمایهگذاری میشود.
مهمترین مزایای راهان��دازی و سرمایهگذاری در
صندوقهای طال به شرح زیر است:
• کاهش هزینهها :سرمایهگذاران بجای خرید
کاالی مورد نظر خود و متحمل شدن هزینههای
حم��ل و نقل ،انب��ارداری ،بیم��ه و خسارتهای
احتمال��ی ،اوراق ای��ن صندوقه��ا را خریداری
میکنند؛ با خری��د ای��ن اوراق ،سرمایهگذار در
عین داشتن مالکیت کاالی مورد نظر ،مسئولیت
نگهداری از آن کاال را بر عهده ندارد.
• امنی�ت بیش�تر :عدم نگرانی درب��اره امنیت
فیزیکی ،سرقت یا جعل کاال در صورت نگهداری
و معامله مستقیم آن توسط سرمایهگذار
• وجود بازار ثانویه ش�فاف :وجود بازار ثانویه
شفاف که در مقایسه ب��ا معامالت خارج از بورس

موجود در ب��ازار نقد ک��اال ،هزینههای معامالتی
کمتری را ایجاد خواهد کرد.
• داشتن پشتوانه قوی :بر خالف اوراق قرضه
و بدهی ای��ن صندوقها به دلی��ل اینکه پشتوانه
کاالیی دارند ریسک اعتباری بسیار پایینی دارند.
• ش�فافیت :به منظور تسهیل فرآیند صدور و
بازخرید واحدهای صندوق ،شاخص کاالی پایه
صندوق به طور روزانه منتشر میشود .از آنجایی
که معموالً هدف صندوق ،پی��روی از یک کاال یا
سبدی از چند کاالی هدف است ،سرمایهگذاران از
کاالهای نگهداری شده توسط صندوق و همچنین
وزن هر کدام در سبد سرمایهگ��ذاری آن مطلع
میشوند.
• انعطافپذیری خرید و ف�روش :از آنجایی
که واحده��ای این صندوقها در ب��ورس معامله
میشوند ،به قیمتهای تعیین شده در طول روز
خرید و فروش میشوند.
در حال حاضر سه صندوق طالی پشتوانه طالی
لوتوس ب��ا نماد ط�لا ،صن��دوق سرمایهگذاری
زرافشان امید ایرانیان با نماد زر و صندوق طالی
کیان با نماد گوهر در ب��ازار سرمایه کشور فعال
هستند و داشتن کد معامالت��ی بورس کاال برای
خرید واحدهای صندوق الزامی است.
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Derivative market

شروع

مراجعه مشتری به دفاتر کارگزاری به همراه مدارک هویتی و درخواست
کد معامالتی

ارسال مدارک به بورس کاال از طرف کارگزاری جهت بررسی و صدور کد

ارسال مدارک به بورس کاال از طرف کارگزاری جهت بررسی
و صدور کد
افتتاح حساب وکالتی(در اختیار بورس)
توسط مشتری و واریز وجه تضمین اولیه قرارداد به
حساب وکالتی
ارسال درخواست اخذ موقعیت به سیستم
توسط مشتری از طریق معامالت آنالین یا
تماس با معامله گر کارگزاری

بله

انجام مراحل تسویه و
تحویل با دریافت سکه
بر اساس آخرین قیمت
تسویه روزانه

آیا مشتری موقعیت
خود را تا سررسید
تحویل حفظ میکند؟

خیر

پایان

ارسال درخواست موقعیت معکوس به سیستم از
طریق معامالت آنالین یا تماس با کارگزاری
بسته شدن موقعیت معامالتی متقاضی و
بهروزرسانی حساب مشتری براساس سود و
زیان معامله
در خواست انتقال مانده حساب توسط
مشتری به کارگزاری و واریز مانده وجه توسط
بورس کاال به حساب مشتری

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

بازارمشتقه

تحقق بیش از  17درصد بازدهی برای سهامداران «کاال»

کارنامه یازدهم

یازدهمین کارنامه ب�ورس کاالی ایران در
حالی به دس�ت س�هامداران این ش�رکت
حاضر در بازار فرابورس افت�اد که آمارها و
گزارشهای مالی منتش�ر شده از عملکرد
مثبت و قابل قبول این مجموعه فرابورسی
و کوشش و تکاپوی یکس�اله آن در حوزه
معامالت کاالیی و ابزاره�ای مبتنی بر کاال
حکایت دارد.
براس�اس این آماره�ا ب�ورس کاالی ایران
در یازدهمین س�ال فعالیت خود توانسته
اس�ت بهعنوان یک�ی از مهمتری�ن ارکان
بازار س�رمایه نقش پررنگ و اثرگذاری در

هستند.
به این ترتیب ،با توجه به سند استراتژیک
و در راستای تحقق چشمانداز تعریف شده
در آن ،امید اس�ت روز به روز بورس کاالی
ایران سهم بیشتری در تأمین مالی تمامی
امور بخشی و فرابخش�ی اقتصاد ایران ایفا
کرده و پل ارتباطی مناسب و کارآمد تعامل
اقتصاد ایران با اقتصاد بینالملل باشد.
در این گ�زارش نیم نگاهی ب�ه صورتهای
مالی و گ�زارش عملک�رد  12ماه�ه بورس
کاالی ای�ران با نم�اد «کاال» در س�ال مالی
 1396خواهیم داشت.

اقتصاد کشور بهخصوص در زمینه برآورده
کردن نیاز بخشه�ای مختل�ف اقتصاد از
قبیل صنای�ع فوالد ،پتروش�یمی ،معدن و
کشاورزی ایفا کند .کشف قیمت بر مبنای
عرضه و تقاضا ،کاهش هزینههای مبادالت
بهواس�طه تسهیل دسترس�ی به اطالعات
بازار ،افزایش نقدش�وندگی ب�ر پایه ایجاد
بازار ثانویه برای معامالت ،ایجاد س�ازوکار
تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنایع
توجیهپذیر و همچنین ایجاد امکان پوشش
ریسک ،از جمله کارکردهای بورس کاالی
ایران در راس�تای ش�کوفایی اقتصاد ملی

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  100میلیارد ریال (شامل تعداد  100میلیون سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  1,000ریال) بوده و این رقم طی مصوبات مجامع
عمومی فوقالعاده ،در مجموع به  900میلیارد ریال رسیده است.
محل افزایش سرمایه
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)میزان سرمایه پس از اعمال افزایش (میلیارد ریال )افزایش سرمایه (درصد تاریخ برگزاری مجمع فوقالعاده

سود انباشته

120

20

1390/02/20

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

200

67

1391/02/30

سود انباشته

300

50

1392/02/30

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

450

50

1393/03/05

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

900

100

1395/04/28
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حضور  5537سهامدار

این شرکت ب��ا سرمای��ه  900میلی��ارد ریال
در تاری��خ  29اسفندم��اه سال مال��ی 1396
دارای  5537سهامدار بوده و ب��ا فراهم کردن
زیرساخته��ای قانون��ی ،فض��ای الزم برای
معام�لات  277کاالی تولی��دی  774شرکت
را فراهم ک��رده و از ابزارهای متنوعی همچون
قراردادهای نق��د ،سلف و نسی��ه ،اوراق سلف
م��وازی استان��دارد ،گواهی سپ��رده کاالیی،
قرارداده��ای آت��ی ،ق��رارداد اختی��ار معامله،
صندوقهای کاالیی ،معامالت کشف پریمیوم،
حراج به روش مناقصه و تسویه چند مرحلهای
بهره ب��رده و در نظ��ر دارد در اف��ق چشمانداز
 ،1400مرجع قیمتگ��ذاری کاالهای اساسی
و م��واد اولیه واسط��های در منطق��ه و یکی از
گزینهه��ای اولوی��تدار تولیدکنندگان برای
تأمین مالی و پوشش ریسک تجاری باشد.

نسبتهای مالی

شرح

نسبتهای نقدینگی

نسبت جاری

سال 1396

سال 1395

4/4

4/8

0/21

0/18

25/8%

21/4%

515

333

نسبتهای اهرم مالی

نسبت بدهی
نرخ بازده جمع داراییها

نسبتهای سودآوری (درصد)

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نسبتهای سودآوری بر مبنای سهم

سود هر سهم ( - )EPSریال

سود نقدی هر سهم ( -)DPSریال
جریان نقدی هر سهم -ریال

32%

*52

447

26%

150

260

* پیشنهاد هیأت مدیره

تحقق بی�ش از  600میلی�ارد ریال
درآمد خالص

براس��اس اطالع��ات و صورته��ای مال��ی
حسابرس��ی شده س��ال مالی منته��ی به 29
اسفندماه  1396بورس کاالی ایران با تحقق
 600میلی��ارد و  642میلی��ون ری��ال درآمد
خالص ،به سود عملیاتی  261میلیارد و 692
میلیون ریالی دست یافت که این رقم نسبت
به دوره مشابه سال مال��ی  95با رشد 78.61
درصدی همراه بوده اس��ت .به طوری که نرخ
بازده داراییهای این مجموعه در سال گذشته
با دستیابی به سود خالص  463میلیارد و 734
میلیون ریالی 26 ،درص��د محقق شد .این در
حالی است که در سال مالی  95نرخ مذکور 21
درصد بود .طی سال گذشته نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام یا همان ارزش ویژه شرکت نیز
به  32درصد رسید؛ حال آنکه این نرخ در سال
مالی پیش از آن  26درصد بود.

 515ریال سود هر سهم «کاال»

به این ترتیب ،در حالی پیشبینی سود هر سهم
برای سال مال��ی  96مبلغ  480ری��ال برآورد
شده بود که «کاال» توانست ب��ه ازای هر سهم
 515ریال سود شناسای��ی کند و هیأت مدیره
پیشنهاد تقسیم  52ریال سود برای هر سهم را
از کل سود محقق شده ارائه کرده است.
این در حالی است که سود محقق شده بورس
کاالی ایران در سال مالی  95به ازای هر سهم
مبل��غ  333ریال بود ک��ه این رق��م از افزایش
حدود  55درصدی سود س��ال  96سهامداران
نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد .ضمن
اینکه میزان سود محق��ق شده نسبت به اولین
پیشبینی بودجه سال مال��ی  ،96با رشد 7.4
درصدی همراه شده است.

مروری بر عملکرد مالی

شرح
درآمدهای عملیاتی
هزینههای عملیاتی
سود عملیاتی

خالص سایر درآمدها
سود قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود خالص

سود هر سهم (ریال)

سال 1396
(میلیون ریال)

600,642
()338,950
261,692
266,013
527,705
()63,971
463,734
515

سال 1395
(میلیون ریال)

460,902
()314,389
146,513
190,093
336,606
()37,263
299,343
333

درصد تغییرات

30/3
7/8
78/6
39/9
56/8
71/7
55
55

بازارمشتقه
جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه

سهم بورس کاالی ایران از ارزش معامالت بازار سرمایه در سال  1396به میزان
 47درصد بوده است که نشان دهنده جایگاه نخست در این حوزه است.
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نام

ارزش معامالت (هزار میلیارد تومان)

سهم

بورس کاالی ایران

1173

47

بورس اوراق بهادار تهران

643

26

فرابورس ایران

595

24

بورس انرژی ایران

62

3

کل بازار ایران

62

100

شرح

تاریخ

قیمت (ریال)

ابتدای سال 1396

1396.01.05

3687

توقف بابت مجمع

1396.03.03

3563

بازگشایی بعد از مجمع

1396.03.08

3338

پایینترین قیمت

1396.04.20

2625

توقف بابت تعدیل پیشبینی

1396.09.27

2960

بازگشایی بعد از ارائه تعدیل سود

1396.10.03

3101

باالترین قیمت

1396.11.16

4799

پایان سال 1396

1396.12.28

4247

روند قیمت سهام «کاال» در بورس

بررسی قیمت سهام شرکت بورس ک��االی ایران در
سال  1396نیز حاکی از بازدهی  17.06درصدی از
ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه سال مذکور است؛
به طوری که قیمت سهام «کاال» روند مثبت خود را از
قیمت  3628ریال آغاز کرد و در تاریخ  28اسفندماه
 96در قیمت  4247ریال متوقف ش��د؛ البته در این
مسیر قیمت سهم حتی تا  4799ریال نیز رشد کرد و
در پایینترین سطح به قیمت  2625ریال نیز رسید.
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