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مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد

راه اندازی قرارداد
آپشن زعفران
تا پایان امسال
معامالت قراردادهای اختیار معامله زعفران پس از
استقبال فعاالن بازار زعفران از قراردادهای آتی ،تا
پایان سال جاری راهاندازی میشود.
به گزارش «پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال» حامد
س��لطانی نژاد ،مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با
اعالم خبر فوق گفت :با توجه به استقبال گسترده
فعاالن بازار از راهان��دازی معامالت آتی و گواهی
س��پرده زعفران و تاثیر مثبت آن بر شفاف شدن
قیمت زعفران و حذف واس��طهها ،بورس کاالی
ایران بر آن ش��د تا معامالت قراردادهای اختیار
معامله زعفران را نیز تا پایان سال جاری راهاندازی
نماید.
وی افزود :ب��ورس کاالی ایران با هدف پوش��ش
ریسک قیمت معامالت زعفران و به تبع آن ایجاد
امکان برنامهری��زی و مدیریت بلندمدت عرضه و
تقاضا برای کش��اورزان و فعاالن ای��ن حوزه و نیز
توس��عه معامالت ابزارهای مش��تقه ک��ه یکی از
ستونهای اصلی توسعه بازار س��رمایه کشور به
ش��مار میرود ،قراردادهای آتی زعفران را برای
اولین بار در ایران در ابتدای س��ال  ۹۷راهاندازی
کرد که با استقبال باالیی همراه شده است.
به گفته س��لطانی نژاد ،از ابت��دای راهاندازی این
معامالت تاکنون بیش از  ۱۱میلیون قرارداد آتی
زعفران در شرکت بورس کاالی ایران مورد معامله
قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه ورود
ابزاره��ای معامالتی جدید باع��ث کاهش هزینه

مبادالت ،رشد شفافیت و افزایش سطح مبادالت
میشود ،گفت :راهاندازی قراردادهای آتی زعفران
در سال جاری منجر به ارتقای ساختارهای سنتی
بازار به س��اختارهای مدرن و توس��عه بازارهای
داخلی زعفران شد .از این رو با توجه به استقبال
گس��ترده فعاالن بازار از معام�لات آتی و گواهی
س��پرده زعفران ،معامالت قرارداده��ای اختیار
معامله زعفران نیز تا پایان سال جاری راهاندازی
میشود .س��لطانی نژاد در بیان مزایای استفاده
از ای��ن اب��زار معامالتی اظه��ار ک��رد :معامالت
قراردادهای اختی��ار ،امکان تضمی��ن فروش در
قیمتهای مش��خص را برای کش��اورزان فراهم
میکند .ع�لاوه بر آن ب��ا توجه ب��ه هزینه اندک
معامالتی و شفافیت قیمت در بورس کاالی ایران،
ورود کشاورزان به این بازار منجر به حذف بیشتر
واسطهها و مدیریت قیمت زعفران خواهد شد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران اف��زود :راهاندازی
و توسعه بیشتر معامالت مش��تقه در بورس کاال،
اطمینان خاطر کش��اورز را نسبت به قیمتهای
آین��ده و تصمیمگیری برای کش��ت و فروش در
آینده را در پی خواهد داشت.
س��لطانی نژاد با بیان اینکه ای��ن معامالت برای
فعاالن حوزه معامالت آت��ی زعفران نیز به عنوان
یک ابزار مکمل عمل میکند و سرمایهگذاران و
فعاالن میتوانند با پوشش ریسک نوسانات قیمت،
س��رمایه خود را مدیریت کنند ،گف��ت :با توجه
به انجام فرآیند تحویل این قراردادها به وس��یله

گواهی سپرده کاالیی و انبارهای مورد تایید بورس
کاالی ایران ،فعاالن این بازار میتوانند با اطمینان
خاطر از کیفیت و اس��تاندارد زعفران تحویلی بر
اساس اس��تانداردهای مش��خص ،کاالی خود را
در سررسید این قراردادها از انبار تحویل بگیرند.
براس��اس این گزارش ،اختیار معامله ،قراردادی
دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس
آن خریدار قرارداد ،حق (نه الزام و تعهد) دارد که
مقدار معین��ی از دارایی مندرج در ق��رارداد را با
قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.
در واقع در این ق��رارداد ،دو طرف توافق میکنند
که در آینده معاملهای انجام دهن��د ،به طوریکه
خریدار اختی��ار معامل��ه ،در ازای پرداخت مبلغ
معینی ،حق خری��د یا فروش دارای��ی مندرج در
قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام
بستن قرارداد تعیین شده است ،به دست 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،
آماده فروش دارای��ی مذکور اس��ت .چنانکه از
تعریف قرارداد اختیار معامله پیداس��ت ،دارنده
قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است
و به عبارت دیگر هیچ تعه��د و الزامی ندارد و در
صورت صرفنظر وی از اجرای ق��رارداد ،مبلغی
را که در ازای این حق ،پرداخته اس��ت از دس��ت
میدهد؛ از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل
خریدار ،مجبور به اجرای قرارداد است.

از دی

دگاه م

سئوالن

جعفر سرقینی ،معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت

عملکرد مناسب در بحران اخیر ارزی

بورس کاال کارکردهای مطلوبی در اقتصاد کش�ور دارد به طوری که در بحران اخیر ارزی که قیمت کاالها و خدمات
را تحت تاثیر قرار داد ،بورس کاال با تالشهای زیاد ،عملکرد خوبی را با همکاری وزارت صمت داش�ت .در واقع ما در
توانستیم از طریق مکانیسم بورس کاال ،زمینه افزایش عرضه محصوالت را فراهم کنیم و البته برخی محدودیتهای
مقطعی نیز در بازار اعمال ش�د که هم اکنون آنها برطرف ش�ده اس�ت .به عنوان مثال قیمت میلگرد که در ابتدای
نوسانات شدید ارزی به  7هزار تومان رسیده بود ،امروز با قیمت  3هزار تومان به فروش میرسد که این امر با همکاری
فوالدسازان و بورس کاال محقق شد .در آخر اینکه با توجه به کارکردهای مطلوب بورس کاال در اقتصاد که این بازار از
مولفههای اصلی شفافیت در کشورمان تلقی میشود ،وزارت صمت ،رویکردی تقویتی و حمایتی به این بورس دارد.

خداداد غریب پور،رییس هیات عامل ایمیدرو

نفوذ ابزارهای مالی در صنایع

بورس کاالی ایران ساختار و کارکرد مناسبی دارد به طوری که سیستم این بورس به روش حراج بوده و در این مکانیسم
خریدار و فروشنده میتوانند محصول خود را روی تابلوی بورس و در فضایی شفاف با قیمت مناسب عرضه کنند و اگر
برای محصول تقاضا وجود داشته باشد در رقابت به فروش میرسد .هیچ بستری در اقتصادمان با این کارکرد شفاف
نمیتواند به تسهیل معامالت کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطهای کمک کند .همچنین این بورس به سمت معرفی
ابزارهای مالی نوین رفته است که استفاده از این ابزارها به نفع خود صنایع است و به مرور شاهد نفوذ این ابزارها به
بخشهای مختلف صنعت خواهیم بود .در این بین حمایت از بورس کاال و ورود محصوالت و شرکتهای بیشتر به این
بازار ،همواره در برنامههای ایمیدرو است تا بتوانیم به شفافیت حداکثری در بازار کاالی کشور برسیم.

حمیدرضا فوالدگر ،عضو کمیسیون صنایع مجلس

بسترسازی برای رقابت سالم

هدف از تشکیل و راهاندازی بورس کاال حاکم شدن رقابت پذیری و کمک کردن به رقابت سالم هم در عرضه محصول و
هم تنظیم قیمت و بازار است که در این راستا اقدامات شایستهای طی سالهای گذشته انجام شده است .این در حالی
است که وقتی شرایط خاصی در کشور ایجاد میشود ،مانند اعمال تحریمها و نوسانات شدید ارزی ،مسئوالن مجبور
میشوند تا تصمیمات مدیریتی اتخاذ کنند که این تصمیمات باید حداقلی و مقطعی باشد و تنها در زمان بحران اتخاذ
شود؛ البته اعتقاد ما در مجلس این است که باید به س�مت عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمتها در اقتصاد حرکت
کنیم که بهترین ابزار برای رسیدن به این مهم ،بورس کاالست.

حمید رضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

افزایش سهم بورس کاال در اقتصاد

بورس کاالی ایران نهادی است که میتواند ارتباط منطقی و شفافی بین تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد کند ضمن
اینکه با عرضه محصوالت در بورس کاال ،کش�ف قیمت ش�فاف و عادالنه و ایجاد رقابت واقعی صورت میگیرد .اکثر
کشورهای دنیا که راه پیشرفت و ش�فافیت اقتصادی و صنعتی را از طریق بنگاههای بزرگ خود طی کردند ،با کمک
بورسهای کاالیی و همچنین بهرهگیری از ابزارهای مالی به این نقطه رس�یده اند بنابراین ما نیز باید سهم استفاده
صنایع از ظرفیتهای بورس کاال را افزایش دهیم؛ به طوریکه امروز جای ابزار پرطرفدار دنیا یعنی قراردادهای آتی
در صنایع مختلف از جمله فوالد خالی است و امیدواریم که به زودی با برنامههای بورس و توجه فعاالن صنعت فوالد،
شاهد راهاندازی قراردادهای آتی انواع محصوالت فوالدی باشیم.
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محمدرضا باهنر ،نماینده ادوار مجلس

استفاده از بورس کاال برای پایان عادت به یارانه
هنوز به دالیل مختلف در میدان اقتصاد ،رقابت را قبول نکرده ایم و همه نهادهای اقتصادی اعم از اش�خاص حقیقی،
حقوقی ،بنگاه ها ،دولتی ،خصولتی و خصوصی به اقتصاد همراه با یارانه عادت کرده ایم؛ در واقع از مصرفکننده یک نان
و یک لیتر بنزین تا بنگاههای بزرگ ،امروز همه به یارانه و حمایت غیر اصولی دولت عادت کرده ایم .از این رو باید اجازه
واقعی شدن قیمتها در اقتصاد داده شود و در این بین دادن یارانه به مردم ،باید به صورت شفاف و با راهکاری درست
انجام شود نه آنکه با دستوری کردن نرخ ارز و کاالها سعی در حمایت از مردم داشت .در این میان ما در کشورمان ،بورس
کاال داریم که برای ایجاد رقابت و شفافیت راهاندازی شده اس�ت .به این ترتیب عرضه حداکثری مواد اولیه و کاالهای
اساسی در بورس کاال ،قطعا گامی موثر برای شفافسازی و باالبردن رقابت در اقتصاد به شمار میرود.

حسین سالح ورزی ،نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران

قیمت گذاری ،سیاستی شکست خورده

اجبار تولیدکنندگان به فروش محصوالتشان با نرخهای پایینتر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید میشود
از این رو به دلیل وجود بورس کاال به عنوان بازاری شفاف در کشور ،نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست و قیمتها
در بورس کاال و در مقابل دیدگان مسووالن میتواند نظارت و تنظیم شود .نظام قیمتگذاری دستوری و دخالت در
تعیین قیمت از سابقه طوالنی در کشور و دنیا به خصوص طی  ٤٠سال اخیر برخوردار است ،در اغلب مواقع این اقدام
به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و هیچگاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است.

فریال مستوفی ،رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

اصالح ساختارهای سنتی

هدف اصلی از راهاندازی بورس کاالی ایران ،اصالح ساختارهای سنتی در اقتصاد و اجرای سیاستهای خصوصیسازی
و آزادی اقتصادی بوده است ،به طوریکه میتوان گفت با تاسیس این بورس حرکت به سمت اقتصاد بازار محور آغاز شد.
بورس کاال در این سالها باعث ایجاد ش�فافیت و حذف رانتها در حوزههای مبادالت کاال شده است که این روند را با
شفافیت و فراهم کردن زمینه نظارتهای درست ،انجام داده است .همچنین بررسی برنامههای آتی بورس کاال بیانگر
پیادهسازی معادالت تهاتری ،معامالت حق امتیاز ،اوراق خرید دِین ،راهاندازی روشهای مناقصهای و توسعه معامالت
اوراق بهادار مبتنی بر کاالست که این برنامهها به معنای ارائه خدمات جذاب و متنوع به صنایع است.

احسان دشتیانه ،معاون سابق فروش ذوب آهن اصفهان

کاهش الیههای واسطهای بین تولیدکننده و مصرفکننده
راهاندازی بورس کاال باعث ایجاد شفافیت و کاهش الیههای واسطهای بین تولیدکننده و مصرفکننده شده است ،در
واقع اثرات شفافیت در بورس کاال باعث میشود تا قیمت به صورت واقعی و در یک فضای رقابتی کشف شود .بنابراین
بورس کاال توانسته است فاصله غیرمنطقی بین قیمت کارخانه و قیمت مصرفکننده و تقسیم سود کالن در الیههای
واسطهای را کاهش دهد و به سمت تولیدکننده ببرد .همچنین استفاده از ابزارهای بورس کاال مانند بازار آتی میتواند
بسیار راهگشا باشد زیرا تمام کشورهایی که تولیدکننده بزرگ فوالد هس�تند و بازار اصلی این محصول را در اختیار
دارند از بازار آتی برخوردارند چراکه بازار آتی به کشف قیمت واقعی تر کمک میکند .امروز بسیاری از فعاالن بازار فوالد
برای تحلیل قیمتهای فوالد ،قراردادهای فیوچرز دالیان و چین را مورد بررسی قرار میدهند زیرا این بازار به فعاالن
دید تحلیلی ارائه میدهد.

حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام از دستاوردهای بورس کاال برای اقتصاد می گوید

تـولد آمـــار
محسن نعمتی

چهل س�ال از پیروزی انقالب اسلامی ایران میگذرد و اقتصاد
کشور طی این سالها گردنههای سخت و ناهمواری را پشت سر
گذاشته که به زعم کارشناسان یکی از این گردنه ها ،بحث تنظیم
و اصالح روندها در بازار بوده اس�ت .در واقع از نیمههای انقالب
اسالمی و اواخر دهه  70بود که فکر تشکیل بازاری برای ساماندهی
مبادالت کاالها ایجاد شد و سرانجام با فراهم شدن شرایط در اوایل
دهه  ،80بورس فلزات تهران برای پای�ان دادن به قیمتهای دولتی
و س�ود هنگفت واس�طه ها ،در ش�هریور ماه س�ال  82راهاندازی شد.
در همین زمینه حجت االسلام غالمرضا مصباح�ی مقدم ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،توسعه بازار سرمایه کشور و راهاندازی بورس
کاالی ایران را یکی از دس�تاوردهای اقتصادی کشور پس از
انقالب اسالمی میداند که مشروح گفت و گوی «پیام
اقتصادی بورس کاال» با او را می خوانید.

 15س�ال از راهاندازی نخس�تین بورس
کاالیی در کشور میگذرد ،این بورس چه
نقشی در اقتصاد طی این سالها داشته
است؟
بورس کاالی ایران به عنوان بستری
شفاف و قانونمند ،ویژگیهایی دارد
که طی سالهای گذشته به رشد و
پیشرفت اقتصادی و تولید کشور
کمک ش�ایانی کرده اس�ت .در
وهله نخست ،س�ازوکار بورس
کاال به روشهای سنتی معامله
کاالها همچون سیستم حواله
و س�همیهای پای�ان داد که
همین اتفاق به حذف بخش
بزرگی از فس�ادها در بازار
کاالها منجر ش�د .در واقع
انتقال معامالت به بستری
ش�فاف و الکترونیکی که

8

9
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

آمار معامالت آن اعم از میزان عرضه ،تقاضا،
قیمت و کیفیت محصول ب�رای همگان در
دسترس است ،یک منبع اطالعاتی را برای
کشور فراهم کرده که امروز همه صنایع برای
تحلیل و معرفی ظرفیتهای صنعت خود از
این آمارها استفاده میکنند .این شفافیت
اطالعاتی در ش�رایطی است که در گذشته
هیچ آماری از معاملات کاالها و مواد اولیه
وجود نداشت؛ نه عرضه و تقاضایی مشخص
بود ،نه قیمتی به درستی کشف میشد و نه
نحوه فروش محصوالت به خریداران عیان
بود .به ای�ن ترتیب باید ق�در آمارهایی که
بورس کاال طی این س�الها به س�هولت در
اختیار هم�گان قرار داده اس�ت را بدانیم و
ب�رای ورود کاالها و ش�رکتهای جدید به
این بورس برای بزرگ ش�دن س�طح دایره
این اطالعات تالش کنیم .اما جدای از بحث
مهم ش�فافیت ،از دیگر ویژگیهای بورس،
پذیرش کاالهای اس�تاندارد است .در واقع
کاالیی که استاندارد نباشد قابل عرضه در
بورس نیست و به این ترتیب هر شرکتی که
محصولش در بورس عرضه میشود به نوعی
اس�تانداردهای کیفی را در تولید محصول
رعایت کرده است.
دس�تاورد دیگ�ری ک�ه ب�ورس کاال برای
اقتصاد به ارمغ�ان آورده ،رقابت اس�ت .ما
در معاملات بورس کاال ش�اهد یک رقابت
واقعی ،سالم و شفاف بین عرضه کنندگان و
تقاضا کنندگان هستیم که این رقابت باعث
میشود بهترین و واقعیترین قیمت شکل
بگیرد .در واقع بس�تر بورس این شرایط را
مهیا کرده که قیمتها برای تولیدکنندگان
قابل پیش بینی باشد که طبعا تولیدکننده
براس�اس این پیش بینی ها ،اقدام به تولید
میکند.
نکته حائ�ز اهمیت دیگ�ر این اس�ت که با
ورود دادوس�تد کاالها در بورس ،رانتها و
واسطههای پرنفوذ از مبادالت تا حد زیادی
حذف شده اس�ت .در واقع در گذشته یک
س�ری روابط به جای ضوابط و قانون برقرار
بود که امروز با شفاف شدن روند معامالت،
امکان تصرف در معامالت وجود ندارد.
همه این م�وارد از مزایای ب�ورس کاال برای
اقتصاد از نیمههای راه انقالب اسالمی بوده
است که باید با توجه بیشتر به ظرفیتهای
این بازار در راس�تای بین المللی شدن آن
حرکت کنیم.
دیدگاه ش�ما در خص�وص قیمتگذاری
کاالها چیست؟
اصوال قیمتگ�ذاری به ایج�اد رانت منتهی
میشود .رانت در جایی ش�کل میگیرد که
دو قیمت در بازار باش�د؛ یک قیم�ت بازار و

دیگری ،قیمتی اس�ت که دول�ت به صورت
دستوری و با هدف حمایت از مصرفکننده
تعیین کرده و به بنگاهها تکلیف میکند که
آن قیم�ت را رعایت کند .همی�ن دوگانگی
قیمت باعث میش�ود تا زمینه رانت و س�وء
اس�تفاده در بازار بروز کن�د و نظم معامالت
برهم بخورد .در سمت عرضه ،تولیدکنندگان
که اجبار به ارزان فروش�ی محصولش�ان را
دارن�د ،از می�زان عرضه خ�ود میکاهند تا
بتوانند بخش�ی از محصوالتشان را با قیمت
بازار به فروش برس�انند .از طرف دیگر عده
زیادی نی�ز به ص�ف خرید محص�ول ارزان
قیمت میروند و ب�ا ایجاد تقاض�ای کاذب،
التهاب در ب�ازار اوج میگیرد .به این ترتیب
تجربه نشان داده اس�ت که بازار هیچگاه با
قیمتهای مصنوع�ی و غیرواقعی به تعادل
نمیرسد و در این بین تولیدکنندگان ،مردم
و مصرف کنندگان نیز سودی نمیبرند .با این
تفاسیر در مورد عرضه کاالها در بورس باید
توجه کرد که عموما کاالها به مقدار کافی در
داخل کش�ور تولید میش�ود به این ترتیب

«معاملات حوالهای و س�همیه
بندی کاالها ،تقال کردن عدهای
برای گرفتن سهمیه به هر نحو،
فس�ادهای آش�کار و پنه�ان و
زی�ان توام�ان تولیدکنن�دگان
و مص�رف کنن�دگان ،تصویری
از ش�رایط س�خت تنظیم بازار
کاالهای اساسی و مواد اولیه در
سالهای نه چندان دور است؛ اما
از  15س�ال پیش به واسطه یک
تصمیم بزرگ در اقتصاد کشور،
بس�تری برای مبادل�ه کاالها و
تامین کاالهای اساس�ی و مواد
اولیه فراهم شد که حاصل آن در
چهلمین فجر انقالب اسلامی،
تولد ش�فافیت در اقتصاد ،رشد
تولید و توس�عه صنایع کش�ور
بوده است».

وجود بس�تری رقابتی و به دور از دس�تور،
یک ضرورت است و هیچ مکانیسم دیگری
نمیتوان همانند بورس کاال ،زمینه شفافیت
و رقابت معامالت را فراهم کند.
چرا همواره افرادی وجود دارند در مقابل
ورود برخ�ی کاالها به ب�ورس کاال مقاومت
میکنند؟
عدهای هستند که آشنایی نسبت به بورس
کاال ندارن�د که ب�رای این دس�ته ،آموزش
و فرهنگس�ازی الزم اس�ت .اما من اس�م
عمده افرادی که با معامالت کاالها در بورس
مخالف هس�تند را ویژه خواران میگذارم.
کسانی که س�عی دارند با ایجاد بنگاههای
انحص�اری و قدرت چانه زنی ب�اال ،اقدام به
ویژه خواری کنند در مواق�ع گوناگون و به
بهانههای مختلف ب�ه دنبال تضعیف بورس
هس�تند .این عده هم�واره بای�د مراقبت
ش�وند چراکه اگر به آنه�ا مج�ال دهیم با
اس�تفاده از تواناییهای مال�ی و اقتصادی
دارند به سرعت بازار را در انحصار خودشان
میگیرند.
نظر ش�ما درباره تش�کیل بازار مشتقه
ارزی چیست؟
کارب�رد اصلی بازارهای مش�تقه ،پوش�ش
ریسک است و مسلما اگر بازار مشتقه ارزی
در کش�ور ایجاد ش�ود ،اطمین�ان خاطری
ب�رای متقاضی�ان ارز و واردکنن�دگان و
صادرکنندگان در فعالیت هایشان به وجود
میآید .البته معتقدم که اس�تفاده از اوراق
مشتقه نیازمند یک ثبات نسبی در بازار ارز
است به طوریکه این ابزار میتواند ثبات در
بازار را بادوام تر کرده و ریسک فعالیتهای
اقتصادی در آینده را بیمه کند.
چش�م انداز ش�ما از آینده ب�ورس کاال
چیست؟
مطمئنا با توجه به تجربه  15س�ال گذشته،
باید گام به گام به س�مت تبدیل ش�دن به
مرجع قیم�ت برخی محص�والت باکیفیت
ایرانی در منطق�ه پیش رویم ک�ه ابزار این
اقدام ،بورس کاالی ایران است .برای تحقق
این مهم ،باید تولیدکنندگان اصلی و بزرگ
ما به طور مستمر اقدام به عرضه محصوالت
در تاالر داخلی و سپس تاالر صادراتی بورس
کاال کنند تا رفته رفته عرضه محصوالت با
کیفیت و با اس�تاندارد ب�اال از طریق بورس
کاال انجام شود و با بازاریابی الزم ،خریداران
خارجی برای خرید اقدام به ثبت س�فارش
در بورس کاالی ایران کنند .در پایان اینکه
اگر به ظرفیتهای داخلی باور داشته باشیم،
میتوانیم مسیر توسعه بورسهای کاالیی
دنیا که امروز مرجع تعیین نرخ بس�یاری از
کاالها در سطح جهانی هستند را برویم.

گفت و گو با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

به کنترل دستوری بازار
اعتـقـاد نـداریــم
«با تجربیات به دس��ت آمده در این س��ال ها ،باید
همواره اصول و قواعد اقتصادی را برای تنظیم اقتصاد
رعایت کنیم به طوریکه برای توسعه ،راهی جز رفتن
به سمت مکانیسم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در
اقتصاد نداریم ».این گفته حمیدرضا فوالدگر ،عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس است .فوالدگر
که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت
بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴مجلس شورای
اسالمی نیز است ،براین باور بوده که راهاندازی بورس
کاال یکی از نقاط عطف در ایجاد نظام بازار در اقتصاد
کشور به شمار میرود.
به گزارش «پیام اقتصادی ب��ورس کاال» وی گفت:
مکانیسم بورس کاال به شفافسازی و جذب سرمایه
به س��مت تولید کمک میکند ،از این رو در جریان
عرضه و معامله محصوالت مختل��ف در این بورس
نبای��د محدودیت ایج��اد کنیم ب��ه طوریکه عرضه
مواد در این بورس ب��ه افزایش رقابت پذیری بازارها
کمک میکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاس��خ به این
پرس��ش که چرا در ماههای اخیر ب��ا قیمتگذاری
برخی کاالها ،از اقتصاد رقابتی و س��ازوکار عرضه و
تقاضا فاصله گرفتیم؟ گف��ت :بله ما هم قبول داریم
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که در چندماه گذش��ته از اقتصاد رقابتی دور شدیم
اما این زمانها خاص و مقطعی اس��ت و بدون شک
تالش برای کنترل بازارها در یک برهه کوتاه از سوی
دولت انجام میشود.
فوالدگر توضیح داد :یک بار در  ۵س��ال پیش و بار
دیگر در چند ماه گذش��ته به دلیل نوسانات شدید
ارزی و شرایط تحریمی ،مسووالن مجبور به اتخاذ
تصمیماتی کنترلی شدند که رقابت صددرصدی را
از صنایع و بورس کاال گرف��ت؛ اما تکرار میکنم که
اهمیت جایگاه بورس کاال در اقتصادمان که شفافیت
بازارها و کشف واقعی و عادالنه قیمتها را به ارمغان
آورده ،برای همه پذیرفته ش��ده است اما در شرایط
بحرانی خ��اص بعضا تصمیمهایی ب��ه ناچار گرفته
میشود که روی اثرات این تصمیمها نیز بحث وجود
دارد .این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
تصریح کرد :نکته حایز اهمیت این است که در این
شرایط بحرانی نیز تصمیمها باید به گونهای گرفته
ش��ود که مصرفکننده اصلی و مردم مورد حمایت
قرار گیرند که به دلیل شفاف نبودن همه بخشهای
اقتصادی این موضوع نیز به سختی محقق میشود.
فوالدگر عنوان کرد که در ماههای گذش��ته پس از
قیمتگذاری بر روی چند کاال ،در آخر با برداشتن

سقف رقابت از معامالت بورس کاال ،تعادل به بازارها
برگشت و بازهم شاهد آن بودیم که مکانیسم بورس
کاال توانست کمککننده اقتصاد باشد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر
اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴مجلس بار دیگر
تاکید کرد :کنترل دستوری بازار مورد حمایت نیست
و ورود دولت در مواقع خاص نیز باید حداقلی باشد
به این ترتیب هیچ گاه روند قیمتگذاری و کنترل
دستوری بازار برای عموم کاالها رخ نمیدهد چراکه
دولتی ش��دن بازارها ،نتیجه مثبتی برای اقتصاد به
همراه نخواهد داشت.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س تاکید
کرد :بای��د از رویدادهای گذش��ته درس بگیریم تا
در سختترین ش��رایط هم قواعد اقتصادی را برای
پیادهسازی اهدافمان در تنظیم بازارها بکار گیریم؛ از
این رو بهترین ابزار برای تنظیم بازار براساس قواعد و
اصول اقتصادی ،بورس کاالست.
نمایده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت :باید
کشف قیمت کاال و محصوالت بهگونهای باشد که از
ناهنجاریهایی مانند قاچاق و رانت جلوگیری شود
و این مهم با عرضه محصوالت در بورس کاال محقق
خواهد شد.
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توگو با رییس هیات عامل ایمیدرو
گف 

تحول در صنعت فوالد

با توسعه ابزارهای مالی
رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است که با
معرفی ابزارهای مالی همچون قراردادهای
آتی برای محصوالت فوالدی ،امکان معامله
انواع این محصوالت با پوش��ش نوسانات
قیمتی و ب��رای تحوی��ل آین��ده فراهم
میش��ود که این اتفاق در بس��تر بورس
کاال میتواند یک تحول در صنعت فوالد
ایجاد کند.
توگ��و با «پیام
خ��داداد غریبپور در گف 
اقتصادی بورس کاال» با بیان اینکه تقویت
بورس کاال همواره در برنامههای مسووالن
اقتصادی از جمله ایمیدرو بوده است ،عنوان
کرد :بورس کاالی ایران در سالهای گذشته
توانسته با ایجاد بستری ش��فاف برای معامله
ان��واع محصوالت از جمله فوالد در راس��تای
رسیدن س��ود واقعی به تولید اثرات
ویژهای داشته باشد و

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

توگو با مدیرعامل بانکتوسعه صادرات ایران
گف 

نقش آزادسازی قیمتها

در دور زدن تحریم ها
رسم است كه كاالهاي خام و فرآورينشده مانند فلزات ،پنبه ،گندم ،برنج و ...در بورس كاال داد و ستدمي شوند .در ایران نیز بورس کاال
با بیش از  15سال سابقه در حالی پا به عرصه اقتصادی گذاشته که بي شك از مهمترين اهداف تاسيس این بورس ايجاد بازاري قانونمند،
شفاف سازي معامالت و قيمتها ،حذف واسطه گري هاي غيرضروری و مبادله آزاد كاال بين عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان است .در
رابطه با اهداف و ماموریتهای بورس کاالی ایران و نقش آن در اقتصاد کش�ور به گفت و گو با علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ایران و رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
به اعتقاد ش�ما چرا ب�ورس کاال در
اقتصاد ایران متولد شد؟

بورس کاال به موجب قوانین توسعهای در کشور برای
ایجاد ش��فافیت در بازارهای کاالیی و کشف قیمت
مناسب و آزادسازی قیمت محصوالت صنعتی و ایجاد
رقابت در این صنایع شکل گرفت .ابتدا بورس فلزات
تهران و سپس بورس کش��اورزی راهاندازی شد؛ اما
بورس کاالی کشاورزی حجم معامالت قابل توجهی
نداش��ت در حالی که بورس فلزات بورس فعالی بود
و معامالت آن رونق خوبی پیدا کرده ب��ود .از این رو
تصمیم گرفته شد تا این دو بورس با هم ادغام شوند و
در سال  1386به موجب ابالغ قانون بازار اوراق بهادار،
شرکت بورس کاالی ایران فعالیت خود آغاز کرد.
در ای��ن میان پ��س از نمایان ش��دن اث��رات واقعی
ش��دن قیمت فلزات برای بخش تولید کش��ور ،در
بودجه سال  ،1386بندی مبنی بر آزادسازی قیمت
محصوالت پتروش��یمی قرار گرفت؛ چراکه پیش از
این قیمتگذاری این محصوالت دولتی بود .به این
ترتیب آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی هم
از طریق بورس اتفاق افتاد .یعنی در بهمن ماه سال
 86اولین محصوالت پتروش��یمی در بورس کاالی
ایران پذیرفته شد و در سال  87بسیاری از محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال پذیرفته شدند و شفافیت
قیمت محصوالت پتروشیمی هم در بستر این بورس
اتفاق افتاد و رقابت و آزادسازی قیمتهای این کاالها
رقم خورد.
به بیان دیگر ،اگر صنعت پتروشیمی امروز در کشور
ما رش��د کرده و حجم صادرات قابل توجهی را از آن
خود کرده ،مرهون آن تصمیم است که محصوالت
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پتروش��یمی در بورس کاالی ایران پذیرفته شدند و
قیمت این محصوالت واقعی شد .با واقعی شدن قیمت
محصوالت صنعت پتروشیمی ،طرحهای توسعهای
بسیاری در این صنعت شکل گرفت .بخش خصوصی
در صنعت پتروشیمی فعال شد و شرکتهای فعال در
این حوزه وارد بورس اوراق بهادار شدند و حجم بازار
سرمایه ایران بزرگ شد .نهایتا با توسعه این صنعت
شاهد صادرات قابل توجه در این بخش هستیم که
در شرایط تحریم بخش قابل توجهی از ارز کشور را
که از جمله درآمد غیرنفتی است ،تولیدکنندگان این
صنعتتامینمیکنند.
در ح�ال حاض�ر حدود  15س�ال از
راهاندازی نخس�تین بورس کاالیی در کش�ور ما
میگذرد .اما گاهی اوقات مش�اهده میکنیم که
بورس کاالهنوزدرحالاثباتخوددر اقتصاداست
و مقاومتهایی در مسیر توسعه این بورس دیده
میشود.بهنظرشماریشهاینمقاومتهاچیست؟

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

تولیدکنندهمطرحمیشود.چراکهتولیدکنندهممکن
است از این کاهش قیمتها متضرر شود .به طور مثال،
دورانهایی را ش��اهد بودیم که عرضه کنندهها در
مقابل کاهش قیمت مقاومت داشتند .زمانیکه قیمت
نفتبه 30دالرکاهشیافت،طبیعتاقیمتفلزاتهم
در دنیا کاهش پیدا میکرد؛ بنابراین عرضه کنندهها
در مقابل افت قیمت مقاومت میکردند .در مقابل،
زمانیکه قیمتها افزایش مییابد ،عرضه کنندگان
به افزایش قیمتها عالقهمند هس��تند و در مقابل
خریداران نسبت به این افزایش قیمت از خود مقاومت
نشان میدهند .بنابراین بعضی از این مقاومتها به
مالحظات عرضهکننده و تولیدکننده ،مصرفکننده
و دستگاهها و نهادهای دولتی ذی ربط بر میگردد.
بطوریکهگاهیبرخیدستگاههایدولتیذیربطهم
در مقابل هر یک از این شرایط مقاومت دارند .بنابراین
زمانی که این شرایط تحت تاثیر نوسانات قیمتی به
وجود میآید معموال مقصر اصلی بورس کاال شناخته
میشود .به این ترتیب ،بورس کاال در شرایط مختلف
بازارها باید تالش کند که همه فعاالن صنایع اعم از
تولیدکننده و مصرفکننده و دستگاهها و نهادهای
دولتی ،طبیع��ت و ذات ب��ازار در افزایش و کاهش
قیمتها را بپذیرند .کما اینکه ما در بورس اوراق
بهادار هم این شرایط را داریم؛ در بازار سهام
نیز زمانی افزایش شاخصها اتفاق میافتد و
در زمانی دیگر شاهد کاهش قیمتها هستیم.
بنابراین متناسب با شرایط اقتصاد کشور و بازارهای
جهانی و تحت تاثیر نوس��انات ن��رخ ارز و در نهایت
تغییرات سودآوری بنگاه ها ،طبیعتا شاخص بورس
هم نوسان میکند که البته این نوسانات در بازار سهام
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و بین سرمایه گذاران بیشتر از بازیگران بورس کاال
جا افتاده است که باید این فرهنگ عمومی و پذیرش
نوسان در بورس کاال هم اتفاق بیفتد که البته زمان
بر هست.
با وجود آنکه بورس کاال برای فاصله
گرفتن از اقتصاد دولتی راهاندازی شده است چرا
بعضا مانند همین چند ماه پیش شاهد بازگشت
نرخهای دستوری در اقتصاد هستیم؟

البته باید این چند ماه گذشته را به عنوان یک دوره
استثنایی در نظر گرفت؛ چراکه در این برهه زمانی
شاهد نوس��انات زیادی در نرخ ارز بودیم که بخش
قابل توجهی از آن کاذب بود و پس از مدتی با کاهش
مواجه شد .در طول این مدت ،بخشی از این نوسانات
ارز ناش��ی از تحوالت سیاس��ی و اقتصادی بود که
توجیه پذیر اس��ت؛ اما بخش زیادی از این نوسانات
توجیه پذیر نب��ود و دالیل غیراقتصادی داش��ت و
ناشی از هیجانات کاذب ایجاد شده در بازار بود .در
آن شرایط بخشی از رشد قیمتها کاالها نیز ناشی از
نوسانات کاذب نرخ ارز بود .بنابراین باید آن دوران را
یک دوره خاص و استثنایی تلقی کرد که خوشبختانه
به س�لامتی از آن عبور کردیم .با ای��ن حال ،بورس
کاال ابزارهای متنوعی در اختی��ار دارد که میتواند
در ش��رایط مناسب و بس��ته به حجم تقاضا کاربرد
داشته باش��د و باید در چنین شرایطی از این ابزارها
بیشتر بهره برد.
آیا در س�الهای پیش رو این بازار
میتواند ب�ه مرجع قیمتی محص�والت مختلف
تبدیل شود؟

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

در دنیا تبدیل شویم.
چیست؟

چشم انداز شما از آینده بورس کاال

تصویری که من برای س��الهای آین��ده بورس کاال
تصور میکنم این است که یک رسالت بورس کاال باید
کشف قیمت منصفانه و رقابت پذیر باشد تا خریداران
خارجی در سطح منطقه کاالهای موردنظر خود را از
بورس کاالی ایران تامین کرده و قیمتهای موردنظر
خود را از این بازار اس��تخراج کنند .در داخل نیز هم
متقاضی و هم عرضهکننده باید احس��اس کنند که
میتوانند محصول را به راحتی و با قیمت منصفانه
در بورس معامله کنند که این نیازمند گسترده شدن
حجم عرضهها و تنوع کاالهاست .همچنین بورس
کاالی ایران باید محلی برای تامین مالی باش��د که
خوش��بختانه امروز به کمک ابزار معامالتی سلف و
س��لف موازی اس��تاندارد ،این هدف محقق شده تا
در کنار ب��ازار نقدی و معام�لات فیزیکی که هدف
آن شفافیت و کشف قیمت منصفانه است ،بازار
سلف به تامین مالی صنایع کمک کرده است و
تولیدکنندگان میتوانند از اوراق سلف استاندارد
موازی هم برای بازههای زمانی کوتاه مدت و هم
بلندمدت استفاده کنند .بنابراین بورس محلی
قانونمند اس��ت که دو طرف معامله در بورس به
منافع خود میرس��ند .چراکه از یک سو ،خیال
عرضهکننده راحت اس��ت که پول خود را طبق
ضوابط و به موقع دریافت میکند؛ مصرفکننده
هم مطمئن است که کاالی موردنیاز خود را با حجم
معین و کیفیت باال دریافت میکند .افزون بر این ،اگر
در یک معامله بین خریدار و فروشنده
هم اختالفی در بورس
ب��ه وج��ود بیاید،
میتوانند به هیات
داوری مراجع��ه
کنند که رأی
ای��ن هیات
قطعی و الزم
االجراست؛
بنابرای��ن
حق��و ق

مصرفکننده و تولیدکننده در بورس کاال تضمین
میشود و این از مزیتهای بورس کاالست.
به این ترتیب ،بورس کاال هم محل شفافیت و کشف
قیمت منصفانه است و هم محل رقابت و تامین مالی
است .ضمن اینکه ریسک معامله گران نیز در آن قابل
پوشش است؛ به ش��رط آنکه ابزارهای مشتقه را در
کاالهایی که امکان پذیر است ،راهاندازی کنیم .همه
این موارد ،کارکردهای بورس کاالست و فکر میکنم
بورس کاال با توجه به گسترش حجم معامالت آن که
در سالهای گذشته چندین برابر شده ،این قابلیت را
دارد که طی  10سال آتی در وظایف کارکردی خود
پیشرو بوده و با گس��ترش حجم معامالت و بزرگتر
شدن بازار متش��کل کاالیی کش��ور ،هم به تولید و
صادرات کمک کند و هم افزایش کیفیت در تولید و
استانداردسازی کاالها را به ارمغان آورد.

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

پایان تشریفات
مهدی حاجیوند
نگاهی به تاریخچه شکلگیری بورسهای
کاالیی نشان میدهد ،سابقه تشکیل این
بازاره�ا در جهان به ق�رن  19میالدی باز
میگردد .بر این اساس در کشور ما نیز در
راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم
توس�عه که مطابق ب�ا آنها ش�ورای عالی
بورس موظف ب�ه راهاندازی و گس�ترش
بورسهای کاالیی در ایران شناخته شده
بود ،بورس فلزات در ش�هریورماه ۱۳۸۲
(نخستین بورس کاالیی در ایران) و بورس
کاالی کشاورزی در ش�هریورماه ۱۳۸۳
آغاز به فعالیت کردند.
بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران (مصوب یکم آذرماه ۱۳۸۴
مجلس ش�ورای اسلامی) و ب�ا تصویب
شورای عالی بورس ،شرکت بورس کاالی
ایران در آذرم�اه  ۱۳۸۵با درهم آمیختن
سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و
سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی
تش�کیل ش�د و پس از پذیرهنویس�ی و
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برگزاری مجمع عمومی ،از مهرماه ۱۳۸۶
کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق
بهادار آغاز ک�رد که از آن زم�ان تاکنون
بیش از  11سال میگذرد .کارشناسان در
خصوص کارکردهای بورس کاال در اقتصاد
ملی به م�وارد مختلفی اش�اره میکنند
که در ای�ن زمینه رئیس مرک�ز مطالعات
راهبردی دانش�گاه تهران ،بورس کاال را
عاملی میداند که اجرای قانون و تعهدات
را به مبادالت کاالی کشور آورده است.
حذف تشریفات زمانبر و پر دردسر
ساسان شاهویسی ،رئیس مرکز مطالعات
راهبردی دانش�گاه ته�ران در گفت و گو
با «پیام اقتص�ادی بورس کاال» با اش�اره
ب�ه اه�داف ش�کلگیری ب�ورس کاال در
کش�ور گفت :ایجاد ب�ازاری قانونمند و
س�ازمانیافته جهت تس�هیل دادوستد
کااله�ا ،به حداقل رس�اندن تش�ریفات
زمانب�ر و س�رعت در انج�ام معامل�ه،
ساماندهی بازار از طریق مکانیسم ناظر
بر اجرای تعهدات و تضمین منافع طرفین
معامله و کش�ف ش�فاف قیمت کاالها بر
اس�اس تقابل عرضه و تقاض�ا و نیاز بازار
از جمله اهدافی اس�ت که بورس کاال در
کشور دنبال میکند.
شاه ویسی معتقد است ،حذف تشریفات
زمانبر و پر دردس�ر برای فروش یا خرید
محصوالت یکی از تحوالتی بوده است که
با راهاندازی بورس کاال محقق شد و فعاالن
بازارها از یک پروسه ناکارآمد به معامالت
الکترونیک رسیدند.
ب�ه گفت�ه وی ،یک�ی از مهمتری�ن
مش�خصههای بورس کاال در این سالها
این اس�ت ک�ه این بورس توانس�ته
به س�اختارمندی دادوستد کاال و
محصوالت در کشور تا حد زیادی

کمک کند؛ چراکه پیش از بهوجود آمدن
و راهاندازی بورس کاال ،بازار منس�جمی
برای مبادله محص�والت مختلف بهویژه
فلزات ،پتروشیمی و کشاورزی در کشور
وجود نداشت و خوشبختانه با راهاندازی
این بورس این روزها ش�اهد هس�تیم که
اقتصاد کشور نیز این انسجام را پذیرفته
و به رسمیت شناخته است.
این انسجام و ش�فافیت و باورپذیری که
توسط بورس کاال در اقتصاد کشور بهوجود
آمده در وهله نخس�ت مربوط ب�ه نظم و
قانون در مب�ادالت فیزیکی و نقدی بوده
و در مرحله بع�د به ابزاره�ای مختلف از
جمله ابزار مشتقه و قراردادهای گوناگون
ارتباط داشته است.
شاهویسی در خصوص اینکه چه نمرهای
را میت�وان به ب�وس کاال و تاثی�ر آن در
اقتصاد کش�ور از زم�ان راهان�دازی داد،
گفت :با توجه ب�ه عمر کوت�اه این بورس
که چیزی بیش�تر از یک دهه است ،نمره
قابل قبولی میتوان به فعالیت و اثرگذاری
آن در اقتص�اد و همچنین ایج�اد انگیزه
در تولیدکنن�دگان داد .ضمن این که این
کارنامه و قبولی ی�ا رد آن را نیز در قیاس
با س�ایر بازارها هم باید بررسی کنیم .به
هر حال ش�اید یکی از موضوعات بارز در
خصوص بورس کاال ،قابلیت رقابتپذیری
در این ب�ازار برای محص�والت و کاالهای
مختلف و نیز صنایع گوناگون است.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه
تهران افزود :توس�عه فعالیتهای بورس
کاال تاثیر متقابل و مفیدی بر سایر صنایع
دارد ،به عن�وان مثال زمان�ی که صنعت
خودروسازی بداند که میتواند مواد اولیه
خود را در بستری شفاف و رقابتی از طریق
ب�ورس کاال تامین کند و ای�ن موضوع به
خرید با کیفیت و باقیمت مناس�ب مواد
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اولیه منجر میشود؛ بنابراین خودروساز
مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس
کاال تامین میکند که این موضوع عالوه بر
این که مواد با کیفیت و با قیمت مناس�بی
را به این صنعت میرساند ،موجب از میان
رفتن داللی و کاهش هزینه تمام شده در
این صنعت میشود .ضمن این که خودروی
تولیدی به عن�وان محصول نهای�ی نیز با
کیفیت و قیمت مناسبی به دست مشتری
میرس�د و همه از ای�ن مزیت اس�تفاده
میکنند.
ای�ن اقتص�اددان تصری�ح ک�رد :البته با
وجود مزایای بیش�ماری ک�ه بورس کاال
برای اقتصاد کشور دارد و نمره قبولی که
میتوان برای این بورس به ثبت رس�اند،
ذکر ای�ن نکته نیز ضروری اس�ت که باید
تالش کنیم با آزادسازی و اجرای سیاست
خصوصیسازی در اقتصاد کشور ،از تداوم
مالکیت و مدیریت دولت در اقتصاد رهایی
پیدا کنیم تا هر چه بیش�تر شاهد کارایی
بازارهای کاالی�ی بهویژه ب�ورس کاال در
کشور باشیم.
به گفت�ه وی ،همانگونه که اش�اره ش�د
رقابتپذی�ری در ب�ورس کاال یک�ی از
مزایایی اس�ت که از زم�ان راهاندازی این

ب�ورس ایجاد ش�ده اس�ت؛ بنابراین باید
تلاش کنی�م ت�ا رقاب�ت می�ان بنگاهها
هر چه بیش�تر ش�دت بگیرد و ب�ا اعمال
سیاستهای ضدانحصاری ،کششپذیری
رقابت�ی را در اقتصاد کش�ور ایجاد کنیم
ک�ه در ای�ن می�ان ب�ورس کاال میتواند
ویترین این بستر رقابتی در کشور باشد.
بنابراین ب�ا توجه به موارد اش�اره ش�ده
باید تالش کنی�م با اس�تفاده از ابزارهای
موجود ،هم ش�رایط رقابتی را در اقتصاد
ایج�اد کنی�م و ه�م انحص�ار را کمرنگ
کنیم.
در این راس�تا بورس کاال به عنوان بازاری
شفاف به شرایط و پیشنیازهایی از جمله
باور به آزادسازی اقتصادی و حضور بخش
خصوصی در اقتصاد نی�از دارد که تحقق
این موارد میتواند به ایجاد رقابت بیشتر
در اقتصاد و رش�د س�هم ب�ورس کاال در
اقتصاد منجر شود.
شاهویسی گفت :بین رابطه مالی عمومی
و تحریکپذیری س�رمایه رابطه منظمی
وج�ود دارد .در ای�ن میان ش�فافیت در
عملکرد شرکتها و موسسات اقتصادی
معیار مناس�بی است و ش�اید بخشی که
بتواند در هندس�ه اقتصاد کش�ور در این

رابط�ه اثرگذار باش�د ،بورس کاال اس�ت،
چراکه این بازار میتواند به بهبود جریان
کسب و کار کمک کند و ذینفعان بیشتری
را به س�مت خ�ود ج�ذب کند .از س�وی
دیگر خالقیت ،قابلیت شفافیت ،منابع و
فرصتها و مزایایی این چنینی در بورس
کاال بروز مییابد و این ب�ورس میتواند با
الگوسازی مناسب و سیاستگذاری ،نقش
مهمی برای اقتصاد کشور بازی کند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانش�گاه
تهران در پایان گفت :با همه این تفاسیر،
ب�ورس کاال ب�ا وج�ود هم�ه ابزاره�ا و
جذابیتهایی ک�ه برای س�رمایهگذاران
میتواند داش�ته باش�د ،در صورتیکه به
ش�کلی ملی نه دولتی به آن نگاه ش�ود،
بس�تری امن خواه�د بود که س�رمایهها
برای ورود به آن نیاز به قانع شدن نخواهد
داشت .خوشبختانه این ظرفیت در بورس
کاالی ایران فراهم است و نگاهی به حجم
و ارزش معامالت این بورس که در دو سال
اخیر به رتبه اول بازار سرمایه تبدیل شده
و نیمی از ارزش ب�ازار نیز به آن اختصاص
دارد ،علاوه بر ج�ذب منابع س�رگردان
میتواند به اجرای خصوصیسازی واقعی
در اقتصاد ایران کمک کند.

معرفی و بررسی  5عامل و نمودار اثرگذار بر بازار 2019

جهش یا سقوط کامودیتیها؟
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حبیب علیزاده
با بسته شدن دفتر  ،2018سالی پر از تالطم در
حوزههای ژئوپلیتیک و تجارت به پایان رسید و
انتظار میرود در سال  2019نیز شاهد تحوالتی
در این حوزهها باش��یم .برآورده��ا حکایت از آن
دارند که چشمانداز بازارهای کاال نیز با تغییرات
س��ریعی همراه خواهد بود .طی سالهای اخیر،
عوامل بنیادی عرضه و تقاضا ،عامل اصلی حرکت
بازارهای کامودیتی به ویژه ب��ازار نفت بودهاند .با
این حال ،امروز تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر دیدگاه
سیاس��تگذاران و تصمیمس��ازان به سرعت در
حال افزایش اس��ت (این اتفاقی است که در دهه
 1970میالدی نیز ش��اهد بودیم) .روشن است
که جریانهای تجاری همچن��ان یکی از عوامل
مهم تحرک بازارهای کامودیتی خواهند بود ،اما
عوامل دیگری همچون تحوالت فناوری ،تغییرات
سیاس��ی و موانع تجاری نیز تاثی��ر فزایندهای بر
سطح قیمتها خواهند داشت .پیشبینی میشود
که میزان تقاضای نفت جهان برای نخستین بار
در سال  2019به بیش از  100میلیون بشکه در
روز برسد اما نگرانی درباره تغییرات آب و هوایی
و آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی همچنان
مطرح خواهد بود.
مارتین فرانکل رئی��س S&P Global Platts
در پیامی با اش��اره به اینکه در س��ال  2019باید
منتظر اتفاقات غیرمنتظرهای باشیم ،دیدگاه خود
را درب��اره وضعیت بازارهای کاال در س��ال جدید
تش��ریح کرد .همچنین وبس��ایت Investing
 Havenدر یادداشتی به معاملهگران بازارهای
کاال توصیه کرد که در س��ال جدی��د پنج نمودار
کاالیی را زیر نظر بگیرند .در این نوشتار ،پنج نکته
و پنج نمودار کاالیی مهم را مرور میکنیم.

پنج نکته
ریسکهای ژئوپلیتیک

در س��ال  2019ای��ن احتم��ال وج��ود دارد که
تنشهای ژئوپلیتیک در مهمترین منطقه تولید
انرژی جهان تشدید شود .در حال حاضر با اعمال
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،منطقه خاورمیانه
در بطن این تنشها قرار گرفته و با ریس��کهای
متعددی مواجه است .عربستان سعودی هم (به
عنوان بزرگترین تولیدکنن��ده نفت و بزرگترین
اقتصاد منطقه) اگر در اج��رای برنامه اصالحات
اجتماعی شکس��ت بخورد ،به نگران��ی دیگری
تبدیل خواهد ش��د .به دالیل مختل��ف اقدامات
و فعالیتهای دولتم��ردان ریاض زی��ر ذرهبین
کارشناس��ان سیاس��ی و فعاالن بازار انرژی قرار
دارد و نوع واکنش حکومت عربستان در برابر این
چالشها ،یکی از عوامل مهم تعیین قیمت نفت
خام در س��ال  2019خواهد بود .در همین حال،

معاملهگران از نزدیک مس��یرهای مهم صادرات
نفت خام منطق��ه از طریق تنگه هرم��ز و دریای
س��رخ را برای آگاهی از هرگونه اختالل احتمالی
تحت نظر دارند.
تح��ول در روابط روس��یه ب��ا آمریکا نی��ز یکی
از مس��ایل مهم ژئوپلیتیک در س��ال  2019به
ش��مار میرود .تضاد و ناس��ازگاری موجود بین
بزرگترین تولیدکننده انرژی جهان با بزرگترین
مصرفکننده نفت خ��ام جه��ان از زمان جنگ
سرد تاکنون سابقه نداشته است .روابط بین این
دو کش��ور از عوامل مهم اثرگذار بر بازارهای کاال
خواهد بود .یکی از اختالفات آمریکا با روسیه بر سر
این است که مسکو به سرعت در حال دستاندازی
و گس��ترش حضور خود در مناط��ق تحت نفوذ
س��نتی واش��نگتن در خاورمیانه اس��ت .مسکو
همچنین با تش��دید تحریمها و محکومیتها از
سوی اروپا و آمریکا مواجه است.
البته بازاره��ای کاال میتوانند ای��ن نگرانیها را
دور بریزند .گس��ترش هم��کاری بی��ن اوپک و
تولیدکنندگان غیراوپک به رهبری روسیه یکی
از مواردی اس��ت که موجب خوشبینی فعاالن
بازار است .با وجود تنشهای سیاسی بین برخی
تولیدکنن��دگان نفت خ��ام ،ای��ن مجموعه (که
 45درصد عرضه جهانی نفت خ��ام را در اختیار
دارد) نظم و توانایی خ��ود را در کاهش و کنترل
عرضه نش��ان داده است .در س��وی دیگر جهان،
تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا ت��ا حدودی
توانستهاند نگرانی بازار نسبت به احتمال کمبود
نفت خام به دلیل تنشهای سیاسی را رفع کنند.
در حال حاضر روزانه حدود  11میلیون بشکه نفت
خام در آمریکا تولید میشود و انتظار میرود این
رقم در سال  2019افزایش پیدا کند.

جنگ تجاری

در س��ال  2018تاثیر منفی بدتر ش��دن روابط
بین دو اقتصاد بزرگ جهان ب��ر بازار انرژی کامال
مش��هود بود .قیمت نفت خام به دلیل نگرانی از
کاهش تقاضا س��یر نزولی پیدا ک��رد .این وضع
همچنان ادامه دارد و ممکن است در سال 2019
بازارهای ال.ان.جی هم از آسیبهای آن در امان
نمانند .چین بزرگتری��ن مصرفکننده نفت خام
آسیاس��ت .پیش از آغاز تنشها ،می��زان واردات
نفت خام چین از آمریکا از طریق خریدهای نقدی
و قرارداد مدتدار تقریبا سه برابر شده بود .در ماه
ژوئن گذشته ،صادرات روزانه نفت خام آمریکا به
چین به مرز  450هزار بش��که رسید که  5درصد
کل واردات نفت چین بود .با این همه ،با تشدید
اختالفات تجاری بین دو کش��ور ،از ماه ژوئن به
بعد از این میزان کاسته شد و در حال حاضر نفت
آمریکا به دیگر مشتریان آسیایی این کشور صادر
میشود .انتظار میرود در سال  2019آمریکا نفت

بیشتری را به منطقه جنوب شرق آسیا صادر کند.
همزمان انتظار میرود پاالیشگاههای چین نیز
مشتریان تازهای در اروپا ،آفریقا ،کانادا و آمریکای
التین پیدا کنند .چین در ماه سپتامبر یک تعرفه
 10درصدی بر صادرات ال.ان.جی آمریکا وضع
کرد .حال مشتریان چینی به دنبال جایگزین در
میان عرضه کنن��دگان ال.ان.جی از خاورمیانه،
نیجریه ،آسیای جنوب شرقی و استرالیا هستند.
کارشناسان میگویند میزان تقاضای ال.ان.جی
چین رو به افزایش است ،بنابراین از دست دادن
بزرگترین مصرفکننده آسیا زیان بزرگی برای
تولیدکنندگان آمریکایی خواهد بود .اگر جنگ
تجاری بین چین و آمریکا تش��دید ش��ود ،همه
کامودیتیها از آن آسیب خواهند دید.

حمایتگرایی

سیاستهای حمایتگرایانه تاثیر زیادی بر بازار
فلزات دارن��د و انتظار میرود این روند در س��ال
 2019نیز ادامه داشته باشد .یک نمونه آشکار این
سیاستها ،تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه 10
درصدی بر واردات آلومینیوم است که به افزایش
قیمت این فلز در بازار داخلی این کش��ور منجر
شده اس��ت .تحریم شرکت روس��ال (بزرگترین
تولیدکنن��ده آلومینیوم جهان) نی��ز به افزایش
قیمتها کمک کرده اس��ت .جدای از سیاست
تجاری ،برخی اقدامات تش��ویقی آمریکا نیز به
افزایش تقاضای فلزات منجر شده است .اصالح
برخی مقررات و اصالح��ات در بخش مالیاتی به
افزایش فعالیت بخش تولید منجر شد به طوری
که ش��اخص انجمن ملی تولیدکنندگان آمریکا
در ماه ژوئن به رقم بیس��ابقه  63.6واحد رسید.
براس��اس گزارش پژوهش��ی این انجمن ،در ماه
اکتبر درصد تولیدکنندگان آمریکایی (از کوچک
تا بزرگ) که نس��بت به آینده خ��ود خوشبین
بودند ،به رقم  92.5درصد دست یافت.

گشودن جبهه جدید

ش��رکتهای ملی نفت برای افزایش کارآمدی
خود هر روز بیش از پیش درگیر معامالت نفتی
به شکل مستقیم میشوند .شرکتهای ملی
نفت در منطق��ه خاورمیانه
پیش��تاز ای��ن رون��د
هس��تند .شرکت
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تجارت بینالمللی عمان نخستین بازیگر منطقه
در این عرصه بود ک��ه ام��روز در مجموعهای از
فعالیتها (از نف��ت و فرآوردههای پاالیش��ی تا
محصوالت پتروش��یمی) در بازارهای آس��یایی
حضور دارد .ش��رکت تجاری آرامک��و دفتری در
سنگاپور افتتاح کرده است و قصد دارد به معامالت
نفتی بپردازد .سرمایهگذاری مشترک دو شرکت
سومو عراق و لیتاسکو روس��یه که سال گذشته
انجام شد ،نشاندهنده تمایل عراقیها به حضور
فعاالنهتر در بازارهای جهانی معامالت نفت خام
است .شرکت ملی نفت ابوظبی نیز با ایجاد یک
بازوی معامالتی تالش میکند تا بیشترین بهره
را از معامالت نفت خام ببرد .در مجموع ،حضور
بازیگران س��نتی در بازار معامالت رو به افزایش
است و ممکن است در س��ال  2019با تغییرات
گستردهای در صنعت معامالت روبهرو شویم.

فناوری

پیش��رفتهای نوین در عرصه فن��اوری موجب
افزای��ش کارای��ی در همه بخشه��ای صنعت
کامودیتیها ش��ده اس��ت .فن��اوری بالکچین
طالیهدار این روند است که ماهیت بازارها را تغییر
خواهد داد .امروز در س��ایه این فناوری ،اصالح و
مستندسازی معامالت فیزیکی با امنیت باالیی
انجام میش��ود .جایگزین ک��ردن پیگیریهای
فردی ،تلفنی یا کاغذی با فرآیندهای دیجیتال،
هزینههای معام�لات را کاهش میدهد .فرآیند
شناسایی سریع مشتری در س��ایه برنامه بسیار
امن مدیریت هویت فردی و شرکتی ،کار تجارت
با شرکای جدید را آس��انتر میکند .دسترسی

سریع و آسان به اطالعات مورد نیاز در بخشهای
تولید ،عرضه ،حم��ل و نقل و معام�لات بازار از
دیگر ویژگیهای مهم فناوری بالکچین در بازار
کامودیتیها به شمار میرود.

پنج نمودار

در مقال��ه  Investing Havenبه پنج نمودار
مهم اشاره و به معاملهگران توصیه شده که آنها
را زیر نظر بگیرند چون این نمودارها ،زمان تغییر
قیمت کامودیتیها و مسیر حرکت آنها در سال
 2019را نشان میدهند .بازارهای کامودیتی نه
تنها به خاطر پتانسیل باالی درآمدزایی بلکه به
دلیل مفهومی که ب��رای بازارهای جهانی دارند،
از اهمیت زی��ادی برخوردارند .ب��ه عنوان مثال،
عملکرد خوب بازارهای کاال ب��ه معنای افزایش
ریسک پذیری و سطح مطلوب تورم است.

نمودار تورم

براساس برآوردهای کارشناس��ان ،این احتمال
وجود دارد که تورم دور تازهای از افزایش را تجربه
کند« .شاخص تورم مارتین پرینگ» که در نمودار
زیر نشان داده شده است ،پیشبینی کارشناسان
را تایید میکند .در این نم��ودار ارتباط بین نرخ
تورم و قیمت طال از سال  1999تا  2018نشان
داده شده است .حقیقتی که در این نمودار نهفته
به این شرح است :پس از ثبت دو نقطه حضیض
در س��الهای  1999و  2001و دو نقطه اوج در
س��الهای  2008و  2010انتظار میرود که در
سالهای  2016و  2018نیز دو نقطه حضیض
به ثبت برسد که در این صورت ،تورم آماده دور
تازهای از افزایش نرخ خواهد شد .به بیان دیگر،
در سال  2019نرخ تورم شاهد روندی صعودی
خواهد بود و به دنب��ال آن ،قیمت طال و
بیشتر کامودیتیها نیز با افزایش قیمت
روبهرو خواهند شد.
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نمودار نفت خام

نمودار کشاورزی

نمودار قهوه

نمودار قهوه

قهوه یکی از محصوالتی اس��ت که در نمودار باال
(کشاورزی) به عنوان یکی از اجزا گنجانده شده
اس��ت .اما دلیل انتخاب آن به عنوان یک کاالی
واحد و اختصاص نمودار به آن این است که قیمت
قهوه از س��ال  1999ت��ا  2018از الگویی جالب
پیروی کرده که در شکل کامال مشهود است .تمام
موارد ذکر شده برای بخش کشاورزی برای قهوه
نیز صدق میکند .به احتمال زیاد در سال 2019
شاهد اوجگیری قیمت قهوه خواهیم بود.

نمودار تورم

نمودار کشاورزی

برآوردهای کارشناسان بر پایه نمودار زیر حکایت
از آن دارد که سال  2019زمان به نتیجه رسیدن
کاالهای کشاورزی است .در واقع الگوی مثلثی
بزرگی که طی  10س��ال گذش��ته شکل گرفته
است ،دو احتمال را پیشرو قرار میدهد :جهش
یا سقوط .بر اساس نمودار تورم ،احتمال جهش
قیمتها بیشتر از سقوط آنهاست .مسیر حرکت
قیمتها در سه ماه نخست سال  2019میتواند
مبنای مناسبی برای پیشبینی فراهم کند.

نمودار نفت خام

قیمت نفت خام از آغاز س��ال  2018در مجموع
روندی افزایشی به خود گرفت اما این روند تا سه
ماه پایانی سال گذشته متوقف شد به طوری که
قیمت نفت خام سبک آمریکا در پایان سال بیش
از  25درصد نسبت به آغاز سال کاهش پیدا کرد.
اما با ش��روع س��ال  ،2019قیمتها دوباره روند
صعودی به خود گرفتند .نمودار زیر نشاندهنده
مسیر حرکت قیمت نفت از سال  1999تا 2018
است.
برخی کارشناس��ان معتقدند ،همانند دورههای
 2008ت��ا  2009و  2014ت��ا  2015نفت خام
ش��اهد س��قوطی دیگر خواهد بود .ام��ا عدهای
میگوین��د ،تحوالت غیرمنتظره اخی��ر در بازار
ان��رژی جه��ان ،احتم��ال افزای��ش قیمتها را
تقویت کرده اس��ت .به عنوان مثال ،هماهنگی
تولیدکنندگان اوپ��ک و غیراوپک برای کاهش
عرضه یکی از عواملی اس��ت که این احتمال را
تقویت میکند.

نمودار پاالدیوم

نمودار پاالدیوم

بررسی برآوردهای کارشناسان و آمارهای موجود
نش��ان میدهد که روند حرکت قیمت پاالدیوم
صعودی است .طی  5س��ال گذشته بازار این فلز
با کمبود عرضه روبهرو بوده است (میزان کاهش
عرضه و کمبود پاالدیوم در س��ال  2018به 1.2
میلیون اونس رسید که عامل اصلی آن ،تقاضای
بخش خودروسازی بوده اس��ت) .در حال حاضر
بیشتر شاخصها از افزایش قیمت این فلز همگام
با طال خبر میدهند.

زیر و بم

آمار 10ماهه تاالر نقره ای
امید امانی
ارزش کل معامالت ب�ورس کاالی ایران در 10
ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی
و مالی با رش�د  75درصدی رو به رو شد و به
بیش از 1.527هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش «پیام اقتصادی بورس کاال» ،آمار
معامالتبازارفیزیکیبورسکاالیایراندر10
ماهه سال 97حاکی از آن است که در این بازار
و در مجموع بیش از  20میلیون و  119هزار تن
محصول به ارزشـی بیش از 664هزار میلیارد
ریال داد و س�تـد شد که نس�بت به مـدت
مشابه سال گذشته کاهش  6درصدی حجم و
رشد  72درصدی ارزش را تجربه کرده است.
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در این تاالر بیش از سه میلیون و  888هزار
تن وکیوم باتوم ،سه میلیون و  586هزار تن
قیـر 507 ،هزار و  70تن لوب کات 266 ،هزار
و  933تن گوگرد 62 ،هزار و  566تن روغن،
 25هزار و  260تن سالپس واکس و  37هزار
و  953تن عایق رطوبتی معامله شد .در تاالر
محصوالت پتروشیمی بورس کاال نیز طی 10
ماه امسال ،بیش از سه میلیون و 750هزار تن
محصول به ارزش بیش از  228هزار میلیارد
ریال داد و ستد شد که حجم و ارزش معامالت
این بازار رش�د  14و  89درصدی را نسبت به
مدت مشابه سال گذشتـه تجربه کرده است.
به این ترتیب در این ت�االر دو میلیون و 561
هزار و  859تن مواد پلیمری ،یک میلیون و
 187هزار و  658تن مواد شیمیایی و 1.250
تن گازها و خوراکها به فروش رسید.

تاالر کشاورزی
در  10ماه�ه س�ال  97و در ت�االر محصوالت
کش�اورزی یک میلیون و  935هزار و 378
تن محصول به ارزش�ی بال�غ بر  26ه�زار و
 454میلیارد ریال دادوس�تد شد که حجم و
ارزش معامالت این تاالر در مقایس�ه با مدت
مشابه سال گذشته با کاهش حجم  21و 3/2
درصـدی مواجه شد.
در این تاالر یک میلی�ون و  667هزار و 670
تن گندم 52 ،هزار و  70ت�ن روغن خام180 ،
هزار و  444تن ش�کر 22 ،هزار و  52تن جو،
یک هزار و  420تن خرما 3 ،ه�زار و  350تن
دانه های روغنی و  66ت�ن زعفران به فروش
رسیده است .همچنین مقدار یک میلیون و
 60هزار و  500عدد جوجه یک روزه گوشتی
نیز طی دوره س�ال  1397مورد معامله قرار
گرفته است.

تاالر صنعتی و معدنی
آم�ار معامالت ت�االر محص�والت صنعتی و
معدنی نیز نش�ان می دهد که طی  10ماهـه
امس�ال 6 ،میلیون و یک هـزار و  984تـن
محصول به ارزش بیش از  235هزار میلیارد
ریال مورد داد و ستد قرار گرفت که ایـن تاالر
کاهش حجم  13/7و رشد  50درصدی ارزش
معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته
را تجربـه کرد .
در این تاالر پنج میلی�ون و 127هزار و 638
تن فوالد 191 ،هزار و  500تن آهن اسفنجی،
 175هزار و  35تن مس ،چهار هزار و  660تن
کنسانتره مولیبدن معامله شد .همچنین114
تن طال به ارزش بی�ش از  389هزار میلیون
ریال در این تاالر مورد معامله قرار گرفت.

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی
همچنین طبق آمار 10ماهه بیش از 8میلیون
و 373هزار و 963تن محصول به ارزش بیش
از  170ه�زار میلیارد ریال در ت�االر فرآورده
های نفتی به فروش رس�ید که حجم و ارزش
محصوالت معامله شده در این تاالر به نسبت
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 3
و رشد  119درصدی را تجربه کرد.

بازار فرعی
حجم معامالت ب�ازار فرع�ی طی مدت
مذکور  57ه�زار و  560ت�ن محصول به
ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال مورد
داد و س�تد قرار گـرفت کـه ایـن تاالر
کاه�ش  58درصـدی حجم و رش�د 12
درصـ�دی ارزش معامالت نس�بت بـه
مـدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد.

بازار مشتقه
همچنین آمار معامالت قراردادهای مشتقه
بورس کاالی ای�ران بیانگر آن اس�ت که در
مجموع در این بازار  13میلیون و  497هـزار
و  704ق�رارداد به ارزش بی�ش از  799هزار
میلیارد ریال منعقد ش�د که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رشد  320درصدی حجم
و  67درص�دی ارزش معامالت را نش�ان می
دهد.
به این ترتیب از ابتدای امس�ال تا پایان دی
ماه بیش از  13میلی�ون و  482هزار قرارداد
آتی به ارزش بیش از  798هزار میلیارد ریال
منعقد ش�د که نس�بت به مدت مشابه سال
گذش�ته با رش�د  325درصدی حجم و 67
درصدی ارزش رو به رو شده است  .در ایـن
مدت همچنین 15هزار و 326قرارداد اختیار
معاملهمنعقدشد.
بازار مالی
همچنی�ن در  10ماه�ه امس�ال و در بازار
مالی ب�ورس کاال که ش�امل اوراق س�لف
موازی استاندارد ،گواهی سپرده کاالیی و
صندوق سرمایه گذاری است ،بیش از یک
میلیارد و  996میلیون و  897هزار قرارداد
به ارزش بی�ش از  63هزار میلی�ارد ریال
منعقد ش�د که حجم و ارزش قراردادهای
این بازار نیز در مقایس�ه با  10ماهه س�ال
 96با رشد چشمگیر  265و  589درصدی
مواجه شد.
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شمارش معکوس برای راهاندازی قرارداد اختیار معامله طالی سرخ

زعفران آپشندار میشود

معامالت اختیار معامله برای اولین بار در بازار سرمایه در
 24آذر ماه سال 1395در بورس کاالی ایران با دارایی پایه
سکه طال راهاندازی شد .در ابتدای راهاندازی تنها امکان
دادوستد اختیارمعامله خرید سکه طال فراهم شده بود که
با توجه به استقبال گسترده فعاالن بازار از این معامالت،
امکانمعاملهاختیارمعاملهفروشسکهطالنیزایجادشد.
مهمترین کارکرد اختیار معامله همانند قراردادهای آتی،
فراهم کردن امکان پوشش ریسک نوسانات قیمت است،
بطوریکه از قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی به
عنوان دو خویشاوند نزدیک به هم یاد میشود .خاستگاه
هر دو ابزار مالی ،قراردادهای اختیار و آتی ،با گروهی از
محصوالت کشاورزی از قبیل غالت گره زده شده است.
برخی معتقدند که استفاده از قرارداد اختیار معامله به
 350سال پیش از میالد باز میگردد ،هنگامی که ارسطو
در کتاب خود داستان تالس را نقل میکند ،یک فیلسوف
و ریاضیدانی که فرصتی برای خود ایجاد میکند و حق
استفاده از کارگاههای روغن کشی زیتون را قبل از یک
فصل پر محصول ،خریداری میکند .بنابراین استفاده از این ابزار جهت پوشش
ریسک نوسانات قیمتی محصوالت کشاورزی سابقهای بس دراز دارد.
در همین راستا بورس کاالی ایران پس از راهاندازی موفقیت آمیز معامالت گواهی
سپرده زعفران در سال قبل و سپس راهاندازی قراردادهای آتی زعفران در اوایل
س��الجاری ،درصدد راهاندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران است .با توجه
به استقبال بینظیر از قراردادهای آتی زعفران و با بررسیهای انجام شده به نظر
میرسد که راهاندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران نیز به دلیل جذابیتهای
خاص این ابزار مورد استقبال قرار خواهد گرفت .راهاندازی معامالت قراردادهای
اختیار معامله زعفران عالوه بر ایجاد ابزاری جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت
منجر به متنوع ش��دن ابزارهای مالی در بورس کاالی ایران و در نتیجه افزایش
عمق و کارایی س��ایر بازارهای معامالتی زعفران در بورس کاالی ایران از جمله
قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران میشود.

مفهوم قرارداد اختیار معامله

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

مزایای و کارکردهای قراردادهای اختیار معامله

اولین کارکرد قرارداد اختیار همانطور که بیان شد ،ابزاری جهت پوشش ریسک

است .با راهاندازی قرارداد اختیار معامله زعفران این امکان بوجود میآید که افرادی
که خواهان ریسک کمتری هستند ،ریسک خود را به کسانی که ریسک پذیری
باالتری دارند منتقل نمایند .با توجه به اینکه این بازار در تخصیص مجدد ریسک
بین س��رمایهگذاران تاثیر زیادی دارد ،هیچ کس مجبور بـه تحمل یک س��طح
ناخوشایندی از ریسک نیست .بنابراین کشاورزان و فعاالن بازار مشتقه که توان
تحمل ریس��ک قراردادهای آتی زعفران یا بازار گواهی سپرده زعفران را ندارند،
میتوانند وارد بازار قراردادهای اختیار معامله زعفران شوند .این موضوع در خصوص
قراردادهای اختیار معامله سکه طال کامال مشهود بود.
دومین مزیت قراردادهای اختیار معامله وجود اهرم معامالتی است .با توجه به
اینکه در زمان ورود به قرارداد اختیار معامله نیاز به ارائه کل ارزش قرارداد یا تحویل
کاال به طرف مقابل نیست ،بطوریکه دارنده اختیار تنها قیمت اختیار را میپردازد
که به مراتب کمتر از قیمت دارایی پایه قرارداد است و واگذارکننده اختیار نیز تنها
درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان وجه تضمین تودیع میکند ،امکان استفاده از
اهرم معامالتی فراهم میشود و افراد میتوانند چند برابر سرمایه فعلی خود وارد
معامله شوند.
در خصوص قراردادهای اختیار معامله زعفران نیز الزم به ذکر است که هزینههای
معامالتی پایینتری نسبت به بازار قرادادهای آتی زعفران دارد ،دلیل این موضوع
نیز این نکته است که کارمزدهای معامالتی قراردادهای اختیار معامله براساس
ارزش معامالتی قرارداد محاسبه و اخذ میشوند نه ارزش اعمال قرارداد که این
موضوع نقش زیادی در کم بودن کارمزدهای قراردادهای اختیار معامله زعفران
خواهد داشت.
عالوه بر موارد فوق با توجه به تکمیل بودن زیرساختهای معامالتی قراردادهای
اختیار معامله ،به دلیل فعال بودن قراردادهای اختیار معامله س��که طال ،امکان
معامله قراردادهای اختیارمعامله زعفران از طریق سامانه برخط برای تمامی فعاالن
بازار مشتقه بورس کاالی ایران فراهم است .امکان معامله برخط به طور حتم نقش
مهمی در راهاندازی موفقیت آمیز قراردادهای اختیار معامله زعفران و استقبال
فعاالن از این بازار خواهد داشت.
تمامی شرکتهای کارگزاری بورس کاالی ایران که مجوز معامالت مشتقه را دارند
میتواند خدمات مربوط به معامالت قراردادهای اختیار معامله را به مشتریان خود
ارائه نمایند و در این خصوص نیاز به اخذ مجوز جدید نیست.

معامله زعفران  3سال ایران

در  10ماه

از ابتدای سال تا پایان دی ماه1188تن زعفران در بازارهای بورس کاال دست به دست شده است
ساناز صمدی
بررس��ی آمار معامالت زعفران در ب��ورس کاالی
ایران حاکی از آن اس��ت که از ابتدای سال 1397
تا پایان دی ماه ،در س��ه بخش معامالت فیزیکی،
گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی در مجموع
رقمی معادل بیش از ی��ک میلیارد و  188میلیون
گرم معادل  1188تن زعفران معامله ش��ده است.
این حج��م از محص��ول طالی س��رخ در حالی در
تاالر نقرهای مورد معامله قرار گرفته است که عدد
قابل توجهی در بازار زعفران محسوب میشود و با
برآورد تولید ساالنه  350تنی زعفران در ایران ،در
بازارهای فیزیکی ،گواهی سپرده کاالیی و معامالت
قراردادهای آتی در مجموع معادل گردش حدود
 3.4برابری کل زعفران تولیدی سال 1397در کل
کشور و به عبارت بهتر معادل کل تولید کشور طی
سه سال است.
بررس��ی آمارهای معامالتی ب��ورس کاالی ایران
حاکی از آن است که در بازار فیزیکی در حالی بیش
از  66تن محصول مورد معامله قرار گرفته که این
رقم در دوره مشابه سال گذشته 125کیلوگرم بوده
است .بطوریکه ارزش معامالت طالی سرخ در بازار
نقدی از رقم  6میلیارد و  506میلیون ریال سال 96
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به بیش از  3781میلی��ارد و  413میلیون ریال در
سال جاری افزایش یافته است.
براساس این گزارش ،معامله این میزان طالی سرخ،
14درصد از ارزش کل بازار محصوالت کشاورزی
بورس کاال را به خود اختصاص داده است( .نمودار )1
تفکیک معامالت طالی س��رخ در ب��ازار فیزیکی
نش��ان میدهد که زعف��ران رش��تهای درجه یک
(پوشال مرغوب) با سهم 26درصدی بیشترین سهم
را به خود اختصاص داده و پس از آن سبد زعفران
س��هم  25درصدی را در اختی��ار دارد .همچنین
زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی) سهم
 24درصد در رتبه س��وم معامالت زعفران در بازار
فیزیکی قرار گرفته است(.جدول )1
همچنین ارزش معامالت زعفران در بازار فیزیکی
به تفکیک اس��تان تولیدکننده حاکی از آن است
که خراس��ان رضوی ح��دود  94درص��د از ارزش
کل معامالت را کس��ب کرده و  6درصد مابقی نیز
به اس��تان خراس��ان جنوبی تعلق دارد( .نمودار و
جدول )2
براس��اس آمارهای موجود ،در بازار گواهی سپرده
کاالیی نیز تا پای��ان دی ماه امس��ال معاملهگران
تعداد  22میلیون و  837هزار و  767گواهی سپرده
زعفران را طی  51ه��زار و  700دفعه معامله ،از دو

انبار زرین زعفران مش��رق زمین و سازمان تعاونی
روس��تایی معامله کردند ک��ه ارزش این معامالت
به رقم��ی بی��ش از  2305میلی��ارد و  13میلیون
ریال رسید.
در میان نمادهای معامالتی در ای��ن بازار زعفران
نگین تحویلی انب��ار زرین زعفران مش��رق زمین
با ارزش معامالت��ی بی��ش از  2021میلیارد ریال
و با س��هم  88درصدی ،بیش��ترین حجم و ارزش
معامالت را به خود اختصاص داده اس��ت( .جدول
و نمودار )3
بررس��ی عملکرد  10ماهه منتهی به  30دی ماه
سال جاری بورس کاالی ایران در بازار مشتقه نشان
میدهد که معاملهگران در ای��ن مدت در مجموع
 11میلیون و  1550ق��رارداد آتی زعفران نگین و
رشتهای را به ارزش  151هزار و  769میلیارد و 560
میلیون ریال منعقد کردند .طی ای��ن بازه زمانی،
قراردادهای آتی زعفران نگی��ن بیش از  150هزار
و  939میلیارد و  930میلیون ری��ال از کل ارزش
معامالت بازار مشتقه زعفران را به خود اختصاص
داده است .در جریان این معامالت 80 ،هزار و 318
قرارداد آتی زعفران رشتهای منعقد شده و بیش از
 10میلیون و  921هزار ق��رارداد مابقی نیز بر پایه
دارایی زعفران نگین بوده است( .جدول )4
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نمودار 1

جدول 1.آمار معامالت زعفران در بازار فیزیکی

نمودار 2
جدول  .2آمار معامالت گواهی سپرده زعفران به تفکیک استان تولیدکننده

جدول  .3جزییات آمار معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران

نمودار 3

جدول  .4آمار معامالت قراردادهای آتی زعفران

گفت و گو با رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي کل كشور

خوشحالــی زعفــرانکــاران

ارزشمند است

خارجی ها طرفدار سایت انگلیسی بورس کاال شده اند
سودابه کیوان فر
چرا با توجه به تولید بی�ش از  ۹۰درصد زعفران
جهان در ایران ،همچنان اس�پانیا تعیینکننده
قیمت زعف�ران در جهان اس�ت؟ این مهمترین
سوالی است که در خصوص بازار زعفران ایرانی
مطرح اس�ت .چراکه ایران به عن�وان بزرگترین
تولیدکننده زعفران جایگاه مناس�بی در سهم
از تجارت جهانی زعف�ران ندارد .علاوه بر این
محصول زعفران در کش�ور با نوس�انات قیمتی
مواجه بوده و همواره در اختی�ار دالالن و برخی
از صادرکنندگان بوده اس�ت .به ط�وری که این
واسطهها در زمان افت قیمت محصول سودهای
کالنی به جیب میزنند .در اوایل خرداد  ۹۷پس
از گذشت  ۱۰س�ال از راهاندازی قراردادهای آتی
سکه ،معامالت آتی زعفران به منظور شفافیت
قیمتی،پوششریسکنوساناتقیمتوهمچنین
کوتاه نمودن دست دالالن از این بازار
در بورس کاال راهاندازی ش�د .در
رابطه با مزایای معامالت زعفران
در بورس کاالی ایران به گفتو
گو با حمیدرضا برادران ش�رکا
پرداخته ایم .وی که اقتصاددان
و کارشناس ارش�د اقتصادی و
اس�تاد بازنشس�ته
د ا نـش�ـکـد ه
دانشگاه عالمه
طبـاطبـایـی
است ،معاون
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رییس جمهوری ای�ران در دولت هفت�م بوده و
عنوان ریاس�ت و معاون�ت اقتصادی س�ازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور ،ریاست و دانشیار
دانشکدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطباییودبیر
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فلوریدا ایاالت
متحده آمریکا را در کارنامه کاری خود دارد.
ش�رکا در بیان مزایای راهان�دازی معامالت آتی
زعفران اظهار داش�ت :راهان�دازی این معامالت
برای تولی�د و مصرفکنن�ده به ط�ور همزمان
مزیتهای زیادی دارد که اصلیترین آن ،پوشش
ریس�کهای قیمتی اس�ت .هنگام�ی که یک
تولیدکننده میتواند از ام�روز محصول را برای
آینده با قیمتی مناسب به فروش برساند ،عالوه
بر اینکه انگیزه وی برای افزایش تولید دو چندان
میشود ،از افت قیمت زعفران در زمان برداشت
محصول تحت تاثیر اقدامات داللها نیز در امان
میماند .البته مصرف کنن�دگان نیز که از قیمت
زعفران در آینده اطمین�ان ندارند ،میتوانند از
امروز به مق�دار نیاز و با قیمتی مش�خص خرید
نمایند و به این ترتیب آنها نیز از نوسان قیمت در
آیندهبیمهمیشوند.

خارجیها طرفدار سایت انگلیسی بورس
کاال

وی در خصوص میزان موفقی�ت بورس کاال طی
گذش�ت یکس�ال از زمان راهان�دازی معامالت
زعفران گفت :از زمان راهاندازی معامالت زعفران
در بورس کاال مدت زمان زیادی نمیگذرد و نباید
توقع داشت که این بازار بتواند در طول یکسال
کل مشکالت قدیمی بازار زعفران را حل کند .اما
در همین مدتی ک�ه از آغاز فعالیت این معامالت
میگذرد ،این بازار در واقعیسازی قیمت زعفران
در ایران اثرات بس�یار مثبتی داش�ته و با توجه
به اینکه کشورهای هدف ما هم از طریق سایت
انگلیس�ی بورس کاالی ایران به آمار معامالت و

قیمتهای کشف شده دسترس�ی دارند ،تاثیر
مهمی در شفافسازی قیمتها در سطح جهانی
هم داش�ته اس�ت .وی با ابراز امیدواری نسبت
به اینکه این رون�د صعودی در رون�ق معامالت
زعفران در بورس کاال ادامه دار خواهد بود ،افزود:
امیدواریم این رون�د ادامه یاب�د و در آینده این
بورس از محص�ول زعفران به هم�ه محصوالت
کشاورزیکهبهویژهازجنبهصادراتیبرایکشور
اهمیت دارند ،فراگیر شود .چراکه معامله از طریق
بورس،درحوزهکیفیتمحصولتحویلیاطمینان
خاطری را برای خریدار خارجی ایجاد میکند و
قطعا در جهانیسازی محصوالت کشاورزی ایران
و در سالهای آتی در حوزه برندسازی خیلی به
کشور کمک خواهد کرد.

استقبال جوانان از قرارداد آتی زعفران

شرکا در خصوص میزان اس�تقبال فعاالن بازار
زعفران از معامالت آتی ب�ورس کاال اظهار کرد:
در بازار آتی در حالی زعف�ران به عنوان دومین
کاال پذیرش ش�ده و معامله میش�ود که شور و
شوق خوبی هم در این بازار از سوی معامله گران
و سرمایه گذاران قابل مشاهده است؛ بطوریکه
حتی شنیده ام که خیلی از جوانان عالقه مندی
خود را ب�رای ورود به ای�ن بازار نش�ان داده اند.
به گفته این اقتصاددان ،معاملات قراردادهای
آتی زعفران شرایطی را فراهم میکند تا جلوی
نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و در بازارسازی و
بازاریابی این کاال در آینده موثر باشد.

ارزشمندی خوشحالی زعفرانکاران

این اس�تاد اقتصاد با بیان اینکه هنوز بس�یاری
از کش�اورزان از مزایای راهاندازی معامالت آتی
زعفران اطلاع کافی ندارند ،گف�ت :تا جایی که
اطالع دارم کشاورزان علی رغم اینکه شاید هنوز
از مزایای این بازار مطلع نباشند ،از این روندی که
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در پی شفافیت قیمتی در بازار زعفران به کمک
بورس ایجاد شده ،خوشحال هستند و ما در طول
یکسالاخیربهکمکبورسکاالتوانستیمقیمت
محصول را به قیمت واقعی آن نزدیک کنیم.
وی ادامه داد :گرچه در این رابطه راهی طوالنی در
پیشروداریمکهامیدواریمباهمکاریهمهدست
اندرکاران بازار زعفران اع�م از تولیدکنندگان،
توزیع کنندگان و صادرکنندگان بتوانیم به نقش
کامل و واقعی بورس کاال در سطح بین المللی نیز
دست یابیم .شرکا تاکید کرد :طبیعی است که با
در اختیار داشتن سهم حدود 90درصدی از حجم
تولید زعفران در جهانی ،باید مرجع قیمتی این
محصول را نیز در اختیار داشته باشیم .چون تمام
دنیا قبول دارند که ایران تولیدکننده عمده و اول
زعفران جهان است و براساس منطق ،حق ماست
که بتوانیم به کمک بورس کاال مرجع قیمتی دنیا
باش�یم .وی در خصوص اینکه چرا تاکنون ایران
نتوانستهمرجعیتقیمتهایجهانیرادراختیار
خود بگیرد ،تصریح کرد :اگر تاکنون به این مهم
دس�ت نیافته ایم ،متاس�فانه کم کاری از جانب
خودمان بوده است .در این راستا ،در کنار انجام
مطالعات بازار ،بازارسنجی ،بازارسازی R&D ،و
تبلیغات ،حضور در مجامع و نمایشگاههای بین
المللی ،بورس کاال نیز میتواند با ایجاد شفافیت
قیمتی مرجعیت قیمتی را به دست بگیرد .در این
صورت ارزش افزوده باالیی برای کشور و فعاالن
حوزه زعف�ران ایجاد خواهد ش�د و فرصتهای

ش�غلی جدیدی را به وجود خواهد آورد و ایران
را به جایگاه واقع�ی خود در ب�ازار این محصول
میرساند.

راهاندازی فدراسیون زعفران

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید کرد:
البتهبندهمعتقدمیکیازبخشهاییکهمیتوانیم
اقدامات توس�عهای زی�ادی در آن انجام دهیم،
در حوزه تولید محصوالت کشاورزی و صادرات
آن است که میتوان از بستر بورس برای توسعه
آنها بهره برد؛ چراکه ای�ران در حوزه محصوالت
کش�اورزی قابلی�ت رقابتی زی�ادی را ب�ا دیگر
کشورها در اختیار دارد .در این رابطه ،پیشنهاد
بنده این اس�ت ما مثل بس�یاری از کش�ورهای
موفق دنیا نیازمند راهاندازی فدراس�یونی برای
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران هستیم
تا به کمک آنها اقدامات توس�عهای بیش�تری را
به کمک بخش خصوصی انجام دهی�م .البته به
این معنا نیس�ت که نمیخواهیم از دولت کمک
بگیریم؛ بلکه ممکن اس�ت همین فدراسیونها
در روند اموری که به آنها واگذار میشود ،بتواند
از تس�هیل گری و نق�ش حمایتی دول�ت بهره
بگیرد .چراک�ه گاهی بخش خصوص�ی نیازمند
دریافت تس�هیالت و یا تصوی�ب قوانین جدید
در مجلس بوده و در این موارد ،پیش�رفت امور و
انجام اقدامات توسعهای به نقش و حمایت دولت
وابسته است .شرکا با تاکید مجدد بر اینکه عرضه

زعفران در بورس و راهاندازی تشکلها هم به نفع
بخش خصوصی و هم به نفع دولت اس�ت ،گفت:
دولت با ارتباطی که با این تشکل برقرار میکند،
میتواند نقطه نظرات فدراسیون تولیدکنندگان
و نیز فدراسیون صادرکنندگان را دریافت کند.
بر همین اس�اس ،تصور میکنم با توجه به اینکه
زعفران یکی از محصوالت اس�تراتژیک و ملی
ایران محسوب میشود ،ایجاب میکند که چنین
تشکلی را داشته باشیم و بتوانیم قدمهای بزرگی
را در زمین�ه بهب�ود وضعیت زراع�ی محصول،
بهکارگیری سیس�تمهای جدید کاشت ،داشت
و برداش�ت و ازدیاد برداش�ت در واحد سطح در
فدراسیون تولیدکنندگان برداریم .به گفته وی،
در فدراس�یون صادرکنندگان نیز میتوانیم در
حوزه  R&Dو برندسازی زعفران ایرانی در دنیا
اقدام کرده و در ارتباط با کش�ورهای مقصد ،به
صادرکنندگانبیشترکمککنیم.
شرکا اظهار کرد :با توجه به اینکه حدود 90درصد
از کل تولی�د زعفران در جه�ان در اختیار ایران
اس�ت ،به کمک بورس کاال و این فدراسیون ها،
میتوانیم به همین نسبت از صادرات زعفران دنیا
و عایدات ناشی از آن را نیز به کشورمان اختصاص
دهیم .ضم�ن اینکه میت�وان به س�مت تولید
محصوالت جانبی زعفران حرکت کرد تا در دنیا
عالوه بر خواص و کاربرده�ای خوراکی زعفران،
حوزه دارویی آن نیز هم به مردم کشورمان و هم
به مردم دیگر کشورها شناسانده شود.

تضمین خرید یا قیمت
کدام بهتر است؟

"احتمال کاهش تولید گندم در س��ال آینده".
این رخدادی است که فعاالن حوزه کشاورزی
برای تولید این کاالی استراتژیک در سال آینده
پیشبینی میکنند .علتش هم این اس��ت که
کش��اورزان میگویند نرخی را که دولت برای
خرید تضمین��ی گندم در س��ال آینده تعیین
کرده اس��ت ،همردیف با نرخ تورم نیست و اگر
کشاورزان قرار باش��د گندم خود را مطابق نرخ
تضمینی اعالم شده توس��ط دولت بفروشند،
برایش��ان صرف نمیکند و بهتر اس��ت بجای
کاشت گندم ،یا محصول دیگری بکارند و یا این
که زمین خود را بایر رها کنند.
در مقاب��ل اما برخی کارشناس��ان عنوان کرده
اند همین نرخی را هم که برای خرید تضمینی
گندم در س��ال آینده تعیین ش��ده ،زیاد است
و دولتم��ردان هر چقدر دخ��ل و خرج بودجه
س��ال آینده را جابهجا کنند ،از این رقم بیشتر
نمیتوانند به کش��اورزان بابت خرید تضمینی
بدهند.
بر این اساس خرید تضمینی که روزی قرار بود
دستگیر دولت و کشاورزان باشد ،حاال به محل
مناقش��های برای طرف عرضه و تقاضا تبدیل
شده است.
از این رو نگاهی به جزئیات طرح خرید تضمینی
بیانگر این موضوع است که براساس این طرح
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هر س��اله دولت مکلف اس��ت برای محصوالت
کش��اورزی قیمتی را اعالم کند که طبق آن ،با
پایان یافتن سال زراعی محصوالت را با قیمت
اعالمی (نه کمتر و نه بیش��تر) ،از کش��اورزان
خریداری کند.
بر این اساس در قانون تضمين خريد محصوالت
اساسي كشاورزي که در  21شهریورماه 1368
به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی و در یک
روز بعد به تایید ش��وراي نگهبان رسیده ،آمده
اس��ت :به منظور حماي��ت از توليد محصوالت
اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد
و جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي و
ضرر و زيان كشاورزان ،دولت موظف است همه
ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي(گندم،
برنج ،جو ،ذرت ،چغندر ،پنب��ه وش ،دانههاي
روغني،چاي ،سيبزميني ،پياز و حبوبات) را
تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني
را اعالم و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي
ذيربط اقدام کند.
در این راس��تا وزارت كش��اورزي موظف است
همه س��اله قيمت خريد تضميني محصوالت

فوقالذكر را با رعايت هزينههاي واقعي توليد و
در يك واحد بهرهبرداري متعارف و فقط رابطه
مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين
و حداكثر تا آخر تيرم��اه به هيات دولت تقديم
کند؛ به نحوی که قیمتها در شهریورماه همان
سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.
بدین منظور دولت موظف اس��ت قيمتهاي
مصوبه مزبور را قب��ل از آغاز هر س��ال زراعي
(آخر شهريورماه) از طريق رسانههاي عمومي
اعالن نمايد.
در ه��ر حال ،ش��اید ب��ه دلی��ل وج��ود کم و
کاستیهایی در سیاست خرید تضمینی باشد
که از زم��ان تصویب قانون افزای��ش بهرهوری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ،1389
عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار
مصوب ،سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شده
است که براساس آن تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی میتوانند محصوالت خود را در بازار
بورس تخصصی کاالی کشاورزی (بورس کاالی
ایران) عرضه کنن��د و در صورت کاهش قیمت
بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده از
سوی دولت نیز مابهالتفاوت آن توسط دولت به
تولیدکنندگان پرداخت میشود.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر "قیم��ت تضمین��ی" ی��ا
 Guarantied Priceنوع��ي از فعالی��ت
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اقتصادي دولت در مكانيس��م بازار آزاد اس��ت
که بر پاي��ه آن دولت آمادگي و تعه��د خود را
براي خريد هر مقدار از كااليي خاص (معموال
محصوالت كشاورزي استراتژيك مانند گندم)
به قيمتي معين اعالم ميدارد و توليدكنندگان
در صورت افت قيمت بازار به سطحي پايينتر
از قيمت يا نيافتن مش��تري در بازار ميتوانند
كاالي خود را به اين قيمت به دولت بفروشند.
بر این اس��اس در سیاس��ت قیم��ت تضمینی
دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین میکند،
به نحوی که اگر کش��اورز محصول خود را در
بورس کاالی ایران در قیمتی پایینتر از خرید
تضمینی فروخ��ت ،دولت مابهالتف��اوت آن را
تامین کن��د و اگر ه��م بی��ش از آن فروخت،
سودش به جیب کشاورز میرود.
در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست
در راس��تای حمایت از تولید و تولیدکنندگان
محصوالت کشاورزی هم باید گفت کشاورزان
طی سالهای گذشته همواره با چالش وصول
مطالبات خ��ود مواجه بوده و دول��ت نیز برای
تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست،
فش��ار مالی هنگفتی را متحمل میشده است.
به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب
اجرای ماده  ۳۳قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی
تحمیل شده بر دوش دولت ،پرداخت مطالبات
کشاورزان نیز سروسامان یابد.
در خصوص چگونگی اجرای قیمت تضمینی هم
باید گفت معامالت قیمت تضمینی محصوالت
کش��اورزی در قالب معامالت گواهی س��پرده
کاالیی انجام میپذیرد .بر این اس��اس کشاورز
کاال را به انب��اردار تحوی��ل داده و در ازای آن
پس از اخذ کد معامالت بورس��ی اوراق بهادار،
گواهی سپرده کاالیی دریافت و از طریق سامانه
معامالت اوراق بهادار اقدام به فروش محصول
میکنن��د .وجه معامل��ه نیز پ��س از دو روز به

حساب کش��اورز واریز ش��ده و خریدار پس از
خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.
البته گویا قیمت تضمینی به دلیل مزایایی که
برای کش��اورزان دارد در این مدت کوتاه مورد
اقبال و استقبال کش��اورزان قرار گرفته است؛
به عنوان مث��ال موفقیت اج��رای طرح قیمت
تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس
کاال که از سال  1394در کش��ور اجرایی شده
است ،دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای
محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به
طوری که در سال  86شاهد اجرایی شدن این
طرح برای محصول گندم بهصورت آزمایشی در
چهار استان بودیم.
عالوه بر این همانگونه که اش��اره شد اجرای
سیاس��ت قیم��ت تضمین��ی گندم یک��ی از
مهمترین اقداماتی است که کارشناسان تحقق
آن را به مرور در بستر بورس کاالی ایران قطعی
میدانند چرا که مس��یر اصالح روندها و کنار
رفتن دولت از اقتصاد در حوزه کش��اورزی ،از
جاده قانون بهره وری بخش کشاورزی و اجرای
طرح قیمت تضمینی در بورس کاال میگذرد.
البته در این می��ان یک��ی از مهمترین مزایای
عرضه کل گندم تولیدی در بورس کاال به کمک
اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت این
اس��ت که میتواند از طریق این سیاست برای

کنترل و تنظی��م بودجه خود اس��تفاده کند؛
چرا که با این کار دولت ب��ه جای پرداخت کل
اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه ،تنها
بخش��ی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به
مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله ش��ده
در بورس کاال است را از خزانه پرداخت میکند؛
بنابراین این اتفاق ،کمک بزرگی در راس��تای
کاهش بار مالی دولت است.
از نگاهی دیگ��ر باید گفت نه تنه��ا گندم بلکه
محصوالت دیگری همچ��ون مرغ ،جوجه یک
روزه و کااله��ا و محص��والت مش��ابه از جمله
مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار
و کنترل التهاب آنها همواره بحثهایی مطرح
بوده است .در این خصوص بخشی از مدیریت
التهابات و کنترل بازار ،مدیریتهای حمایتی
از کش��ت و به عمل آوردن محصول اس��ت که
در قالب م��اده  33قان��ون افزای��ش بهرهوری
کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام میباشد
و در ماده  32قانون برنامه ششم توسعه به این
ماده اشاره شده است .بخشی دیگر هم مربوط
به مدیریت بازار به واس��طه کنت��رل قیمتها،
استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار
بهنهادهای مستقر در خود بازار است.
بنابراین اگر مداخلهای هم قرار است در راستای
بهبود این شرایط صورت بگیرد ،باید بهوسیله
ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد ،که
این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل میشوند.
به همین جهت ابزارهای مدنظ��ر قانونگذار،
ابزاره��ای ف��روش بلندم��دت محص��والت
و اطمینان بخش به بازار اس��ت ک��ه از جمله
ابزارهای کمککننده به ای��ن فرآیند میتوان
به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر
اشاره کرد که برای حمایتهای قیمتی نیز ابزار
اختیار معامله میتواند ابزار مناسبی باشد.

فرهنگسازی در حوزه اقتصاد مردمنهاد از دریچه بورس کاال

بوی خوش زعفران بورسی
در نمایشگاه مشهد پیچید

استقبال مشهدیها از غرفه بورس کاال در نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و رفتارهای اقتصادی

میزگرد تخصصی بازار زعفران ایران با محوریت معامالت بورس کاال

مشهد به عنوان پایتخت مذهبی کش��ور و پایتخت
فرهنگی جهان اس�لام از تاریخ  16ت��ا  19بهمن ماه
 1397میزب��ان برگزاری نمایش��گاه ب��ورس ،بانک،
بیم��ه و رفتاره��ای اقتصادی ب��ود تا فرصت��ی برای
بهرهگیری از ظرفیتهای س��رمایهگذاری اس��تان
خراسان رضوی فراهم شود .در این نمایشگاه  4روزه
که با هدف فرهنگسازی در حوزه اقتصاد مردم نهاد،
ارایه خدمات نوین بیمه ها ،آش��نایی با بازار سرمایه و
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معرفی دس��تاوردهای بانکها از  16تا  19بهمن ماه
برپا ش��د ۷۵ ،غرفه در  ۴بخش بورس ،بانک ،بیمه و
رفتارهای اقتصادی و در س��النهای عطار ،فردوسی،
مولوی ،ابوس��عید ،بهار و انوری دایر ش��د .در این دو
نمایشگاه مشارکت کنندگان داخلی فعال در زمینه
خدمات بازار ،سرمایه ،بانکداری و صنعت در  12غرفه
دس��تاوردهای خود را عرضه کردند .ط��ی چهار روز
برپایی نمایشگاه بورس مشهد که با حضور مسووالن و

فعاالن اقتصادی مشهد همراه شد ،بورس کاالی ایران
در سالن عطار ،غرفه  ۳۴با برگزاری  8کارگاه آموزشی
با محوریت معامالت زعفران حضوری پررنگ داشت
و بازدیدکنندگان زیادی را به سوی خود جذب کرد.
طی چه��ار روز برپای��ی این نمایش��گاه ،غرفه بورس
کاالی ایران روزانه با برگزاری دو کارگاه آموزش��ی با
عنوانهای «آشنایی با معامالت گواهی سپرده زعفران
و صندوقهای کاالیی» و «آشنایی با قراردادهای آتی و
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حضور غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران در غرفه بورس کاال

اختیار معامله زعفران» میزبان عالقه مندان بود .عالوه
بر این ،کارشناس��ان بورس کاال نی��ز در طول برپایی
نمایش��گاه ،کارکردهای این بورس در اقتصاد ملی و
نحوه معامالت در بازارهای فیزیکی ،مالی و مشتقه را
برای حاضران بازگو کردند.
همزمان با دومین روز از برپایی این نمایشگاه ،میزگرد
تخصصی بازار زعفران ایران به میزبانی بورس کاالی
ایران برگزار شد.
میزگرد تخصصی بررسی بازار زعفران ایران با حضور
حس��ین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت
جهاد کشاورزی ،سید هاش��م نقیبی حسینی مدیر
باغبانی و زراعت س��ازمان جهاد کش��اوزی اس��تان
خراسان رضوی ،امیر مس��عود پژمان پور مدیرعامل
تعاونی روستایی استان خراس��ان رضوی ،غالمرضا
کریمی تولیدکننده باس��ابقه زعف��ران و مدیرعامل
ش��رکت زرین زعفران مش��رق زمین ،اکبر میرزاپور
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران و جمعی
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه کشوری در
محل سالن همایشهای مرکز نمایشگاه بورس مشهد
برگزار شد.
در این میزگرد اکبر میرزاپور مدیر توسعه بازار فیزیکی
بورس کاالی ایران با طرح پرسشهایی چالشهای بازار
زعفران در ایران و مشکالت صادرات آن به کشورهای
مقصد ،گردش مالی معامالت زعفران در دنیا ،فرآیند
کشف قیمت ،استانداردسازی و کیفیسازی را مطرح
کرد و حسین زینلی ،سید هاشم نقیبی ،امیرمسعود
پژمان پور و غالمرضا کریمی پاس��خگوی س��واالت
مطرح شده بودند.

لزوم تقویت بورس

در این مراسم حسین زینلی با اشاره به اینکه ما تنها
به دنبال توسعه کمی زعفران نیستیم ،بلکه کیفیت
زعفران از کمیت آن مهمتر است ،گفت :تولید گیاهان
دارویی همچون زعفران در کش��ور در حال گسترش
بوده و برای افزایش آن باید دانش و فناوری در تولید
به روز شود.
وی با اش��اره به گ��ردش مالی  ۴۰۰میلی��ون دالری
زعفران در کش��ور اظهار ک��رد :از کل این مبلغ ۳۵۰
میلیون دالر صادرات زعفران بوده و  ۵۰میلیون دالر
آن در بازار داخل مورد معامله و مصرف قرار میگیرد.
این در حالی اس��ت که گردش مالی زعف��ران در دنیا
برابر  ۸میلیارد دالر اس��ت ،با توجه به ای��ن که ایران
بزرگتری��ن تولیدکنن��ده زعفران در دنیا محس��وب
میشود کشورهای اروپایی ما را به عنوان اصلیترین
تولیدکننده نمیشناسند و بیشتر اسپانیا مورد توجه
است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص اینکه آیا ب��ورس کاال میتواند به افزایش
س��هم ایران از تجارت  ۸میلی��ارد دالری زعفران در
دنیا کمک کند؟ ،گفت :به کم��ک بورس زمینههای
ابتدایی ایجاد شده و فرصت خوبی فراهم آمده است
تا زعفران استاندارد به دنیا عرضه شود .زیرا به کمک
بورس هم قیمتها شفاف شده و هم کشاورز امیدوار
است که میتواند محصول خود را با شرایط مختلف و با
قیمتهای عادالنه و در فرصتهای مناسب بفروشد.
زینلی افزود :اما اینکه چرا تا االن س��هم باالیی از این
تجارت را در دنیا نداشته ایم این بوده که فرآوردههای

زیادی از زعفران را به دنیا معرفی نکرده ایم .بطوریکه
حدود ۹۰تا ۹۵درصد از زعفران ایرانی به صورت فله به
دیگر کشورها صادر میشود و حداکثر  ۵درصد آن نیز
به صورت خرد و دربسته بندیهای  ۰.۵تا یک گرمی
صادر میشود که ارزش افزوده باالیی را ندارد.
وی با بیان اینکه برای ارزش��مندی نیازمند انجام کار
مهمی هستیم و باید به سمت برنامههای دانش بنیان
حرکت کنیم ،گفت :باید در تبدی��ل زعفران به دارو و
سایر فرآوردهها بیشتر برنامهریزی کنیم و خواص آن را
به ملتها بشناسانیم .به عبارت دیگر ،باید کاری کنیم
که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد و
توسعه زنجیره ارزش زعفران در ایران و به ویژه استان
خراسان رضوی اقدام کنیم .در نتیجه اگر هدف افزایش
سهم ایران از تجارت جهانی زعفران را دنبال میکنیم
فارغ از مشکالت سیاسی و تحریمها بایستی در حوزه
اقدامات دانش بنیان گام برداریم و اگر اقتصاد دانش
بنیان زعفران به کمک بخش خصوصی و دولت توسعه
یابد بورس هم در کنار آنها توسعه خواهد یافت.
وی همچنین تاکید کرد :الزم است بورس را در همه
محصوالتی که صاحب برند هس��تیم تقویت کنیم و
عرضه در بورس را برای دیگر محصوالت کش��اورزی
نیز پیادهس��ازی کنیم .محصوالتی همچون زعفران،
زرشک ،عناب ،خاکشیر ،زیره و سایر محصوالتی که
سهم باالیی در تولید آنها را در اختیار داریم میتوانند
در بورس عرضه شوند.
زینلی قول حمایت و کمک وزارت جهاد برای تسهیل
در امر ارایه تضامین بانکی موردنیاز با بهره کم و حل
مشکالت مالی کشاورزان و انبارداران را ارایه کرد.

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

به دنب�ال ارتقای کم�ی و کیفی محصول
هستیم

در ادامه این میزگرد تخصصی مدیر باغبانی سازمان
جهاد کش��اورزی خراس��ان رضوی گفت :در تالش
هستیم تا کشاورزان بتوانند محصوالت خود را هم از
لحاظ کیفی و هم کمی بهتر کنند.
مدیر باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاوزی استان
خراسان رضوی در خصوص س��هم کشاورز از قیمت
صادراتی زعفران و کمک بورس ب��ه افزایش عایدی
زعفران کاران از این قیمتها گفت :با توجه به فاصله
قیمتی که بین قیمت زعفران در بازار داخلی و صادراتی
وجود دارد ،بورس کاال میتواند این فاصله قیمتی را با
ایجاد عرضه و تقاضای واقعی و کشف قیمت عادالنه کم

کند و اساسیترین راه برای کم کردن این فاصله قیمتی
و افزایش عایدی کش��اورز از قیمته��ای صادراتی،
بورس است.
نقیبی در ادامه گفت :با توجه به اینکه پیش از راهاندازی
بورس زعفران ش��فافیتی وجود نداش��ته پیش��نهاد
میشود بورس را بین المللی کنیم تا چشم انداز جهانی
زعفران را از دس��ت ندهیم .برهمین اس��اس با توجه
به ظرفیتهای موجود در کش��ور و به ویژه در استان
خراس��ان رضوی باید اقدامات الزم برای بین المللی
شدن زعفران را برداریم.
مدیر امور باغبانی و زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی
استان خراسان رضوی تاکید کرد :اگر فعالیت بورس
در داخل محدود شود ،پیشرفت چندانی در عرصه بین
المللی نمیکند و نمیتواند سهم زیادی از این تجارت
 ۸میلیارد دالری در اختیار بگیرد .در این رابطه ،گام
اساسی برای گرفتن س��هم از این تجارت جهانی را از
جایی میتوان برداش��ت که خریداران خارجی نیز از
بورس زعفران ایران اقدام به خری��د کاالی موردنظر
خود کنند.
نقیبی اف��زود :نکته حائز اهمیت این اس��ت که طبق
قوانین بین المللی کش��وری که بیش از  ۶۰درصد از
تولید محصولی را در اختیار داشته باشد میتواند بورس
بین المللی آن را راهاندازی کند و کشف قیمتهای آن
را برعهده داشته باشد .در خصوص زعفران نیز بورس
کاالی ایران میتواند این گام اساسی را بردارد تا سهم
باالیی را از این بازار کسب کند.
وی تاکید کرد :چنانچه ایران نتواند بورس زعفران را
بین المللی کند کشورهای رقیب با افزایش تولید خود
میتوانند از فرصت استفاده کرده و مرجع قیمتگذاری

شوند .از این رو نباید فرصتها را از دست داد.

لزوم تکمیل زنجیره ارزش تولید زعفران

غالمرضا کریمی در خصوص اینکه چه نیازی در بازار
سنتی زعفران احساس میش��د که بازار را به سمت
استفاده از معامالت بورس سوق داد؟ گفت :در تولید هر
محصولی باید زنجیره تولید را فعال کنیم و در زنجیره
تولید زعفران بحث استانداردسازی خیلی حائز اهمیت
بود که قبال این اس��تانداردها در برخی محمولههای
صادره از کش��ور رعایت نمیش��د و قبل از راهاندازی
بورس ،زعفران صادر ش��ده دارای اس��تاندارد نبوده؛
این در حالی اس��ت که با راهاندازی معامالت زعفران
در بورس در خصوص استانداردسازی محصول بسیار
تاکید شد .وی دومین نیاز را در رابطه با نیاز به کشف
قیمت واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا عنوان کرد و
گفت :پیش از راهاندازی بورس نمیتوانستیم قیمت
واقعی را کشف کنیم اما در بورس قیمت واقعی براساس
عرضه و تقاضا کشف شد و سومین مورد نیز اطمینان
خاطر کشاورزان از دریافت به موقع پول ناشی از فروش
زعفران بود .بطوریکه اتفاق خوبی که افتاد این بود که
پول کشاورزان طی دو سه روز کاری به حسابشان واریز
میشود و طی دو دوره تخلیه انبار هیچ مورد اعتراضی
مشاهده نشده است .بنابراین به کمک بورس توانستیم
حلقههای مفقوده در زنجیره تولید زعفران را پیدا و به
هممتصلکنیم.
این تولیدکننده زعفران در پاس��خ به اینکه بورس در
حوزه کشف نرخ عادالنه و منصفانه تر ،استانداردسازی
و ایجاد امکان مدیریت ریسک نوسان قیمت زعفران
برای کش��اورز چقدر موفق عمل کرده است؟ ،اظهار

نشست های تخصصی مدیران ارشد بورس کاال با مسووالن بازار زعفران
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کرد :اینکه ادعا کنیم میتوان بازار  ۱۰۰ساله زعفران را
بایکسال فعالیتبورس تغییردهیم،امکانپذیرنیست.
اما در طول این یکسالی که از راهاندازی معامالت زعفران
در بورس کاال میگذرد گامهای مهمی برداشته شده
و برای اینکه بتوانیم بخشی از کار را در دست بگیریم
میتوانیم از بستر بورس بهره ببریم .کریمی افزود :بورس
بستری قانونی است که رابطه بین قوانین بازار پیشرفته
را به بازار سنتی برقرار میکند و کش��اورز میتواند با
ابزارهای معامالتی مختلف ارزش افزوده ناشی از معامله
و تجارت زعفران را نیز کسب کند؛ نه آنکه کسب ارزش
افزوده برای کشاورز تنها محدود به تولید شود .به گفته
وی ،به واسطه بورس فعالیت واسطهها و تجار زعفران
نیز قابل مدیریت بوده و میتوان آنها را نظاممند کرده
و این گروه از فعاالن بازار را نیز در سود تجارت زعفران
شریک کرد .به عبارت بهتر ،به کمک بورس بسترسازی
الزم انجام شده تا هم مصرفکننده و هم تولیدکننده و
هم تجار و صادرکننده سود مناسبی را از تجارت زعفران
به دست آورند.

بورس زعفران ایرانی را استاندارد کرد

کارکردهای گواهی س�پرده کاالیی برای
کشاورزان

مدیرتوسعهبازارفیزیکیبورسکاالباتشریحکارکردها
و فرآیند صدور گواهی س��پرده کاالی��ی زعفران در

کارگاه آموزشی بورس کاال در نمایشگاه بورس مشهد

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

بورس گفت :در بورس انبارهای پذیرفته شده براساس
استاندارد ملی که بورس تعیین و ابالغ کرده محصول
را از کش��اورزان و زعفران کاران دریافت و قبض انبار
مربوطه را صادر میکنند که ای��ن قبض انبار در واقع
اوراق بهاداری است که مانند سایر اوراق بهادار قابلیت
معامله و خرید و فروش داشته و سامانه زیرساختهای
الزم برای معامالت آنالین نیز برای آن مهیا شده است.
میرزاپور دومین کارکرد بورس را در خصوص امکان
توثیق آن و تامین مالی از طریق شبکه بانکی به نسبت
و درصدی از ارزش این گواهی سپرده یاد کرد و گفت:
س��ومین نکته مهم دیگری که در خصوص این اوراق
وجود دارد این است که برای این ابزار یک بازار پیوسته
راهاندازی شده که براساس آن میتوان ابزار آتی و اختیار
معامله راهاندازی کرد .ابزارهایی به ظاهر پیچیده که
کارکردهای سادهای به ویژه در بخش کشاورزی دارد.
بطوریکه گواهی س��پرده کاالیی ب��رای زمانی به کار
میرود که محصول برداشت شده و کشاورز به کمک
این ابزار میتواند نسبت به نگهداری و یا حتی فروش
آن اقدام کند .حال آنکه معامالت آتی برای زمانی است

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

گفت و گو با مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر

بازارگردانی با طعم زعفران
نق��ش جدایی ناپذیر ش��رکتهای
تامی��ن س��رمایه از بازار س��رمایه،
«پی��ام اقتص��ادی ب��ورس کاال»
را ب��ر این داش��ت تا ب��ه گفتگویی
با سیدحس��ین میری مدیرعامل
شرکت تامین سرمایه سپهر بپردازد.
میری از همکاری و همراهی شرکت
تامین سرمایه س��پهر با بورس کاال
خب��ر داد و گفت :ش��رکت تامین
سرمایه سپهر هم اکنون در زمینه
بازارگردانی با ب��ورس کاالی ایران
همکاری میکند.
مدیرعام��ل و عضو هی��ات مدیره
ش��رکت تامین سرمایه س��پهر در
این خصوص افزود :پیش از این در
زمینه بازار گردانی معامالت گواهی
سپرده کاالیی س��که طال با بورس
کاالی ایران همکاری داشته و داریم
و هم اکنون نیز در تالش هس��تیم
بازارگردانی معامالت گواهی سپرده
محصول زعفران را به عهده بگیریم
که در این خصوص با بورس کاال به
نتیجه رس��یده ایم و منتظر مجوز
بازارگردانی از سوی سازمان بورس
و اوراق بهادار هستیم.
میری گف��ت :از زمان تاس��یس
ش��رکتهای تامین س��رمایه در
سالهای  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۷تا کنون
تامین مالی نهاده��ای اقتصادی
و تولیدی با کمک ش��رکتهای
تامین سرمایه همواره رو به رشد
بوده و نقش ش��رکتهای تامین
س��رمایه در این خصوص پررنگ
تر شده است.
در ی��ک ن��گاه تطبیق��ی متوج��ه
میشویم علیرغم این روند مثبت
تامین سرمایهها کماکان با جایگاه
مناس��ب خود فاصله دارند .تامین
سرمایهها بخش��ی از بازار سرمایه
هستند و با توجه به روند رو به رشد
بازار سرمایه در مسیر رشد و تحول
خود قرار گرفته ان��د و امیدواریم با
تالش شرکتهای تامین سرمایه،
کمک مسولین و نهادهای نظارتی
هرچه زود تر به جایگاه مقبول خود
در بازار س��رمایه و اقتصاد کش��ور

32

دست پیدا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که نقش
ابزاره��ای مالی نوین را در توس��عه
اقتصادی کش��ور چگون��ه ارزیابی
میکنید گفت :ابزارهای نوین مالی
همگی نق��ش مثبتی در ب��ازار ایفا
میکنند اما این ابزارها کارکردهای
متفاوتی دارند .به طور کلی نقشی
که ابزارهای مال��ی در اقتصاد بازی
میکنند کمک میکند بازار از عمق
بیشتری برخوردار شود.
می��ری در خص��وص راهان��دازی
صندقهای کاالیی ،این ابزار را مفید
دانست و گفت :صندوقهای کاالیی
از دیگ��ر ابزارهای مالی مس��تثناء
نیس��تند و نقش به سزایی در عمق
بخشی به بازار ایفا میکنند.
وی اف��زود :متاس��فانه ،تامی��ن
س��رمایهها ب��رای راهان��دازی و
تاس��یس صندو قه��ای کاالیی
محدودیتهای��ی دارن��د .یک��ی
از ش��روط راهان��دازی صندوقها
این اس��ت که نیاز به مجوز بانک
مرکزی دارن��د ام��ا در خصوص
بازارگردانی طبق اساسنامه عمل
میکنیم و خوش��بختانه ارتباط
خوبی با بورس کاال داریم و تامین
سرمایه سپهر س��عی میکند در
این زمینه جدی تر به فعالیت خود
ادامه دهد.
وی اظهار امیدواری کرد :راهاندازی
و تنوع بخشی به ابزارهای نوین مالی
و به خصوص راهاندازی صندوقهای
کاالیی با کمک مسئولین ،نهادهای
نظارتی در بورس و سازمان بورس
میتوان��د به فعاالن بخ��ش واقعی
اقتصاد کمک کند.
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر به
نقش بورس کاالی ایران در اقتصاد
کش��ور اش��اره کرد و گفت :بدیهی
است بورس کاالی کارآمد به همراه
ابزارهای مال��ی نوینی ک��ه به کار
میگیرد در توسعه اقتصادی کشور
تاثیرگذار است .وی این نقش و تاثیر
بورس را از ابعاد مختلف برش��مرد
و گفت :بورس کاالی ایران از ابعاد

مختلف نظیر ش��فافیت و تسهیل
معامالت ،ارائه ابزارهای جدید برای
پوشش ریسک س��رمایه گذاران از
طریق قراردادهای��ی مانند فیوچرز
و غیره نقش مهمی دراقتصاد کشور
ایفا میکند.
وی تاکید کرد :اگر ب��ورس کاالی
ایران مورد حمایت بیش��تری قرار
گیرد به طوری که زمینه توس��عه و
تنوع بخشی بیش��تر ابزارهای مالی
فراهم شود مانند سایرنهادهای بازار
سرمایه پتانسیل باالیی برای کمک
به رونق اقتصادی کشور دارد.
میری نق��ش ش��رکتهای تامین
س��رمایه را در عمق بخشی به بازار
موثر دانست و گفت :در دنیا تجربه
شرکتهای تامین سرمایه نشان داده
تامین س��رمایهها نقش اساس��ی و
جدایی ناپذیری از ب��ازار دارند .در
بانکهای دنیا ش��رکتهای تامین

س��رمایه رکورده��ای بزرگ��ی در
اقتصاد کشورشان ثبت کرده اند و ما
امیدواریم در ایران هم شرکتهای
تامین سرمایه بتوانند نقش موثری
در اقتصاد بازی کنند.
وی افزود :اگر از منظری دیگر و در
چرخه صنعت به تامین س��رمایهها
نگاه کنی��م .این ش��رکتها مرحله
نوجوانی خود را طی میکنند برای
اینکه ای��ن ش��رکتها بتوانند این
مرحله بلوغ را پش��ت سر بگذارند و
به کمال واقعی خود برسند نیازمند
تال شه��ای بس��یار و همچنی��ن
حمایتهای نهادهای ملی و دولتی،
وضع قوانین و مقررات اند.
وی در پایان اضافه کرد :کمکهای
بان��ک مرک��زی ،دولت و س��ازمان
بورس در این زمینه به نقش آفرینی
هرچ��ه بیش��تر تامین س��رمایهها
کمک میکند.
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گفت و گو با معاونت مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران

چـندمـاهپـرهیـاهویمسـی
ابتدای سال  97با افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد همراه شد و در این شرایط ،بار
دیگر سناریوی قیمتگذاری دستوری برای برخی از محصوالت در اقتصاد اجرایی شد
و دو نرخی شدن بازارها ،پای سفته بازان را به مبادالت کاالها باز کرد .به گفته محسن
بازارنویی ،معاونت مالی و اقتصادی ش�رکت ملی صنایع مس ایران« ،زمانی ش�اهد
صادرات غیرمجاز بودیم که مس به قیمت  4200دالر عرضه میشد و این در حالی بود
که قیمت دالر در بازار آزاد به شدت افزایش پیدا کرده بود؛ در نتیجه ،عدهای به طرق
مختلف مس را میخریدند ،آن را تبدیل به قراضه میکردند و صادرات داشتند!» .با
وی در این زمینه به گفتوگو نشستهایم.
برداش�ته ش�دن س�قف رقابت
قیمتها از بازار فلزات و ت�االر صنعتی بورس
کاال در ح�وزه معاملات محص�والت مس چه
تاثیری داشته است؟

مدت زیادی است که سقف رقابت قیمتها از بازار
فلزات برداشته شده اس��ت؛ در واقع میتوان گفت
تقریباتامردادماهفروشهایشرکتملیصنایعمس
ایران با نرخ قیمت کاتد در بازار بورس لندن LME
ضربدر دالر 4200تومان انجام میشد و سقف رقابت
در بورس کاال هم 10درصد بود ،اما از اوایل مرداد ماه
بخشنامهای از سوی دولت ابالغ شد که براساس آن،
قیمت به ارز سامانه نیما تغییر یافت و میزان سقف
رقابت 10درصد نیز برداشته شد.
در ابتدا ،این بخشنامه باعث ایجاد رقابت روی کاتد
ش��ده بود؛ اما رفته رفته ش��رایط به روند گذش��ته
بازگش��ت .البته ش��رایط امروز بازار داخلی کمی با
رکود همراه است و ش��اید دلیل عمده آن باشد که
در زمانیکه ش��رایط قیمت بر مبن��ای دالر 4200
ف میان قیمت رسمی و غیر رسمی،
تومان بود ،اختال 
تقاض��ای کاذب در بازار ب��ه وج��ود آورد .برخی از
مصرفکنن��دگان نیز ب��ه گمان اینک��ه در  6ماهه
دوم محصوالت گرانتر میش��ود یا نرخ ارز افزایش
پیدا میکند و حت��ی نرخ  LMEگران میش��ود،
محصوالت را خریداری کردند تا بتوانند در آن زمان
با قیمت بیشتری فروخته و سود بیشتری به دست
آورند؛ اما در  6ماهه دوم سال این اتفاق رخ نداد ،روند
تغییر نرخ ارز تغییر کرد و امروز دالر 16هزار تومانی
بازار آزاد در کانال بین  10تا  11ه��زار تومانی و در
سامانه نیما در کانال  8هزارتومان است.
در ادامه مسیر نیز به دلیل کاهش میزان فروش نفت
کشور ،بودجه اختصاص یافته به طرحهای عمرانی
کاهش پیدا کرد و بازار با رکود مواجه شد .امید است
در یک یا  2ماه آینده از این رکود گذر کنیم؛ چون در

حال حاضر میزان فروش در مقابل میزان عرضهای که
هفتگی در بورس انجام میشود ،کمتر است .بنابراین
مشخص است که بخشی از خریدارانی که با انگیزه
سفته بازی و احتساب قیمت محصوالت بر اساس
دالر  4200تومانی وارد این بازار ش��ده بودند ،از آن
خارج شدهاند و بازار به تعادل رسیده است.
آی�ا کاه�ش ف�روش محصوالت
دالیل دیگری نیز دارد؟

کاهش می��زان ف��روش محصول به دلی��ل رکود و
محدودیتهای ایجاد ش��ده در بازار صادرات است؛
یعنی پیشتر بخش��ی از محصوالت به عراق صادر
میشد ،اما امروز صادرکنندگان به عراق باید ارز خود
را به سامانه نیما بیاورند .البته موجودی در بازار وجود
دارد و هرچند بازار با رکود مواجه اس��ت ،اما تمامی
شرکتهای تولیدی س��یم و کابل مسی مورد نیاز
خود را خریداری و ذخیره کردهاند .این ش��رکتها
باید تولید داشته و محصوالت خود را بفروشند ،اما به
هر حال قیمتها افزایش یافته و توانایی خرید مردم
کاهش پیدا کرده اس��ت؛ درنتیجه این موارد شاهد
رکود در بازار هستیم.
گستردگی تعداد کاالهای معامله
ش�ده در بورس و ارتباط کاالهای حوزه مس به
صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر صنایع
به چه شکل است؟

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

پروژههای توسعهای متوقف میشود و این درحالی
است که ما وابسته به این پروژهها هستیم .همچنین
زمانی که صادرات با مشکل همراه شود ،شرکتها نیز
طرحهای توسعهای را متوقف میکنند .به طورکلی
ما مانند زنجیره به هم متصل هستیم.
در ش�رایط فعل�ی آیا ص�ادرات
غیرمجاز مس به دیگر کشورها وجود دارد؟

امروز صادرات غیر مجاز مس به عراق و افغانس��تان
بس��یار محدود ش��ده و در حال حاضر دیگر شاهد
صادرات غیر مجاز مس نیس��تیم؛ این درحالی است
که تا پیش از این نیاز نبود که صادرکننده به عراق و
افغانستان ارز خود را به سامانه نیما بیاورد ،اما در حال
حاضر ارز حاصل از صادرات به این دو کشور نیز باید
به سامانه وارد شود .در نتیجه صادرات غیرمجاز مس
که بیشتر به شکل قراضه به این کشورها انجام میشد،
کاهش پیدا کرد .زمانی ش��اهد ص��ادرات غیرمجاز
بودیم که مس به قیم��ت دالر  4200تومانی عرضه
میشد و این در حالی بود که قیمت دالر در بازار آزاد
به ش��دت افزایش پیدا کرده بود؛ در نتیجه ،عدهای
مس را میخریدند ،آن را تبدیل به قراضه میکردند و
صادرات داشتند .در آن زمان «السی» سه ماهه بود و
پول یک ماه بعد پرداخت میشد؛ بعد از این دوره ،زمان
«السی» به دو ماه کاهش یافت و شرایط سخت شد.
در نهایت ،مجوز ممنوعیت صادرات قراضه و کاتد را هم
دریافت شد و تنها تولیدکننده اصلی اجازه صادرات را
به دست آورد .شرایط یاد ش��ده ،دست به دست هم
داد تا صادرات غیرمجاز محدود شود و یکی از دالیلی
که منجر به رکود در بازار شد این بود که پیشتر مس
را به افغانس��تان و عراق صادر
میکردند ،اما امروز این
کار متوقف ش��ده یا
در ص��ورت انجام،
ارز حاصله باید وارد
سامانه نیما شود .به
همین دلیل صادرات
غیرمجاز دیگر به صرفه
نیست.

فـوالد در کـــوره تقاضـا

بــــــــــــازار

فراز و فرودهای
محمدحسین بابالو
اقتصادی در هر
کشور به معنی نوس��ان تقاضای فوالد است و با
توجه به جایگاه این فلز به عنوان پرمصرفترین
فلز در جه��ان ،تکانههای ب��زرگ اقتصادی در
جهان و دورههای رونق و رک��ود هم بر تقاضای
فوالد اثرگذار است.
در وضعی��ت فعلی ب��ا توجه به جن��گ تجاری
بی��ن آمریکا و بس��یاری از کش��ورهای جهان و
تأثیرگذاری مستقیم آن بر بازار و صنعت فوالد
ش��اهد افت تقاضای جهانی و عقبنشینی نرخ
بینالمللی فوالد به نسبت سال گذشته میالدی
و مدت مشابه سال قبل هستیم که البته کاهش
تقاضا بر بازار داخلی کشورمان هم قابل رهگیری
است.
کاهش سرانه مصرف فوالد را میتوان مهمترین
واقعی��ت این روزهای ب��ازار ف��والد و مخصوصاً
ماههای گذشته به ش��مار آورد ولی در کنار آن
ش��اهد جرقههای مهمی از افزایش قیمتها در
روزهای اخی��ر بودیم که امی��دواری به افزایش
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مصرف فوالد مخصوصاً در پروژههای ساختمانی
و مسکونی را تقویت میکند.
ش��اید برای س��ال آینده ش��اهد کاهش سرانه
مصرف فوالد باش��یم همانگونه که در سال 97
این شرایط کژدار و مریز تجربه شد ولی اوضاع در
بازار فوالدهای ساختمانی مخصوصاً تیرآهن بهتر
از سایر بازارها خواهد بود .آمارها نشان میدهد
صدور پروانه ساختمانی در کشور افزایش یافته
و بر اس��اس آمارهای اعالمی از سوی وزارت راه
و شهرس��ازی تنها در تهران در  9ماهه ابتدایی
امسال صدور پروانههای ساختمانی به رغم رشد
ت مصالح ،افزایش بهای واحدهای مسکونی
قیم 
و حتی شنیدههایی در مورد افزایش هزینه صدور
پروانه توس��ط ش��هرداری 6.4 ،درصد افزایش
یافته است.
البته به مرور زمان آمارهای کلی از کش��ور هم
گزارش خواهد ش��د و انتظار بر این است که در
این آمارها صدور پروانههای ساختمانی در ایران
افزایش��ی باش��د .به عنوان مثال در بهار امسال
تعداد پروانههای س��اختمانی صادرشده نسبت

به فصل مشابه سال گذشته  ۱۳.۱درصد افزایش
داشته است.
تجمیع این آمارها از انتظار برای تقویت تقاضای
فوالد در بخش مسکن خبر میدهد که به معنی
رشد س��رانه مصرف فوالدهای س��اختمانی در
کش��ورمان خواهد بود آن ه��م در وضعیتی که
مصرف ف��والد در بخشه��ای صنعتی ب��ا اما و
اگرهای خاص خود روبهروست و نگرانی از کاهش
رشد اقتصادی در کشور و یا کاهش حجم تولید
صنعتی خود به معنی کاه��ش تقاضای این نوع
از مصنوعات فوالدی اس��ت که اغلب فوالدهای
آلیاژی و ورقهای ف��والدی را در ب��ر میگیرد
اگرچه همین ادع��ا به بررس��یهای دقیقتری
نیاز دارد.
مصرف فوالد در کش��ورمان یک��ی از دادههای
بسیار مهمی برای توس��عه صنایع تولیدی این
کاال به شمار میرود و ش��اید بتوان گفت ضامن
توس��عه صنعت فوالد ،مصرف داخلی این فلز به
ش��مار میرود .مدتهای بسیاری بازار فوالد در
کشورمان متکی به تولیدکنندگان خارجی بود و
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حتی نصف و یا بیشتر از نیمی از مصارف داخلی
از طریق واردات تأمین میش��د ولی هماکنون
ایران به یک صادرکننده برجسته فوالد در جهان
بدل شده است که به معنی وجود عرضه مازاد بر
نیاز داخلی و ایجاد پتانس��یل گسترده صادرات
است .این در حالی است که ذات تقاضای داخلی
را باید مهمترین بازار مصرف برای تولیدات فوالد
خام در کشور به ش��مار آورد که میتواند تولید
در بخش مهمی از توانمندیهای تولیدی را در
صنایع فوالدی کشورمان ضمانت کند.
این موارد نیاز به بررسی دقیقتر مصرف داخلی
فوالد را میطلبد اگرچه مصرف فوالد خود یک
شاخص مهم برای بررس��ی روند توسعهیافتگی
صنعتی کش��ورها و یا حمایت از زیرساختها و
حتی س��طح رفاه خواهد بود .به ای��ن معنی که
افزایش حجم مصرف فوالد میتواند نش��انهای
از توجه ب��ه س��رمایهگذاری در زیرس��اختها
و پروژهه��ای عمران��ی و ی��ا مص��رف توس��ط
مصرفکنن��دگان نهای��ی در صنایعی همچون
خودرو ،ساخت و ساز و لوازم خانگی به شمار رود.
البته در این خصوص آمارهای بس��یار متنوعی
وجود دارد که میتوان از حجم تولیدات صنعتی
در هر کش��ور ،تولی��د ناخالص داخلی و رش��د
اقتصادی و یا حتی درآمد س��رانه ن��ام برد ولی
برای صنایع تولیدی و یا مصرفکنندگان فوالد،
مصرف داخلی فوالد به عن��وان یک رکن اصلی
مورد توجه ق��رار میگی��رد .در این خصوص دو
داده اصلی یعنی مصرف ظاهری فوالد در داخل
کشور و سپس سرانه مصرف فوالد مورد بررسی
قرار میگیرد .مصرف ظاهری فوالد همان میزان
مصرف فوالد در هر کشور در طول یکسال است
و س��رانه مصرف فوالد هم میزان فوالدی است
که هر فرد به صورت متوسط در طول یکسال به
شیوههای گوناگون مورد استفاده قرار میدهد.

رش�د تولید ایران  3.6برابر متوس�ط
جهانی

آخرین آمارهای رسمی از حجم تولید فوالد خام
در جهان و حتی ایران به نقل از منابع بینالمللی
به نوامبر سال گذشته میالدی باز میگردد که در
اوایل دیماه مخابره ش��د .انجمن جهانی فوالد
( )World Steel Associationعنوان کرد؛
طی  11ماهه نخست سال گذشته میالدی ،ایران
22میلیون و  590هزارتن فوالد خام تولید کرد
که در مقایسه با تولید سال گذشته (19میلیون
و 255هزارتن)  17.3درصد رشد نشان میدهد.
همچنین تولید فوالد خام ایران در نوامبر2018با
رش��د 2.5درصدی به دو میلیون تن رسید .این
رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و
 952هزار تن بود .یکی از مهمترین دالیل رشد
تولید فوالد ایران ،راهاندازی کارخانههای جدید
طی دو سال گذشته است.
تولید 64کشور فوالدساز جهان نیز طی 11ماهه

نخست سال جاری میالدی یک میلیارد و 646
میلیون و  671هزارتن ثبت شد که حاکی از رشد
4.7درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
است .همچنین میزان تولید فوالدسازان جهان
در نوامبر ،2018با  5.8درصد افزایش نسبت به
مدت مشابه سال گذشته به 148میلیون و 617
هزار تن رسید.
این رقم در نوامبر س��ال گذشته 140میلیون و
 535هزار تن ثبت شد .طی یازده ماهه نخست
 2018به ترتی��ب چین با تولی��د  857میلیون
و  372هزارتن ،هند با 96میلی��ون و 923هزار
تن ،ژاپن با 95میلی��ون و  860هزار تن ،آمریکا
با  79میلیون و 156هزار تن وکره جنوبی با 66
میلیون و  290هزارتن 5کش��ور برتر فوالدساز
جهان بودند.
همینآمار نش��ان میدهد که س��رعت رش��د
تولید ف��والد خام ای��ران تقریب��اً  3.6برابر روند
افزایش تولید در جهان بوده اس��ت .البته برای
نگاهی دقیقتر به واقعیتهای ب��ازار فوالد باید
به تراز صادراتی مصنوعات فوالدی یعنی خالص
صادرات در برابر واردات هم توجه کنیم اگرچه
در کنار آن افزای��ش جمعیت ،مصرف فوالد کل
کشور و سرانه مصرف فوالد هم مورد توجه قرار
میگیرد.
برای برنامهریزیهای فنی و در اختیار داش��تن
دادههایی قابل اس��تناد اغلب به مصرف س��رانه
فوالد توجه بیشتری میشود آن هم در شرایطی
که هنوز کش��ور ما با رش��د جمعی��ت و نیاز به
زیرساختهای جدید روبهروست و این شرایط
به معنی افزایش کلی تقاض��ا به صورت عمومی
است ولی در شرایطی که س��رانه مصرف فوالد
در کشورمان کاهشی باش��د دیگر نمیتوان به
این داده توجه جدی نش��ان داد .در هر حال در
آمار سرانه مصرف فوالد هم حجم مصرف و هم
نوس��ان جمعیت دخالت داده میشود بنابراین
جامعیت بیشتری دارد .اگر بخواهیم به وضعیت
صادرات و واردات مصنوعات فوالدی توجه کنیم
خواهیم دید که حجم ص��ادرات در برابر واردات
در سال جاری به نس��بت مدت مشابه سال قبل
و یا سالهای گذش��ته تغییر محسوسی داشته
است .آمارها نش��ان میدهد که در سال جاری
مخصوصاً در  3فصل ابتدایی امسال تراز صادرات
فوالد کشور (صادرات منهای واردات و یا صادرات
خالص) بیش از  45درصد رشد داشته است.
به ص��ورت دقیقت��ر میتوان گفت ک��ه به رغم
تحریمهای آمریکا و مش��کالت ایجاد ش��ده در
مسیر صادرات ،امس��ال موفقیتهای بزرگی در
مس��یر صادرات مصنوعات فوالدی و مخصوصاً
محصوالت میانی (ش��مش و اس��لب) به دست
آمده اس��ت تا جایی که میتوان گفت سال 97
(تاکنون) بهترین س��ال فوالدی در تاریخ ایران
بوده است.
آمارها نش��ان میدهد ظرفیت تولی��د فوالد در

کشور به بیش از  33میلیون تن در سال رسیده
که برای سال گذشته رقمی بیش از  21میلیون
تن تولید فوالد خام ثبت ش��د اگرچه پتانسیل
ثبت تولید باالتر از این ارقام برای امس��ال وجود
دارد.
سال گذش��ته نزدیک به  9میلیون تن صادرات
فوالد به ثبت رسید که خود یک رکود جدی به
ش��مار میرود .در مورد مصرف فوالد در کشور
آمارهای مختلفی وجود دارد و با توجه به شرایط
خاص تولید شاید نتوان رقم دقیقی را ارائه کرد.
به صورت کلی تولید فوالد خام در کشور توسط
دو بخش اصل��ی صنایع بزرگ ک��ه اغلب فوالد
را از س��نگ آهن تولید میکنند و یا واحدهای
کوچکتری که از قراضه و بعضاً آهن اس��فنجی
تولید کردهاند ،تفکیک میشود .آمارها از سرانه
مصرف فوالد در کشور نسبتاً متنوع است اگرچه
آمارهای س��الهای قبل را میتوان به س��ادگی
به عنوان یک مس��تند مورد پذیرش قرار داد .در
سال  96سرانه مصرف فوالد در کشورمان رقمی
نزدیک به  210کیلوگرم بوده است که به نسبت
ارقام مشابه در کشورهای صنعتی رقمی جذاب به
شمار نرفته بلکه از رخدادهای نامطلوبی در بازار
داخلی حکایت دارد .البت��ه این رقم در برخی از
آمارها و اظهارنظرها حتی تا  230کیلوگرم هم
ذکر شده است .این در حالی است که این رقم به
نسبت مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به 4
درصد رشد داشته است ولی باز هم به موفقیت
خاصی نرسیده اس��ت .به صورت کلی متوسط
س��رانه مصرف فوالد در جهان نزدیک به 200
کیلوگرم (  208کیلو ) اس��ت که البته برای کل
جمعیت بیش از  7میلی��ارد نفری جهان صادق
اس��ت .این رقم نش��ان میدهد که حتی سرانه
مصرف ب��االی  200کیلوگرم در ای��ران با توجه
به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی یک نقیصه
جدی به ش��مار میرود و نیاز به افزایش جدی
سرانه مصرف فوالد حس میشود .به عنوان یک
نمونه مش��خص برنامهریزیه��ا و هدفگذاری
تولید برای س��ال  ،1404رس��یدن به ظرفیت
تولید  55میلیون تنی فوالد است که در همین
برنامهها نیز سرانه مصرف فوالد  350کیلوگرم
تعیین شده اس��ت یعنی افزایش سرانه مصرف
فوالد را باید یک��ی از اه��داف در برنامهریزیها
به شمار آورد .برای س��ال جاری قطعاً این رقم
کاهش مییابد که دلیل اصلی آن را باید در رشد
قیمتها و ضعف تقاضا به شمار آورد .در برخی از
دادههای بدبینانه حتی از  120کیلوگرم هم یاد
شده است اگرچه نیاز به بررسی دقیقتری دارد.
س��رانه مصرف فوالد در کشورهای توسعه یافته
و یا حت��ی بازارهای نوظهور باالس��ت .به عنوان
مثال کره جنوبی با سرانه  1130کیلوگرمی یک
کشور پیشرو به ش��مار رفته و البته کشورهایی
همچون چین با رقمی نزدی��ک به  ،490ترکیه
 ،430آلم��ان  500و هن��د ب��ا س��رانه مصرف

نزدیک به  60کیلوگرم از کش��ورهایی هستند
که میتوان در مقام مقایس��ه به آنها اس��تناد
کرد .این ارقام نشان میدهد که افزایش سرانه
مصرف فوالد برای کشورمان نه تنها دور از ذهن
نیست بلکه یک ضرورت به شمار میرود .نیاز
به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها خود
یکی از دالیل اصلی رش��د تقاض��ا خواهد بود
که در این بین راهآهن ،خودرو ،س��اخت و ساز
پروژههای مس��کونی و عمرانی و لوازم خانگی
اولویتهای مصرف ف��والد هس��تند .در نگاه
اول احتمال کاهش مصرف س��رانه فوالد خام
در کش��ور وجود دارد که ای��ن احتمال ممکن
است برای س��ال آینده جدیتر شود آنهم در
شرایطی که بسیاری از افراد برجسته اقتصادی
از رکود س��ال آینده ابراز نگرانی کردهاند .این
در حالی اس��ت که روزهای اخیر با رشد قیمت
فوالد روبهرو شدهایم تا جایی که بهای میلگرد از
رقمی نزدیک به  3000تومان در اواسط و اواخر
آذرماه ،به بیش از  3هزار و  500تومان افزایش
یافته است .اگرچه سفتهبازی و واسطهگری یکی
از موتورهای محرک رشد قیمت فوالد بوده ولی
برخی از آمارها از احتمال رشد تقاضا در بخش
مس��کونی و پروژههای عمرانی و س��اختمانی
حکایت دارد .به عنوان مثال رشد قیمت مسکن
و همچنین افزایش صدور پروانههای ساختمانی
خود محرک مهمی برای رش��د تقاضا در بازار
فوالد بوده اس��ت که به احتمال قوی ش��رایط
بهتری را ایجاد خواهد کرد.
امیررضا سلیمانی نسب؛ عضو گروه مطالعات
اقتصادی شرکت مهندس��ی بینالمللی فوالد
تکنیک معتقد است :مصرف س��رانه فوالد (بر
اس��اس آمارهای نیمه ابتدای سال  )۱۳۹۷در
پایان س��ال جاری به کمت��ر از  ۲۰۰کیلوگرم
برسد .به عبارت بهتر ،ما بعد از سه سال افزایش
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مس��تمر مصرف س��رانه فوالد انتظ��ار کاهش
حداقل  ۲۰درصدی آن را در پایان سال ۱۳۹۷
خواهیم داشت .مصرف ظاهری فوالد کشور در
هشت ماه منتهی به آبان سال  ۱۳۹۷به نسبت
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  ۸درصد کاهش
داش��ته و به  ۱۰/۵میلیون تن رس��یده است.
جالب آنکه در طول هش��ت ماه منتهی به آبان
سال  ۱۳۹۶به نسبت مدت مشابه سال ۱۳۹۵
ما ش��اهد افزایش  ۴درصدی مص��رف داخلی
هستیم .شاید بتوان اینگونه ادعا کرد که ضربه
نهایی کاهش مصرف داخلی را افزایش ش��دید
قیمتها و رشد نرخ ارز بر پیکره رکود بازارهای
مصرف داخلی سالیان اخیر وارد کرده است.
مس��کن بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای
مصرف در س��ال ج��اری چالش جدی��دی را
تجربه کرده است .بهطور کلی ،نرخ رشد گروه
ساختمان (بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران)
در تابستان  ۱۳۹۷نرخ رشد منفی  ۸درصدی و
در بهار نیز نرخ رشد منفی یک درصد را متحمل
شده اس��ت .در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال
گذشته نرخ رشد گروه ساختمان به ترتیب در
فصول بهار و تابستان مثبت  ۳/۱و  4/۸درصد
بوده است .رکود تورمی گروه مسکن را به وضوح
در بازار معامالت مس��کن تهران میتوان رصد
کرد .در دوره منتهی به آذر سال جاری به نسبت
مدت مشابه س��ال  ۱۳۹۶ما شاهد افزایش ۹۱
درصدی متوس��ط قیمت (متر مربع) معامالت
هستیم ،این در حالی است که در همین مدت
تعداد معامالت کاهش قابل توجه  ۶۱درصد را
متحمل شده است.
تولید خودرو نیز شرایطی بهتر ازمسکن در سال
جاری نداشته اس��ت .این صنعت که با چالش
افزایش قابل توجه هزینه تولید به دلیل افزایش
نرخ ارز و همچنین تحریمهای یکجانبه آمریکا

(که بهطور مس��تقیم قطعهس��ازی را متاثر از
خود قرار داده) دست به گریبان است ،در نیمه
ابتدای س��ال با کاهش بیش از  ۱۷درصدی به
نسبت مدت مشابه سال قبل روبهرو بوده است.
بهطور کلی ،در گروه صنعت نیز شاهد کاهش
نرخ رشد هستیم.
اما به غیر از ساختمان دو گروه ساخت صنعتی
و تامین آب ،برق و گاز طبیعی نیز شاهد کاهش
قابل توجه در نرخ رشد محصول در سال جاری
بودهاند .ن��رخ رش��د تولید محصول س��اخت
صنعتی و تامی��ن آب ،برق و گاز ب��ه ترتیب در
تابستان سال جاری منفی  ۳/۱و  ۱۲/۱درصد
بوده در حالی که این ارقام در تابس��تان س��ال
 ۱۳۹۶به ترتی��ب مثب��ت  ۲/۳و  ۲۲/۷درصد
بوده است.
عالوه بر این (بر اساس اطالعات وزارت صمت)
تولید برخ��ی ل��وازم خانگی مانن��د یخچال و
ماش��ین لباسش��ویی در نیمه ابتدای سال به
ترتیب با کاهش میزان تولید منفی ۱۶درصد و
منفی  ۳۶درصدی به نسبت مدت مشابه سال
 ۱۳۹۶مواجه بودهاند( .دنیای اقتصاد –  18دی
 .)97در پایان و به عنوان نتیجهگیری میتوان
عنوان کرد که اگرچه نگرانی از کاهش تقاضای
واقعی ف��والد در صنایع وج��ود دارد ولی برای
ماههای ابتدایی س��ال آینده پتانس��یل رش��د
تقاضای س��اختمانی برای مصنوعات فوالدی
تقویت خواهد ش��د و بازار این ب��ار احتماالً از
این مس��یر مورد حمایت قرار میگیرد .تجربه
سالهای گذشته نیز نشان داده است که در این
شرایط در گام اول رشد تقاضا برای تیرآهن به
رشد نرخ این کاال بدل خواهد شد و در گام بعد
میلگرد هم از رشد مصرف بهره میبرد بنابراین
برای سال آینده ش��اید بتوان به این گروههای
کاالیی بیش از حالت معمول امیدوار بود.
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گفت و گو با مدیر امور قفقاز منطقه آزاد ارس

سکوی پرتاب تجارت

به آسیای میانه
مریم زمانیان

منطقه آزاد ارس در ش��مال غرب اي��ران در نقطه
صفر مرزي در مجاورت با کش��ورهای ارمنستان،
آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار
يافته است .منطقه آزاد ارس طبق مصوبه مجلس
شوراي اسالمي در تاريخ  2شهریورماه سال 1382
به منظور تسريع در انجام امور زير بنايي ،عمران و
آباداني ،رشد و توسعه اقتصادي ،سرمايه گذاري و
افزايش درآمد عمومي ،ايجاد اشتغال سالم و مولد،
تنظيم بازار كار و كاال ،حضور فع��ال در بازارهاي
جهاني و منطق��ه اي ،توليد و ص��ادرات كاالهاي
صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات ،ايجاد و در اواخر
شهريور ماه سال  1383آغاز به كار کرد .معافيت
مالياتي به مدت  20سال از تاريخ بهره برداري براي
كليه فعاليت ه��اي اقتصادي نیز یک��ی از مزایای
سرمایهگذاری در منطقه آزاد ارس است.
در ای��ن میان ب��ا تصوی��ب ضوابط ص��دور مجوز
تاس��یس و فعالیت دفاتر پذیرش و تاالر معامالت
کارگزاریهای عضو بورس کاالی ایران ،ش��رایط
الزم برای تاس��یس ت��االر نمایندگ��ی کارگزاران
بورس کاالی ایران در س��طح کش��ور فراهم شد
و از ابتدای آذرماه س��ال  1395ت��االر نمایندگی
کارگزاران بورس کاال در منطقه آزاد ارس ش��روع
به فعالیت کرد .در حال حاضر س��ه ش��عبه بورس
کاالیی از ش��رکتهای کارگزاری اقتص��اد بیدار،
گنجینه س��پهر پارت و تدبیرگران فردا در منطقه
آزاد ارس فعالاند.

محوریت ص�ادرات؛ مهمتری�ن مزیت
بورس کاال

احد نصرتی ،مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز
منطقه آزاد ارس ،مهمتری��ن مزیت بورس کاالی
ایران برای مناطق آزاد را محوریت صادرات دانست
و گفت :ما در انتظار بورس کاالی بین الملل در این
منطقه هستیم.
مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز منطقه آزاد
ارس در گفت و گو با «پیام اقتصادی بورس کاال»
به اهمیت منطقه آزاد ارس و س��هولت دسترسی
برای صادرات تاکید کرد و گفت :منطقه آزاد ارس

به عنوان مرکزی که محوریت تولیدی و س��هولت
دسترسی دارد ،با بورس کاال به عنوان یکی از ارکان
بازار سرمایه در ارتباط تنگاتنگی است.
معاون پیشین اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه
آزاد ارس تاکی��د کرد :مح��ور توس��عه تجارت و
صادرات منطقه آزاد ارس در صورت حمایت همه
جانبه و اعتماد به بازار سرمایه ،میتواند در دستان
بورس کاال باش��د .همچنین مزیت بورس کاال در
حوزه داخلی نیز شفافسازی آمار و ارقام معامالت
کاالهاست.
نصرتی در خصوص تحریمه��ا گفت :تحریمها در
ارس خودش را به این ش��کل نش��ان میدهد که
سرمایهگذارن تمایل دارند بازارها را به دست آورند؛
س��رمایهگذارانی که برای تولید ،س��رمایهگذاری
و ش��بکه توزیع در انتظار مکانیس��می ش��فاف و
نظاممند هستند که بورس کاال میتواند این نقش
را در منطقه ایفا کند.
وی بورس کاال را به عنوان یک بس��تر جذاب برای
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان منطقه عنوان کرد
و گفت :با فرهنگس��ازی و آشنایی بیشتر فعاالن
منطقه با مزایای بورس کاال به مرور ش��اهد ورود
مش��تریان و رونق معامالت در ت��االر نمایندگی
کارگزاران بورس کاال خواهیم بود به طوریکه این
زحمت از عهده تولیدکننده خارج میشود که به
دنبال خریدار و کانال انتقال کاال باشد.
نصرتی در ادامه افزود :بورس کاال میتواند از طریق
یک شرکت مشاور توسعه صادرات نیز در منطقه
حضور داشته باشد و با کمکهای سازمان منطقه
آزاد ارس به جمعآوری و پردازش اطالعات بپردازد
تا بتواند یک طرح بررسی شده را به کارگزاران ابالغ
کند .وی همچنین گف��ت :در عین حال از حضور
بورس اوراق و بهادار و بورس انرژی نیز در منطقه
استقبال میکنیم و بیش از اینها در انتظار بورسی
بین المللی برای مبادالت کاالها و جذب بازیگران
خارجی هستیم.
نصرتی در ادامه گفت :ب��ورس کاالی ایران
با ش��ناخت بازاره��ای ه��دف ،اولویت
گذاریها ،کاالهای متناسب با مصرف
در دوران سفارش میتواند محوریتی
برای مناطق آزاد ایجاد کند.

وی اف��زود :منطق��ه آزاد ارس دارای حدود 334
حوزه فعالیت صنعتی اس��ت ک��ه نزدیک به 145
مورد آن در حال حاضر در حوزههای نفتی ،انرژی،
کاالهای پزش��کی ،صنایع فلزی ،سلولزی و حتی
کانی فعال است.
وی عنوان ک��رد که با تمرکز ب��ورس کاالی ایران
در شهرهای مرزی کشور ش��اهد هدفمند شدن
صادرات کاالها و جذب س��رمایههای خارجی در
کشور خواهیم بود.
مش��اور مدیرعامل و مدیر امور قفقاز منطقه آزاد
ارس اظهار کرد :بورس کاالی ایران در حوزههای
متنوع فلزی ،پتروشیمی و کشاورزی فعال است و
الزم است بسترسازی الزم در حوزه مالی و تجاری
در مناطق آزاد و مرزی علی الخصوص در منطقه
آزاد ارس برای عرضه محصوالت فراهم شود.
وی معتقد است :مسووالن باید برای صنایعی که در
مناطق آزاد فعالیت میکنند مشوقهایی را ایجاد
کنند تا با ورود به بورس کاال ،زمینه حضور بازیگران
خارجی به معامالت بورسهای ایران فراهم شود.

تعامل بورس و مناطق آزاد

وی اظهار امیدواری کرد :خوشبختانه سیاستهای
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در جهت محوریت
دادن به تعامل بورسها با
مناط��ق آزاد تعریف
شده اس��ت که با
پیادهس��ازی این
سیاس��تها از
طری��ق بورسها
و مناط��ق آزاد،

تحول مثبت تجاری در ای��ن مناطق ایجاد خواهد
ش��د .مش��اور مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت:
به تازگی نشس��تی میان رییس س��ازمان بورس
اوراق بهادار و مدیرعام��ل منطقه آزاد ارس برگزار
ش��د و فعالیت بورسها با محوری��ت مناطق آزاد
مورد تاکی��د طرفین قرار گرفت .معاون پیش��ین
اقتصادی و س��رمایهگذاری منطق��ه آزاد ارس از
حضور هر چه بیشتر بورس کاالی ایران در منطقه
آزاد ارس اس��تقبال کرد و گفت :منطقه آزاد ارس
 20نقط��ه مطلوب را ب��رای حضور ش��رکتهای
کارگزاری فعال در ب��ورس کاالی ای��ران در نظر
گرفته است و پیشنهاد میشود بورس کاال با تشویق
ش��رکتهای کارگزاری ،زمینه افتتاح شعبههای
بیش��تر کارگزاریها را در منطق��ه آزاد ارس مهیا
کند .به گفته نصرت��ی ،حضور دفات��ر نمایندگی
بورس کاال در منطقه ارس باعث تمرکز خریداران
و سرمایهگذاران در این منطقه میشود بهطوریکه
هر چه تمرکزشان در این منطقه بیشتر باشد تمایل
به توسعه س��رمایه گذاریش��ان از طریق بورس
کاالی ایران افزایش مییابد.

تجارت  240میلیون دالری ارس

وی با اشاره به دس��تور اکید رییس جمهور مبنی
بر توس��عه صادرات ،جذب گردشگر ،دانش بنیان
نمودن فعالیته��ا در مناط��ق آزاد گفت :مناطق
آزاد به دلیل رش��د صادراتی از رقم  200میلیون
دالر به  1/2میلیارد دالر در سال  96رسیده است
و در این میان منطقه آزاد ارس سهم  160میلیون
دالری در سال  95را به  240میلیون دالر در سال
 96رسانده که نشان دهنده نقش مهم این منطقه
در کشور است.
نصرتی به نقش کلیدی منطقه آزاد ارس در حوزه
صادرات کاالها اشاره کرد و گفت :محورهای ترکیه،

38

ارمنستان و گرجستان به باکو ،سه دروازه ارس به
کشورهای همسایه است که به دلیل نقش کلیدی
آن در منطقه همیش��ه در تصمیمگیریهای مهم
کشور مورد توجه قرار دارد.

ب�ورس کاال ،کانال ص�ادرات تجهیزات
پزشکی

معاون پیش��ین اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت:
ظرف چند ماه اخیر 42 ،م��ورد پروانه تولید صادر
شده است و انتظار داریم که تولیدکنندگان بتوانند
از ظرفیتهای بورس کاال در منطقه بهره ببرد.
وی اظه��ار کرد :اخی��را ً دکتر مس��ائلی ،مدیرکل
تجهی��زات پزش��کی وزارت بهداش��ت برنامهای
برای  17کش��ور در نظر گرفته اس��ت و قصد دارد
24میلیون دالر ص��ادرات تجهیزات پزش��کی را
به  240میلیون دالر صادرات برس��اند .شبکه آن
میتواند کجا باشد؛ طبیعتاً بورس کاالی ایران.
وی تاکید ک��رد :بورس کاالی ایران باید مس��یر و
کانال صادرات باش��د و خواس��تار این باشد که به
اولویت عرضه کنندگان کش��ورهای همسایه نیز
تبدیل ش��ود که برای رس��یدن به این مهم ،ابتدا
باید معامالت داخلی در بورس کاالی منطقه آزاد
ارس رونق بگیرد و پس از آن شاهد مبادالت بین
المللی باشیم.

فرصتی جدید برای صادرکنندگان

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

میزبان افتتاح شعباتی از کارگزاران فعال بورس کاال
بوده است؛ این فرصتی برای صادرکنندگان است
ک��ه از طری��ق ب��ورس کاالی منطق��ه آزاد ارس
کاالهایشان را بدون ریس��ک به کشورهای هدف
عرضه کنند.
حسن نژاد که سابقه فعالیت در حوزه بازار سرمایه
را در کارنامه خود دارد ،افزود :منطقه آزاد ارس با
کش��ورهای نخجوان ،آذربایجان و ارمنستان مرز
مشترک دارد؛ کشور ارمنس��تان تنها کشور عضو
تجارت جهانی اس��ت و بیشترین کاالهای ایران از
مرز ارمنستان به کشورهای روسیه ،گرجستان و
سایر کشورها صادر میشود.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود :با بررسیهای
انجام ش��ده از صادرات کاالها از منطقه آزاد ارس
به نظر میرس��د که بورس کاال میتواند در حوزه
صادرات بیشتر کاالهای س��اختمانی ،ورق آالت،
فوالد ،س��یمان و ...نقش مهم��ی را در منطقه ایفا
کند .مدیر مرکز نوردوز سازمان منطقه آزاد ارس با
اشاره به مزیت شفافسازی از طریق بورس کاالی
ایران اظه��ار کرد :اگر صادرات ای��ن محصوالت از
طریق بورس کاالی ایران انجام ش��ود ،هم میزان
صادرات و هم کانالهای صادرات شفاف میشود
که سیستمی ش��دن این کانالها از طریق بورس
کاالی ایران امکانپذیراست.
حس��ن نژاد در پایان مزایای حضور بورس کاال در
منطقه آزاد ارس را برش��مرد و گف��ت :هم اکنون
برخی س��ازمانها در ح��وزه تجارت ب��ه صورت
سیستمی و نظاممند عمل نمیکنند و از این رو به
مشکالت عدیدهای برمیخورند .این سازمانها از
طریق بورس کاالی ایران خیلی راحتتر میتوانند
وارد عرصه صادرات شوند و به این ترتیب منطقه
آزاد ارس و صادرکننده کشور میتواند به بهترین
نحو از ظرفیتهای این بورس بهرهمند شوند.
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پیش بینی «فیچ» از بازار فلز سرخ تا سال 2027

تقاضای مس سوار بر خودروهای برقی
پرویز امانیان

موسسه «فیچ» در جدیدترین تحلیل خود برآورد
کرده که تقاض��ای مس در س��ال  2019افزایش
خواهد یافت .بر پایه این گزارش ،تقاضای مس طی
یک روند  10ساله تا س��ال  2027میالدی به 29
میلیون و  800هزار تن خواهد رس��ید که از رشد
ساالنه  2.6درصدی حکایت دارد.
این موسس��ه هش��دار داده که مصرف جهانی با
رش��د تقاضای برق و بخشهای زیرساختی چین
و همچنین انقالب تولید خودروهای برقی از رشد
عرضه سبقت میگیرد.
از طرفی ،موسسه فیچ پیش بینی کرده که تولید
ساالنه مس طی سالهای  2018تا  2027شاهد
رشد  3.6درصدی خواهد بود.
بر اس��اس پیش بینی فیچ ،تقاضای مس تصفیه
ش��ده از تولید فراتر میرود و بازار طی چند سال
آتی با کسری مواجه میشود .به گفته این موسسه،
تعادل جهانی مس تصفیه ش��ده در سال 2018
شاهد کسری  247هزار تنی بوده است و این وضع
تا سال  2021باقی خواهد ماند.
به نظر میرس��د ،پیش بینی کس��ری برای دوره
کوتاه مدت ب��وده ،چراکه فیچ پی��ش بینی کرده
است که کسری مس جهان به دلیل سرمایهگذاری
روی پروژهه��ای جدی��د از س��ال  2021کاهش
مییابد و بعد به سمت افزایش عرضه تغییر مسیر
میدهد.
ب��ا فراتر رفت��ن تقاض��ای فل��ز س��رخ از عرضه،
ش��رکتهای معدنی در سراس��ر جهان به دنبال
اجرای پروژههای معدنی از س��ال  ۲۰۲۰خواهند
رفت ،بنابراین در چش��م انداز بلن��د مدت انتظار
میرود با سرمایهگذاری تولیدکنندگان مس روی
پروژهه��ای جدید و افزایش تولید مس ،کس��ری
جهانی عرضه مس کاهش یابد و پس از آن نیز بازار
با مازاد عرضه مواجه شود.

پیش بینی تولید مس

تولید جهانی مس طی س��الهای آت��ی ،افزایش
پایداری را تجربه خواهد کرد ،به طوری که کاهش
هزینهها و افزای��ش قیمت م��س میتواند از این
موض��وع حمایت کند .همچنی��ن افزایش قیمت
مس در سالهای آتی ،توس��عه پروژهها بویژه در
کشورهای شیلی ،پرو و استرالیا را تقویت خواهد
کرد.
بر پایه این گزارش ،تولید مس تصفیه چین با رشد
پایدار پیش بینی شده اس��ت و تولیدکنندگان از
افزایش قیمت مس ،سود خواهند برد.
فیچ برآورد کرده که تولید مس تصفیه شده چین

نمودار -رشد تولید مس در محدوده مثبت

از  8.8میلیون تن در سال  2018به  11.4میلیون
تن در سال  2027افزایش یابد و رشد ساالنه 3.1
درص��دی را تجربه کند .تولیدکنن��دگان داخلی
چین سود بیشتری را نس��بت به رقبای خارجی
کسب خواهند کرد.
ش��یلی به پیش��گامی تولید مس در جهان ادامه
میده��د .این کش��ور دومی��ن تولیدکننده مس
تصفیه ش��ده به ش��مار میرود .ش��رکت دولتی
«کودلکو» و شرکت  BMWاز اجرای طرحی با
عنوان «ابتکار مسووالنه مس» خبر داده اند که به
بهبود تعهد نسبت به مسوولیتهای اجتماعی و
اکولوژیکی در صنعت مس منجر خواهد شد.
این موسسه برآورد کرده که تولید مس پرو ،رشد
س��االنه با ثباتی را تجربه کند ،به طوری که پیش

بینی شده تولید این کشور تا سال  2027میالدی
به  3میلیون و  800هزار تن برسد.
پیش بینی میشود ،تولید مس اس��ترالیا با رشد
س��االنه  3.1درصدی به یک میلیون و  250هزار
تن تا سال  2027برسد .فیچ برای هند نیز با اشاره
به رشد بسیار مناس��ب تولید مس در این کشور
خاطر نشان کرده که تولید مس هندیها تا سال
 2027با میانگین رشد ساالنه  7.3درصدی به یک
میلیون و  800هزار تن خواهد رسید.
فیچ در این گزارش چش��م انداز رش��د تقاضای
آمریکا را مس��کوت باقی گذاش��ت ،چراکه بسته
مربوط به توس��عه زیرس��اخت ترامپ را مطابق با
انتظارات ندانست.
منبعMining.com :

بررسی آخرین تحلیلها از بازار فلز زرد

امنیت همیشگی طال

روند نزولی قیمت طال که از اوایل س��ال  2018آغاز
ش��ده بود ،در س��ه ماه پایانی متوقف ش��د و این فلز
گرانبها مس��یر صعود را در پیش گرفت و توانس��ت
بخش کوچکی از افت خود را جبران کند .بس��یاری
از گزارشها و تحلیلهای کارشناسان که در سه ماه
چهارم س��ال گذشته منتشر ش��د ،از آغاز دور جدید
افزایش قیمت طال طی سال  2019حکایت میکرد.
حال با آغاز سال  2019و بروز برخی نشانههای مثبت،
بیشتر تحلیلگران بر افزایش حتمی قیمت طال تاکید
میکنن��د و س��رمایهگذاری در این بازار را س��ودآور
میدانن��د .ارزیابی دیدگاه فع��االن بازارهای طال نیز
نشان میدهد که بیش از 70درصد آنها انتظار افزایش
قیم��ت را دارند .در این نوش��تار به بررس��ی آخرین
تحلیلها و گزارشها درباره روند حرکت بازار طال در
س��ال  2019و پیشبینیهای ارائه شده برای قیمت
این فلز میپردازیم.

ضعف بازارهای سهام

سال گذشته ،بازار س��هام آمریکا بدترین ماه دسامبر
خود از س��ال  1931تاکنون را تجربه ک��رد .بازار کم
رونق سهام و هراس سرمایهگذاران از گسترش رکود
در بازارهای مالی موجب ش��ده تا بازارهایی همچون
فلزات گرانبها به ویژه طال (که یک سرمایهگذاری امن
به ش��مار میرود) مورد توجه قرار گیرند .گرچه این
خبر خوبی برای اقتصاد جهان نیست اما مایه دلگرمی
معاملهگران بازار طال است .همچنین دادههای جدید از
احتمالکاهشرشداقتصادیآمریکاخبرمیدهندکه
میتواند تاثیر منفی بر ارزش دالر داشته باشد .جنگ
تجاری با چین هم موضوعی است که اقتصاد جهان را
تهدید میکند.

چندپیشبینی

با توجه به این واقعیتها ،بانک سرمایهگذاری گولدمن
ساکس پیشبینی خود از قیمت طال را افزایش داد.
تحلیلگران این بانک میگویند ،قیمت طال در سه ماه
نخست  2019از مرز  1300دالر در هر اونس خواهد
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گذش��ت .این بانک با تجدیدنظر در پیشبینیهای
قبلی خود اعالم کرد« :قیمت هر اونس طال در س��ه
ماه نخست امس��ال به  1325دالر و طی شش ماه به
 1375دالر افزایش خواهد یافت و تا پایان س��ال ما
شاهد قیمت  1425دالر برای طال خواهیم بود ».در
پیشبینی قبلی گولدمن ساکس این ارقام به ترتیب
 1300 ،1250و  1325دالر اعالم شده بود.
وبس��ایت  investinghavenدر تازهترین برآورد
خود ،از احتمال جهش قیمت طال در س��ال 2019
خبر داده است .این وبس��ایت در گزارش قبلی خود
باالترین قیمت طال در س��ال  2019را معادل 1375
دالر و محدوده خرید و فروش را بین  1300تا 1375
دالر پیشبینی کرده بود .حال در تازهترین گزارش از
احتمال جهش قیمت طال به 1550دالر خبر میدهد.
این پیشبینی بر پایه بررسی نمودارهای  20ساله و
 40ساله قیمت طال ارائه شده است .کارشناسان این
مجموعه مهمترین علت این افزایش قیمت را تقویت
ارزش یورو در برابر دالر میدانند .شورای جهانی طال
نیز در تازهترین برآورد خود به رشد تقاضای جهانی طال
اشاره کرده و افزایش قیمت را محتمل دانسته است.
این نهاد در گزارش خود مینویسد« :پس از ثبت قیمت
 1160دالر برای طال در آگوست  2018که تحت تاثیر
رش��د ارزش دالر رخ داد ،از ماه اکتبر ،با رکود نس��بی
بازارهای سهام ،معامالت طال رونق یافت و قیمت این
فلز از مرز 1200دالر گذشت .اگر بازارهای سهام آمریکا
رونق خود را بازیابند و اقتصاد این کشور عملکرد خوبی
نشان دهد ،ارزش دالر تقویت خواهد شد و طال برای
صعود با چالش روبهرو خواهد شد .در غیر این صورت،
راه برای افزایش قیمت طال هموار میشود ».همچنین
وبس��ایت  longforecastدر آخرین ب��رآورد خود،
میانگین قیمت هر اونس طال در سال  2019را 1333
دالر اعالم کرد که نسبت به قیمتهای کنونی کمتر از
 5درصد افزایش نشان میدهد .بر اساس گزارش این
وبسایت ،قیمت طال تا پایان نیمه نخست امسال سیری
صعودی داشته و به بیش از  1400دالر خواهد رسید
اما پس از آن و تا پایان س��ال با کاهش مواجه ش��ده و
به س��طح  1300دالر باز خواهد گشت.
تحلیلگران وبس��ایت Trading
 Economicsاز جمل��ه
کس��انی هس��تند که
معتقدن��د قیمت طال
در سال  2019نه تنها
افزایش نمییابد بلکه
با کاهش نیز روبهرو

خواهد شد .در گزارش این وبس��ایت آمده است« :بر
اس��اس پیشبینی تحلیلگران و بررس��ی مدلهای
اقتصادی میتوان انتظار داش��ت که تا پایان س��ه ماه
نخست  2019قیمت هر اونس طال در محدوده 1276
دالر در نوسان باشد .همچنین انتظار داریم که میانگین
قیمت طال طی 12ماه آینده معادل 1246دالر باشد».
این پیشبینی در حالی مطرح میشود که بسیاری از
کارشناسان احتمال کاهش قیمت طال در سال 2019
را کمتر از  10درصد میدانند.

عوامل موثر بر بازار طال

کارشناس��ان مهمترین عوامل موثر بر بازار طال را که
موجب افزایش قیمت این فلز در سال  2019خواهد
شد ،به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم میکنند.
در بخش اقتص��ادی میتوان به تقاض��ای بانکهای
مرکزی جهان اشاره کرد که طی سالهای اخیر همواره
مورد توجه بوده است .همچنین انتظار میرود تقاضای
دو کشور چین و هند نیز با افزایش روبهرو شود .رشد
تقاضای بخش فناوری نیز از عواملی اس��ت که گفته
میشود بر قیمت طال تاثیر میگذارد .در عین حال،
برخیتحلیلگرانازاحتمالوقوعیکبحرانمالیدیگر
در اقتصاد آمریکا و جهان خبر میدهند که میتواند
پیامدهای ناگواری برای بازارهای مالی به همراه داشته
باشد .اما در بخش سیاسی گفته میشود که جهان در
سال  2019با ریسکهای زیادی مواجه خواهد بود.
تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیان��ه و احتمال بروز
جنگی دیگر در این منطقه که مرک��ز تولید و انتقال
انرژی جهان به شمار میرود ،از مهمترین دالیل نگرانی
س��رمایهگذاران و عوامل تقویت قیمت طال است .در
همین حال ،ناآرامیهای فرانسه خطری بالقوه برای
اتحادیه اروپا و منطقه یورو و بازارهای مالی قاره اروپا و
عاملی برای نگرانی سرمایهگذاران است که تمایل آنها
برای هدایت نقدینگی به بازارهای امنتر همچون طال
را تشدید میکند .اروپاییها همچنین نسبت به آینده
برگزیت و سیاستهای دولت بریتانیا بیمناک هستند.
در آن س��وی اطل��س ،در آمریکا نیز اوض��اع چندان
مساعد نیست .اختالفات دولت و کنگره که به تعطیلی
طوالنی مدت برخی سازمانها و نهادها دولتی منجر
شده ،اوجگیری مخالفتها با سیاستهای ترامپ در
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی (به طوری
که حتی برخی از احتمال استیضاح وی خبر میدهند)
و هزینههای نظامی سنگین این کشور خطر بزرگی
برای بازارهای سهام و اقتصاد آمریکا به شمار میروند.
بدون شک در صورت تداوم این وضع ،سرمایهگذاران
پولهای خود را ب��ه بازارهای امنتر مثل طال هدایت
خواهند کرد.
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در حوزه صنایع پتروشیمی و فرآوردههای نفتی پیشنهاد شد

مدل بورس کاال
برای توسعه صادرات

تشدیدتحریمهایاقتصادیوکاهشدرآمدهای
ارزی حاصل از صادرات نف�ت در حالی اقتصاد
کش�ور را تحت تاثیر قرار داده که در این میان
بستری چون بازار سرمایه میتواند نقش موثری
در توس�عه صادرات ایفا کن�د .در این زمینه به
اعتق�اد کارشناس�ان ،ب�ورس کاال ب�ا توجه به
راهاندازی رینگ صادراتی از س�ال  ،88دارای
مزیتها و پتانسیلهای زیادی در حوزه صادرات
است .به اعتقاد کارشناسان نیز رینگ صادراتی
به نوعی امکان جدیدی برای حضور در بازارهای
جهان�ی را فراهم میکن�د و اگر م�ورد حمایت
متولیانامرقرارگیرد،میتواندزمینهسازجهش
صادراتی کاالهای ایرانی باشد.
براس�اس آم�ار ،رین�گ صادراتی ب�ورس کاال
تاکن�ون میزبان معاملات کااله�ای صادراتی
زیادی از قبیل قیر ،س�نگآهن ،گندم ،گوگرد
و برخی فرآوردههای نفتی و پتروش�یمی بوده
اس�ت .از طرف دیگر اقالم صادراتی از کش�ور
اش�تراک باالیی با اقالم صادراتی و محصوالت
پذیرفتهش�ده در بورس کاالی ای�ران دارد که
نشاندهنده ظرفیت اس�تفاده از سازوکارهای
بورسی در قالب معامالت و قراردادهای شرکت
بورس کاالی ای�ران در فرآیندهای صادرات در
کشور است .این در حالی اس�ت که پتانسیل و
ظرفیتهای صادراتی تاالر نق�رهای در اقتصاد
ایران آن گونه که باید و شاید ظهور و بروز نکرده
اس�ت که به اعتقاد کارشناس�ان ،آشنا نبودن
صادرکنندگان با ظرفیتهای بورس کاال ،موانع
ناش�ی از تحریمهای بین الملل�ی و چالشهای
موجود در حوزه تس�ویه وجوه بین کش�ورها،
نوس�انات قیمت کاالها در بازاره�ای جهانی به
همراه بخشنامههای متفاوت در حوزه صادرات
از جمله دالیل رش�د آرام معامالت محصوالت
صادرات�ی در بورس کاال به ش�مار م�یرود .در
همین زمینه و به منظور بررسی موانع صادرات
کش�ور در دوران تحری�م ،همایش سراس�ری
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروش�یمی با عنوان «توسعه صادرات قانون
محور و بدون رانت» برگزار شد.
مدل بورس کاال برای توسعه صادرات
مدیرعام�ل ب�ورس
کاالی ای�ران در این
هـمـایـ�ش بـ�ه
ظرفیته�ای بورس
کاال در توس�عه بازار
صادرات�ی ب�ا وجود
نوسانات قیمتی اشاره کرد و گفت :چاره مقابله با
ایننوسانات،پوششنوساناتقیمتیواطمینان
از تامین مواد اولیه از طری�ق خرید مواد اولیه و
فروش محصول به روش «کشف پریمیوم» است.
سلطانینژاد افزود :بورس کاالی ایران دارای دو
بازار فیزیکی و مالی بوده که بازار فیزیکی شامل
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دو رینگ داخلی و صادراتی است و محصوالت
صنعتی و معدنی ،پتروش�یمی و فرآوردههای
نفتی و کش�اورزی در این بازار عرضه و معامله
میشود.
به گفت�ه وی ،تضمین اجرای تعه�دات خریدار
و فروش�نده ،انتش�ار اطالعات عرضه و قیمت
معاملات ،امکان حضور مس�تقیم مش�تریان
خارجی ،بازاریابی از طریق ش�بکه کارگزاران،
کنترل منش�ا کاالی صادراتی ،کشف منصفانه
قیمت با ایجاد ش�رایط همس�ان و رقابتی و در
نهایت ام�کان انعق�اد قراردادهای اس�تاندارد
ن مزایای
تج�اری بینالمللی از جمل�ه مهمتری 
عرضه محصوالت در رینگ صادراتی است.
مدیرعامل بورس کاالی ای�ران با بیان اینکه در
رینگ صادراتی بورس کاال انج�ام معامالت در
چهار مدل معامالت نقد ،نس�یه ،سلف و کشف
پریمی�وم (قیمت ش�ناور) امکانپذیر اس�ت،
گفت :بررسی نوس�انات قیمتهای مختلف از
جمله قیمت نفت برنت طی چهار سال گذشته
نشاندهنده پتانس�یل باالی نوسان قیمت در
فرآوردهه�ای نفتی و محصوالت پتروش�یمی
است و میتوان برای پوش�ش ریسک ناشی از
این نوسانات قیمتی و به کمک معامالت کشف
پریمیوم ،قیم�ت کاالها را براس�اس فرمول و با
انعقاد قرارداد نهایی در سررس�ید تعیین کرد.
بهطوریکه مقایس�ه نوس�انات قیمتی کاالها
در س�ال  ۲۰۱۸نش�ان میدهد که نفت برنت با
ضریب 9.36درصدی ،باالترین ضریب تغییرات
قیمت�ی را در بین کامودیتیه�ا همچون مس،
ذرت و طال دارد .س�لطانینژاد با تاکید بر لزوم
توسعه بازار صادراتی با وجود نوسانات قیمتی
اظهار کرد :چاره مقابله با این نوسانات ،پوشش
نوسانات قیمتی و اطمینان از تامین مواد اولیه از
طریق خرید مواد اولیه و فروش محصول به روش
کشف پریمیوم است تا ضمن اطمینان از تامین
مواد اولیه بتوان ثبات قیمت نسبت به بازارهای
جهانی را نیز در حوزه صادراتی ایجاد کرد.
وی به بیان تجربه جهانی در قراردادهای کشف
پریمیوم اش�اره کرد و گفت :در ب�ورس فلزات
لندن ،معامالت پریمیوم ب�رای تحویل کاال در
مکانهایجغرافیاییخاصکهمتقاضیبیشتری
دارد به کار گرفته میشود .به این ترتیب میتوان
با بهرهگی�ری از ابزارهای مالی جدی�د و ایجاد
استراتژیهدفمند،موقعیتخریدیافروشآتی
با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد .به
گفته وی ،در قراردادهای تجاری بینالمللی نیز
تجار برای انعقاد قرارداده�ای آینده و در عین
حال پوش�ش نوس�انات قیمت اقدام به انعقاد
قراردادهایی با قیمت ش�ناور (قیمت براساس
قیمت مرجع) میکنند .مدیرعامل بورس کاالی
ایران به امکان اس�تفاده از ظرفیتهای رینگ
صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت کشف
پریمیومی اش�اره ک�رد و گف�ت :از طریق این

معامالت ،صادرکننده ،بازار ه�دف صادراتی را
مش�خص کرده و قراردادهای بینالمللی برای
تامین کاال منعق�د میکند ک�ه در ای�ن رابطه
صادرکننده نیاز به «تضمی�ن تامین کاال» برای
برنامهری�زی ص�ادرات دارد .تولیدکنن�ده نیز
زیرساخت الزم برای تولید را در اختیار دارد و به
«تضمینفروش کاال»جهتبرنامهریزینیازمند
است .در نهایت ،قرارداد کشف پریمیوم براساس
فرمول مشخص (بر مبنای قیمتهای مرجع) و
پریمیوم کشفشده در بازار بین صادرکننده و
تولیدکنندهمنعقدمیشود.
کشفپریمیومچیست؟
وی فرآین�د معامالت�ی انعقاد قرارداد کش�ف
پریمی�وم در ب�ورس را تش�ریح ک�رد و گفت:
معامالت کشف پریمیوم قراردادی است که در
بازار فیزیکی معامله میش�ود و به موجب آن،
طرفینمتعهدمیشوندکهدرزمانمشخصیدر
آینده (تحویل ،حمل یا بارگیری) کاال را براساس
قیمت نهایی (قیمت مبنا به عالوه مابهالتفاوت
توافق ش�ده) معامله کنند .خریدار بخش�ی از
ثمن معامل�ه را در زم�ان توافق ،به فروش�نده
میپردازد و تسویه مابقی وجه متعاقبا و براساس
شرایطی انجام میشود که در زمان عقد قرارداد
مشخص میشود .در این قرارداد ،ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ
ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ برای ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ م�یﺷﻮد
و قیم�ت مبن�ا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ،از س�وی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم میش�ود .مدیرعامل بورس
کاالی ایران ادام�ه داد :به این ترتی�ب ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بی�ن طرفین منعقد میشود ﻛﻪ در
ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شدهان�د .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد نق�د،
نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ میشود .ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این
قراردادها نیز از فرمول توافق شده بین طرفین و
پریمیومکشفشدهقابلمحاسبه است.به گفته
سلطانینژاد در قرارداد کشف پریمیوم مبادله
کاال با اختالف قیمتی مشخص نسبت به قیمت
مرجعوتحویلدرزمانمشخصدرآیندهصورت
میپذیرد و ابزاری برای پوشش ریسک و رونق
مبادالت تجاری به شم�ار میرود .سلطانینژاد
از مشخصههای قابل تغییر ای�ن نوع قراردادها
ب�رای بهینهس�ازی براساس نیاز ه�ر مشتری
سخن گفت و تصریح کرد :در قراردادهای کشف
پریمیوم ،امک�ان تعیین ق�رارداد بهینه وجود
دارد؛ بهطوریک ه قرارداد کشف پریمیوم (زمان
انعقاد معامله نهایی) میتوان�د برای سررسید
کوتاهمدت و بلندم�دت تعریف شود .همچنین
فرمول تعیین قیمت معامله نهایی نیز میتواند
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بین حداقل وابستگ�ی و حداکث�ر وابستگی
ب�ه پارامتر متغیر ،تغیی�ر کند .اف�زون بر این،
پیشپرداخت این قرارداد نیز براساس قرارداد
(بین صفر تا صددرص�د) متغیر است و معامله
نهایی میتواند در سه قالب معامالت نقد ،سلف
و اعتباری صورت گیرد .وی به بیان کاربردهای
خاص قرارداد کشف پریمیوم پرداخت و گفت:
متناسب با نیاز خریدار و فروشنده و به منظور
پوشش ریسک قیمتی خری�دار و فروشنده،
تامین مالی کوتاهم�دت و بلندمدت فروشنده
و خری�دار ،میت�وان سررسی�د کوتاهمدت و
بلندمدت را برای این قراردادها تعریف کرد و به
دلیلمنعطفبودناینابزارمالیمیتوانمیزان
پیشپرداختها و فرمول تعیین قیمت معامله
نهایی و نوع معامله را تغییر داد.
سلطانینژاد س�ه پیشنهاد را مط�رح و اظهار
کرد :در این رابطه میتوان پیشنهاد همفکری
اتحادیه با بورس به منظ�ور طراحی مدلهای
جدید معامالت�ی را با هدف بهب�ود حلقههای
زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید ،توزیع،
مبادله و مص�رف) جهت گست�رش مبادالت
تجاریو گسترشبازارهای هدف صادراتی ارایه
کرد تا مدلهایی طراحی شود که مبتنی بر نیاز
تولیدکننده ،مصرفکننده و بازرگان و در جهت
بوکار باشد.
رفع نقاط ضعف فضای کس 
مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت :همچنین
بهعن�وان م�ورد دوم ،پیشنه�اد میشود که
اتحادیه از طریق نظ�ارت پیوسته بر عملکرد
اعضا در بورس با هدف توسعه معامالت شفاف،
نقش رگوالتوری ب�ازار را ایف�ا کند .همچنین
بهعنوان سومین مورد پیشنه�اد ،بهرهگیری
از قرارداده�ای بلندمدت تامین م�واد اولیه و
قرارداده�ای بلندمدت صادراتی ب�ا استفاده
از اب�زار کشف پریمی�وم را میت�وان ارایه داد
ک�ه در این رابط�ه میت�وان به امک�ان خرید
کشف پریمیومی وکیوم باتوم و فروش کشف
پریمیومی قیر در بورس کاال اشاره کرد.
اقدامی شجاعانه
مهدی شریفی نیک
عض�و
نف�س،
کمیسی�ون ان�رژی
اتاق بازرگانی نیز در
خصوصکارکردهای
بورس کاال برای بازار
پتروشیمی و فرآوردههای نفت�ی گفت :ورود
محصوالت مختلف در بورس کاال به دلیل آنکه
شفافیت ایجاد ک�رده و انحصارطلبیها را در
کشور از بین میبرد ،یک فضای رقابتی سالم در
ی�ک ات�اق شیش�های فراه�م ک�رده است تا
تولیدکنندگانومصرفکنندگاندریکفضای
شفاف و رقابتی حضور پیدا کنند .وی برداشتن

سقف رقاب�ت قیمتها در ب�ازار پتروشیمی و
حذف تقاضاهای کاذب و غیرواقعی و در نهایت
ایجاد تعادل در بازار را کار بسیار بزرگی دانست
و گفت :برداشتن سقف رقابت قیمتها ،اقدام
شجاعان�های ب�ود ک�ه برخلاف ممانعتها و
مخالفتهایی که در کشور وجود داشت ،بورس
آن را با موفقیت انجام داد .به نظر من برداشتن
سقف رقاب�ت قیمتی باعث ش�د کسانی که از
محدودیته�ای قبل�ی بهعنوان راه�ی برای
سوءاستفاده بهره میبردند ،از بازار کنار روند.
شریفی نیکنفس تاکید کرد :این اقدام مثبت
بورس کاال در نهایت باعث شده بازار شفافتر
شده و هر خریدار هر تناژ از محصولی را که الزم
دارد ،به راحتی خری�داری کند و سود ناشی از
فروش محصوالت به جای آنکه به جیب داللها
وواسطههاسرازیرشود،بهجیبتولیدکنندهها
رود .ضمن اینکه این اقدام مستقیما در قیمت
تمام شده فروش شرکتها اثر گذاشت و رقابت
بین تولیدکنندهها را بیشتر کرد تا محصوالت
خود را در بورس عرضه کنند.
پوشش ریسک نوسانات ارزی
وی درخصوص پتانسیله�ای بورس کاال برای
کمک ب�ه صنایع از جمله صنع�ت پتروشیمی
و فرآوردهه�ای نفتی در حوزه تامی�ن مالی با
استفاده از ابزارهای مالی نوی�ن اظهار کرد :ما
بهعنوان یکی از فعاالن صنع�ت ،با بورس کاال
پروژهای را اجرایی کردیم که به کمک ابزارهای
طراحی شده توسط ب�ورس توانستیم جلوی
ریسک ناشی از نوسانات ارزی را بگیریم .عضو
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اولین
گواهی سپرده کاالی�ی در صنعت پتروشیمی
ب�رای محص�ول پلیاتیل�ن سنگی�ن ب�ادی
پتروشیمی جم گفت :به کمک گواهی سپرده
کاالیی ضمن اینک�ه میتوانی�م معاملهگران
و سرمایهگ�ذاران بورس�ی را راهنمایی کنیم،
مصرفکننده واقعی میتواند با خرید این اوراق
کاالی موردنیاز خود را تحویل گرفته و مصرف
کند.ویاظهارکرد:بهکمکاینگواهیهاموفق
شدیم نوسانات را در بازار خنثی کرده و منابع
مالی جذب تولید کنیم .همچنی�ن با استفاده
از گواهی سپرده کاالی�ی ،تولیدکننده نهایی
بهای کاال و ارزش واقعی و ارزش افزوده آن را به
دست میآورد .وی گفت :توسعه این ابزارهای
مالی پیشنیازهایی دارد که با توجه به مزایای
چندگانه آن ،باید آنها را فراهم کرد.
کانالیزه کردن سرمایهها به سمت تولید
احمد صرامی ،عضو اتحادی�ه صادرکنندگان
فرآوردهه�ای نفت ،گ�از و پتروشیم�ی نیز به
تشری�ح نقش بورس ک�اال در توسع�ه صنایع
پتروشیم�ی و فرآوردههای نفت�ی پرداخت و

اظهار ک�رد :ما برای بورس ک�اال جایگاه بسیار
متعال�ی و وی�ژهای میخواهی�م و تقاض�ای
صددرصدی داریم ک�ه بورس با مکانیسمهای
بی�ن المللی و شف�اف تر ب�ه مباح�ث عرضه
و تقاض�ا وارد ش�ود .قطع�ا ما فع�االن صنایع
از حضور و عرض�ه در بورس اطمین�ان خاطر
بیشتری پی�دا میکنی�م .به گفت�ه این عضو
اتحادی�ه صادرکنندگ�ان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی ،بورس میتواند با ثبت دقیق
دادههایمعامالتی،مبنایاطالعاتوتصمیمات
ق�رار گیرد .ب�ه طوریک�ه هر چ�ه محصوالت
بیشتری در بورس عرضه شود ،شفافیت بیشتر
شده و اعتمادسازی افزایش مییابد .همچنین
در بورس مباحث پرداخت و دریافت روشنتر
بوده و رشته صادراتی و تجارتی افراد در بورس
مشخصتراست.
صرامی افزود :بورس
ک�اال محل�ی امن و
راهی ب�رای کانالیزه
کردن سرمایههای ما
به سمت تولید است.
بطوریک�ه ب�ورس
میتواند با طراحی مدله�ای نوین ،منابع را در
اختیار تولید قرار دهد .وی اظهار کرد :قطع به
یقینبورسهایکاالییدرتمامدنیانقشکلیدی
در رابطه با شفافیت قیمت و نوع عرضه در بازار
دارد .بورس ک�االی ایران هم علی رغم گذشت
چند سال از تولدش ،در حوزه فرآوردههای نفتی
نوپ�ا محس�وب میش�ود و شاید در م�واردی
گرههایی دارد که این گرهه�ا به دست مدیران
ارش�د و کارشناسانی که دلشان ب�رای کشور
میتپد ،در حال حل و فصل است .اگر بخواهیم
به بورس کاالی ایران نمره دهیم ،در همین مدت
کوتاه به اعتقاد من  60تا  70درصد از اهدافی که
برایرینگداخلیوصادراتیتعریفشدهتامین
کرده است .این عض�و اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گ�از و پتروشیمی افزود :در
بحث شفافی�ت و کشف قیمت نی�ز بیش از 70
درصد انتظارات و اهداف محقق شده است .تنها
در بخش متقاضیان و خریداران باید اصالحاتی
صورت گیرد و نظارتها و پایش بیشتری اعمال
شود تا از خری�داران و متقاضی�ان کاالیی هم
حمایتهاییصورتگیرد.چراکهبهنظرمیرسد
درشرایطفعلیبیشتروزنهبهسمتتولیدکننده
هاست و اگر بخواهیم در بازارهای بین المللی که
همهشرایطمبتنیبرفضایرقابتیاست،خوش
بدرخشیم،بایدموانعبرطرفشودوحمایتهای
الزم از خریداران نیز بیش از پیش صورت گیرد.
زیرا ما در فضای�ی مشغول به تولید هستیم که
کشور با تحریمهای بی�ن المللی مواجه است و
الزم به نظر میرسد تا تحریمها و موانع داخلی
برداشته شود.

راهکار پیشنهادی صحاف امین به دولت؛

حل مشکلی بزرگ

با فرصتی دو ماهه
«دولت در صورت اتخاذ یک شیوه حمایتی ،فقط فرصت�ی حداکثر دو ماهه برای دریافت مطالبات خود به
پتروشیمیها میدهد اما مشکل بزرگی را از واحدهای پایین دست�ی و صنایع تکمیلی برطرف میکند».
بیوک صحاف امین ،رییس هیات مدیره انجمن ملی پالستیک و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی
اتیلن در گفت و گو با "پیام اقتصادی بورس کاال" ضمن ش�رح مشکالت صنایع کوچک ،پیشنهادی برای
مشکالت صنایع پایین دست�ی و تکمیلی به دولت ارایه میدهد .وی در ای�ن گفت و گو ،مشکالت صنایع
پایین دستی را در دو عامل درونی و بیرونی میدان�د و بر اعتقاد واحدهای تولیدی به بورس کاال به عنوان
بازاری قانونمند ،تاکید میکند.

ب�ه نظ�ر شم�ا در س�ال 97
مهمترین مشکالت صنایع پایین دستی
در حوزه پالستی�ک ،لوله و اتصاالت پلی
اتیلن چه بود؟

صنایع پایین دس��تی در س��الی ک��ه رو به پایان
است ،مش��کالت زیادی را پشت س��ر گذاشتند.
به دلیل رک��ود حاکم در صنای��ع و کمبود منابع
دول��ت و همچنی��ن بودجهه��ای وزارتخانهها
برای طرحهای عمرانی ،صنایعی که تولید آنها
در بخش زیر بنایی مصرف میشود با مشکالتی
مواجه هس��تند .چراکه نبود منابع باعث ش��ده
بخش قابل توجهی از ظرفیته��ای این صنایع
خالی از تولید باشد و این کارخانجات تولیدی را با
تهدیدهایی مواجه کند.
موضوع دیگری که در سال  97مشکالتی را برای
صنایع پایین دستی ایجاد کرد ،رشد نرخ ارز بود
که در تمام بخشها و مواد اولیه اجرایی شد .این
افزایش نرخ ارز باعث شد توان اقتصادی در بخش
خصوصی برای محصوالت��ی که این کارخانجات
تولید میکنند ،محدود شود.
زمانی که در بخش مولد بهای تمام ش��ده کاالی
تولید و هزینه تامین مواد اولیه با افزایش نزدیک
به دو برابری مواجه میش��ود ،بای��د تمهیداتی
اندیشیده شود تا اقتصاد بتواند چنین تورمهایی
را بپذیرد ،در غیر این صورت با رکود تورمی مواجه
میشویم .متاسفانه اقتصاد ما خود را با این افزایش
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شدید نرخ تطبیق نداده که باعث بروز عالیم رکود
در اقتصاد شده است.
از س��ویی دیگر در زمان رش��د ب��ی مهابای نرخ
دالر در نیمه اول سال ،برخی تولیدکنندگان به
دلیل نگرانی از تداوم ای��ن افزایش قیمتها ،در
بورس کاال و با رقابتهای تنگاتنگ مواد اولیه را
با نرخهایی حتی باالت��ر از ارز نیمایی که در حال
حاضر اقتصاد آنرا معیار قیمتگذاری قرار داده،
خریداری و در انبارها دپو کردن��د اما با توجه به
ایجاد رکود در بازاره��ا و کاهش تقاضا ،برای این
خریدها بازار مصرف وج��ود ندارد .به این ترتیب
این موضوع هم از مشکالت مهم صنایع کوچک
در سال جاری اس��ت که باعث ش��ده نقدینگی
صنایع و واحده��ای تولیدی قفل ش��ود .به این
مفهوم که بخش قابل توجهی از نقدینگی آنها در
نیمه ابتدای سال با خرید مواد اولیه بیش از نیاز،
راکد باقی مانده است.
از دیگر مشکالت این صنعت نحوه تسویه حساب
دولت با پیمانکاران اس��ت .در پروژههای دولتی
برای تس��ویه مطالبات پیمانکاران اوراق دو ساله
به آنه��ا پرداخت میش��ود ،این در حالی اس��ت
که تولیدکننده باید به صورت نق��د مواد اولیه از
کارخانجات پتروشیمی خریداری کند.
تولیدکننده پس از پرداخ��ت هزینه نقدی برای
تامین مواد اولیه خود ،بع��د آنرا در کارخانه به
محصول نهایی تبدیل کرده ،هزینه حمل را هم

متقبل میشود تا کاالی تولیدی خود را به دست
مصرفکننده برساند.
ما در صورتی که تولیدکننده با پروژههای دولتی
همکاری کنند با وجود پرداخت بهای تمام شده
محصول خود به صورت نقد ،وجه حاصل از فروش
محصول خود را نقدا دریافت نمیکند بلکه مابه
ازای آن اوراق دوس��اله دریافت میکند که باید
دو س��ال برای دریافت وجه نقد خود صبر کند یا
اینکه در بازار بدهی این اوراق را به فروش برساند.
چنین مش��کالتی صنایع را دچار رک��ود کرده و
باعث ش��ده بنگاههای کوچک با حداقل ظرفیت
خود فعالیت کنند.
از سوی دیگر قوانین و مقررات بخش صادرات از
نظر بازگشت ارز به کشور ،برای این گروه مشکل
ساز است و صادرات را سخت محدود کرده است .با
این تفاسیر باید در شرایط تحریم صنایع کوچک
تر را حمایت کرد که متاسفانه چنین اتفاقی فعال
رخ نداده است.

پیشنهادهای شما ب�ه بورس کاال برای
کمک به صنایع پایین دستی چیست؟

بورس فضایی اس��ت که مواد اولیه به ش��یوهای
شفاف و مطلوب در آن به فروش میرسد .بورس
در صورت حمای��ت دولت و بخ��ش خصوصی،
میتواند قوانینی را وضع کند که عرضه مواد اولیه
به خصوص در حوزه پتروشیمی با نظم کامل و با
حجمهای مشخص صورت گیرد.
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در ح��ال حاضر بخش��ی از رقابته��ای باالتر از
نرخهای نیمایی انجام میشود و دلیل آن هم این
اس��ت که برخی از عرضه کنندگان به دلیل آنکه
محصوالت آنها از تقاضای باالیی برخوردار است،
اس��تمرار عرضه با حجم مورد نیاز بازار را رعایت
نمیکنند ک��ه امیدواریم پش��توانهای بر مبنای
قانون برای بورس ایجاد شود تا روند تامین مواد
اولیه با نظارت بورس به شکلی دقیق رقم بخورد.
همچنین براساس دستورالعملهای ستاد تنظیم
بازار ،عرضه کنندگان باید حداقل کف عرضهها را
رعایت کنند و به طور هفتگی عرضههای خود را
انجام دهند تا تقاضا زیاد نشود و واحدها مجبور
نشوند با رقابتهای سنگین ،در نرخهایی باالتر از
قیمتهای پایه بین المللی ،مواد اولیه تهیه کنند.
همچنین عالوه بر موارد فوق با توجه به افزایش
چش��میگر هزینههای تولید در صنای��ع پایین
دستی ،اگر امکان کاهش کارمزد هم وجود داشته
باش��د ،حمایت از صنایع پایین دستی به شکلی
روانتر انجام میشود.

به نظر شما اگر بورس کاال نبود ،فرآیند
تامین مواد اولی�ه صنایع چ�ه شرایطی
داشت و چه مشکالتی بروز میکرد؟

ما به عنوان یک بخش از صنایع کوچک کش��ور
به بورس کاال اعتق��اد کامل داری��م و معتقدیم
این بازار بس��تری ش��فاف و نظاممند برای انجام

معامالت و تامی��ن مواد اولیه اس��ت .در واقع در
این شرایط خاص اقتصاد کشور ،تنها بازاری که
به طور ش��فاف عمل میکند و دادوستدهای آن
کامال شفاف انجام میشود ،بورس کاال است .در
این بازار به طور واضحی خریدار و فروشنده مواد
اولیه قابل رصد هستند و جزییات معامالت،خرید
و فروشه��ا ،نوس��انهای قیمتی و هم��ه موارد
مربوط ب��ه یک معامل��ه ش��فاف و عادالنه کامال
مشخص است.
ب��ه ای��ن ترتی��ب واحده��ای کوچ��ک و پایین
دس��تی این بازار را به عنوان ب��ازاری کارا که بر
مبنای ش��فافیت و عدالت در چارچ��وب قانون
حرکت میکند قبول دارن��د .البته در هر بازاری
کاستیهایی وجود دارد که در مقابل مزایایی که
بورس کاال برای صنایع دارد ،قابل قیاس نیست.
بنده معتقدم که ب��رای حمایت هر چه بیش��تر
صنایع تولیدی کشور در بس��تر بورس کاال ،باید
تدابیر قانون��ی و همچنین مش��وقهایی در نظر
گرفت تا همه فعاالن اقتصادی به حضور در بورس
ترغیب شوند.

پیشنهاده�ای شما ب�رای بهبود روند
تامین مواد اولی�ه توسط صنای�ع پایین
دست�ی از طری�ق ب�ورس ک�اال و رف�ع
مشکلات فعل�ی صنایع پایی�ن دستی
چیست؟

برای خروج از بحران در ش��رایط فعلی زمانی که
گردش مالی واحدهای تولی��دی به دلیل دپوی
مواد اولیه ،رکود و عدم فروش در بازار به ش��دت
کاهش پیدا ک��رده ،تنها راه��کار حمایتی برای
بنگاهها و صنای��ع کوچک ،رف��ع چالش کمبود
نقدینگی آنهاست؛ یکی از این راهکارها ،تخفیف
در قیمتهای فروش یا ارایه تسهیالت است.
در ای��ن میان دول��ت میتوان��د با ی��ک راهکار
پیش��نهادی بدون آنکه متحمل هزینهای شود،
این حمایت را انجام دهد .پتروشیمیها میتوانند
در زمان دریافت خ��وراک از وزارت نفت ،مهلت
دو ماه ب��رای پرداخت بگیرند مش��روط به اینکه
محصوالت خود را نیز با مهلت پرداخت سه ماهه،
به واحدهای پایین دستی بفروشند .در این شرایط
س��رمایههای جدیدی وارد بنگاهه��ای تولیدی
میشود چراکه آنها فرصت دارند پیش از پرداخت
مطالبات خود بابت تامین مواد اولیه ،محصول را
تولید و به فروش برس��انند .در صورت اتخاذ این
ش��یوههای حمایتی ،واحده��ای تولیدی دیگر
احتیاجی ندارند که تسهیالت با بهرههای باال از
بانکها برای تامین مواد اولیه دریافت کنند .دولت
با چنین حمایتی فقط یک فرص��ت حداکثر دو
ماهه برای دریافت مطالبات خود به پتروشیمیها
میدهد اما مش��کل بزرگی را از واحدهای پایین
دستی و صنایع تکمیلی برطرف میکند.

بورسکاال

سرعتگیر تحریمها

در روزهایی که تحریمه�ای یک جانبه آمریک�ا علیه ایران ،ص�ادرات محصوالت را
با چالشهایی روبهرو کرده اس�ت ،روح اهلل وحید کیانی ریی�س پیشین تنظیم بازار
صنایع پایین دستی پتروشیمی ،اعتقاد دارد که با وجود همه سختی ها ،در بازار برخی
از محصوالت ایران مشتریهای بسی�ار خوبی وجود دارد که میت�وان با استفاده از
ظرفیتهای رینگ صادراتی بورس کاال به سمت تاثیرگذاری بر قیمتهای منطقهای
پیش رویم .کیانی همچنی�ن معتقد است که با دو راهکار یعن�ی تنظیم قواعد خرده
فروش�ی و ورود صندوقه�ای ریسکپذیر به منظ�ور تامین چالشه�ای مربوط به
نقدینگی ،فرایند تجارت در بورس کاال گسترده تر میش�ود .متن کامل گفتوگوی
«پیام اقتصادی بورس کاال» با وحید کیانی را در ادامه میخوانید.
پس از گذشت  15سال از تاسیس
بورس فل�زات و  11س�ال از راهان�دازی بورس
کاالی ای�ران ،عملک�رد این ب�ورس را چگونه
ارزیابی میکنید؟

در مجموع ،ایجاد ش��فافیت در معامالت ،کشف
قیمت براساس مکانیس��م عرضه و تقاضا ،وجود
تضامین خریدار و فروش��نده ب��رای پایبندی به
تعه��دات و انجام معام�لات در حداق��ل زمان از
جمله مزایایی اس��ت که بورس کاال در معامالت
محصوالت پتروش��یمی و کل اقتصاد ایجاد کرده
اس��ت .افزون بر این ،زیرس��اختهای اطالعاتی
از جمله مهمترین مسائلی اس��ت که بورس کاال
توانس��ت با ایجاد آن کمک کارای��ی به معامالت
پتروشیمی کند.
از این رو ،روند حرکتی بورس کاال را مثبت ارزیابی
میکنم؛ البت��ه این مثبت بودن ب��ه معنای بدون
نقص بودن نیس��ت و این بورس میتواند در ادامه
راه خدمات متنوعی با استفاده از ابزارهای مالی به
فعاالن صنایع ارائه دهد.
همچنین نبود برخی زیرس��اختها در اقتصاد و
بعضا وجود محدودیتهایی در اقتصاد کشورمان
باعث شد تا بورس کاال با دست اندازهایی در مسیر
پیشرفت خود روبه رو شود اما در مجموع عملکرد
بورس کاال در حوزه پتروش��یمی مناسب ارزیابی
میشود.
روند کشف قیمتها در بورس کاال
را چگونه میبینید؟

فرایند واقعی کشف قیمت به ش��کل ایده آل نیاز
به چن��د پارامتر ج��دی دارد؛ در وهله نخس��ت،
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باید ب��ه اع�لام قیمت پای��ه محصوالت توس��ط
عرضهکنن��ده توجه کرد .از س��وی دیگ��ر ،نباید
محدودیتی برای خریدار و فروشنده وجود داشته
باش��د؛ همچنین اعمال نک��ردن محدودیتهای
رقابت��ی و محدودیته��ای خرید ،ایج��اد فضای
رقابتی مثبت یا منفی از دیگر نکاتی است که باید
برای کشف صحیح قیمت به آن توجه شود؛ اجرای
این موارد در اقتصاد ما به دالیل مختلف همچون
دولتی بودن اقتصاد به شکل کامل انجام نمیشود
به طوریکه در حالحاض��ر قیمت پایه محصوالت
پتروشیمی توسط شرکت ملی پتروشیمی اعالم
میشود و خریداران باید توسط سامانه بهین یاب
تایید شوند.
به این ترتیب ،خریداران به میزان اعالمی تاییده
شده در بهینیاب و با حداقل تناژ  22تن و با رقابت
به معامله بپردازند.
از اینرو ،نمیتوان انتظار داشت که کشف قیمت
واقعی در اقتصاد ما به شکل ایده آل و بدون نقص
روی دهد؛ اما با همه این تفاس��یر ،در بورس کاال
در حوزه پتروشیمی ،عرضه و تقاضا در مقابل هم
قرار میگیرند و معامله گ��ران بر روی قیمت پایه
اعالمی که برمبنای نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی
محصوالت تعیین میشود ،رقابت میکنند و این
روند بهترین سازوکار برای رس��یدن به یک نرخ
تعادلی است.
گستردگی تعداد کاالهای معامله
شده در ب�ورس و ارتباط هرصنع�ت به صورت
مستقیم و غیرمستقیم با سایر صنایع را چگونه
ارزیابی میکنید؟

عملکرد مطلوب بورس کاال این اس��ت که میزان
معامالت بیشتر شود و بتواند بر بازار آزاد ،بازارهای
منطقهای و بینالمللی نقش محوری و تاثیرگذار
داشته باشد .بنابراین ،در اولویت کاربردی بورس
کاال باید تعداد محدودی کاال با معامالت باال باشد
و سپس تعدد و تکثر کاالها رخ دهد؛ قطعاً با ایجاد
زیرساختها ،به خصوص زیرساختهای مالی و
لجستیک میتوان انتظار جهش بسیار باالیی رو
در عملکرد کمی بورس کاال داشت.

رون�د تامی�ن نی�از صنای�ع
ی از طریق بورس کاال چگونه است؟
پاییندست 
آیا این گروه از عرض�ه و معامله محصوالت در
بورس کاال رضایت دارند؟

در ح��وزه خری��داران محصوالت پتروش��یمی با
صنای��ع خرد روبهرو هس��تیم؛ یعنی مش��تریان،
کارخانهه��ای تولی��دی کوچک با تع��داد اندکی
کارگر هس��تند که اط�لاع و آگاه��ی چندانی از
بازار سرمایه ،بورس کاال ،کارگزاری و ...ندارند .از
سوی دیگر ،اخذ پروانه و تاییدیههای صنعتی نیز
به شکلی اس��ت که تحصیلکردهها نیز به سختی
از پ��س آن برمیآیند؛ از این رو ،ب��رای بنگاههای
کوچک تولیدی ،گ��ذر از اس��تعالمهای تاییدی
نهادهای باالدستی بسیار مش��کل است .از سوی
دیگر ،مواردی مانند دستورالعملهای مترتب بر
معامالت ،پرهیز از خردهفروشی و فروش اعتباری
و عرضه نش��دن دائمی تمام��ی گریدها ،موجب
پدید آمدن بازار آزاد میش��ود .در واقع ،نقدینگی
و س��رمایه در گردش بنگاهه��ای کوچک ،اندک
است و ابزار مالی خاصی هم برای آنها وجود ندارد؛
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بنابرای��ن رو آوردن به خرید از ب��ازار آزاد بعضا در
این معامالت مشاهده میشود .با همه این تفاسیر
روند تامین نیاز صنایع پایین دستی از بورس کاال
به مراتب بهتر از سالهای گذشته است و در این
بین راضی نبودن صنایع پایین دس��تی از شرایط
معامالت به عملکرد بورسکاال ربطی ندارد ،بلکه
سیاس��تگذاری کالن در این زمینه مورد انتقاد
قرار میگیرند.
عملک�رد سامانه بهین ی�اب را به
عن�وان سامانهای برای بهب�ود محيط كسب و
كار و افزايش كيفيت ارايه اطالعات و خدمات
چگونه میدانید؟

سامانه بهین یاب سامانه بسیار حجیم و چندوجهی
است که با هدف توزیع شفاف مواد اولیه به صنایع
پایین دستی پتروشیمی ایجاد شده است و یکی از
الزامات عملکردی هر سامانه ثبات در مولفههای
تاثیرگذار و قاعدهگذاری بر آن سامانه است.
با توجه به اینکه بازار محصوالت پتروش��یمی به
دلیل مزیتهای موجود در توسعه زنجیرهای آن،
پویا و در حال گسترش و توسعه است؛ این سامانه
نیز مجب��ور به اصالح��ات و ب��ه روز نمایی مداوم
است که با اش��اره به درک چالشها و مشکالت،
در حال بهبود اس��ت .به عبارت دیگر ،این سامانه

از بزرگترین سامانهها و بانکهای اطالعاتی است
که نمیتوان انتظار عملکرد ب��دون نقص از آن را
داشت و کارکرد ویژه آن شفافس��ازی در توزیع
محصوالت پتروشیمی و رسیدن مطلوب و پایدار
مواد اولیه ب��ه واحدهای تولیدی اس��ت .درواقع
یکی از کارکردهای س��امانه بهینیاب ،تخصیص
مناسب و شفاف مواد اولیه به صنایع پایین دستی
پتروشیمی است.
پیشنهاد شما برای حل چالشهای
معاملات صنایع پایی�ن دست�ی پتروشیمی
چیست؟

برای این مهم میتوان  2راهکار عملی را پیشنهاد
کرد؛ در وهله نخست ،باید قواعد خرده فروشی در
بورس کاال تنظیم شود تا بتوان با آنها بازار آزاد را
به بهترین نحو ممکن مدیریت کرد .از سوی دیگر،
اگر صندوقهای ریس��کپذیر به این بازار بیایند،
میتوان از این طریق روند معامالت و چالشهای
مربوط به نقدینگ��ی را ب��رای بنگاههای کوچک
صنایع پاییندستی پتروشیمی تسهیل کنند.
به عبارت دیگر ،باید فرایند تج��ارت در این بازار
گس��ترده ش��ود ،چون هرچه بازار بزرگتر شود،
فضای رقابتی در آن بهتر شکل میگیرد.
آی�ا امک�ان انج�ام ص�ادرات (به

کشورهای�ی مانند ع�راق یا سای�ر مشتریان
خارجی) محص�والت تولی�دی پتروشیمی از
بورس کاال وجود دارد؟

سوابق سنوات گذشته نشان میدهد ،تالشهای
متعددی برای رونق به معامالت رینگ صادراتی با
پذیرش و عرضه محصوالت پتروشیمی (بخصوص
محصوالت پلیمری و ش��یمیایی) در بورس کاال
شده که موفقیت خیلی زیادی را به دنبال نداشته
است.
این در حالی است که محصوالت ایران مشتریان
بس��یار خوبی دارند و با ادامه تالشه��ا میتوان
با اس��تفاده از رینگ صادراتی ب��ورس کاال ،بازار
بس��یار مناس��بی برای آنها به دس��ت آورد .برای
مثال میت��وان به متان��ول و اوره اش��اره کرد که
خریدارانی خوبی از هند و چی��ن دارند و با ایجاد
زیرس��اختهایی با حضور متخصص��ان بازرگانی
در ح��وزه محصوالت ش��یمیایی میتوانیم نقش
قیمتس��از ( )Price Makerرا در بازاره��ای
منطقه و بینالمللی به دس��ت آوریم؛ بورسکاال
میتواند ابزاری بسیار مناسب برای کم اثر کردن
تحریم بر بازار محصوالت شیمیایی و پلیمری باشد
و زنجیره محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی را
به ثبات برساند.

بازار طالی سیاه براساس آخرین پیشبینیها

نفــــــــت
به آشتی تجاری لبخند میزند؟

ب�ازار جهانی نف�ت در س�ال  2018روزهای
پرتالطم�ی را پشت سر گذاش�ت و با وجود
رشد نسبی از ابتدای سال ،در سه ماه چهارم
با افت شدید قیمت (حدود 44درصد) روبهرو
شد .اما در معامالت دو هفته نخست امسال،
بهای نفت خام رشد قابل قبولی را تجربه کرد
به طوری که نفت سبک آمریکا و برنت دریای
شمال بیش از  20درصد افزایش پیدا کردند.
تغییر مسیر قیمتها از ابتدای سال 2019این
احتمال را که امسال با رونق بازار نفت خام و
افزایش قیمتها مواجه شویم ،تقویت کرده
است .در حال حاض�ر ،معیارها و فاکتورهای
مورد توجه تحلیلگران از ت�داوم رونق بازار
ان�رژی و افزایش تقاضا برای نف�ت خام ،گاز
طبیعی ،زغال سنگ و ب�رق در میانمدت و
بلندمدت حکایت میکنن�د .افزایش تقاضا
از جمل�ه عوامل اصلی افزای�ش قیمتها به
شمار میرود .در این نوشتار به معرفی دالیل
و عوامل افزایش قیمت نف�ت خام و بررسی
روند حرکت قیمتها در س�ال  2019بر پایه
آخرین برآوردهای کارشناسان میپردازیم.
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اتحاد تولیدکنندگان
به دنب�ال سقوط مداوم قیم�ت نفت خام در
سه ماه پایانی س�ال  ،2018اعضای سازمان
اوپ�ک که حدود ی�ک سوم نفت م�ورد نیاز
جه�ان را عرض�ه میکنند ،به هم�راه دیگر
تولیدکنندگ�ان ب�زرگ نفت خ�ام تصمیم
گرفتند برای کنترل رون�د نزولی قیمتها،
از حجم تولید و عرضه خ�ود بکاهند .در این
راستا ،مقامهای نفت�ی عربستان (به عنوان
بزرگترین تولیدکننده اوپ�ک) و روسیه (به
عن�وان بزرگترین تولیدکنن�ده غیراوپک)
تاکید کردند که به برنامه کاهش تولید نفت
خام تا رسیدن قیمتها ب�ه سطوح منطقی
پایبن�د خواهند ب�ود .رفتار ای�ن دو کشور
همواره م�ورد توجه معاملهگ�ران بازارهای
نفت است .انتشار اخبار ای�ن توافق و اعالم
پایبندی به آن موج�ب شد تا رون�د نزولی
قیمتها متوقف شود و امید به افزایش دوباره
قیمت نفت خام در بازاره�ا تقویت شود .بر
اساس گزارش موسسه پالت�س که در پایان

نخستین هفته معامالت در سال 2019منتشر
شد ،میزان تولی�د  15عض�و سازمان اوپک
در ماه دسامبر ب�ا  630ه�زار بشکه کاهش
نسبت به ماه نوامبر به  32میلیون و  430هزار
بشکه در روز رسید که کمترین رقم در  6ماه
گذشته بود.
با این حال تحلیلگران بانک سرمایهگذاری
مورگان استنلی ب�ر این باورند ک�ه زمانبر
ب�ودن برنامه کاه�ش تولید در کن�ار میزان
ب�االی ذخایر نفت خ�ام بازار و رش�د ناچیز
تقاض�ا از افزایش چشمگیر قیم�ت نفت در
س�ال  2019جلوگیری خواهد ک�رد و قیمت
نفت سبک آمریکا در مح�دوده زیر  60دالر
و برن�ت زی�ر  65دالر نوس�ان خواهند کرد.
آنها میگوین�د ،اجرای برنام�ه مشابهی در
آغاز س�ال  2017م�ورد توافق ق�رار گرفت
اما نتیجهای در بر نداش�ت .در نیمه نخست
سال  2017با وج�ود کاهش عرض�ه ،ذخایر
نفت اف�ت نامحسوسی داشتن�د و چندین
ماه ط�ول کشید ت�ا نفت اضاف�ی موجود به
انبارهای مقصد برسند .به همین دلیل تنها
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در نیمه دوم سال  2017بود که میزان ذخایر با
کاهش روبهرو شد .این بار نیز انتظار میرود با
افزایش قیمتها ،تولیدکنندگان بزرگ برای
سودبری حداکثری از شرای�ط بازار اقدام به
افزایش عرضه کنند و عمال اجرای کامل این
برنامه ناکام خواهد ماند .این بانک پیشبینی
خود از قیمت نفت خام در سال  2019را  8دالر
کاهش داده است .در مقابل ،تحلیلگران بانک
 ING Bank NVمعتقدند ،شواهد زیادی
از پایبندی اعضای اوپ�ک و تولیدکنندگان
غیراوپک به برنامه کاهش تولید و تاثیر آن بر
بازار وجود دارد و این روند از یک سو به ایجاد
تعادل بین عرضه و تقاضا و از سوی دیگر به
افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
کنترل عرضه و پیشبینی افزایش تقاضای
نفت (براس�اس اعلام کارشناس�ان ،روند
صعودی افزایش تقاضا دستکم تا سال 2040
ادامه خواهد یافت) ،از جمله عواملی است که
به افزایش قیمتها کمک خواهد کرد.
آشتی تجاری؟
در کنار اق�دام تولیدکنندگ�ان نفت خام به
کاهش تولید ،کارشناس�ان از احتمال پایان
جنگ تجاری بین آمریک�ا و چین به عنوان
مهمترین دلیل افزای�ش قیمت نفت خام در
آغاز سال  2019یاد میکنند .پایان اختالفات
تجاری بین آمریکا (بزرگترین مصرفکننده
نفت جهان) و چین (بزرگتری�ن واردکننده
نفت خام جهان) به معنای رونق اقتصادی و
افزایش تقاضا برای نفت است که در صورت
پایبندیکاملتولیدکنندگانبهبرنامهکاهش
تولید ،به افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
هرچن�د در این باره نیز برخ�ی کارشناسان
بدبی�ن هستن�د و معتقدن�د تا ح�ل کامل
اختالفات تجاری بین دو ابرقدرت اقتصادی
جه�ان راه درازی در پیش اس�ت ،بنابراین
نمیتوان درباره تاثیر این اتفاق بر بازار نفت
عجوالنه قض�اوت کرد .در ماهه�ای اخیر دو
کش�ور آمریکا و چی�ن با وض�ع تعرفههای
سنگین بر کاالهای وارداتی یکدیگر ،جنگ
تج�اری را آغ�از کردند ک�ه تاثی�ر منفی بر
بازارهای جهانی به ویژه ب�ازار کامودیتیها
بر جا گذاشت .در حال حاضر هر دو کشور از
نظر اقتصادی برای ح�ل مشکل تحت فشار
قرار دارند.
فدرال رزرو و دالر
نوسان ارزش دالر در براب�ر ارزهای دیگر از
عواملموثربرقیمتنفتخامبهشمارمیرود
چراکه قیمتگذاری و خرید و فروش نفت با
این ارز انجام میشود .پیش از این اعالم شده
بود که فدرال رزرو قص�د دارد در سال 2019

در  3یا  4مرحل�ه نرخهای به�ره را افزایش
دهد .این اقدام به معنای تقویت ارزش دالر
است .ام�ا کارشناسان میگوین�د ،به دلیل
وجود برخ�ی موانع اقتصادی ،ف�درال رزرو
نمیتواند نرخهای بهره را تا این حد افزایش
دهد .بنابراین دالر به عنوان یک مولفه مهم
در تعیین قیمت نفت خام ،در سال 2019تاثیر
زیادی بر سطح قیمتها نخواهد داشت.
نگرانیهای بازار
یک�ی از مهمتری�ن نگرانیهای ب�ازار نفت،
احتمال کاهش حجم سرمایهگ�ذاری برای
حفظ سطح کنونی تولید در جهان است که بر
میزان عرضه در میان و بلندمدت تاثیر منفی
دارد .بسی�اری از تولیدکنندگ�ان اینگونه
استدالل میکنند که ب�ا قیمتهای کنونی
نفت ،امکان سرمایهگذاری برای حفظ تولید
و نیز اکتشافات جدید وج�ود ندارد .انتشار
چنین اخباری میتواند جو روانی بازار را در
جهت افزایش قیمته�ا تحریک کند .البته
وابستگ�ی تولیدکنندگ�ان ب�ه درآمدهای
نفتی نیز عامل مهمی است که این کشورها
را به فعالی�ت در جه�ت افزای�ش قیمتها
تشویق میکند .با قیمته�ای کنونی نفت
خام ،بسی�اری از تولیدکنندگ�ان (اوپک و
غیراوپک) با کسری بودجه مواجه میشوند.

در مقاب�ل ،تولیدکنندگان اوپ�ک و روسیه
نگرانی دیگری دارند که افزایش تولید نفت
شی�ل آمریکاست .براس�اس پیشبینیها،
میزان تولید نفت شیل آمریکا تا سال 2020
روزانه  2تا  3میلی�ون بشکه افزایش خواهد
یافت که این اتف�اق ،بازار جهان�ی را با مازاد
عرضه مواجه میکند .کارشناسان معتقدند،
در صورت افزای�ش عرضه نف�ت آمریکا در
دو سال آینده ،اوپ�ک دو راه در پیش دارد:
نخست ،کاه�ش بیش از پی�ش عرضه برای
حفظ سطح قیمتها؛ دوم ،افزایش تولید برای
حفظ سهم بازار .هر یک از این راهها ،مزایا و
زیانهایی را برای تولیدکنندگان نفت اوپک
در پی خواهد داشت و بدون شک ،بازارهای
نفت جهان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سال رونق
در مجموع بیشتر کارشناسان و تحلیلگران
نفتی بر این باورند که س�ال  2019برای بازار
نفت خام سال رون�ق نسبی است و قیمتها
عموما سیر صعودی خواهد داشت .میانگین
قیمت نفت خام سبک آمریک�ا در این سال
ح�دود  60دالر ،میانگین قیم�ت نفت برنت
ح�دود  65دالر و میانگین به�ای سبد نفت
اوپک نی�ز ح�دود  63دالر پیشبینی شده
است.
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پرونده

بازتاب آمار معامالت بورس کاال در صنایع

همه میدانند

علی لشکری :شفافیت معامالتی بورس کاال باعث شده تا مسووالن و فعاالن صنایع
به یک منبع اطالعاتی متصل باشند
مهدیه انوشه
 15سال از راهاندازی نخستین بورس کاالیی در کشور میگذرد و طی این سالها یکی یک اصالح ساختاری اساسی در حوزه آمار بازارهای
کاالیی کشور ایجاد شده است .امروز ابهامهای آماری جای خود را با جداول پر از اعداد و نمودارها در نشست با مسووالن تنظیم بازار گرفته
و از کوچکترین صنعت تا غولهای صنعتی کشور همگی یک آمار هماهنگ برای ارائه و تشریح بازارها در دست دارند .آماری که به گفته
علی لشکری ،عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران باعث شده تا امروز صنایع پایین دستی قادر باشند میزان عرضه ،تقاضا ،قیمت،
نوسان عرضه ،عرضههای قطره چکانی و امثال این رفتارها را تحلیل کنند و حتی برای اعالم کاستیهای بازار و بهبود اوضاع به مسووالن،
گزارش مستند ارائه دهند» .این آمارها که امروز در اختیار همه فعاالن صنعت قرار دارد ،از جمله دستاوردهای بورس کاال برای اقتصاد ایران
بوده است .لشکری ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پالستیک ایران و جامعه صنعت کفش
ایران در گفت و گو با «پیام اقتصادی بورس کاال» ضمن تشریح راهکارهای حمایت از صنایع پایین دستی ،بورس کاال را فرصتی مناسب
برای ادامه روند حرکتی صنایع پایین دستی در مسیر توسعه میداند که در ادامه گفت و گو با او را میخوانید.

در سال  97مهمترین مشکالت
صنایع پایین دستی چه مواردی بوده است؟

نبود ثبات قیمتی برای صنایع پایین دس��تی موضوع
مهمی است که در ماههای گذشته رقم خورد و باعث
عدم امکان برنامهریزی برای تولی��د آتی ،صرف نظر
ک��ردن از بازارهای ق��راردادی و بلند م��دت ،کاهش
ظرفیت تولید ،افزایش قیمت تمام ش��ده و از دس��ت
دادن نس��بی بازارهای داخلی و خارجی شد .در واقع
رنجی که بر صنایع پایین دس��تی تحمیل میش��ود
در اثر سیاستهایی اس��ت که تفکر حاکم بر صنایع
باالدستی در سالهای گذشته وجود داشته است .این
تفکر صنایع کوچک را ب��ه نقطه امروز
رس��انده و روز به روز ش��رایط
آنها را س��ختتر میکند.
در این می��ان باید اذعان
کرد که رفع مشکالت و
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بحرانهای صنایع پایین دستی عزمی جزم و همتی
همگانی میخواهد .بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران
راهکارهایی را ارایه کرده اس��ت و بورس کاالی ایران
به عنوان بستری که هر هفته میزبان عرضه کاالهای
استراتژیک است ،میتواند با بررسی این راهکارها که
اتاق بازرگانی آنها را به صنایع باالدستی پیشنهاد داده
به ما برای رفع این مشکالت کمک کند.

پیشنهادهای شم�ا رفع مشکالت
صنایعپاییندستیچیست؟

موضوع مهمی که میتواند به صنایع پایین دس��تی
کمک کند تغییر سیاس��تهای مالیاتی در صادرات
مواد اولیه اس��ت که یکی از آنها لغو معافیت مالیات
بردرآمد صادرات مواد اولیه پتروش��یمی ،پاالیشی
و فلزات پایه اس��ت تا ش��یب قیمت مواد اولیه
تولید صنایع باالدستی کشور ،به سمت تامین
و تقوی��ت صنایع مکمل برگ��ردد .همچنین
استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات مواد
اولیهای مثل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،مس ،فوالد
و آلومینیوم کال یا جزیی متوقف شود .همچنین
دولت در نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع
باالدستی با هدف عدم افزایش هزینه در صنایع
پایین دستی ،بازنگری و آنرا تعدیل کند
تا ای��ن صنای��ع از س��ودآوری متعارفی
برخوردار شوند .با اعمال تخفیفهای
خوراک به میزان  15الی  20درصد
برای ایجاد صنایع بزرگ جدید

یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود ،میتوان کشور را
به جذابترین قطب سرمایهگذاری صنایع پاالیشی و
فلزات پایه تبدیل و ماندگار کرد.
دستاوردهای حمایت از صنایع پایین
دستی با اجرای راهکارهایی که مطرح کردید ،چه
خواهد بود؟

با اجرای راهکارهای مطرح ش��ده درآمد ریالی دولت
نه تنها کاهش نمییابد بلکه با توجه به افزایش تولید
و توسعه بنگاهها ،درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.
همچنین ارزآوری صنعت برای کشور با توجه به ارزش
باالتر فرآورده ها ،در کوتاه م��دت و بلند مدت افزیش
مییابد .همچنین سهم بازار کش��ور از فرآوردههای با
ارزش افزوده پایین به محصولی با ارزش تغییر میکند
و عالوه ب��ر اینها درآمد بنگاههای باالدس��ت کاهش
نمییابد و تنها ترکیب آن تغییر میکند.
به طور مشخ�ص بورس ک�اال برای
حمایت از صنایع پایین دستی چه نقشی میتواند
داشته باشد؟

با اصالح و ترویج ابزارهای ب��ورس کاال ،ابزارهای مالی
بازار سرمایه مانند آتی ،فوروارد و امثال اینها ،بورس
کاال میتواند ریسک تجاری را مدیریت کند تا جایی
که با اس��تقبال صنایع ،بورس کاال به سمت معامالت
کاغذی عمده کاالهای مهم و تامی��ن مالی صنایع از
طریق ابزارهای مالی نوین حرکت کند.
همچنینبورسکاال،بستریمناسببرایرقابتیشدن
بازار داخلی مواد اولیه و محصوالت صنایع مکمل است.
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بر همین اساس با توجه به نظاممند و قانون مندبودن
این بازار ،باید همه دخالتهای دستوری در روند کشف
قیمت و مکانیسم عرضه و تقاضای تولیدات صنایع
متوقف شود و تنظیمگری بازار به رگوالتور واگذار شود
که بورس کاال یکی از این عوامل تنظیمگر بازار است.
همچنین در کنار موارد فوق برای رقابتی نگه داشتن
بازار مواد اولیه ،باید قانون امور گمرکی اصالح شود و
حقوق ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل
نیز به سطح صفر برسد.
عملکرد بورس کاال طی این سالها

را در حوزه حمایت از صنایع پایین دستی چگونه
ارزیابی میکنید؟

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

کاال و با اطالعات موجود آم��ار معامالت ،به خوبی از
جریان گذشته و حال معامالت مطلع میشوند که این
دادهها برای مسووالن و تحلیلگران نیز بسیار ارزشمند
است؛ در واقع این موضوع یکی از برکات بورس کاال
است که به شفافس��ازی بازارها کمک کرده است.
نکته دیگر اینکه نگاه بورس کاال نیز توس��عه گرایانه
اس��ت به طوریکه این بورس درصدد است تا با تنوع
بخشی به ابزارهای مالی نوین ،صنایع کوچک بتوانند
ریسکهای تجاری خود ناش��ی از نوسانات قیمت و
کمبود مواد در آینده را پوشش دهند.

ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

نفت تهران
بررسی روند قیمت کاال و سهام شرکت پاالیش
اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم

اهمیت آمارهای بورس کاال
در تحلیل بازار سهام
ﺷﻜﻮر ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ

ﺑﺎﻛﺲ

در اﻳﻦ ﺳﺮي از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن را در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎري ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال

ﻛﻪ آﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ-

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

اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دادهﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

در این سری از مقاالت سعی شده است رابطه بین سه مولفه قیمت محصوالت ،حجم فروش محصوالت و قیمت سهام برخی شرکتهای حاضر
ﻣﻘﺪﻣﻪ
بازار سهام که محصوالتشان را در بورس کاالی ایران نیز عرضه میکنند به صورت آماری تفسیر شود .در واقع به این سوال که آیا قیمتهای
در
محصوالت در بورس کاال رابطهای با قیمت سهام شرک�ت مورد نظر در بورس اوراق بهادار دارد یا خیر پاس�خ داده میشود .اگر ارتباطی بین
ﺑﺮاي
اوراق
ﺑﻮرس
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﺳﻬﺎمبهﻫﺎي
ﺧﺮﻳﺪ،
ﺑﺰرگ
ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪراﻫﺮمیروز ﺑﺎ
وجوددر ﺑﺎزار
ﮔﺬاران
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
پیام
ﻫﺴﺘﻨﺪ.در
روﺑﺮوقبلی که
ﺑﻬﺎدارمقاله
در سه
کرد؟
تفسیر
ﻣﻮردآماری
صورت
ﻓﺮوشآن را
ﻧﮕﻬﺪاريیاﻳﺎاینکه
نشان داد
آماری
رابطه
ﺳﻪیک
توان با
دارد ،آیا آن
تها
قیم
ﻫﺎيکه
گرفتند
مورد بررسی
مس
صنایع
روزاﻧﻪو ملی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪشازند
پتروشیمی
شد،ﺎيشرک
منتشر
بورس کاال
اقتصادی
قرارﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ
ایرانﻛﻼن
ﺷﺮاﻳﻂ
رﺳﻲ
اﺧﺒﺎر و ﺑﺮ
اصفهان وﻋﻼوه ﺑﺮ
مبارکهﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪ،
فوالد ﭘﻨﺠﻪ
هایدﺳﺖ و
ترو
ﭘﻴﺶ
ﭼﺎﻟﺶﻫ
ﺣﻮزه ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ
اﻳﻨﻜﻪ
در این مقاله دادههای شرکت پاالیش نفت تهران تحلیل میشود.
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ،ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻳﺎ آﻣﺎري روي ﻣﻲآورﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺌﻮال اول :آﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ارزﻧﺪه اﺳﺖ؟ و ﺳﺌﻮال دوم ،ﻫﺪف ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺳﻬﻢ در آﻳﻨﺪه ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
سرمایه گذار هستند .س��ئوال اول :آیا قیمت فعلی روشن کرده و تاثیر این دو بازار را روی یکدیگر نشان
شکور علیشاهی
تحلیلی
جدید
سرمایه را با
ﻣﻲبازار
فعاالن
سئوال
است؟ و
ارزنده
نگهداری
ﻓﺮوشخرید یا
سهم برای
ﻣﻮﻟﻔﻪ
منبع دو
ﻓﺮوش از
ﺷﻮد .ﻣﺒﻠﻎ
دهد واﺷﺎره
زﻳﺎن ﺑﻪ آن
ﺳﻮد و
ﺻﻮرت
ﻛﻪ در
ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﺒﻠﻎ
آشنا کند .دوم اینکه روش تحلیلی جدید و موثقی
سرمایهگذاران در بازار سرمایه هر روز با سه چالش دوم ،هدف قیمتی سهم در آینده چه خواهد بود؟
ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ
گذاران را به
بزرگ خرید ،نگهداری یا فروش س��هامهای مورد یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت س��هام را به تحلیلگران ارائه میدهد تا سرمایه
ﺑﺎزار را
راهنمایی اﻳﻦ
ﻛﺮده و ﺗﺎﺛﻴﺮ
زیان ﺑﻬﺎدار را
ﺑﻮرس واوراق
ﺑﻮرسدرﻛﺎﻻ و
شرکتﺑﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ
برایﭘﺬﻳﺮد.
هس��تند.اﻧﺠﺎم
ﻫﺪف ﺑﺰرگ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
بورس ﻣﻲ
در ﺳﻬﺎم،
ﻗﻴﻤﺖ
رويبخشی
مهم که
کنند.دواین
روﺷﻦبهتر
وسیله آن
صورت سود
است که
اولفروش
مبلغ
بهاداردوروبرو
اوراق
معامله
سرمایه را
بازار
ش��ده
س��ئواالت مطرح
پاسخ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از
مولفه حجم
فروش از
یشود.
ﺟﺪﻳﺪاشاره
دستﻣﻨﺒﻊبه آن
ﺑﺎزارپیش رو
نهای
ﻓﻌﺎﻻش
حوزه وبا چال
فعاالن این
اینکه
دﻫﺪ ﺗﺎ
اراﺋﻪدرﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان
ﻣﻮﺛﻘﻲ را ﺑﻪ
ﺟﺪﻳﺪ و
ﻳﻨﻜﻪدوروش
مبلغ .دوم ا
آﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻠمﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
و پنجه نرم کنند ،ع�لاوه بر مطالع��ه روزانه اخبار فروش محصوالت و قیمت فروش تش��کیل ش��ده میتوان در بورس کاال یافت ،موضوع جدیدی نیست
ﺗﻮان در
ایرا ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح
ﺑﺨﺸﻲ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ
کالنوﺳﻴﻠﻪ آن
ش��رایطرا ﺑﻪ
بررس��ی ﮔﺬاران
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﺎﻻههای
ﺑﻮرساز داد
اس��تفاده
آماری و
ﺑﺎزاررابط��ه
محصوالت ﺷﺪهامادریافتن
ﭘﺎﺳﺦ حجم
بین ازقیمت و
ﻛﻪهای
ﻣﻬﻢرابط
است.اﻳﻦیافتن
تحلیلهای
اقتصادی به
تواند آغاز
ﻛﻪ می
قیم��ت
جهت پی
ﻗﻴﻤﺖکاال
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲبورس
ﺟﻬﺖقیمت
شود با
ﺑﻮرسمی
ﻫﺎيمعامله
دادهکاال
در ازبورس
ش��رکت که
آماری
تکنیکال یا
تحلیل
اعم از
مختلف
اﻫﻤﻴﺖ
بینی ﺑﺎﺷﺪ
شراﻫﻲ
آﻏﺎز
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻛﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده
رویاي آﻣﺎري و
راﺑﻄﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻦ
بنیادی،ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ
ﺟﺪﻳﺪي
ﻮﺿﻮع
ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣ
میآورند .تمامی تحلیلها از هر نوع که باشد درصدد سهام ،میتواند با دو هدف بزرگ انجام پذیرد .اول راهی باش��د که اهمیت بورس کاالی ایران را بیش
ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
پاس��خگویی به دو پرس��ش بزرگ برای راهنمایی اینکه رابطه بین بورس کاال و بورس اوراق بهادار را از پیش نشان دهد.

شکل  :11اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان
ﺷﻜﻞ


ﻣﻨﺒﻊ :ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)ﻛﺪال( – ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان
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دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

 -1ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
.1

ﺷﻜﻞ :22ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
شکل


ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1397ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم را در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻣﺎه را ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ .در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  1397ﺣﺪود  133ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  3.6ﻫﺰار ﺗﻦ آن

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

ﺑﻪ وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺖ.

.1.1.1.1
1.1.1.1

ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

2

شکل
ﺷﻜﻞ :33ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار



ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان – ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﻫﺮ دو ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮآﻳﻨﺪي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت و ﻣﻴﺰان
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
.1.1.1.2

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در

ﺷﻜﻞ  :3ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار


ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان – ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﻫﺮ دو ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮآﻳﻨﺪي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت و ﻣﻴﺰان
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
.1.1.1.2
1.1.1.2

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

1.1.1.2.1
.1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
.1.1.1.2.2

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
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 1.2ﻧﺘﻴﺠﻪ
1.2
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺎزار روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  58ﺗﺎ  59درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻣﺎري ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﻮي اﺳﺖ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪت راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﻣﺎري اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

R2

ﺷﺪت راﺑﻄﻪ

PValue

در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن %95

ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت

%%93.7
93.7

ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي

0.000
0.000

ﻣﻌﻨﺎدار

اﻧﻮاع ﮔﻮﮔﺮد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ

%%87.5
87.5

ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي

0.000
0.000

ﻣﻌﻨﺎدار

ﻟﻮب ﻛﺎت ﺳﺒﻚ

65.8
%%65.8

ﻗﻮي

ﻟﻮب ﻛﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ

68.6
%%68.6
%%93.8
93.8

ﻗﻮي

0.000
0.000
0.000
0.000

ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﻌﻨﺎدار

ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي

0.000
0.000

ﻣﻌﻨﺎدار

وﻛﻴﻮم ﺑﺎﺗﻮم

در ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﻢ و ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ آﻣﺎري ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد .دوﻣﻴﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ارزﻧﺪه ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آن در ﺑﺎزار ﺑﻮد ﻛﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻲﺗﻮان از رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﻧﻤﻮدار Contour
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺳﻬﺎم در آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،از دو ﻣﺤﺼﻮل
اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻌﻨﻲ وﻛﻴﻮم ﺑﺎﺗﻮم و ﻟﻮب ﻛﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.

4

54

55
دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

شرکت بورس کاالی ایران

Iran Mercantile Exchange
imereport.ir
تهران،خیابان آیت اهلل طالقانی ،نبش بندر انزلی ،شماره 351
تلفن85640000-2 :

نمابر88383000 :

@kalakhabar

imereport

www.ime.co.ir

