دوماهنامهاختصاصی
شماره  | 32دی و بهمن 1400
قیمت10000:تومان

کامیابی وناکامی ادواری فعاالن بازار
مرور بازارهای کاالیی جهانی در سال ۲۰۲۱

همافزاییطالیی
«صمت» و بورسکاال
آغاز مدیریت هوشمند بازار با بهره گیری از ابزارهای مالی

و به دور از رویکرد دستوری

گواهی سپرده کاالیی ،بلیت توسعه اقتصادی
با آثار و گفتارهایی از :
محمدرضا احسانفر ،علیرضا سلیمانی ،محمد باقری ،حسین موسوی ،مسعود شریفی خطیر ،جواد عشقینژاد

میزبانی بورس کاال
از خودروهای تملیکی و امالک دولتی
با آثار و گفتارهایی از:

حسین خواجویی ،عباسعلی حقانینسب ،مصطفی امیدقائمی

ارتقای جایگاه بازارکاالیی
در قانون جدید بازار سرمایه
با آثار و گفتارهایی از:

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

1

عباس سلطانی دعوی ،مهدی بیاتمنش ،علی نقوی ،سعید ذوالفقاری

پایگاه اطالع رسانی

کاالخبر

@imereport

imereport

aparat.com/imereport

www.imereport.ir
بازار را از وبگاه ما ببینید
مرور تحوالت بازار کاالیایران و جهان
جدیدترین تحلیلها از روند معامالت
معرفی ابزارهای مالی بورس کاال
انعکاس دیدگاه کارشناسان و مسئوالن
مشاهده لحظه ای قیمت کاالها در بازار قراردادهای آتی
مشاهده لحظهای حجم معامالت بازار فیزیکی

فهرست
نمایبازار

نمای بازار
حرکت قطار 14:30مدیریت بازار�����������������������������������������������������������8

گسترش عرضه بورسی با هدف پایان قیمتگذاری دستوری�������������������10

دوماهنامهاختصاصی

ظرفیتهای دیدهنشده بورس کاال برای تنظیم بازارها ���������������������������12

شماره | 32دی و بهمن1400

عرضه بورسی همه کاالهای پایه حمایت از تولید ،ضد واسطه گری�����������14

قیمت10000:تومان

 تاالر نقره ای
اتالر نقره ای

کارنامه عملکرد بورس کاال در  10ماه امسال ��������������������������������������������16

بازار داغ قراردادهای آتی ��������������������������������������������������������������������20

رکوردشکنی مجدد با رشد  ۶۴درصدی حجم معامالت �����������������������������22
ابزاری نوین با ریسک حداقلی ،مزیت حداکثری�������������������������������������24

کاغذی بفروشید  ،ندید بخرید�������������������������������������������������������������25

نجات کشاورزان از آفت دالالن ������������������������������������������������������������26
صندوقهای محبوب قابل معامله کاالیی�����������������������������������������������28
تنوع سبد کاالیی با صندوقهای قابل معامله�����������������������������������������30

بورس کاالی ایران؛ مرجع جهانی قیمت زعفران و پسته �������������������������32

دوماهنامه اختصاصی
>بورس کاال > دی و بهمن >1400شماره 32

چش
مانداز

چشم انداز
میزبانی بورس کاال از خودروهای تملیکی ��������������������������������������������34

اصالح ساختار بازار خودرو در شاهراه بورس کاال������������������������������������36

w w w . ime. co. ir

بورس کاال  ،سد راه دستکاری در بازار���������������������������������������������������38
خانهتکانی انباری امالک دولتی������������������������������������������������������������40

کارآمدی عرضه بورسی امالک؛ خیلی دور ،خیلی نزدیک���������������������������42
ردپای پر رنگ بورسهای کاالیی در قانون جدید بازارسرمایه ��������������������44

صاحب امتیاز | شرکت بورس کاالی ایران

 ۸نکته طالیی الیحه بودجه 46��������������������������������������������������������� ۱۴۰۱
عرضه بورسی ،محک شناسایی رانتیها و ضدرانتیها �������������������������������49

مدیرمسئول | حامد سلطانی نژاد
زیر نظر شورای سردبیری
همکاران این شماره |
فرزانـــه تهرانـــی ،مائـــده امینـــی ،ســـیاوش رضایـــی

ســـودابه کیوان فر ،محســـن نعمتی ،نازنیـــن افتخـــار

س ــیاوش ضراب ــی ،امی ــد امان ــی ،نه ــاد عل ــی بی ــک زاده

نب
ضبورس

نبض بورس

هـــدا عربشـــاهی ،عطیـــه لبـــاف

قبض انبار ،غریب آشنا�����������������������������������������������������������������������52

مدیر هنری و صفحه آرا | حمیدرضا خاتونی

روزگار بهاری سیمانیها با گواهی سپرده�����������������������������������������������54

صفر تا صد گواهی سپرده کاالیی�������������������������������������������������������53
قبض انبار ،بلیت توسعه اقتصادی ��������������������������������������������������������56

معاف از مالیات  ،رها از جابهجایی کاال�������������������������������������������������57

ویراستار| امید امانی

اندرون انبارها در جهان ���������������������������������������������������������������������58

«حراج باز» ؛ مانع رودست خوردن از بازار����������������������������������������������60

چاپخانه | سرمدی

کشف پریمیوم ،ضربهگیر نوسان قیمت �������������������������������������������������62
کشف پریمیوم ،ابزار موثر مقابله با ریسک معامالت ��������������������������������64

نشــانی | تهــران ،خیابــان آیــت اهلل طالقانــی،
نبــش بنــدر انزلــی ،شــماره 351
بورس اهی جهانی

بورس های جهانی

تلفن | 85640000-2

ابربورسی با  ۱۲بازار در چهار قاره����������������������������������������������������������66

نمابر | 88383000

کامیابی و ناکامی ادواری فعاالن بازار����������������������������������������������������74

رمزگشایی از سراب رمزارزها ����������������������������������������������������������������71
فرزند زمان خویشتن باش �����������������������������������������������������������������78

مسیرهای فرعی کمریسک �����������������������������������������������������������������80

خبر

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 32دی و بهمن w w w . ime. co. ir > 1400

همافزاییطالیی «صمت» و بورسکاال
تمام کاالهای اساسی وارد رینگهای نقرهای میشوند

سـیاوش رضایـی /در حالـی کـه مدیریت سـنتی بازارهـای کاالیی طی دهههـای اخیر ،نتیجهبخـش نبوده و از دل آن مشـکالت
تـازهای ماننـد رانـت و فسـاد زاییده شـده ،وزارت صنعت ،معدن و تجـارت در یک تغییـر بنیادین ،راه جدیـدی را برای مدیریت
بازار انتخاب کرده است ،راهی که بستر اصلی آن بورس کاال و ابزارهای آن نیز ابزارهای نوین مالی بازارسرمایه است.

وزارت صمــت بــا همــکاری بــورس کاال ،طــرح و برنامــه

بــازار میشــود ،پرداختــه و بــرای حــل آن تصمیمگیــری

تــازهای بــرای بــه ســامان رســاندن بازارهــای کاالیــی

میشــود .پیگیــری و هماهنگــی الزم بــرای تامیــن حــدود

ریختهانــد کــه اجــرای آن در مــدت کوتاهــی نتایــج

 ۶۰میلیــون تــن کاالی اساســی و ضــروری و مــواد اولیــه

امیدوارکننــدهای بــه همــراه داشــته اســت .داســتان از

تولیــد بــا اولویــت تامیــن از محــل داخــل ( ۳۵میلیــون

ســیمان آغــاز شــد .بــازار ایــن محصــول پایــه و اساســی

تــن) و برنامهریــزی واردات  ۲۵میلیــون تــن کســری بــه

ســالها دســت دالالن و واســطهها بــود و روی آرامــش

نســبت برنامهریــزی ســه ماهــه از اقدامــات مهــم ایــن

را نمیدیــد .ســود تولیدکننــده را واســطه میبــرد و

بخــش اســت.

مصرفکننــده هــم بایــد بــا قیمتهایــی بــه مراتــب باالتــر
از آنچــه مصــوب شــده بــود ،هزینــه میکــرد .بــر همیــن
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آغاز طرح ویژه وزارت صمت برای مدیریت هوشمند بازار

اســاس طــرح ویــژهای بــرای عرضــه تمــام کاالهــای اساســی

بــا تدبیــر وزارت صمت و در راســتای اســتفاده ایــن وزارتخانه

در رینگهــای بــورس کاال تدویــن شــد تــا ثبــات و آرامــش

از ابزارهــای نویــن مالــی بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی،

بــه بازارهــا بازگــردد .در همیــن راســتا ،بــا توجه بــه نامتوازن

پوشــش ریســک تولیــد و مدیریــت هوشــمند بازارهــای

شــدن بازارکاالهــای مختلــف کــه ناشــی از ناهماهنگــی بیــن

کاالیــی ،از اواخــر آبــان مــاه ســال جــاری طــرح ویــژه وزارت

دســتگاههای دولتــی و وزارتخانههــا بــود ،ســتاد تنظیــم

صمــت از طریــق قراردادهــای کشــف پریمیــوم محصوالتــی

بــازار از زمــان تحویــل دولــت بــه صــورت مرتــب و هفتگــی

همچــون مــس کاتــد ،شــمش فــوالد ،تختــال و در ادامــه

تشــکیل جلســه داده اســت .در جلســات هفتگــی تنظیــم

آلومینیــوم و آهــن اســفنجی در بــورس کاال کلیــد خــورد.

بــازار بــه مســائل و مشــکالتی کــه باعــث چالشهــای

بــه ایــن ترتیــب ضمــن اینکــه خریــداران از رســیدن بــه کاال
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و تامیــن بهموقــع خــوراک مــورد نیازشــان اطمینــان حاصــل

نهایــت در سررســید لحــاظ میشــود کــه بــر ایــن اســاس

میکننــد ،فروشــندگان نیــز از فــروش محصــوالت خــود در

ممکــن اســت ایــن پریمیــوم صفــر باشــد یــا ممکــن اســت

تاریــخ سررســید مطمئــن میشــوند.

رقابتــی در آنهــا نیــز صــورت گیــرد.
محصوالت روی تابلو رفت

تالش فاطمیامین برای رفع دغدغه تولیدکنندگان
یکــی از دغدغههــای ســیدرضا فاطمیامیــن وزیــر صنعــت،

روز چهارشــنبه  ۲۶آبــان ۳۰ ،هــزار تــن مــس کاتــد را شــرکت

معــدن و تجــارت ،تغییــر در وضعیــت بــازار و مدیریــت بــازار

ملــی صنایــع مــس ایــران در قالــب  ۱۲قــرارداد کشــف

داخــل بــا اســتفاده از مولفههایــی بــود کــه بتوانــد بــازار را بــه

پریمیــوم روی تابلــوی معامــات بــورس کاال بــرد .بــر اســاس

صــورت هوشــمندانه مدیریــت کنــد .وزارت صمــت عالوهبــر

اطالعیــه عرضــه کشــف پریمیــوم مــس کاتــد در هــر مــاه

مدیریــت هوشــمندانه بــازار بــه دنبــال کاهــش مداخــات

از دی تــا اســفند ۴ ،قــرارداد  ۲۵۰۰تنــی نهایــی و تحویــل

نیــروی انســانی نظیــر ســهمیه بهینیــاب و تیکهــای

میشــود.

صادراتــی در فرآیندهاســت .وزیــر صمــت بــه دنبــال الگــوی

همچنیــن در ایــن روز  ۱۲۰هــزار تــن شــمش بلــوم شــرکت

هوشــمند مدیریــت بــازار بــه کمــک اســتفاده از قراردادهــای

معدنــی و صنعتــی چادرملــو و  ۴۸هــزار تــن شــمش بلــوم

بلندمــدت اســت بهگونــهای کــه هــم

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان هــر یــک

باالدســت از فــروش محصــول خــود

در قالــب  ۱۲قــرارداد کشــف پریمیــوم در

مطمئــن شــود و هــم پاییــن دســت بداند

بــورس کاالی ایــران عرضــه شــد .عــاوه

کــه چــه مقــدار محصــول در آینــده تحویل

بــر ایــن ۶۰ ،هــزار تــن تختــال  Cشــرکت

خواهــد گرفــت و منتظــر عرضههــای

فــوالد هرمــزگان در قالــب  ۳قــرارداد کشــف

هفتگــی و گهــگاه مدیریــت عرضه از ســوی

پریمیــوم روی تابلــوی معامــات رفــت .در

بخشــی از عرضهکننــدگان نباشــد.

مجمــوع  ۱۷۵هــزار تــن در قالب  ۲۷قــرارداد

همیــن امــر ســبب شــد تــا اســتفاده از

در روز  ۲۶آبــان معاملــه شــد .همچنیــن ۱۲۰

قراردادهــای کشــف پریمیــوم در قالــب
معامــات بورســی بــرای قراردادهــای
بلندمــدت در نظــر گرفتــه شــود .فــاز اول
ایــن قراردادهــا بــرای برخــی محصــوالت
و در دوره ســهماهه دی تــا اســفند ســال
جــاری عملیاتــی شــد تــا قراردادهــای
بلندمدتتــر یکســاله را نیــز شــامل
شــود.
مزیتهای کشف پریمیوم
قراردادهــای کشــف پریمیــوم در بــورس
کاال طــی پنــج ســال گذشــته در حــوزه
وکیــوم باتــوم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

وزیـــر صمت بـــه دنبال

الگوی هوشـــمند مدیریت
بـــازار به کمک اســـتفاده

از قراردادهـــای بلندمدت

اســـت بهگونـــهای کـــه
هـــم باالدســـت از فروش
محصـــول خـــود مطمئن

شـــود و هم پایین دست
بدانـــد کـــه چـــه مقدار

محصـــول در آینده تحویل
خواهـــد گرفت

تــن مــس کاتــد ملــی مــس در قالــب ۶
قــرارداد  ۲۰تنــی دادوســتد شــد تــا تعــداد
قراردادهــای کشــف پریمیــوم درایــن روز بــه
 ۳۳قــرارداد برســد.
حذف رانت و امضای طالیی
چنــد هفتــه پــس از آغــاز طــرح جدیــد
وزارت صمــت بــرای مدیریــت هوشــمند
بــازار و انعقــاد نخســتین قراردادهای کشــف
پریمیــوم در ایــن طــرح ،وزیر صنعــت ،معدن
و تجــارت بــا اشــاره بــه اجــرای روشهایــی
بــرای ســاماندهی بــازار فــوالد اعــام کــرد:
مشــکالت زیــادی طــی ســالها در بــازار

کــه تجربیــات آن در حــال تســری بــه ســایر بازارهاســت .بعــد

فــوالد کشــور وجــود داشــت کــه بــا تدابیــر هوشــمندانه بــرای

از آنکــه دوره آزمایشــی بــرای محصــوالت اعالمشــده اجــرا

حــل و فصــل آنهــا گامهایــی برداشــته شــده اســت؛ یکــی از

شــد ســایر محصــوالت و تولیــدات هــم در قالــب قــرارداد

ایــن روشهــا عرضــه تلفیقــی فــوالد در بــورس کاالســت کــه

کشــف پریمیــوم عرضــه خواهــد شــد تــا معامــات آنهــا

ب حــذف رانــت و فســاد و امضــای طالیــی در ایــن
موجــ 

بــه صــورت بلندمــدت در بــورس کاال شــکل بگیــرد .در ایــن

بــازار میشــود« .ســیدرضا فاطمیامیــن» ،اظهــار کــرد :در

قــرارداد قیمتــی کــه در روز معامــات پیشــنهاد میشــود در

کشــور  8میلیون تــن ورق تولیــد میشــود ،ایــن در حالــی
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اســت کــه میــزان مصــرف داخلــی  ۱۰میلیــون تــن اســت

کلیــدی ایــن اســت کــه ضوابــط بــرای مدیریــت و تنظیــم

و همــواره  ۲میلیــون تــن واردات داریــم کــه بــه دلیــل

بــازار داشــته باشــیم کــه یکــی از ابزارهــای آن بــورس اســت.

ارزانتــر بــودن قیمــت محصــول داخلــی موضــوع رانــت

وی افتتــاح معامــات آتــی مــس و معامــات گواهــی ســپرده

و امضــای طالیــی بــه وجــود میآمــد.

میلگــرد در بــورس کاال را  2ابــزار در ایــن حــوزه معرفــی کــرد

وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه  ۲برنامــه هدفمنــد و هوشــمند

و ادامــه داد :ایــن ابزارهــا باعــث شــفافیت ،اعمــال حکمرانــی

در زمینــه ســاماندهی بــازار فــوالد اجــرا شــده اســت ،افــزود:

و تنظیــم گــری میشــود و بــه صنعــت در خصــوص تأمیــن

عرضــه تلفیقــی فــوالد در بــورس کاال اقدامــی مثبــت بــود

مــواد اولیــه کمــک مــی کنــد.

بــه طــوری کــه در ایــن روش تولیدکننــده عمــده فــوالد

وی همچنیــن اضافــه کــرد :عالوهبــر شــفافیت معامــات و

کســری نیــاز داخــل را خــود را وارد و کل بســته را یکجــا

بسترســازی بــرای سیاســتگذاری در معامــات ،ابزارهــای

عرضــه میکنــد .در همیــن راســتا ،بــرای نخســتین بــار

نویــن در بــورس ظرفیــت خوبــی بــرای تولیــد بــه وجــود

یکــی از شــرکتهای فــوالدی  ۳۰۰هــزار تــن فــوالد را عرضــه

مـیآورد .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه بــا اشــاره

کــرد و قیمــت از  ۲۱بــه  ۱۹هــزار ناموت کاهــش یافــت و

بــه حــذف  ۲۰گــروه از  ۳۰گــروه کاالیــی ســهمیهبندی ،گفــت:

کمبــودی کــه باعــث فســاد ،رانــت و دونرخــی میشــد بــا

بــرای بهبــود وضعیــت  ۹۰پــروژه در دســتور کار قــرار گرفتــه

یــک قاعــده و روش تنظیــم بــازاری حــل شــد.

کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا اصــاح بــازار کاال بــود و اســتفاده
از ابزارهــای مالــی بازارســرمایه در همیــن حــوزه بــوده اســت.

انتخاب بورس برای مدیریت بازار کاالهای پایه
وزیــر صمــت همچنیــن در آییــن افتتــاح معامــات آتــی مس

ایجاد ثبات و حذف رانت در بازارها

و معامــات گواهــی ســپرده و میلگــرد در بــورس کاال بیــان

بــر اســاس گفتههــای وزیــر صمــت ،ســازوکاری بــرای

کــرد :بــرای مدیریــت بــازار کاالهــای پایــه ایــن وزارتخانــه

عرضــه کاالهــای پایــه در بــورس کاال مشــتمل بــر  ۲۶ابــزار در

فضــای بــورس را انتخــاب کــرده اســت.

نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تمــام حاالت

فاطمیامیــن افــزود 3 :بــازار را مــورد

(کمبــود یــا مــازاد) ایــن کاالهــا را در نظــر

تمرکــز قــرار دادهایــم کــه یکــی از آنهــا

میگیــرد و بــا اســتفاده از یــک ماتریــس،

بــازار کاالهــای پایــه شــامل مــواد اولیــه

وضعیــت کاالهــا مشــخص میشــود .بــا

پتروشــیمی ،فــوالد ،مــس و ســیمان و ...

ارائــه ایــن ســازوکارها رانتهــا و امضاهای

اســت.

طالیــی در بازارهــا حــذف و امــورات در
قالــب یــک ســازوکار عملیاتــی بــدون

بورس کاال ابزاری قاعدهمند
وی تصریــح کــرد :عرضــه خــارج از

وزیـــر صمـــت :بـــرای

بــورس کاال قابــل قاعدهگــذاری نیســت

مدیریـــت هوشـــمند و

و قابــل اجــرا در اختیــار مــا قــرار

بهترین مســـیر است زیرا

امــا بــورس کاال ابزارهــای قاعدهگــذاری

اصالح بازارهـــا ،بورس کاال

میدهــد کــه میتوانــد در تنظیــم

معامالت خـــارج از بورس

بــازار بــه مــا کمــک کنــد.
بسترسازی برای تولید
با ابزارهای بورسی
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکید
بــر اینکــه اقتصــاد نبایــد دســتوری باشــد،
گفــت :امــا رهــا نیــز نبایــد شــود .نقطــه
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قابـــل

ضابطهگـــذاری

نیســـت حـــذف رانت و

امضای طالیـــی در بازارها

بهشـــدت در وزارت صمت
پیگیری

میشـــود

پایان عصر سهمیهبندی
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه بــرای مدیریت
هوشــمند و اصــاح بازارهــا ،بــورس کاال
بهتریــن مســیر اســت زیــرا معامــات
خــارج از بــورس قابــل ضابطهگــذاری
نیســت ،اعــام کــرد :حــذف رانــت و
امضــای طالیــی در بازارهــا بهشــدت در
وزارت صمــت پیگیــری میشــود کــه ایــن
موضــوع بــا محوریــت مبــادالت کاالهــا در
بــورس کاال شــروع شــده اســت .یکــی از
اقدامــات وزارت صمــت ایــن بــود کــه بــرای

خبر
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بیــش از  ۳۰کاال ســهمیهبندی اعمــال

مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی

شــده بــود کــه در مــورد  ۲۰کاال ایــن

گفــت :ایــن موضــوع در حــوزه

ســهمیهبندی حــذف شــد و بــه

فلــزات در بــورس کامــا حــل شــده

ســرعت برای  ۱۰مــورد کاالی باقیمانده

اســت ،بــه عنــوان مثال کســانی که

نیــز ســهمیهبندی برداشــته میشــود

ورق فــوالدی میخواهنــد از هــم

کــه نتیجــه آن در کاهــش نــرخ تــورم

اکنــون بــرای اســفند میتواننــد

تولیدکننــده نمایــان خواهــد شــد.

خریــداری کننــد کــه بــه ســمت

وی اضافــه کــرد :ایــن موضــوع در

یکســاله شــدن موضــوع تامیــن

مــورد بــازار ور قهــای فــوالدی خــود

نیــز میرویــم و در ایــن راســتا

را نشــان داد؛ بــه طــوری کــه در

برنامــه داریــم و پیگیر یهــای

یــک روز شــاهد معاملــه  ۳۰۰هــزار تــن ورق فــوالدی بــا کاهــش

الزم را انجــام خواهیــم داد .البتــه هنــوز پتروشــیمیها وارد

 ۲هــزار تومانــی قیمــت بودیــم و البتــه نویدبخــش کاهــش تــورم

نشــدهاند کــه بــه دنبــال ورود آنهــا نیــز هســتیم .فاطمیامیــن

تولیدکننــده در ماههــای آینــده اســت .فاطمیامیــن تصریــح

بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال موضــوع مــواد اولیــه در بــورس

کــرد :در اقتصــاد کشــور مشــکالت ســاختاری زیــادی داریــم کــه

کاال و شــبکه توزیــع حــل میشــود ،افــزود :ایــن موضــوع

یکــی از ایــن مشــکالت در حــوزه بازارهــا اســت ،بــه همیــن دلیــل

البتــه بــه جــز پتروشیمیهاســت کــه بخشــی از مباحــث آن در

در وزارت صمــت قصــد داریــم ســاختار بازارهــا را اصــاح کنیــم کــه

اختیــار مــا نیســت ،موضــوع کنســانتره و گندلــه آهــن اجرایــی

بــه نفــع تولیدکننــده و مصرفکننــده باشــد.

شــده کــه بهتدریــج وارد بــورس کاال میشــوند و کل زنجیــره

بــه گفتــه وی یکــی از بازارهــا ،کاالهــای پایــه اســت کــه بــرای

فــوالد را تقریبــا در بــورس کاال وارد میکنیــم.

مدیریــت آن ،کانــال بــورس کاال را انتخــاب کرده ایــم ،زیــرا
معامــات خــارج از بــورس کاال قابــل ضابطهگــذاری نیســت،

رسمیت خردهفروشان مواد اولیه

ایــن در حالــی اســت کــه بــورس عــاوه بــر شــفافیت ،بســتری

فاطمیامیــن بــا بیــان اینکــه دیگــر ســهمیهبندی ورق نداریــم،

فراهــم میکنــد کــه ابزارهــای نیازمنــد بــازار ،قابــل اجرایــی

گفــت :ورق بــدون ســهمیهبندی عرضــه میشــود و کار تکمیلــی

شــدن باشــند .وی عنــوان کــرد :منظــور از اینکــه اقتصــاد

بعــدی بــه رســمیت شــناختن خردهفروشــان مــواد اولیــه

دســتوری نباشــد ،ایــن اســت کــه بایــد ضوابطــی بــرای کشــف

اســت .ایــن موضــوع بــرای ســهولت تامیــن مــواد اولیــه مــورد

قیمــت بهینــه و تنظیــم بــازار بگذاریــم و ضوابــط را اجرایــی کنیم

نیــاز واحدهــای تولیــدی اســت و بــرای مبــارزه بــا فســاد ،داللــی

کــه در ایــن خصــوص بــا بــورس کاال همــکاری بســیار خوبــی

و اصــاح مــواد اولیــه و قیمــت متعــارف بایــد اجــرا شــود کــه

داشــتیم؛ بــه طــوری کــه بالفاصلــه بعــد از رای اعتمــاد مجلــس

انشــاا ...تــا پایــان ســال اجرایــی خواهــد شــد و خانههــای

بــا بــورس کاال در مــورد ســیمان جلسـهای برگــزار کردیــم و نتایج

صنعــت ،معــدن و تجــارت میتواننــد در ایــن حــوزه نیــز کمــک

خوبــی را در ایــن خصــوص شــاهد بودیــم.

کننــد.

فاطمیامیــن عنــوان کــرد :بــرای مدیریــت بــازار کاالهــای
پایــه  ۲۵ابــزار طراحــی شــده اســت کــه تاکنــون چنــد مــورد

قیمتهای واقعی با ورود کل زنجیره فوالد در بورس کاال

از آن عملیاتــی شــده اســت .بــه گفتــه وزیــر صمــت ابزارهــای

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه کل زنجیــره

معامالتــی عــاوه بــر شــفافیت و اعمــال تنظیمگــری کمــک

فــوالد را بــه بــورس کاال آورده ایــم ،گفــت :کنســانتره ،آهــن

زیــادی بــه صنعــت و تامیــن مــواد اولیــه میکنــد ،زیــرا یکــی از

اســفنجی و ورق فــوالدی در بــورس وارد شــدهاند ،قیمــت

نگرانیهــای واحــد تولیــد ایــن اســت کــه مــواد اولیــه نداشــته

واقعــی در حــال شــکلگیری اســت و اهــداف واقعــی محقــق

باشــد ،ولــی بــا قراردادهــای آتــی ایــن هزینههــا کاهــش

میشــوند .وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تدویــن ســازوکارهای الزم

مییابــد.

بــرای حرکــت فعــاالن اقتصــادی ،همافزایــی بیــن بخشــی را
از الزامــات تدویــن ســند راهبــردی توســعه صنعــت دانســت و

ورود کل زنجیره فوالد به بورس کاال
وزیــر صمــت در اوایــل بهمــن مــاه جــاری درخصــوص تأمیــن

گفــت :امســال بیــش از 2برابــر ســال گذشــته صــادرات خدمــات
فنی-مهندســی داشــتیم کــه ایــن موضــوع بــه همگرایــی
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بینبخشــی مرتبــط بــوده اســت .ســیدرضا فاطمیامیــن

داد :برنام ـهای کــه بــرای اشــتغال داریــم بــا نــوع کاالیــی

بــا بیــان ایــن مطلــب در خصــوص الزامــات تدویــن

وارداتــی و صادراتــی تطابــق دارد و بایــد در نظــر بگیریــم

ســند راهبــردی توســعه صنعــت ،افــزود :مقــام معظــم

کاالهایــی کــه صــادرات و واردات میکنیــم چقــدر بــرق و

رهبــری در دیــداری کــه بــا صنعتگــران و تولیدکننــدگان

انــرژی و فنــاوری دارنــد ،پــس صــادرات کاالهــا بــا تحقــق

داشــته اســت در دو نوبــت بــر تدویــن نقشــه

میــزان اشــتغال منطبــق اســت.

راهبــردی بــرای پیشــرفت صنعــت تاکیــد داشــتهاند،
ضــرورت تدویــن نقشــه راه بــر کســی پوشــیده نیســت،

تغییر نظام رتبهبندی صادرکنندگان

ایــن ضرورتهــا بایــد بــه صــورت حسابشــده

در نگاه جدید صادراتی

دیده شود.

وی همچنیــن بیــان کــرد :در ایــن راســتا نظــام رتبهبنــدی
صادرکننــدگان بایــد تغییــر کنــد ،مثــا یــک میلیــون دالر

اصالح بازار کاالهای پایه ،یک سازوکار مهم
فاطمیامیــن یکــی از ایــن ســازوکارها را اصــاح بــازار

صــادرات فــوالد بــا یــک میلیــون دالر تجهیزات پزشــکی و
دانشبنیــان نبایــد برابــری داشــته باشــد.

کاالهــای پایــه دانســت و گفــت :در صنعــت فــوالد
تــوازن نداریــم ،جاهایــی بیــش از ظرفیــت تولیــد داریــم،

عملیاتی شــدن بالکچین با همافزایی با بانک مرکزی

ظرفیتهــای بالاســتفاده داریــم ،چــون بــر مبنــای

وی در خصــوص تامیــن مالــی ،نیــز بیــان کــرد:

عددهــای نادرســت دســتوری ســرمایهگذاری شــده

رئیسجمهــور بــا ابالغــی از معــاون اول خواســت تــا

اســت.

نقشــه راه را اجــرا و پیــاده کنــد ،تامیــن مالــی مســتلزم
هــم افزایــی بینبخشــی اســت و بــه صــورت

قیمتهای واقعی در بازار فوالد شکل گرفت

بینبخشــی بایــد تامیــن مالــی حــل شــود .مــا نیــز هــر

وی در ایــن خصــوص ادامــه داد :پــس موضــوع را

دو هفتــه یکبــار جلســاتی بــا بانــک مرکــزی داریــم ،بــه

ســاماندهی و بــازار کاالهــای پایــه را اصــاح کردیــم،

عنــوان نمونــه در خصــوص بالکچیــن در حــوزه صــادرات

نتایــج نشــان داد کــه در بــازار فــوالد بــه افزایــش

بــا همیــن جلســات عملیاتــی شــد و عملیاتــی شــدن

قیمــت دالر و قطــع گاز امــا قیمــت ورق کاهشــی بــوده

بالکچیــن بــرای صــادرات و بیــت کویــن تولیــدی کشــور

و قیمــت شــمش نیــز کاهشــی و بــا ثبــات بــوده

مهــم اســت و بــا همیــن بیتکویــن واردات انجــام

اســت ،چــرا کــه قاعدههایــی را گذاشــتیم کــه فعــاالن

میشــود.

در ایــن قاعــده حرکــت کننــد و قیمتهــای واقعــی
شکل بگیرند.

ســند راهبردی صنعت با برنامه هفتم
و آمایش صنعتی به هم پیوســته است

صرفا تعیین اولویتها پایان کار نیست

6

وزیرصمــت همچنیــن بــا بیــان اینکــه ســند راهبــردی

وزیــر صمــت همچنیــن تصریــح کــرد :پــس از اینکــه

صنعــت بــا برنامــه هفتــم و آمایــش صنعتــی بــه هــم

اولویتهــا تعییــن میشــوند پایــان کار نیســت،

پیوســته اســت ،گفــت :جــزو اولیــن کارهــای مــا در دوره

بلکــه اگــر ســازوکارها طراحــی نشــود ،اعــداد یــا محقــق

جدیــد همیــن موضــوع ســند راهبــردی بــوده اســت و

نمیشــوند یــا بــا صــرف هزینــه زیــادی تحقــق مییابنــد.

امیدواریــم قبــل از نوشــتن برنامــه هفتــم توســعه ایــن

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه ســخنان خــود

ســند نوشــته شــده باشــد .فاطمیامیــن همچنیــن بــا

بــا اشــاره بــه برخــی هدفگذار یهــا ،افــزود :بــه عنــوان

بیــان اینکــه ســازوکار ســند راهبــردی صنعــت طراحــی

نمونــه هدفگــذاری تحقــق  ۴۵میلیــارد دالر صــادرات

میشــود و برنامــه هفتــم صــورت حقوقــی ایــن ســازوکار

در  ۱۴۰۱را داشــتیم ،امــا صــرف تعییــن عــدد  ۴۵میلیــارد

خواهــد بــود ،گفــت :زیرســاختی بــه عنــوان نقشــه راه

دالر کافــی نبــود و چنــد تــراز از جملــه تــراز مبلغــی و

صنعتــی طراحــی میشــود و برنامــه هفتــم یــک آینــه و

اشــتغال را مدنظــر قــرار دادهایــم .فاطمیامیــن ادامــه

تصویــر حقوقــی از ایــن نقشــه راه خواهــد بــود.
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حرکت قطار 14:30مدیریت بازار
همه کاالهای پایه  ،بورسی می شوند و بازار پیش بینی پذیر

علـی امیـدی /سـاعت  ۱۴و  ۳۰دقیقـه  ۲۶آبان ماه بـا آغاز عملیات اجرایی مدیریت هوشـمند بازار توسـط وزارت صمت از طریق
بـورس کاال ،قطـار تنظیـم بـازار در ریـل جدیـدی قـرار گرفـت .تـا پیـش از ایـن مسـئوالن وقـت وزارت صنعـت یـا بازرگانـی
با روشهایی که به دنبال مدیریت بازار بودند که هیچگاه نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.

اســتفاده از روشهــای ســنتی بــازار و در نهایــت قیمتگــذاری

تولیدکننــدگان کــه محصــول خــود را بــا قیمتــی منطقــی

کاالهــای پایــه و اساســی ،نــه تنهــا بســترهای تنظیــم بــازاررا

عرضــه میکننــد ،خریــداران نیــز فرصتــی برابــر بــرای

مهیــا نکــرد ،بلکــه ایــن کالف را پیچیدهتــر و ســردرگمتر کــرد

تامیــن نیازهــای خــود دارنــد.

تــا جایــی کــه در برخــی مقاطــع ایــن واســطهها و دالالن

ولــی ایــن آغــاز کار بــود؛ حــال قــرار اســت ســایر کاالهــای

بودنــد کــه نبــض بــازار را در دســت داشــتند.

اساســی و مهــم نیــز همیــن مســیر را برونــد و در همیــن راســتا،

امــا مســئوالن جدیــد وزارت صمــت بــه عنــوان متولــی

بــا اســتفاده از ابزارهــای مالــی نظیــر کشــف پریمیــوم و فیوچرز،

تنظیــم بــازار ،بــا پذیــرش کارایــی و ظرفیتهــای بــورس

تولیدکننــده و خریــدار از آینــده نیــز مطمئــن میشــوند.

کاال ،روشــی را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد کــه در
مــدت کوتاهــی نتایــج مثبــت آن در بــازار بــا رونــد نزولــی
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قیمتهــا نمایــان شــده اســت .در ایــن روش ســازوکار

از روز  ۲۶آبــان امســال طــرح جدیــد وزارت صمــت در قالــب

و ابزارهــای نویــن بازارســرمایه مســیر اصلــی تنظیــم

قراردادهــای کشــف پریمیــوم محصــوالت صنایــع معدنــی در

بــازار را مشــخص میکنــد .مســئوالن وزارت صمــت

بــورس کاالی ایــران کلیــد خــورد .بــا ایــن روش ،بــازار هــم برای

درچنــد مرحلــه بــا گــره زدن مدیریــت بــازار بــه بــورس،

تولیــد کننــده و هــم مصرفکننــده پیشبینیپذیــر شــده

بازخوردهــای مثبتــی گرفتنــد .یکــی از ایــن بازخوردهــای

و قابلیــت برنامهریــزی بلندمــدت در حــوزه تولیــد ایجــاد

مثبــت ،ورود کامــل ســیمان بــه بــورس کاال بــود کــه بــا

میشــود؛ بــا ایــن شــیوه جدیــد ،یکــی از موانــع جهــش تولیــد

وجــود تمــام مخالفتهــا و مقاومتهــا ،نشــان داد کــه

یعنــی امــکان پیشبینــی کوتاهمــدت و میانمــدت بــازار

بــورس کاال چــه میــزان ظرفیــت مغفــول دارد کــه تاکنــون

حــذف و قدمــی بزرگــی در جهــش تولیــد برداشــته میشــود.

مــورد توجــه مســئوالن قــرار نگرفتــه اســت .اکنــون بــا

منطــق اســتفاده از ایــن قــرارداد بــر ایــن مبنــا اســت کــه هــم

قرارگرفتــن محصــول تولیــدی ســیمان تمــام کارخانههــای

تولیدکننــده و هــم مصرفکننــده بتوانــد بــرای بــازده زمانــی

ایــن صنعــت روی تابلــوی بــورس ،دیگــر خبــری از

یکســاله یــا بیشــتر برنامهریــزی کــرده و از آینــده بــازار و

داللبــازی و قیمتهــای غیرمنطقــی نیســت و در کنــار

فــروش کاال و تامیــن مــواد اولیــه اطمینــان حاصــل کند؛ بــا این
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طــرح وزارت صمــت بــا بهرهگیــری از ظرفیــت

بــه دو دســته تجدیدناپذیــر و قابــل رویــش

بــورس کاال ،بــازار بــرای فعــاالن اقتصــادی و

تقســیم میکنــد .محصــوالت پتروشــیمی در

تولیــد پیشبینیپذیــر میشــود.

دســته تجدیدناپذیــر قــرار دارنــد .همچنیــن

در ایــن شــیوه ،یــک واحــد تولیــدی

بــر اســاس ایــن الگــو ،بازارهــا بــه دو دســته

وقتــی محصــول خــود را بــرای  ۶مــاه و

دارای مــازاد عرضــه یــا دارای کســری عرضــه

حتــی یکســال آینــده عرضــه میکنــد،

تقســیم میشــود و در نهایــت بــا اعمــال ۲۵

مــازادی بــرای مقطــع زمانــی  ۶ماهــه یــا

ابــزار مرتبــط بــا بــورس کاال و دولــت ســعی

یکســاله پیــدا میکنــد و میتوانــد بعــد از
پوشــش نیــاز بــازار داخــل ،بــرای صــادرات
اقــدام کنــد؛ به ایــن ترتیــب بــا ایــن روش،
صــادرات قابــل برنامهریــزی میشــود و
بنابرایــن وقتــی شــرکتی از امــروز میدانــد
بــرای نیــاز داخــل و صــادرات طــی  ۶مــاه

ســـهم تولیـــد معـــدن و

پتروشـــیمی در ایران حدود

 ۴۵میلیـــارد دالر اســـت و
فروش ایـــن حجـــم از کاال
ابزاری بـــه جز بـــورس کاال

آینــده بــه چــه میــزان تولیــد نیــاز دارد

نـــدارد .فـــروش هفتگی در

میکنــد و ایــن امــر یــک امتیــاز بــرای

خریدار و فروشـــنده و بدون

دیگــر تولیدکننــده پاییندســتی کــه

و بـــا اســـتانداردهای بورس

بهخوبــی بــرای تولیــد خــود برنامهریــزی
تولیدکننــدگان بــه شــمار م ـیرود .از ســوی
میدانــد مــواد اولیــه خــود را بــرای  ۶مــاه
جلوتــر پیشخریــد کــرده بــا برنامهریــزی

بورس کاال با شـــفافیت میان
واســـطه ،با حداقل ریســـک

های جهانی انجام میشـــود

میشــود نســبت بــه رفــع ایــرادات تنظیــم
بــازار اقــدام شــود .بــه گفتــه مســئوالن وزارت
صمــت در ایــن الگــو تمرکــز از روی بخــش
تقاضــا برداشــته شــده و بــه بخــش عرضــه
منتقــل شــده اســت.
ســهم تولیــد معــدن و پتروشــیمی در ایــران
حــدود  ۴۵میلیــارد دالر اســت و فــروش ایــن
حجــم از کاال ابــزاری بــه جز بــورس کاال نــدارد.
فــروش هفتگــی ایــن حجــم از کاال در بــورس
کاال بــا شــفافیت و کمتریــن چالــش میــان
خریــدار و فروشــنده و بــدون واســطه ،بــا
حداقــل ریســک و بــا اســتانداردهای بــورس
هــای جهانــی انجــام میشــود.این بســته

بهتــری بــه تولیــد میرســد و از نوســانات بــازار بینالمللــی و

جدیــد بــه دنبــال ارائــه خدمــات بیشــتر و نوینــی از جملــه

هیجانــات آن نگــران نمیشــود.

ذخیرهســازی کاالهاســت ،چــرا کــه انبارهــای اســتراتژیک بــرای

بهرغــم جدیــد بــودن ایــن روش ،تولیدکننــدگان اســتقبال

ذخیرهســازی کاالهــا در ایــن صنایــع وجــود نــدارد .بنابرایــن

کمنظیــری از آن کردنــد .بــا آغــاز قراردادهــای کشــف پریمیــوم

طبــق ایــن بســته ،انبارهایــی تحــت کنتــرل بــورس کاالی ایــران

محصــوالت صنایــع معدنــی مصرفکننــدگان اســتقبال ویــژهای

پذیــرش میشــوند و زمانــی کــه کاالیــی مــازاد عرضــه دارد،

از عرضــه شــمش فــوالد شــرکتهای جهــان فــوالد ســیرجان،

مــازاد کاال بــه ایــن انبارهــا هدایــت میشــود و در زمــان نیــاز،

چادرملــو و فــوالد کاوه جنــوب کیــش داشــتند و در مجموع ۱۷۵

ایــن کاالهــا از انبارهــا بــرای تعــادل بــازار عرضــه میشــود.

هــزار تــن در قالــب  ۲۷قــرارداد در روز  ۲۶آبــان معاملــه شــد.

بــر مبنــای الگــوی جدیــد پتروشــیمیها و همــه تولیدکننــدگان

همچنیــن  ۱۲۰تــن مــس کاتــد ملــی مــس در قالــب  ۶قــرارداد

کامودیتیهــا بایــد  ۱۰۰درصــد عرضــه خــود را در بــورس داشــته

 ۲۰تنــی دادوســتد شــد تــا تعــداد قراردادهــای کشــف پریمیــوم

باشــند و از ایــن  ۱۰۰درصــد بایــد  ۵۰درصــد آن را  ۱۲ماهــه و ۵٠

درایــن روز بــه  ۳۳قــرارداد برســد.

درصــد باقــی را بــه صــورت نقــدی بــه فــروش برســانند.

ورود کل کاالهای پایه به بورس
برنام ـهای کــه در اواخــر آبــان مــاه بــا فــوالد آغــاز شــد ،در ادامــه

تداوم کاهش قیمتها در بازار فوالد
در همیــن زمینــه مدیــر کل صنایــع معدنــی وزارت صمــت ،برنامــه

بــرای تمــام کاالهــای پایــه و اساســی اتفــاق خواهــد افتــاد .طبــق

جدیــد ایــن وزارتخانــه بــرای مدیریــت بازاربــه موفقیــت ورود

اعــام مســئوالن وزارت صمــت ،عــاوه بــر زنجیــره فــوالد ،کل

ســیمان بــه بــورس کاال اشــاره مــی کنــد .ســیفا ...امیــری از تداوم

کاالهــای پایــه از جملــه در حــوزه پتروشــیمی نیــز بــا ورود بــه

کاهــش قیمتهــا در بــازار فــوالد بــا عرضــه کامــل محصــوالت

بــورس کاال وارد فرآینــد جدیــد خواهــد شــد.

فــوالدی در بــورس کاال خبــر میدهــد .وی خاطرنشــان میکنــد:

طــرح جدیــد وزارت صنعــت بــرای مدیریــت بازارهــای کاالیــی بــا

بــرای مثــال در آهــن اســفنجی کــه مهمتریــن شــاخص تعییــن

عنــوان «الگــوی نظــام بخشــی بــه بــازار کاالهــای قابــل مبادلــه

قیمــت محصــوالت فــوالدی اســت قیمتهــا از زمــان عرضــه در

در بــورس کاال» ارائــه شــده اســت کــه کاالهــای قابــل مبادلــه را

بــورس رو بــه کاهــش بــوده اســت.
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گسترش عرضه بورسی

با هدف پایان قیمتگذاری دستوری
مفتح ،قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی

سـیاوش ضرابـی /وزارت صمـت بـه عنوان مسـئول تنظیم بازارهای کاالیـی ،برای مدیریت بـازار ،برنامهای را در دسـتور کار خود
قـرارداده اسـت کـه از مسـیر بازارسـرمایه و بـورس کاال میگـذرد .طرحـی بـا عنوان مدیریت هوشـمند بـازار که تکیـه اصلی آن
بر سـازوکارهای بـورس و ابزارهـای نویـن مالـی تعریفشـده در آن اسـت .بـر همیـن اسـاس پـس از موفقیـت در عرضه کامل
سـیمان در بـورس کاال ،از اواخـر آبـان مـاه ،بـه صـورت جدی زنجیـره فوالد بـرای مدیریت هوشـمند هدفگذاری شـد و به ایـن ترتیب در
قالـب قراردادهـای کشـف پریمیـوم که امـکان خرید و فروش محصـول برای میانمـدت و بلندمدت را میدهد ،سـاماندهی این بـازار پایه
مهـم آغـاز شـد و نتایـج آن را میتـوان در کاهـش قیمت و ثبـات بازار مشـاهده کـرد .درگام دوم نیـز وزارت صمت با همـکاری بورس کاال
به سراغ پتروشیمی رفته است تا با عرضه کامل این محصول پایه ،دغدغههای این بخش مهم نیز پایان یابد.
به ایـن ترتیـب همـکاری دو نهـاد اثرگذار در بـازار ،یعنی وزارت صمـت و بورس کاال به رغم مخالفتهـا و مقاومتهایی که در سـر راه ورود
محصـوالت بـه بـورس وجـود دارد ،آغازگـر فصل نوینی در تنظیم بازار شـده اسـت .بنابراین با این طـرح از روش های سـنتی به روش های
نویـن مدیریت بازارتغییر مسـیر داده شـده اسـت.در همیـن زمینه محمدصادق مفتح ،قائم مقـام وزیر صمت در امـور بازرگانی در گفتوگو
بـا «پیـام اقتصـادی بورس کاال» ضمن تشـریج آخریـن وضعیت طرح ویژه ایـن وزارتخانه برای مدیریت هوشـمند بـازار ،از نقش و جایگاه
بـورس کاال در عبـور از تنظیم بازار سـنتی میگوید.

وزارت صمــت در دوره جدیــد ،نــگاه متفاوتــی بــه مقولــه

تنظیــم بــازار پیــدا کــرده اســت .برخــاف گذشــته کــه

همچنــان بــا تاکیــد بــر قیمتگــذاری و ابــاغ بخشــنامه

تــاش میشــد تــا بازارهــای ملتهــب ،آرام شــود ،اکنــون
مســئوالن ارشــد ایــن وزارتخانــه بــا اتــکا بــه ابزارهــای

بازارســرمایه در حــال مدیریــت هوشــمند بــازار هســتند .ایــن
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مــواد اولیــه و سرمنشــأهای تولیــد میتوانــد وضعیــت را
باثبــات و آینــده را بــرای فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان
پیشبینیپذیــر کنــد .به ایــن ترتیــب بــورس کاال در ایــن
بخــش نقــش کلیــدی دارد .یعنــی اگــر تولیدکننــده اطمینــان
داشــته باشــد کــه در زمــان مــورد نظــر خــود مــواد اولیــه
خــود را دریافــت خواهــد کــرد و امــکان پیشبینــی آینــده

طــرح ویــژه بــر چــه پایــهای اســتوار اســت؟

را داشــته باشــد و خــود را در معــرض ریســکهای متعــدد

یکــی از ابزارهــای اصلــی مدیریــت بازارهــای کاالیــی ،نظــارت

نبینــد ،باعــث میشــود تــا آثــار آن بــه صــورت مســتقیم بــر

بــر تامیــن اســت .اگــر تامیــن بــه میــزان نیــاز انجــام شــود،

بــازار مشــاهده شــود.

درواقــع بخــش اعظــم فرآینــد تنظیــم بــازار انجــام شــده

بــورس یکــی از قویتریــن ابزارهایــی اســت کــه میتوانــد در

اســت .تنهــا کافــی اســت کــه تولیدکننــده  ۱۰۰درصــد ظرفیت

ایــن عرصــه بــه مــا کمــک کنــد و دریــک بــازار رقابتی شــفاف

خــود تولیــد کنــد به ایــن ترتیــب بــه خــودی خــود ،بــازار

و ســالم محصــول و مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیدکننــده را

نیــز تنظیــم و مدیریــت خواهــد شــد.

بــا یــک قیمــت معقــول و منطقــی بــه دســت متقاضیــان

در ایــن خصــوص اســتفاده از ابــزار بــورس در بحــث

برســاند .عــاوه بــر ایــن ،بــا اســتفاده از ابزارهــای نوینــی کــه
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در بــورس کاال راهانــدازی شــده اســت ،ماننــد فیوچــرز و کشــف

شــرایط فعلــی باشــیم؟

پریمیــوم ،تولیدکننــده و فعــاالن اقتصــادی میتواننــد بــرای

حتمــا ،همیــن اتفــاق خواهــد افتــاد .همانگونــه که اشــاره شــد

آینــده خــود برنامهریــزی کننــد .درواقــع بــورس کاال بــرای تامین

در گام نخســت ،مهمتریــن و اصلیتریــن مــواد اولیــه مــورد

قابــل اطمینــان مــواد اولیــه بهتریــن ســازوکار ممکــن را دارد.

نیــاز تولیــد یعنــی فــوالد و پتروشــیمی بــرای عرضــه کامــل در
بــورس کاال در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در فــوالد بــه صــورت

بــرای اجــرای ایــن برنامــه جدیــد تاکنــون چــه اقداماتــی

کامــل کار عملیاتــی شــده اســت و محصــوالت پتروشــیمی نیــز

انجــام شــده اســت؟

در آینــده نزدیــک اجرایــی خواهــد شــد .در گامهــای بعــدی و بــا

وزارت صمــت از چنــد مــاه پیــش برنامههــای خــود را در ایــن

پیوســتن ســایر محصــوالت و مــواد اولیــه حلقههــای بــازار بــه

زمینــه آغــاز کــرده اســت و در همــکاری خوبــی کــه بــا بــورس

یکدیگــر میپیوندنــد و آثــار ایــن برنامــه جدیــد درتمــام بازارهــا

کاال برقــرار کردهایــم و هماهنگــی بــا

نمایــان خواهــد شــد .بــا پیشــرفت ایــن

تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان کاالهــای

پــروژه در آینــده بــازار آرامتــر و باثباتتــر و

اساســی و پایــه اقدامــات الزم انجــام شــده

صادراتــی بیشــتر خواهیــم داشــت.

اســت.در گام نخســت ایــن برنامــه بــا عرضــه
قطعــا دولــت نیــز از ایــن محــل کــه

کامــل زنجیــره فــوالد در بــورس کاال ،طــرح

میتوانــد مالیــات هــای قانونــی خــود

بــه صــورت  ۱۰۰درصــد انجــام شــده اســت

را دریافــت کنــد ،منتفــع خواهــد شــد،

و بــازار بــر همیــن اســاس در حــال مدیریــت

اینطــور نیســت؟

اســت .بــا ایــن برنامــه تمــام زنجیــره فــوالد
بــر اســاس مکانیــزم عرضــه و تقاضــا کشــف
قیمــت میشــود .بــه دنبــال اجــرای ایــن
طــرح بــرای فــوالد ،شــاهد رونــد کاهشــی
قیمــت محصــوالت فــوالدی در بــازار هســتیم.
چــه زمانــی شــاهد عرضــه کامــل بخــش

پتروشــیمی در بــورس کاال خواهیــم بــود؟

در بخــش پتروشــیمی هــم اقدامــات و

با اســـتفاده از ابزارهای نوینی

کـــه در بـــورس کاال راهاندازی

شـــده اســـت ،مانند فیوچر و

کشـــف پریمیوم ،تولیدکننده و
فعاالن اقتصـــادی میتوانند

برای آینده خـــود برنامهریزی
کننـــد .درواقع بـــورس کاال

برنامهریز یهــای الزم در حــال انجــام اســت

بـــرای تامین قابـــل اطمینان

صــورت کامــل در بــورس کاال عرضــه میشــود

ممکن را دارد.

و بــهزودی محصــوالت پتروشــیمی نیــز بــه
و تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان ایــن

مـــواد اولیه بهترین ســـازوکار

ایــن موضــوع بحــث ثانویــه اســت.
هــدف اصلــی دولــت برداشــتن موانــع از
پیــش پــای تولیدکننــدگان و آســان کــردن
فعالیتهــای تولیــدی در حلقههــای
مختلــف تولیــد اســت .در مراحــل بعــد
دریافــت مالیــات و حقــوق قانونــی نیــز
میتوانــد بــه اقتصــاد کشــور کمــک کنــد.
آیــا تولیدکننــدگان بــا ایــن طــرح

وزارت صمت همکاری کردهاند؟

یــک نگرانــی در تمــام حلقههــای تولیــدی
وجــود داشــت کــه هنــوز هــم وجــود دارد؛
اینکــه آینــده را مبهــم میبینند ولــی زمانی

محصــوالت کــه ســهم عمــدهای در بازارهــای
کاالیــی دارنــد ،میتواننــد بهراحتــی در قالــب ســازوکارهای

کــه بــه صــورت عملــی وارد کار میشــوند پــس از مــدت

بازارســرمایه نیازهــای خــود را تامیــن و آینــده خــود را نیــز ترســیم

کوتاهــی مزیتهــای آن را مشــاهده میکننــد ،مدافــع

کنند.به ایــن ترتیــب هــم خریــدار مــاده اولیــه پتروشــیمی

ایــن طــرح میشــوند .ایــن موضــوع را در تولیدکننــدگان

اطمینــان دارد کــه مــواد اولیــه را بــا قیمــت مناســب و در زمــان

حلقههــای مختلــف فــوالد مشــاهده کرده ایــم .مهــم ایــن

معیــن در اختیــار دارد و هــم تولیدکننــده مطمئــن اســت کــه

اســت کــه  ۱۰۰درصــد نیــاز حلقههــای تولیــد بــه مــواد اولیــه

محصــول خــود را بــرای تحویــل آینــده فروختــه و مــازاد تولیــدش

تامیــن شــود .درواقــع نبایــد تولیدکننــدهای داشــته باشــیم

نیــز صــادر میشــود.

کــه بــه دلیــل کمبــود یــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ،تولید
خــود را کاهــش دهــد .یــا اینکــه نگــران ایــن باشــد کــه آیــا

بــا برنامــهای کــه وزارت صمــت در دســتور کار خــود دارد

میتــوان امیــد داشــت کــه بــا ورود ســایر محصــوالت و تکــرار
تجربــه ســیمان ،در آینــده شــاهد یــک بــازار کاالیــی متفــاوت از

در موعــد مــورد نظــر مــواد اولیــه مــورد نیــاز او در آینــده بــه
دســتش میرســد تــا بــرای تولیــد و صــادرات برنامهریــزی
کنــد.
>شماره  > 32دی و بهمن 1400
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ظرفیتهایدیدهنشده

بورس کاال برای تنظیم بازارها
عسگری مارانی ،کارشناس ارشد بازارسرمایه

سـیاوش رضایـی  /از اواخـر آبـان مـاه امسـال ،مسـیر تنظیـم و مدیریـت بازارهای کاالهای اساسـی بـه طور کامـل تغییر کرد.
بـرای محصـوالت پایـه دیگر خبری از روشهای سـنتی نیسـت و این ابزارهای بازارسـرمایه اسـت که بازار را به صورت هوشـمند
مدیریـت میکنـد .وزارت صمـت بـه عنـوان متولـی تنظیم بازارهای کاالیی بسـترهای بـورس کاال را بـرای ایـن کار انتخاب کرده
اسـت تـا بـا اتـکا بـه ظرفیتهـای بیشـمار آن تالطـم و بیثباتـی از بازارهـا رخـت بربنـدد .در همیـن زمینـه علیرضـا عسـگری مارانـی،
پیشکسـوت و کارشـناس ارشـد بازارسـرمایه درگفتوگو با نشـریه پیـام اقتصادی بـورس کاال ،ضمن تشـریح ظرفیتهای بـورس کاال برای
به سامان کردن بازار از روشهای تکمیل این ظرفیتها میگوید.

آیــا بــورس کاال میتوانــد بــرای مدیریــت بازارهــای کاالیــی

کــه دایــره وســیعی از محصــوالت را در بــر میگیرد.تنهــا

جایگزیــن روشهــای ســنتی شــود؟

شــرطی کــه بــرای عرضــه هرکاالیــی در بــورس کاال وجــود

سالهاســت در اکثــر کشــورها بــا اســتفاده از ظرفیتهــای

دارد ایــن اســت کــه حــراج واقعــی اتفــاق بیفتــد بــه

بازارســرمایه ،بازارهــای کاالیــی مدیریــت میشــود .ناکارایــی

عبــارت دیگــر بــدون دخالــت دولــت و بــر اســاس عرضــه

و ایجــاد رانــت و فســاد در روشهــای ســنتی باعــث شــد

و تقاضایــی کــه بــرای کاال وجــود دارد ،قیمــت واقعــی

تــا اغلــب کشــورها بــرای مدیریــت بازارهــای کاالیــی خــود

کشــف میشــود.

بــه ســراغ ابزارهــای نوینــی ماننــد بازارســرمایه برونــد .بــر
همیــن اســاس ،تجربــه زیــادی در ایــن بخــش در دنیــا
وجــود دارد.
امــکان مدیریــت تمــام کاالهــا از طریــق بــورس کاال
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طــی دوره فعالیــت بــورس کاال ،بیــش از  ۳۰۰کاال در ایــن

بــازار مــورد پذیــرش قرارگرفتــه اســت .آیــا امــکان عرضــه
ســایر کاالهایــی کــه قابلیــت استانداردســازی را ندارنــد ،در

ایــن بــورس وجــود دارد؟

وجــود دارد؟

یکــی از افتخــارات بازارســرمایه ایــران ایــن اســت کــه

بــه طــور معمــول کاالهایــی کــه در اقتصــاد هــر کشــوری

نخســتین بــورس کاالیی فلــزات حتــی قبــل از ال ام ای لندن،

از اهمیــت باالیــی برخــوردار باشــد قابلیــت عرضــه در

راهانــدازی کــرده اســت .به ایــن ترتیــب ایــران ســابقه

بــورس کاال را دارد .البتــه کاالهایــی کــه در بــورس پذیــرش

زیــادی در ایجــاد بورسهــای تخصصــی دارد.

میشــود بایــد قابلیــت استانداردســازی را داشــته باشــد

بــا وجــودی کــه بــه مــدت  ۱۴ســال فعالیــت بــورس
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کاال محصــوالت متعــددی وارد ایــن بــازار شــده و مــورد

خریــدار نیــز کاالیــی کــه بــرای آینــده نیــاز دارد از هماکنــون

پذیــرش قــرار گرفتــه اســت امــا همچنــان جــای بســیاری از

تامیــن میکنــد.

کاالهــا در ایــن بــازار خالــی اســت .همانگونــه کــه اشــاره

ایــن اتفاقــی اســت کــه در اواخــر آبــان مــاه ســال جــاری در

شــد هــر کاالیــی کــه مصــرف باالیــی داشــته باشــد و قابــل

قراردادهــای کشــف پریمیــوم و بــرای برخــی از کاالهــا ماننــد

استاندارد شــدن باشــد میتوانــد در بــورس کاال عرضــه شــود.

فــوالد و کاتــد مــس اجرایــی شــد .به ایــن ترتیــب برخــاف

بر همین اســاس هماننــد ســایر کشــورهای دنیــا حتــی بــا

روشهــای ســنتی مدیریــت کاال همانند بســیاری از کشــورهای

ابزارهــای خاصــی کــه وجــود دارد میتــوان بســترهای ورود

دیگــر میتــوان بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای بینظیــر بــازار

کاالهــای اســتانداردناپذیر را هــم بــه بــورس فراهــم کــرد؛

ســرمایه و ابزارهــای متنــوع مالــی آن بازارهــای کاالیــی را

یعنــی در قالــب بــازار غیرمتشــکل کاالیــی امــکان عرضــه

بهراحتــی مدیریــت و تنظیــم کــرد .بــورس کاال خــود دارای

کاالهــا و فراهــم کــردن بســترهای ورود آن بــه بــازار ســرمایه

ابــزاری هوشــمندی اســت کــه بــه صــورت هوشــمند و بــر

وجــود دارد .بــرای مثــال هماکنــون ســنگ منگنــز یــا کــروم

اســاس خــرد جمعــی عمــل و بــازار را مدیریــت میکنــد.

کــه اســتانداردهای متفاوتــی دارنــد و نــرخ آنهــا در هــر

بــرای مدیریــت بازارهــای کاالیــی بــا اتــکا بــه ابزارهــای

منطقـهای متفــاوت اســت هماکنــون امــکان ورود بــه بــورس

مالــی بــازار ســرمایه میتــوان بــا مشــارکت مــردم اقدامــات

کاال را نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورها

مفیــدی انجــام داد .بــا تعریــف اوراق روی تمــام محصوالتــی

بــا راهانــدازی یــک بــازار غیرمتشــکل کــه بســیار بــه شــفافیت

کــه در بــورس عرضــه میشــود میتــوان بــا اســتفاده از

نزدیــک هســتند بهتدریــج بســترهای بورســی شــدن ایــن

منابــع مالــی خــرد مــردم ضمــن تامیــن ســرمایه در گــردش

کاالهــا را فراهــم میکنــد.

واحدهــای تولیــدی بــازار را نیــز مدیریــت کــرد .در واقــع مردم

در ایــن بازارهــای غیرمتشــکل کارگــزاران آنقــدر بــا یکدیگــر

بــا پذیــرش ریس ـکهای موجــود و بــا خریــد اوراق کاالهــای

معاملــه میکننــد تــا پــس از مدتــی بــه اســتانداردهای

مــورد نظــر خــود در آن ســرمایهگذاری میکننــد .اینکــه

واحــدی دســت یابنــد و از ســوی دیگــر در ایــن میــان قیمــت

کاالهــا تنهــا بــه واحدهــای تولیــدی و مصرفکننــدگان اصلــی

نیــز بهتدریــج بــه نــرخ واقعــی خــود

آن فروختــه شــود در هیــچ کجــای دنیــا

نزدیــک میشــود.

دیــده نمیشــود در واقــع هــر کســی کــه
ریســک موجــود را میپذیــرد ،بایــد امــکان

در طــرح جدیــد وزارت صمــت بــرای

خریــد هرکاالیــی را داشــته باشــد.

مدیریــت بــازار ،بــه صــورت عمــده از

بــرای اســتفاده کامــل از ظرفیتهــای

ابزارهــای مشــتقه اســتفاده شــده اســت.

بــورس کاال چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیرد؟

ابزارهــای مالــی بازارســرمایه چــه کمکــی
در ایــن زمینــه میکنــد؟

هــر چنــد در حــال حاضــر بــورس کاال

موضوعــی کــه در مدیریــت و تنظیــم

ابــزار و ظرفیــت فراوانــی بــرای مدیریــت

بــازار اهمیــت بســیاری دارد ،ابزارهــای

از افتخارات بازارســـرمایه

و بــورس کاال تعریــف و راهانــدازی شــده

نخســـتین بورس کاالیی

متنوعــی کــه در بــورس کاال وجــود دارد،

ام لنـــدن ،راهاندازی کرده

اهمیــت زیــادی دارد .بــا قراردادهــای

ایـــران ســـابقه زیادی

مالــی و نوینــی اســت کــه در بازارســرمایه

ایـــران این اســـت که

اســت .در کنــار تمــام ابزارهــای جــذاب و

فلزات حتی قبـــل از آی

قراردادهــای مشــتقه در بازارهــای کاالیــی

اســـت .بدیـــن ترتیب

مشــتقه نگرانــی تولیدکننــده و خریــدار
پیــدا کــردن مشــتری یــا کاال بــه طــور
کامــل برطــرف میشــود .در واقــع

در ایجـــاد بورسهـــای
تخصصی

دارد

بازارهــای کاالیــی دارد ،امــا در صورتــی کــه
بــورس کاالی ایــران بــه بورسهــای جهانــی
متصــل شــود و رینگهــای ارزی و ریالــی
در آن شــکل بگیــرد ،ظرفیــت دو چندانــی
پیــدا خواهــد کــرد .هماکنــون شــمش
خوزســتان تنهــا  ۱۰درصــد باالتــر از قیمــت
قراضــه قیمتگــذاری شــده اســت ایــن
نشــان از مشــکالت بــازار دارد .در حالــی
کــه اگــر بــورس کاال بــر اســاس ســازوکارهای
مخصــوص بــه خــود فعالیــت کنــد تمــام

تولیدکننــده کاالی خــود را بلندمــدت و

قیمتهــا واقعــی و بــر اســاس عرضــه و

بــرای آینــده بــه فــروش میرســاند و

تقاضــا انجــام خواهــد شــد.
>شماره  > 32دی و بهمن 1400
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عرضه بورسی همه کاالهای پایه
حمایت از تولید ،ضد واسطهگری
آرگون نایب رییس کمیسیون بازار اتاق بازرگانی تهران

عبـاس آرگـون نایـب رییس کمیسـیون بازار پول و سـرمایه اتاق تهران با اشـاره بـه ورود کل زنجیره تولیـد کاالهای پایه
بـه بـورس کاال براسـاس سیاسـت هـای وزارت صمـت ،گفت :پس از سـال هـا وعده در خصـوص توجه به نظـام بازار و
کشـف قیمـت کاالها در تقابل عرضه و تقاضا ،سـرانجام شـاهد یک اقـدام عملی و ورود همه کاالهـای پایه و محصوالت
مختلـف بـه بـورس کاال هسـتیم تا همه کاالها بـدون قیمت گذاری دسـتوری و ایجاد رانت بـه دلیل دو نرخی شـدن بازارها ،مورد
معامله قرار گیرد.

نایــب رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اظهــار داشــت:
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در اقتصــاد منتهــی مــی شــود .نتیجــه قیمــت گــذاری هــا در

خوشــبختانه سیاســت گــذاران فعلــی از اشــتباه هــای گذشــته

ایــن چنــد ســال چــه بــوده اســت؟ مگــر تثبیــت قیمــت در

درس گرفتــه انــد و بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه اگــر در

کشــوری کــه درگیــر تــورم اســت قابــل انجــام اســت کشــور و

رونــد بــازار و مکانیســم عرضــه و تقاضــا و قیمــت هــا ،دخالــت

اقتصــاد مــا نیازمنــد اصــاح اســت بایــد ایــن مــوارد بــه صــورت

دســتوری شــود ،هیــچ نتیجــه ای بــرای مصــرف کننــده و مــردم

ریشــه ای حــل شــود.او تاکیــد کــرد :سیاســت گــذاران بایــد بــه

حاصــل نشــده و در مقابــل ایــن مکانیســم بــازار اســت کــه

صــورت ریشــه ای و براســاس قوانیــن بــه ایــن نتیجــه برســند

بهتریــن روش بــرای مدیریــت هوشــمند و بــدون دســتور بــازار

کــه حتــی بــه قیمــت گــذاری بــه کاهــش تــورم کمــک نمــی کند

اســت.این عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران افــزود :تجربــه

بلکــه در مقابــل التهــاب در بازارهــا را او گفــت امــروز خوشــبختانه

هــای قبلــی بــه وضــوح نشــان مــی دهــد هرچــه دخالــت هــا

فضــای ورود کل محصــوالت در زنجیــره هــای تولیــد بــه بــورس

در بــازار بیشــتر باشــد ،رانــت نیــز در اقتصادمــان افزایــش پیــدا

کاال بــه منظــور خریــد و فــروش عادالنــه محصــوالت فراهــم

مــی کنــد؛ ماننــد رویــدادی کــه در ســال  ۹۷در حــوزه کاالهــای

شــده تــا نفــع اصلــی از ایــن رویکــرد نصیــب تولیــد و اقتصــاد

مختلــف از جملــه فــوالد رقــم خــورد و مســووالن وقــت تــاش

کشــور شــود.او بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــتر نیــز قائــم مقــام وزیر

کردنــد بــا قیمــت گــذاری دســتوری ،محصــوالت را ارزان بــه

صمــت بــا بیــان اینکــه ورود کل کاالهــای پایــه از جملــه حــوزه

دســت مــردم برســانند امــا عمــا رانتــی بــزرگ توزیــع شــد و

پتروشــیمی بــه بــورس در حــال عملیاتــی شــدن اســت ،گفــت:

عــده ای محــدود از آن رویکــرد دســتوری ســود بردند.آرگــون بــا

ورود فــوالد بــه بــازار منجــر بــه ایجــاد ثبــات و قیمــت هــای

تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه بهتریــن ابــزار و بســتر معامــات

منطقــی تــر در ایــن بــازار شــد.

کاالهــا بــرای بــه حداکثــر رســاندن منافــع تولیــد کننــده و مصرف

محمدصــادق مفتــح در خصــوص رونــد تحــوالت بــازار فــوالد

کننــده ،عرضــه کل محصــوالت در بــورس کاالســت ،گفــت :بورس

کشــور اظهــار کــرد :از چنــد مــاه پیــش و از زمــان آغــاز بــه کار

کاال بــه شــفافیت معامــات و واقعــی ســازی قیمــت کاالهــا بــه

دولــت ســیزدهم ،بــرای ســاماندهی بــازار و ایجــاد تــوازن در

دور از رویکردهــای دســتوری کمــک مــی کنــد کــه ایــن رویــه بــه

زنجیــره فــوالد ،عرضــه کل محصــوالت ایــن زنجیــره در بــورس

رشــد رقابــت در تولیــد نیــز منجــر شــده و عمــا بــه خامــوش

کاال در دســتور کار قــرار گرفــت کــه ایجــاد ثبــات و قیمتهــای

شــدن چــراغ بازارهــای غیررســمی و واســطه گــری هــای مخــرب

منطقیتــر در ایــن بــازار ماحصــل اقدامــات اخیــر اســت.
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کارنامه عملکرد بورس کاال در  10ماه امسال
افزایش  93درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایـران در پایـان دی مـاه سـال  1400خورشـیدی در دو بخـش بـازار فیزیکی و مالـی با افزایش
 93درصدی روبهرو شد و به بیش از  516هزار و  135میلیارد تومان رسید.
بـه گـزارش کاال خبـر ،آمـار معاملات بازار فیزیکی بـورس کاالی ایـران در پایان دیماه سـال  1400حاکی از آن اسـت کـه در این
بـازار و در مجمـوع بیـش از  57میلیـون و  931هـزار تـن محصـول به ارزشـی بیـش از  488هـزار و  883میلیارد تومان دادوسـتد شـد که
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش  112درصـدی حجم و افزایـش  109درصـدی ارزش را تجربه کرده اسـت.
تاالر فرآوردههای نفتی

افــزون بــر ایــن ،یــک میلیــون و  549هــزار و  700تــن

طبــق آمــار ،تــا آخــر مــاه دی ســال  1400بیــش از  11میلیون

لــوبکات بــه ارزش بیــش از  16هــزار و  166میلیــارد ناموت

و  51هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  87هــزار و 519

دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

میلیــارد ناموت در تــاالر فرآوردههــای نفتــی بــه فــروش

افزایــش  8درصــدی حجــم و افزایــش  118درصــدی ارزش

رفــت کــه حجــم و ارزش محصــوالت معاملهشــده در ایــن

را تجربــه کــرده اســت.

تــاالر بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب

طــی ایــن مــدت  307هــزار و  855تــن گوگــرد بــه ارزش

کاهــش  ۹/۷و رشــد  ۹۰/۸درصــدی را تجربــه کــرد.

بیــش از یــک هــزار و  168میلیــارد ناموت نیــز معاملــه

در ایــن تــاالر بیــش از  4میلیــون و  771هــزار تــن وکیــوم

شــد و بررس ـیها کاهــش  54درصــدی حجــم و افزایــش

باتــوم بــه ارزش بیــش از  33هــزار و  672میلیــارد ناموت

 138درصــدی ارزش فــروش ایــن محصــول را نســبت

دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در بــورس کاال نشــان

کاهــش  ۱۱/۹درصــدی حجــم و افزایــش  81درصــدی ارزش

میدهــد.

را تجربــه کــرده اســت.
همچنیــن در ایــن تــاالر  4میلیــون و  161هــزار و  990تــن
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رشــد  245درصــدی ارزش معامــات روغــن نســبت بــه

قیــر بــه ارزش بیــش از  32هــزار و  559میلیــارد ناموت

مــدت مشــابه ســال قبــل

دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی ایــران تــا آخــر

کاهــش  8درصــدی حجــم و افزایــش  81درصــدی ارزش را

دی مــاه ســال  1400نشــان میدهــد کــه حجــم و ارزش

تجربــه کــرده اســت.

معامــات روغــن در تــاالر معامــات فرآوردههــای نفتــی

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

تاالر نقره ای
www.i me.c o.i r

بــا رشــد  70درصــدی حجــم و  245درصــدی ارزش معامــات

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

تاالر صنعتی و معدنی

همــراه بــوده اســت کــه ایــن امــر نشــاندهنده رونــق خــوب

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز

ایــن محصــول در تــاالر نقــرهای بــوده اســت.

نشــان میدهــد در پایــان دی مــاه امســال 42 ،میلیــون و

بــر اســاس ایــن گــزارش 154 ،هــزار و  743تــن روغــن بــه

 124هــزار و  805تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  277هــزار

ارزش بیــش از  3هــزار و  215میلیــارد ناموت دادوســتد شــد که

و  410میلیــارد ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه ایــن

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش  70درصــدی

تــاالر افزایــش حجــم  ۲۹۴/۴و رشــد  ۱۲۴/۶درصــدی ارزش

حجــم و رشــد  245درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه

 16هــزار و  800تــن ســاپس واکــس بــه ارزش بیــش از 147

کــرد.

هــزار و  811میلیــون ناموت نیــز معاملــه شــد کــه نســبت

در ایــن تــاالر  11میلیــون و  210هــزار و  568تــن فــوالد بــه ارزش

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش حجــم  59درصــد و

بیــش از  188هــزار و  125میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه

کاهــش  ۰/۱درصــدی ارزش معامــات را نشــان میدهــد.

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم  ۱۲/۸۳و

همچنیــن  7هــزار و  694تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد

افزایــش ارزش  ۹۴/۴درصــدی را تجربــه کــرد.

کــه ارزش ایــن معامــات در بــورس کاالی ایــران بیــش از

در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن  222هــزار و  190تــن

 61هــزار و  501میلیــون ناموت بــود؛ ایــن خــود کاهــش حجــم

مــس بــه ارزش بیــش از  38هــزار و  707میلیــارد ناموت

 83درصــدی و کاهــش  ۷۵/۲۸درصــدی ارزش را بــه ثبــت

دادوســتد شــد کــه بــه ایــن ترتیــب افزایــش حجــم

رســانده اســت.

 ۳۰/۷درصــد و افزایــش ارزش  ۱۴۹/۴درصــدی را بــه ثبــت

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز از ابتــدای

رســاند.

فروردیــن تــا پایــان دی مــاه ســال  1400بیــش از  4میلیــون

عــاوه بــر ایــن 388 ،کیلــو طــا بــه ارزش بیــش از 545هــزار

 483هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  118هــزار و

و  819میلیــون ناموت در ایــن تــاالر مــورد معاملــه قــرار

 546میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش

گرفــت کــه ایــن معامــات ،کاهــش  ۳۲/۲درصــدی حجــم و

معامــات ایــن بــازار نیــز بــه ترتیــب افزایــش  ۴/۵درصدی

 ۱۲/۲درصــدی ارزش معامــات را رقــم زد.

حجــم و افزایــش  88درصــدی ارزش را نســبت بــه مــدت

در تــاالر صنعتــی و معدنــی  223هــزار و  875تــن آلومینیــوم

مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده

بــه ارزش بیــش از  13هــزار و  811میلیــارد

اســت .بــه ایــن ترتیــب در ایــن تــاالر

ناموت دادوســتد شــد کــه بــه ایــن ترتیــب

ســه میلیــون و  123هــزار و  4تــن مــواد

افزایــش حجــم  15درصــدی و افزایــش

پلیمــری بــه ارزش بیش از  97هــزار و 193

ارزش

معامــات

میلیــارد ناموت معاملــه شــد کــه بــه ایــن

آلومینیــوم بــه ثبــت رســید.

 ۸۸/۹درصــدی

در

ترتیــب افزایــش  ۹/۴۳درصــدی حجــم

معامــات ســیمان تــا آخــر دی مــاه ســال

و افزایــش  88درصــدی ارزش را شــاهد

 1400حــدود  26میلیــون و  305هــزار و

بودیــم.

 745تــن بــه ارزش بیــش از  12هــزار و

عــاوه بــر ایــن ،یــک میلیــون و 357
هــزار و  287تــن مــواد شــیمیایی معاملــه
شــد کــه بیــش از  21هــزار و  325میلیــارد
ناموت قیمــت خــورد؛ یعنــی کاهــش

در تـــاالر صنعتی و معدنی
 223هـــزار و  875تـــن

آلومینیوم به ارزش بیش از

حجــم  ۵/۲درصــدی و افزایــش ارزش

 13هزار و  811میلیارد ناموت

فرآوردههــای نفتــی همچنیــن دو هــزار

ترتیب افزایـــش حجم 15

بــه فــروش رســید .ارزش ایــن معامــات

 ۸۸/۹درصدی در معامالت

 88درصــدی .در تــاالر پتروشــیمی و
و  830تــن انــواع گازهــا و خورا کهــا
بیــش از  27هــزار و  486میلیــون ناموت
بــود .کاهــش حجــم  14درصــدی و
افزایــش  124درصــدی ارزش.

دادوستد شـــد که به این

درصـــدی و افزایش ارزش

آلومینیوم به ثبت رســـید.

 ۵۱۸میلیــارد ناموت دادوســتد شــده اســت.
همچنیــن در ایــن تــاالر  2میلیــون و 808
هــزار و  ۵۰۰تــن ســنگ آهــن بــه ارزش
بیــش از  7هــزار و  336میلیــارد ناموت
دادوســتد شــد .عــاوه بــر ایــن ۸۴۷
هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه مبلــغ 7
هــزار و  ۵۲۳میلیــارد ناموت مــورد معاملــه
قــرار گرفتــه اســت.در تــاالر صنعتــی و
معدنــی  ۸۵۰تــن ســرب بــه ارزش بیــش
از  ۴۴هــزار و  ۷۳۸میلیــون ناموت بــه
فــروش رســیده اســت کــه باعــث رشــد
 ۱۵۰درصــدی حجــم و  ۳۶۴/۸درصــدی
>شماره  > 32دی و بهمن 1400
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ارزش را رقــم زد.همچنیــن تــا پایــان دی مــاه ســال 1400

بازار مشتقه

خورشــیدی  28هــزار و  200تــن چــدن بــه ارزش بیــش از

همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس

 317میلیــارد ناموت معاملــه شــده اســت.

کاالی ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار

خرید و فروش روی در تاالر نقرهای
تــا پایــان دیمــاه ســال  1400در ایــن تــاالر  20هــزار

 ۵میلیــون و  ۶۸۴هــزار و  ۶۴۳قــرارداد بــه ارزش بیــش از
 13هــزار و  ۴۹۴میلیــارد ناموت منعقــد شــد کــه نســبت بــه

و  860تــن روی بــه ارزش بیــش از یــک هــزار و ۴۷۴

مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش  ۵۵درصــدی حجــم و

میلیــارد ناموت معاملــه شــد کــه افزایــش  ۷۴/۱درصــدی

کاهــش  ۲۴/۷درصــدی ارزش معامــات را نشــان میدهــد.

حجــم و افزایــش  ۱۵۶/۹درصــدی ارزش را نمایــان کــرد.

در بــازار مشــتقه ۵ ،میلیــون و  ۶۵۹هــزار و  ۵۹۸قــرارداد

همچنیــن در ایــن تــاالر  ۵هــزار و  300تــن کک به ارزش

آتــی بــه ثبــت رســید کــه ارزش آن بیــش از  ۱۳هــزار و

 32هــزار و  ۲۴۲میلیــون ناموت معاملــه شــد کــه بــر این

 ۲۴۳میلیــارد ناموت بــود.

اســاس کاهــش حجــم  ۵۶/۹درصــدی و  ۱۳/۳درصــدی

همچنیــن  ۲۵هــزار و  ۴۵قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبت

ارزش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربه

رســید کــه ارزش کل ایــن قراردادهــا بیــش از  ۲۵۱میلیــارد

کــرد.

ناموت اســت.بهترین معاملــه در قــرارداد آتــی مربــوط بــه
فــروش زیــره در  ۱۰مــاه گذشــته ســال  ۱۴۰۰اســت کــه

رکوردزنی در بازار فرعی
حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی  10مــاه ســال ،۱۴۰۰

 ۷۰۴عــدد اســت کــه ارزش ایــن معامــات بــه بیــش از

 ۲۷۲هــزار و  ۱۶۸تــن محصــول بــه ارزش بیــش از ۴

 ۳۳هــزار و  ۶۳۷میلیــون ناموت رســیده کــه نســبت بــه

هــزار و  ۷۸۶میلیــارد ناموت بــود کــه بــر ایــن اســاس ایــن

مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم  ۴۰/۷درصــدی و

تــاالر افزایــش  ۲۱۲/۵درصــدی حجــم و افزایــش ۸۰۶/۳

افزایــش ارزش  ۱۰۴/۷درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.

درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد قــرارداد آتــی

ســال گذشــته را تجربــه کــرد .به ایــن ترتیــب رشــد

مربــوط بــه زعفــران پوشــال  ۷۱هــزار و  ۸۹۱عــدد بــه ثبــت

حجــم و ارزش معامــات بــازار فرعــی از دیگــر رکوردهــای

رســیده ،بــه ایــن ترتیــب در ایــن معامــات نســبت بــه

ثبتشــده در بــورس کاال در انتهــای مــاه دهــم ســال
 ۱۴۰۰بــوده اســت.
فــوالد ،ضایعــات ،پلیمــر ،محصــوالت کشــاورزی،
شــیمیایی ،روی ،ســولفات ،آهــک ،محصــوالت آالیشــی،
خــوراک ،مــس ،فرآوردههــای نفتــی و آلومینیــوم از
کاالهــای معاملهشــده در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران
در  ۱۰مــاه گذشــته ســال  ۱۴۰۰بــود .بیشــترین حجــم
معامــات مربــوط بــه محصــوالت شــیمیایی بــا  ۵۳هــزار
و  ۶۷تــن بــه ارزش بیــش از یــک هــزار و  ۳۱۸میلیــارد
ناموت اختصــاص داشــت کــه حجــم معامــات رشــد
خیرهکننــده  ۱۴۶۱درصــد و افزایــش ارزش شــگفتانگیز
 ۱۸۴۷درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.عالوه بــر ایــن،
در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران  10هــزار و  ۱۴۴تــن
پلیمــر بــه ارزش بیــش از  ۳۵۹هــزار و  ۹۶۷میلیــون ناموت
بــه فــروش رســید .در بــازار فرعــی معامــات نقــدی بــا
رشــد ارزش  ۸۰۶درصــدی همــراه بــود و نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال  ،۹۹معاملهگــران بیــش از  10هــزار و 220
تــن کاال را در قالــب قــرارداد نســیه مــورد معاملــه قــرار
دادنــد.
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تعــداد قــرارداد ثبتشــده بــرای خریــد زیــره  ۴هــزار و
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مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۳۸/۷
درصــدی حجــم و کاهــش ارزش ۱/۹
درصــدی را شــاهد بودیــم.

در بـــازار مشـــتقه بورس
کاالی ایـــران در قســـمت

تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط بــه زعفــران

قرارداد آتی تعـــداد قرارداد

اســت کــه بــه ارزش بیــش از  ۱۰هــزار و

پســـته  7هزار و  ۲۵۸عدد

نگیــن  ۴میلیــون و  ۹۱۰هــزار و  ۲۰۵عــدد
 ۸۷۴میلیــارد ناموت بــه فــروش رســیده
اســت .حجــم معامــات زعفــران نگیــن ۶۰
درصــد کاهــش داشــته و همچنیــن ارزش
معامــات ایــن محصــول  ۲۵/۳درصــد

منعقــــدشده مربـــوط به
قرارداد اســـت کـــه ارزش
بیـــش از  ۱۱۷میلیارد ناموت
را پشت ســـر گذاشته است

کاهــش داشــته اســت.
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بازار مالی
تــا پایــان دیمــاه ســال  ۱۴۰۰خورشــیدی و در
بــازار مالــی بــورس کاال کــه شــامل اوراق ســلف
مــوازی اســتاندارد ،گواهــی ســپرده کاالیــی و
صنــدوق ســرمایهگذاری اســت ۷۲ ،میلیــون
و  ۲۷۵هــزار و  ۷۳۳قــرارداد بــه ارزش بیــش
از  ۳۲۳میلیــارد ناموت منعقــد شــد .ایــن در
حالــی اســت کــه حجــم بــازار نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  7درصــدی
را بــه ثبــت رســانید و ارزش معامــات ۲۲/۸
درصــد افــت پیــدا کــرد .همچنیــن تعــداد

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران در

قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی  ۶میلیــون

قســمت قــرارداد آتــی تعــداد قــرارداد منعقدشــده مربــوط

و  ۷۹۹هــزار عــدد بــه ارزش بیــش از  ۱۹۱میلیــارد ناموت بــه ثبــت

بــه پســته  7هــزار و  ۲۵۸عــدد قــرارداد اســت کــه ارزش

رســید.تعداد قــرارداد صنــدوق ســرمایهگذاری نیــز  ۶۵میلیــون و

بیــش از  ۱۱۷میلیــارد ناموت را پشــت ســر گذاشــته اســت.

 ۴۷۶هــزار و  ۷۳۳عــدد و ارزش آن بیــش از  ۱۳۲میلیــارد ناموت بــود.

در قــرارداد پســته کاهــش حجــم  ۹۶/۶درصــدی را شــاهد
بودیــم و همچنیــن کاهــش ارزش  ۹۶درصــدی نســبت بــه

بازار کشاورزی

مــدت مشــابه ســال قبــل.

در بــازار کشــاورزی  ۶تــن محصــول بــه ارزش بیــش از ۷۵

در قراردادهــای اختیــار معاملــه زعفــران ،تعــداد ایــن

هــزار و  ۸۰۵میلیــون ناموت دادوســتد شــد کــه مربــوط بــه

قراردادهــا بــه ســه هــزار و  ۱۰۴عــدد رســید .افزایــش حجــم

زعفــران اســت .بــه ایــن ترتیــب نســبت بــه مــدت مشــابه

 ۳۱/۷درصــدی و افزایــش ارزش  ۹۰/۳درصــدی را پشــت ســر

ســال قبــل کاهــش حجــم  78درصــدی و همچنیــن کاهــش

گذاشــته اســت.

ارزش  66درصــدی را شــاهد بودیــم.
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بازار داغ قراردادهای آتی
رکوردشکنی با رشد  ۶۴درصدی حجم معامالت در  ۱۰ماه
بـا توجـه بـه تحوالت اقتصادی سـالهای گذشـته ،تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان به نوسـانات قیمت کاالها توجه بیشـتری
داشـته و بـه دنبـال رفـع نااطمینانـی نسـبت به آینـده و جلوگیـری از ایجاد ضـرر و زیان ناشـی از اینگونه ریسـکها هسـتند.
به عبـارت دیگـر ،فروشـنده و خریـدار بـرای دوری از نااطمینانـی و به دنبال کسـب اطمینان نسـبت به فـروش و خرید محصول
خـود در آینـده بـا قیمت مشـخص هسـتند .علاوه بر فروشـندگان و خریداران ،سـفتهبازان بازیگـر دیگر این بازار هسـتند که با اسـتفاده از
فرصتهـای آربیتـراژ ناشـی از اختلاف قیمتی موجـود بین دو بـازار ،موجب افزایـش کارایی بازارها میشـوند .دولت نیز بـه منظور تبیین
سیاسـتها و نظـارت و تصمیمگیـری بهموقـع بـرای رفـع نگرانیها ،نیـاز به عالیـم و اخطارهای فعـاالن و تحلیلگران اقتصـادی دارد که بر
اساس آنها برنامهریزی مناسب را برای تنظیم بازارهای کاالیی صورت دهد.
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در ســالهای اخیــر ،بازارهــای مشــتقات کاالیــی در دنیــا رشــد

یکــی دیگــر از تاثیــرات بالقــوه ایــن معامــات ،ایجــاد توانایــی

ســریعی را در دنیــا تجربــه کردهانــد؛ بهطوریکــه رشــد ایــن

بــرای برخــی از انــواع موسســات مالی جهــت معامــات آربیتراژی

معامــات در بورسهــای کاالیــی خیرهکننــده بــوده اســت.

اســت .آربیتــراژ را میتــوان بــه عنــوان فــروش و خریــد همزمــان

بخشــی از ایــن رشــد را میتــوان بــه مشــارکت بیشــتر فعــاالن

دو قــرارداد مرتبــط بــرای بهرهگیــری از تفــاوت قیمــت میــان

بازارهــای فیزیکــی نســبت داد .البتــه بــا افزایــش قیمتهــا

آنهــا تعریــف کــرد .ایــن معاملــه میتوانــد در شــرایط محلــی

و نوســانات روزافــزون ،ســرمایهگذاران نهــادی و حقوقــی نیــز

میــان قراردادهــای یــک کاال کــه در ماههــای تقویمــی متفاوتــی

بــه ایــن بــازار جــذب شــدهاند .زیــرا ســرمایهگذاران بــه نحــو

منقضــی میشــوند ،انجــام شــود .ایــن شــیوه را اســپرد تقویمــی

روزافزونــی کاالهــا را همچــون نوعــی دارایــی میبیننــد.

مینامنــد؛ نمونـهای از ایــن شــیوه ،خریــد آتــی گنــدم بــا تاریــخ

همچنیــن تحلیلهــا نشــان میدهــد کــه ســرمایهگذاری در

سررســید مــاه آینــده و فــروش همزمــان یــک قــرارداد آتــی گندم

بازارهــای معامــات آتــی کاال تاثیــرات مثبــت دیگــری نیــز دارد.

بــه سررســید شــشماهه اســت.

ازجملــه میتــوان بــه مصونیــت بالقــوه در برابــر تــورم (تــورم

همچنیــن میتــوان از ایــن شــیوه ،بیــن قراردادهــای یــک کاال

مــورد انتظــار و غیرقابــل پیشبینــی) و افزایــش تنــوع ســبد

در مراحــل مختلــف در زنجیــره عرضــه آن کاال نیــز اســتفاده کــرد.

داراییهــا اشــاره کــرد کــه متنوعســازی ســبد داراییهــا بــرای

مثــا میتــوان بــه قــرارداد «اســپرد دانههــای ســویا» ،بیــن

صندوقهــای بازنشســتگی و شــرکتهای بیمــه کــه معمــوال

ســویا و مشــتقات آن مثــل روغــن ســویا و خــوراک ســویا اشــاره

تــراز دقیــق ریســکها و ســودها را بــرای تحقــق تعهــدات

کــرد.

بلندمــدت خویــش در برابــر مشــتریان دنبــال میکننــد ،اهمیــت

در شــرایط محلــی ،حضــور چنیــن معاملهگرانــی میتوانــد

زیــادی دارد.

قیمتهــای بازارهــای داخلــی را بهصــورت موثــری هماهنــگ
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نگــه دارد .در شــرایط بینالمللــی ،آربیتــراژ

قراردادهــای آتــی بــورس کاالی ایــران نقــش

ممکــن اســت بیــن  2کاال در بازارهــای

بســت و معاملهگــران بــا انعقــاد  ۵میلیــون و

بینالمللــی متفــاوت انجــام شــود .از جملــه

 ۶۶۰هــزار و  ۵۸قــرارداد آتــی بــر پایــه داراییهایی

میتــوان بــه معاملــه دانــه ســویا در هیــات

همچــون زعفــران نگیــن و پوشــال ،پســته ،زیــره

تجــاری شــیکاگو و معاملــه دانههــای ســویا

ســبز ،نقــره ،مــس کاتــد و نیــز صنــدوق طــا بــه

در بــورس معامــات آتــی برزیــل اشــاره کــرد.

پیشــواز دو مــاه پایانــی امســال رفتنــد.

ایــن مســاله میتوانــد قیمتهــای بازارهــای

بررســی آمارهــای معامالتــی حکایــت از آن دارد

محلــی را بــه نحــو موثــری بــا نوســانات
قیمتهــای بینالمللــی هماهنــگ کنــد.
بــورس کاالی ایــران نیــز باهــدف تســهیل
معامــات و کشــف نــرخ بــازار قراردادهــای
آتــی را از ســال  ۱۳۸۷بــه عنــوان یکــی از
مشــتقات مالــی مهــم و بــه منظــور مدیریــت
ریســکهای نوســان قیمتهــا راهانــدازی
کــرده اســت.

با توجه به اینکـــه بازارهای

مشتقه در ســـالهاي اخير در
دنياي مالي و ســـرمايهگذاري
اهميـــت روزافزونـــي پيدا

کردهاند ،بـــورس کاالی ایران

نیز ســـعی در متنوعســـازی
ابزارهای مشـــتقه و توسعه

بــا توجــه بــه اینکــه بازارهــای مشــتقه

این معامالت بـــرای فعاالن

ســرمايهگذاري اهميــت روزافزونــي پيــدا

ســـالهای اخیـــر بازیگران

در ســالهاي اخيــر در دنيــاي مالــي و

بازارهای مالی داشـــته و طی

کردهانــد ،بــورس کاالی ایــران نیــز ســعی در

این بـــازار شـــاهد حضور

متنوعســازی ابزارهــای مشــتقه و توســعه
ایــن معامــات بــرای فعــاالن بازارهــای مالــی

کاالهای جدید هســـتند

داشــته و طــی ســالهای اخیــر بازیگــران ایــن

کــه بیشــترین حجــم و ارزش معامــات در نمــاد
قــرارداد آتــی زعفــران نگیــن رقــم خــورد؛ بــه
طــوری کــه ایــن دارایــی پایــه بــه تنهایــی ســهم
 ۸۷و  ۸۲درصــدی از حجــم و ارزش کل بــازار را در
بــازه زمانــی ۱۰ماهــه بــه دســت آورد و در جایــگاه
نخســت ایســتاد .معاملهگــران در  ۷سررســید
معامالتــی در مجمــوع  ۴میلیــون و  ۹۱۰هــزار
و  ۵۴۴قــرارداد آتــی زعفــران نگیــن را در حالــی
بــرای تحویــل در اردیبهشــت ،تیــر ،شــهریور ،آبان،
دی ،بهمــن و اســفند مــاه  ۱۴۰۰منعقــد کردنــد که
ارزش آن بــه بیــش از  ۱۰۸هــزار و  ۷۴۶میلیــارد
ریــال رســید.
کســب ســهم  ۱۰درصــدی از حجــم و ســهم
 ۹درصــدی از ارزش کل معامــات نیــز دارایــی
پایــه نقــره را در جایــگاه دوم قــرار داد .بــه طــوری

بــازار شــاهد حضــور کاالهــای جدیــد هســتند؛ بــه طــوری کــه بورس

کــه تعــداد  ۵۶۵هــزار و  ۷۲قــرارداد آتــی بــر پایــه ایــن دارایــی بــه

کاال در طــول ایــن مــدت داراییهایــی همچــون زعفــران نگیــن و

ارزش تقریبــی  ۱۲هــزار میلیــارد ریــال منعقــد شــد .معاملهگــران

پوشــال ،پســته ،زیــره ســبز ،نقــره ،مــس کاتــد و نیــز صنــدوق طــا

ایــن تعــداد قــرارداد را بــرای تحویــل کاال در  ۹سررســید فروردیــن،

را بــه عنــوان داراییهــای پایــه قراردادهــای آتــی در بــازار خــود

اردیبهشــت ،خــرداد ،مــرداد ،مهــر ،آبــان ،آذر و بهمــن  ۱۴۰۰و نیــز

معرفــی کــرده اســت.

فروردیــن  ۱۴۰۱منعقــد کردنــد.
در  ۷سررســید فعــال قــرارداد آتــی صنــدوق طال نیــز  ۱۰۰هــزار و ۴۸۷

نگاهی به بازار قراردادهای آتی در  ۱۰ماه

قــرارداد آتــی بــه ارزشــی نزدیــک بــه  ۹/۳هــزار میلیــارد ریــال منعقد

معامــات ۱۰ماهــه ســال  ۱۴۰۰در حالــی پایــان یافــت کــه ارزش

شــد .دارایــی پایــه مذکــور نیــز بــا کســب ســهم  ۲و  ۷درصــدی از

 ۱۳۲هــزار میلیــارد ریالــی بــه عنــوان ارزش کل بــازار بــر تابلــوی بــازار

حجــم و ارزش کل معامــات رتبــه ســوم را از آن خــود کــرد.
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رکوردشکنی مجدد با رشد  ۶۴درصدی حجم معامالت
۱۰ماهه بازار مالی بورس کاالی ایران در سال ۱۴۰۰
کارنامه ۱۰ماهه
محسـن نعمتـی /بیـش از  5سـال اسـت کـه ابـزار معامالتـی گواهـی سـپرده کاالیـی در بـورس کاالی ایـران مـورد اسـتفاده
قرار میگیرد و تجربیات این سـالها نشـان میدهد توسـعه معامالت گواهی سـپرده کاالیی به گسـترش و تسـهیل دسترسـی
مشتریان به کاالها از طریق انبارهای تحت پوشش بورس کاال منجر میشود.
بـرای اولیـن بـار از ایـن اوراق در سـال  ۱۳۹۴بـا توجه بـه کاربرد آن بهعنوان یک ابزار تامین مالی دولت در بخش کشـاورزی اسـتفاده شـد.
در ایـن سـال بـر اسـاس مـاده  ۳۳قانـون افزایش بهرهوری بخـش کشـاورزی از این اوراق به طور آزمایشـی برای فروش ذرت سـه اسـتان
خوزسـتان ،کرمانشـاه و فارس اسـتفاده شـد .عالوه بر بازار کشـاورزی در اواخر سـال  ۱۳۹۴گواهی سـپرده در بازار سـکه معرفی شـد .تجربه
موفـق ایـن معاملات باعـث شـد کـه بـورس کاال از ایـن ابـزار در جهت تامین مالـی در بـازار کاالهـای دیگری نیز اسـتفاده کند؛ بـه طوری
کـه در سـال  ۱۳۹۵تعـداد انبارهـای بیشـتری بـرای پذیـرش کاالهـای پایـه در بازار گواهی سـپرده کاالیـی در نظر قـرار گرفته شـد .از طرف
دیگـر بـرای فـروش محصـوالت دیگـری در بازار کشـاورزی (مانند جو و زعفران) و همچنین در بازار سـکه از گواهی سـپرده اسـتفاده شـد.

معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی در حالــی در بــورس

پذیــرش خزانــه بانــک رفــاه بــه عنــوان انبــار بــرای معامــات

کاالی ایــران راهانــدازی شــد کــه ایــن اوراق بهــادار ابــزاری

گواهــی ســپرده ســکه آغــاز شــد و در ادامــه شــاهد راهانــدازی

اســت کــه بــه کمــک آن میتــوان خدمــات جدیــدی را

معامــات گواهــی ســپرده ذرت ،زعفــران ،زیــره ،پســته ،کشــمش،

بــه تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان کاالهــا ارائــه داد؛ بــه

خرمــا و برنــج بودهایــم و در ســال جــاری کاالهایــی از قبیــل

طــوری کــه ســهولت رونــد معامــات ،کشــف قیمتهــای

ســیمان ،مــس کاتــد و میلگــرد نیــز بــه فهرســت کاالهــای قابــل

مســتمر و روزانــه ،رونــد عادالنــه کشــف قیمتها و پوشــش

معاملــه در ایــن بــازار اضافــه شــده اســت.

گواهــی ســپرده کاالیــی در بــورس کاالســت؛ بهطور یکــه

برخی کارکردهای گواهی سپرده کاالیی

ریســکهای معامالتــی از جملــه مزایــای معامــات
مصرفکننــدگان میتواننــد در کنــار خریــد فیزیکــی کاال،

گواهــی ســپرده کاالیــی همانند ســایر ابزارهــای بازار ســرمایه

بــا خریــد ایــن اوراق ،نوعــی ســرمایهگذاری انجــام دهنــد

بــا اهــداف خــاص و بــر اســاس کاربردهــای مشــخصی

و از جنبههــای قیمتــی ،شــرایط نگهــداری و مدیریــت زمــان

طراحــی و عرضــه شــده اســت .ایــن ابــزار عالوه بــر اینکــه

مصــرف کاال ،از مزیــت پوشــش ریســک برخــوردار شــوند.

موجــب ســهولت دادوســتد کاالهــا میشــود ،کارکردهــای

ویژگیهــای منحصربهفــرد ایــن اوراق در کمــک بــه توســعه

دیگــری نیــز دارد کــه بــه شــرح زیــر اســت:

و مــدرن کــردن بــازار کاالیــی کشــور بــر اســاس نظام کشــف
نــرخ منصفانــه مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا ،تامیــن مالــی و
مدیریــت ریســک قیمــت کــه همانــا رســالت اصلــی بــازار
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ابــزار معامالتــی :ایــن اوراق عــاوه بــر اینکــه اســتاندارد

بــوده ،قابلیــت انجــام معامــات پیوســته را نیــز دارد.

ابــزار تامیــن مالــی :از آنجــا کــه گواهــی ســپرده کاالیــی

ســرمایه در ایجــاد بورسهــای کاالیــی اســت ،میتوانــد

جــزو اوراق بهــادار محســوب میشــود ،بــا وثیقــه گذاشــتن

ایجــاد و توســعه زیرســاختهای الزم بــرای ایــن بــازار را بــه

آن ،امــکان دریافــت تســهیالت از شــبکه بانکــی بــرای

اولویــت اول بورسهــای کاالیــی تبدیــل کنــد.

دارنــده آن وجــود دارد.

بــر ایــن اســاس توســعه معامــات اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال

ابــزار تحویــل در قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه:

همــواره از برنامههــای اصلــی بــورس کاالی ایــران طــی چند ســال

دارنــدگان موقعیــت تعهــدی فــروش در بــازار قراردادهــای

اخیــر بــوده اســت؛ بهطور یکــه نگاهــی بــه رونــد راهانــدازی

آتــی یــا اختیــار معاملــه در صورتــی کــه تا سررســید قــرارداد

معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی بــر پایــه داراییهــای مختلــف

اقــدام بــه بســتن موقعیــت تعهــدی خــود نکننــد ،ملــزم

و پذیــرش انبارهــا نشــان میدهــد ایــن رویــه از ســال  ۹۴بــا

بــه تحویــل کاال بــه خریــدار هســتند .امــا بــا اســتفاده از

پذیــرش انبارهــا و معامــات گواهــی ســپرده جــو و همچنیــن

گواهــی ســپرده کاالیــی ،بــه عنــوان مثــال دارنــده موقعیــت
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تعهــدی فــروش بــرای تحویــل ســکه بــه خریــدار ،نیــاز بــه تهیــه

 ۷۴۲هــزار و  ۶۸۸گواهــی ســپرده زعفــران نگیــن ارزش نزدیــک بــه ۱۶

ســکه از بــازار آزاد را نــدارد .بلکــه ایــن امــکان را دارد کــه گواهــی

هــزار و  ۵۸۶میلیــارد ریالــی را رقــم زدنــد تــا از نظــر حجــم معامــات،

ســپرده کاالی مــورد معاملــه در بــازار آتــی یــا اختیــار معاملــه را

جایــگاه نخســت بــه ایــن دارایــی پایــه تعلــق گیــرد .بــه ایــن ترتیــب،

خریــداری کــرده و در زمــان تحویــل ،گواهــی ســپرده کاالیــی را

زعفــران نگیــن بــه ترتیــب  ۳۹و  ۲۲درصــد از حجــم و ارزش معامــات

تحویــل خریــدار دهــد.

۱۰ماهــه را بهتنهایــی ثبــت کــرد.
 ۴۹میلیــون و  ۱۸۰هــزار و  ۸۰۰گواهــی ســپرده ســکه طــا نیــز در حالــی

مزایای گواهی سپرده کاالیی

مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ایــن دارایــی بــا ثبــت ارزش بیــش از ۵۶

کاهش هزینههای انبارداری و جابهجایی بین انبارها

هــزار و  ۹۱۹میلیــارد ریالــی در صــدر بــازار ایســتاد .بــه ایــن ترتیــب ســکه

مدیریــت فاصلــه زمانــی بیــن تولیــد و فــروش کاال توســط

طــا بــا کســب ســهم  ۷۶درصــدی از ارزش کل و  ۲۸درصــدی از حجــم

تولیدکننــده
ی قیمتها
کاهش بیثبات 

کل معامــات توانســت کارنامــه درخشــانی از خــود بــه نمایــش بگــذارد.
در دوره زمانــی ۱۰ماهــه ســال جــاری  ۵۴میلیــون و  ۵۹۷هــزار گواهــی

تسهیل تامین مالی تولیدکنندگان و کاهش هزینههای آن

ســپرده ســیمان در شــرایطی دســت بــه دســت شــد کــه ایــن دارایــی بــا

بهبود فرآیند استانداردسازی کاالها و ارتقای کیفیت آنها

ارزش  ۲۸۳میلیــارد و  ۶۰۳میلیــون ریالــی بعــد از زعفــران نگیــن و ســکه
طــا رتبــه دوم حجــم و ارزش معامــات را رقــم زد.

ثبت رکوردهای جدید در  ۱۰ماه

از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه  ۲میلیــون و  ۱۷۸هــزار و ۵۸۶

بررســی آمارهــای معامالتــی در بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی حاکی

گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال نیــز در حالــی توســط معاملهگــران

از آن اســت کــه در حالــی کمتــر از دو مــاه بــه پایــان ســال ۱۴۰۰

خریــد و فــروش شــد کــه ارزش بیــش از  ۳۳۰میلیــارد ریالــی بــرای ایــن

باقیمانــده کــه معاملهگــران در بــازار مالــی بــورس کاالی ایــران

دارایــی بــه ثبــت رســید.

رکــوردی جدیــد را بــه ثبــت رســاندند و از ابتــدای امســال تــا پایــان

معاملهگــران همچنیــن  ۲۸۷هــزار و  ۳۶۳گواهــی ســپرده برنــج ۱۰۴ ،هــزار

دی مــاه بــا دادوســتد  ۱۷۵میلیــون و  ۴۲۲هــزار و  ۷۵۴گواهــی

و  ۷۱۴گواهــی ســپرده پســته و بالــغ بــر  ۱۰۰هــزار گواهــی ســپرده زیــره

ســپرده کاالیــی ارزشــی بالــغ بــر  ۷۴هــزار و  ۵۱۸میلیــارد ریــال را

ســبز را خریدنــد و در مجمــوع ارزش بیــش از  ۳۶۱میلیــارد ریــال را رقــم

رقــم زدنــد .بــا ثبــت ایــن آمارهــا ،حجــم و ارزش معامــات در بــازه

زدنــد.

زمانــی  ۱۰ماهــه امســال نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته بــه

معاملــه  ۱۹۰هــزار و  ۱۷۹گواهــی ســپرده میلگــرد نیــز بــه ارزش تقریبــی

ترتیــب  ۶۴و  ۲درصــد رشــد را تجربــه کــرد.

 ۲۷/۳میلیــارد ریــال در ایــن دوره معامالتــی در بــازار مالــی بــورس کاال

دادهکاوی آمارهــای معامــات ۱۰ماهــه بــازار مالــی بــورس کاالی

انجــام شــد.

ایــران حکایــت از آن دارد کــه زعفــران نگیــن و ســکه تمــام بهــار

ســایر نمادهــای معامالتــی گواهــی ســپرده کشــمش ،رطــب مضافتــی و

آزادی بــه ترتیــب بیشــترین حجــم و ارزش معامــات را بــه خــود

نخــود نیــز بــا ثبــت معاملــه  ۴۰هــزار و  ۶۲۰ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال

اختصــاص دادنــد.

بــه ارزشــی حــدود  ۱۰میلیــارد ریــال دوره ۱۰ماهــه معامالتــی خــود در

در جریــان معامــات مذکــور ،معاملهگــران بــا دادوســتد  ۶۸میلیــون و

ســال  ۱۴۰۰را بــه پایــان رســاندند.
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ابزاری نوین با ریسک حداقلی ،مزیت حداکثری
صندوقهای سرمایهگذاری «قابل معامله کاالیی بر پایه چند کاال» چگونه رقابت می کنند؟
نگیـن سـلطانی /صنـدوق کاالیـی قابـل معامله یـا  ETCیکـی از ابزارهـای مالی نوین اسـت که به سـرمایهگذاران ایـن امکان را
میدهـد تـا بـه جای خریـد و نگهداری کاالی مـورد نظر و تحمـل هزینههای حملونقل ،انبـارداری و خسـارتهای احتمالی آن،
اوراق ایـن صندوقهـا را خریـداری کننـد و از سـود آن منتفـع شـوند .ایـن صندوقهـا اگرچـه پیش از ایـن برای یـک کاال مورد
معاملـه بودنـد امـا بـهزودی قـرار اسـت بـرای سـبدی از کاالهـا طراحـی و معامله شـوند .بـه این ترتیـب ،اسـتراتژی مدیریت ریسـک در
صندوقهای کاالیی قابل معامله موفقتر از گذشته اجرایی خواهد شد.

بــه صــورت کلــی ،خریــد واحدهــای صنــدوق  ،ETCبــه

مالــی ،بــا در بــر گیــری چنــد کاالی پایــه شــکلی مطمئنتــر بــه

ســرمایهگذار ایــن امــکان را میدهــد کــه در عیــن داشــتن

خــود میگیــرد و بــا افزایــش تقاضــای بــازار صــدور واحدهــای

مالکیــت کاالی موردنظر ،مســئولیت نگهــداری از آن کاال را بر عهده

جدیــد نیــز امکانپذیــر اســت.

نگیــرد و از مزایــای دیگــری نیــز برخــوردار شــود .مزایایــی از قبیل:

بــه طــور کلــی ،ایــن صندوقهــا بــه دو صــورت تککاالیــی

کاهــش هزینههــای حمــل ونقــل ،انبــارداری ،بیمــه

(طــا ،نفــت و  )...یــا شــاخصی (ســبدی از چنــد کاال) منتشــر

وخســارتهای احتمالی؛ امنیــت بیشــتر و نبــود نگرانــی دربــاره

میشــوند و تعییــن قیمــت در آن بســیار نزدیــک بــه ارزش

امنیــت فیزیکــی ،ســرقت یــا جعــل کاال در صــورت نگهــداری و

خالــص داراییهــای پایــه اســت .مبنــای آنهــا گواهــی ســپرده

معاملــه مســتقیم آن توســط ســرمایهگذار؛ وجــود بــازار ثانویــه

کاالیــی اســت و قابلیــت معامــات ثانویــه نیــز بــه تشــخیص

شــفاف کــه در مقایســه بــا معامــات خــارج از بــورس موجــود در

ناشــر دارنــد .البتــه صندوقهــای کاالیــی کــه اخیــرا بــه بــازار وارد

بــازار نقــد کاال ،هزینههــای معامالتــی کمتــری را ایجــاد خواهــد

شــدهاند بــا هــر یــک از انــواع دارایــی کــه پیشتــر در بــازار

کــرد؛ داشــتن پشــتوانه قــوی کاالیــی کــه بــر خالــف اوراق قرضــه

ســرمایه قابــل معاملــه بودنــد؛ تفاوتهایــی دارد کــه باعــث

و بدهــی ،ریســک اعتبــاری بســیار پایینــی دارنــد .همچنیــن

میشــود اضافــه شــدن آنهــا بــه گزینههــای قابــل انتخــاب

ایــن صندوقهــا تحــت نظــارت بورسهــا اداره میشــوند؛

بــرای ســرمایهگذاری بــر جذابیتهــای بــازار ســرمایه و تنــوع آن

متنوعســازی کاالهــا در ســبد معامالتــی صنــدوق کــه میتواننــد

بیفزایــد.از ســویی هــر مقــدار تــورم موجــب افزایــش قیمتهــا

ســبدی از کاالهــا و ارزهــای مختلــف را بــه عنــوان کاالی پایــه خود

در کاالهــای مختلــف شــود و بــر قیمــت کاالی پایــه اوراق

در نظــر بگیرنــد؛ شــفافیت معامالتــی کــه در نتیجه انتشــار روزانه

بهــادار مــورد ســرمایهگذاری در ایــن صندوقهــا اثــر گــذارد و

شــاخصهای کاالهــای پایــه صنــدوق اســت و ســرمایهگذاران از

ارزش دارایــی ایــن صندوقهــا نیــز بــه تناســب افزایــش پیــدا

کاالهــای نگهداریشــده توســط صنــدوق و همچنیــن وزن هــر

میکنــد .لــذا میتــوان انتظــار داشــت ابــزار مناســبی بــرای

کــدام در ســبد ســرمایهگذاری مطلــع میشــوند؛

پوشــش ریســک نــرخ تــورم باشــند .البتــه بایــد در نظــر داشــت

امــا عالوهبــر مزیتهایــی کــه ایــن صنــدوق بــرای ســرمایهگذار

کــه ممکــن اســت در شــرایط خاصــی بــازار کاالی مربــوط

دارد ،امــکان جــذب ســرمایههای خــرد نیــز بــه
ایــن ترتیــب امکانپذیــر اســت.

دچــار نوســاناتی شــود کــه خــاف
جهــت تــورم باشــد امــا بــه طور
کلــی عمــده بازارهــای کاالیــی

تککاالیی یا چندکاالیی؟
بــورس کاالی ایــران تجربــه موفقــی را در زمینــه
صندوقهــای کاالیــی کشــاورزی بهویــژه زعفــران
داشــته اســت .امــا اکنــون بحــث صندوقهــای قابــل
معاملــه چندکاالیــی مطــرح میشــود .ایــن ابــزار نویــن
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در دورههــای زمانــی میانمــدت از
تــورم تبعیــت میکننــد .بــا ایــن حــال،
بــا توجــه بــه تجربــه قبلــی صندوقهــای
کاالیــی میتــوان انتظــار آتی ـهای رو بــه رشــد
بــرای آنهــا داشــت.

تاالر نقره ای
www.i me.c o.i r
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کاغذی بفروشید  ،ندید بخرید
همایـون دارابی-کارشـناس بـازار سـرمایه /در تمام اقتصادهای پیشـرفته دنیا ،سـرمایهگذاری
اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی از دو مسـیر بازارهـای پولـی و مالی اسـت .در بازار پولـی ابزار
سـرمایهگذاری محـدود بـه همـان پـول اسـت امـا در بـازار مالـی و بـازار سـرمایه ابزارهـای
سـرمایهگذاری متنـوع اسـت .بهعبارتـی ،وقتی سـرمایهگذار قصـد ورود به بـازار سـرمایه را دارد ابزارهای
مختلفـی پیـش روی او اسـت تـا بتواند سـرمایهگذاری خـود را انجـام دهد.

در میــان ابزارهــای بــازار ســرمایه ،ابــزار مبتنــی بــر کاال بــرای

ذخیــره میشــود و خریــد و فــروش آن کاغــذی اســت و خــود کاال

ســرمایهگذار ســودآور؛ امــا ســرمایهگذاری در آن بــا ریســک

جابهجــا نمیشــود .ســرمایهگذاران میتواننــد گواهــی ســپرده

کمتــری همــراه اســت .صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی یــا

را خریــد و فــروش کننــد.

چندکاالیــی در بــورس کاال ،نیــز در ایــن بخــش تعریــف میشــود

ایجــاد بــازار ســرمایهگذاری بــا ابزارهــای مبتنــی بــر کاال بــرای

و ابــزاری بــرای ســرمایهگذاری کــم ریســک اســت.

اقتصــاد نیــز میتوانــد مفیــد باشــد .ایــن ابــزار چگونــه بــرای

ســرمایهگذاری در ایــن صندوقهــا بــر اســاس خریــد ســپرده

اقتصــاد مفیــد اســت؟ ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای

گواهــی اســت کــه مزیــت بزرگــی بــرای خریــدار و حتی فروشــنده

تولیدکننــده مزیــت بزرگــی بــه وجــود م ـیآورد .تولیدکننــده بــا

دارد .در ایــن ابــزار ،کاال بهصــورت فیزیکــی خریــد و فــروش

اســتفاده از ایــن گواهــی میتوانــد کاال را بهصــورت کاغــذی

نمیشــود .خریــد و فــروش کاال بهصــورت کاغــذی اســت.

بفروشــد .بــرای ســرمایهگذاران هــم ایــن ابــزار مزیــت دارد .آنهــا

بــورس کاال در تقســیمبندی کلــی شــامل  4بخــش بــازار فرعــی،

میتواننــد در خریــد کاال ســرمایهگذاری کننــد؛ بــدون اینکــه خــود

بــازار فیزیکــی ،بــازار مشــتقه و بــازار مالــی اســت .یکــی از انــواع

را درگیــر فیزیــک کاال کننــد .یعنــی وقتــی گواهــی ســپرده کاالیــی

اوراقــی کــه در بــورس کاال مــورد دادوســتد قــرار میگیــرد ،اوارق

ایجــاد میشــود ،کاغــذ مربــوط بــه آن در اختیــار مــردم اســت.

گواهــی ســپرده کاالیــی اســت کــه زیرمجموعــه بــازار مالــی ایــن

مــردم میتواننــد کاال را خریــد و فــروش کننــد ،یــا از انبــار تحویــل

بــورس اســت.

بگیرنــد.

بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار گواهــی

وقتــی بازارهــای گواهــی ســپرده کاالیــی ایجــاد میشــود ،در کنــار

ســپرده کاالیــی اوراق بهــاداری اســت کــه نشــاندهنده مالکیــت

آن صندوقهــای ســرمایهگذاری شــکل میگیــرد کــه نهادهــای

دارنــده آن بــر مقــدار معینــی کاال اســت و پشــتوانه آن قبــض

تعادلبخشــی بــه عرضــه و تقاضــا هســتند .یعنــی تولیدکننــده،

انبــار اســتانداردی اســت کــه توســط انبارهــای مــورد تاییــد

کاال را تولیــد میکنــد؛ آن را بهصــورت گواهــی ســپرده در انبــار

بــورس صــادر میشــود .در فرآینــد اجرایــی ایــن روش ،پــس از

قــرار میدهــد؛ قبضهــای انبــار یــا گواهــی ســپرده را در اختیــار

تحویــل محصــول از ســوی مثــا کشــاورز و یــا مالــک کاال به یکی

صنــدوق ســرمایهگذاری میگــذارد؛ صنــدوق ســرمایهگذاری

از انبارهــای پذیرششــده از ســوی بــورس کاالی ایــران ،گواهــی

هــم بــا وکالــت ســرمایهگذاران ،یــا گواهیهــا را نگهــداری

ســپرده کاالیــی (قبــض انبــار) از ســوی انبــاردار ،صــادر شــده و در

میکنــد و یــا میفروشــد؛ مثــا اگــر قیمــت پاییــن آمــد کاال

اختیــار کشــاورز یــا مالــک کاال قــرار میگیــرد.

میخــرد ،اگــر قیمــت بــاال رفــت میفروشــد ،بــه ایــن ترتیــب

پــس از صــدور گواهــی ســپرده کاالیــی ،کشــاورز یــا مالــک

بــازار متعــادل میشــود.

کاال میتوانــد بــا مراجعــه بــه یکــی از کارگــزاران دارای مجــوز

بــرای مثــال در بخــش کشــاورزی چــون نهــاد مالــی قــوی نداریم،

معامــات در بــورس کاالی ایــران و ارائــه گواهــی ســپرده کاالیــی،

حضــور گواهــی ســپرده چارچــوب مناســبی اســت تــا به کشــاورز

درخواســت فــروش محصــول خــود را در بــورس کاالی ایــران ارائه

کمــک کنــد ،بالفاصلــه کاال را بهصــورت کاغــذی بفروشــد و

کنــد .همچنیــن امــکان تامیــن مالــی و اخــذ تســهیالت از نظــام

ســرمایهگذار بــدون اینکــه نیــاز داشــته باشــد کاال را انبــار کنــد،

بانکــی بــه پشــتوانه گواهــی کاالیــی صادرشــده وجــود دارد.

بــر کاال ســرمایهگذاری کنــد .دولــت هــم میتوانــد بــر ایــن

بــا گواهــی ســپرده کاالیــی ،کاالی اســتاندارد در انبــاری اســتاندارد

صندوقهــا نظــارت کامــل داشــته باشــد.
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نجات کشاورزان ازآفت دالالن
کاهش ریسک معامالت با صندوقهای کاالیی کشاورزی

پوریـا امینـی /صندوقهـای کاالیـی یکـی از ابزارهـای جدیـد سـرمایهگذاری در بورس کاال اسـت .ایـن صندوقهـا فرصتی را
بـرای سـرمایهگذاری در کاالهـای پرتقاضـا فراهـم کـرده اسـت .امروزه فعـاالن اقتصـادی و سـرمایهگذاران میتواننـد به جای
خریـد فیزیکـی کاالهـا ،از ابزارهایـی ماننـد صنـدوق کاالیی اسـتفاده کنند .ایـن صندوقها بهصـورت محـدود در بخشهایی
ماننـد صندوقهـای طلا و سـکه و زعفـران فعـال شـده اما قرار اسـت فعالیـت این ابـزار مالی در بورس کاال گسـترده شـود و هـر صندوق
سـبدی از کاالهـا را در بـر گیـرد .صندوقهـای چندکاالیـی بهویژه در بخش کاالهای کشـاورزی مورد توجه اسـت ،اما چـه مزیتهایی دارد؟
حسـن رضاییپور ،کارشـناس بازار سـرمایه با اشـاره بـه مزیتهای صندوقهـای چندکاالیی در بـورس کاال ،راهانـدازی آن را گامی در جهت
شفافسـازی قیمتهـا میدانـد .گفتوگو بـا او را در ادامـه بخوانید.
صنــدوق قابــل معاملــه کاالیــی بــا صندوقهــای

ســرمایهگذاری دیگــری کــه در بــورس فعــال اســت ،چــه

در بــورس هســتند کــه براســاس قیمــت پایــه یــک یــا چنــد کاال
تشــکیل میشــوند .بنابرایــن ارزش صنــدوق بــا قیمــت دارایــی

تفاوتــی دارد؟

پایــه آن افزایــش یــا کاهــش مییابــد .صندوقهــای کاالیــی

در بــورس کاال از زمــان تشــکیل ،معامــات فیزیکــی کاالهــای

قابــل معاملــه ،هماننــد ســهام عــادی و ســایر صندوقهــای

مختلــف انجــام میگیــرد .کاالهایــی ماننــد فلــزات ،کاالهــای

ســرمایهگذاری قابــل معاملــه در بــورس هســتند و خریدوفــروش

کشــاورزی ،پتروشــیمی و اقالمــی از ایــن دســت معاملــه

آنهــا در بــورس صــورت میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه

میشــود .قیمتگــذاری کاالهــای فیزیکــی چــون شــرایط

ایــن صندوقهــا بازارگــردان دارنــد ،از نقدشــوندگی باالیــی

خاصــی دارد محــدود بــه تولیدکننــده ،مصرفکننــده و نهــاد

برخوردارنــد.

ناظــر بــر بــورس کــه دولــت اســت ،میشــود .ایــن معامــات

سرمایهگذاری در این صندوقها به چه صورتی است؟

بهخاطــر کمبــود ســرمایه در گــردش در بــازار محدودیتهایــی

ی کاالیــی بــا اســتفاده از منابعــی کــه از
مدیریــت صندوقهــا 

دارد و امــکان ســرمایهگذاری یــا پیشخریــد در آن کــم اســت.

طریــق واگــذاری واحدهــای صنــدوق بــه ســرمایهگذاران جم ـع

امــا ابزارهــای نویــن ماننــد صندوقهــای کاالیــی بــرای حــل

میشــود ،ســبد ایجــاد میکنــد و اقــدام بــه ســرمایهگذاری

مشــکل معامــات بهصــورت ســنتی آغــاز بــه کار کــرده اســت.

در بــورس روی کاالهایــی نظیــر محصــوالت کشــاورزی میکنــد.

صنــدوق کاالیــی ،صندوقــی متشــکل از یــک دارایــی اساســی یــا

عمــده ایــن منابــع نیــز کــه حداقــل  ۷۰درصــد میشــود ،در

ترکیبــی از مجموعــه کاالهاســت کــه زیــر نظــر ســازمان بــورس

گواهــی ســپرده کاالیــی ســرمایهگذاری خواهــد شــد .همچنیــن

فعالیــت میکنــد.

ســرمایهگذاران بــا خریــد واحدهــای ایــن صندوقهــای کاالیــی

در واقــع صندوقهــای کاالیــی جــزو صندوقهــای قابــل معاملــه

بــه جــای ســرمایهگذاری مســتقیم در محصــوالت و کاالهــا ،در
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صندوقــی کــه بهصــورت تخصصــی در اوراق بهــادار مبتنــی بــر آن

خــاص در بــازار طــا فعالیــت میکننــد ،یکــی از ریسـکهای مهــم

محصــوالت فعالیــت میکنــد ،ســرمایهگذاری میکننــد.

را کــه در بــازار فیزیکــی طــا وجــود دارد و آن طــای تقلبــی اســت،

در فرآینــد فعالیــت صندوقهــای کاالیی،کشــاورزان و صاحبــان کاال،

پوشــش میدهنــد.

محصــول را بــه انبارهــای مــورد پذیــرش بــورس کاال تحویــل داده،

صندوقهــای کاالیــی نســبت بــه بــازار خــارج از بــورس ،بــازار

گواهــی ســپرده دریافــت میکننــد .آنهــا میتواننــد هــر زمــان کــه

شــفافتر بــا هزینــه معامــات کمتــری هســتند .صندوقهــای

قیمــت واقعــی بــود محصــول را بفروشــند .صندوقهــای کاالیــی

کاالیــی بــه دلیــل پشــتوانه کاالیــی کــه دارنــد ،ریســک اعتبــاری

ســرمایهها را در جــذب میکنــد .بــه ایــن ترتیــب بــا توســعه

خیلــی کمــی دارنــد .همچنیــن نهادهــای نظارتــی مختلفــی،

بیشــتر ایــن صندوقهــا در بــورس کاال هــم تولیدکننــده کاال و هــم

فعالیــت ایــن صندوقهــا را تحــت نظــر قــرار میدهنــد .در

ســرمایهگذار منتفــع میشــوند.

واقــع میتــوان گفــت صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی یــا
چندکاالیــی ،کاالهــا را تبدیــل بــه دارایــی اســتاندارد میکننــد و

ســرمایهگذاری در صندوقهــای کاالیــی چــه مزیتهایــی

کســانی کــه بــه دنبــال یــک بــازار کمریســک و شــفاف بــرای

بــرای ســرمایهگذاران دارد؟

ســرمایه گــذاری هســتند ،میتواننــد در ایــن صندوقهــا

شــاید مهمتریــن مزیــت ایــن صندوقهــا کشــف عادالنــه

ســرمایهگذاری کنند.تاکنــون نیــز چهــار صنــدوق در بــورس کاال

قیمــت کاالهــا باشــد .از آنجایــی کــه صندوقهــای کاالیــی از

تشــکیل شــده اســت .ســرمایهگذاری در ایــن صندوقهــا نشــان

نــوع صندوقهــای قابــل معامــل هســتند ،بنابرایــن واحدهــای

میدهــد ظرفیــت آنهــا بــرای جــذب ســرمایه باالســت .بــه عنــوان

معامالتــی آن در بــازار کشــف قیمــت شــده و دادوســتد میشــوند.

مثــال ،بــا افزایــش حجــم معامــات زعفــران در قراردادهــای آتــی،

اطالعرســانی قیمتــی در صندوقهــای کاالیــی امکانپذیــر اســت.

گواهــی ســپرده و بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایــران ،شــاهد

نقــل و انتقــال کاال در ایــن صندوقهــا تضمینــی اســت و خریــدار

شــفافترین قیمتهــا بــرای زعفــران هســتیم .بــا راهانــدازی

و فروشــنده نگــران دریافــت وجــه نیســتند .صندوقهــای کاالیــی

انبارهــای گواهــی ســپرده ،امــکان تحویــل مســتقیم حداقــل یــک

شــامل داراییهــا و کاالهــای مختلــف بــه عنــوان دارایــی پایــه،

کیلوگــرم کاال بــه انبارهــا بــرای کشــاورزان فراهــم شــده تــا از طریــق

ســبد ســرمایهگذاری را متنــوع کــرده و

گواهــی ســپرده قــادر بــه فــروش کاالی خــود

ریســک را کاهــش میدهــد.

باشــند .همزمــان بــا راهانــدازی قراردادهــای آتــی

از ســوی دیگــر اگــر بــورس کاالیــی قــوی

زعفــران ،افزایــش نــرخ ارز مزیــد بــر علــت شــده

ماننــد کاالهــای کشــاورزی داشــته باشــیم،

و معامــات ایــن کاال بــا موفقیــت چشــمگیری

آمارگیــری در ایــن بخــش دقیــق خواهــد

همــراه بــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه

شــد .آمــار تولیــد و نیــاز بــه میــزان

کــه زعفــران کاالیــی صادراتــی اســت و کمتــر از

تولیــد محصــوالت بهصــورت دقیقتــری

 ۱۰درصــد آن در بــازار داخــل اســتفاده میشــود،

مشــخص میشــود .حتــی پیشبینــی

لــذا قیمــت آن وابســتگی زیــادی بــه نــرخ

تولیــد نیــز ،بــا انجــام معامــات شــفاف

ارز دارد .بنابرایــن همزمــان بــا افزایــش نــرخ

در بــورس کاال و صندوقهایــی کاالیــی،
میتوانــد صــورت گیــرد .از طرفــی خریــد
واحدهــای صنــدوق کاالیــی بهجــای کاالی
فیزیکــی ،هزینههــای نگهــداری ،انبــارداری،

صندوقهـــای

کاالیـــی

نســـبت به بازار خـــارج از
بـــورس ،بازار شـــفافتر با

هزینه معامـــات کمتری

حملونقــل و خســارتهای احتمالــی کاال

هســـتند .صندوقهـــای

واحدهــای صنــدوق کاالیــی احتمــال خریــد

کاالیی که دارند ،ریســـک

غیرممکــن میســازد .یعنــی امــکان نــدارد

دارنـــد .همچنین نهادهای

را کاهــش میدهــد .همچنیــن خریــد
کاالی غیراســتاندارد را بســیار کــم و حتــی
ســرمایهگذار بــر روی کاالیــی کــه از نظــر
اســتاندارد مشــکوک اســت ســرمایهگذاری
کنــد .مثــا صندوقهایــی کــه بــه طــور

کاالیی به دلیل پشـــتوانه
اعتبـــاری خیلـــی کمی

نظارتـــی مختلفی ،فعالیت
این صندوقهـــا را تحت
نظـــر قـــرار میدهند

ارز ،بهــای ایــن کاال نیــز در بــازار بــاال رفــت و
حجــم بــاالی معامــات در قراردادهــای آتــی،
گواهــی ســپرده و بــازار فیزیکــی انجــام شــد و
شــفافترین قیمتهــا را بــرای زعفــران رقــم زد.
صندوقهــای کاالیــی محصــوالت کشــاورزی
ریســک معاملــه را کاهــش میدهنــد .ایــن
صندوقهــا بــا اســتفاده از منابــع خــود کــه
از طریــق فــروش واحدهــای ســرمایهگذاری
صنــدوق به خریــداران یــا همــان ســرمایهگذاران
جمــعآوری شــده اســت ،اقــدام بــه تشــکیل
ســبد کاالیــی و ســرمایهگذاری در حــوزه اوراق
بهــادار بــر پایــه کاالهــای کشــاورزی میکننــد.
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صندوقهای محبوب قابل معامله کاالیی
امنیت بیشتر و ریسک کمتر را تجربه کنید

عطیـه لبـاف /صندوقهـای کاالیـی قابـل معاملـه در بورس که شـاخصی -یعنی سـبدی از چند کاال -هسـتند؛ فرصتسـازی و
مزیایـی بـرای سـرمایهگذار ،بـازار سـرمایه و حتـی اقتصـاد کشـور دارند .بـرای مثال اگـر بهدرسـتی طراحی شـوند میتوانند
بـه رشـد ( GCPتولیـد ناخالـص داخلـی) کمـک کننـد .امـا چگونه؟ حسـین نصیری ،کارشـناس بـازار سـرمایه به این سـوال
پاسخ میدهد.

تاریخچــه شــکلگیری صندوقهــای قابــل معاملــه کاالیــی

ایــن صندوقهــا چــه برتــری نســبت بــه صندوقهــای

اولیــن تجربــه صندوقهــای کاالیــی بــه ســال  ۲۰۰۴بازمیگــردد.

صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل معاملــه در بــورس کاال،

در بــورس لنــدن ایــن صندوقهــا راهانــدازی شــد و کاالی پایــه

پشــتوانه کاالیــی دارنــد .امــا صندوقهــای ســهامی کــه بــر پایــه

چیست ؟

ســهامی دارنــد؟

آن هــم طــا بــود .پــس از ایــن تجربــه موفــق ،صندوقهــای

ســهام شــکل میگیرنــد ،از ایــن پشــتوانه برخــوردار نیســتند.

کاالیــی متنوعــی شــکل گرفــت کــه برپایــه فلــزات قیمتــی و

صنــدوق ســهام مجموع ـهای از اوراق را در اختیــار میگیــرد کــه

صنعتــی ،محصــول کشــاورزی ،نفــت و دیگــر حاملهــای انــرژی

بــر اســاس بــازده ســاالنه یــا تغییــر و نوســان متوســط ارزش

فعالیــت میکــرد.

صنــدوق ،بــه ســرمایهگذار ســود میرســاند .دارنــدگان آن

بــه مــرور ،بســیاری از کشــورها و بورسهــای کاالیــی و فیزیکــی

واحدهــا (یونیــت) بــر اســاس تغییــرات یــا ســود ثابتــی منتفــع

جهــان شــروع بــه راهانــدازی ایــن صندوقهــای کاالیــی

میشــوند .امــا در صنــدوق ســرمایهگذاری بــر پایــه کاال ،اوراق

کردنــد و ســرمایه زیــادی نیــز در ایــن بازارهــا جــذب شــد.

ســهام مــاک نیســت .بلکــه بــر پایــه یــک کاال مثــل طــا و

صندوقهــای کاالیــی مبتنــی بــر نفــت خــام و فلــزات گرانبهــا

محصــول کشــاورزی تعریــف میشــود.

اکنــون یکــی از محبوبتریــن صندوقهــای کاالیــی در جهــان

صنــدوق بــا منابــع مالــی ســرمایهگذاران ،کاالیــی ماننــد زعفــران،

بــه شــمار میرونــد کــه تــوان مدیریــت نوســان قیمتــی را بــه

زیــره ،طــا ،ســکه و پالتینیــوم میخــرد .در برخــی از مــوارد،

ســرمایهگذار میدهــد.در ایــران نیــز در ســال ( ۱۳۹۶میــادی:

ایــن ســرمایهگذاری میتوانــد ســپردههای اوراق مشــتقات

 )۲۰۱۷ایــن صنــدوق هــا بــر پایــه ســکه و طــا راهانــدازی شــد و

آنهــا هــم باشــد کــه بــر اســاس قیمتهــای آتــی ،ســود ایــن

همچنــان فعالیــت آن ادامــه دارد .ایــن صندوقهــا اکنــون تــوان

اوراق تغییــر میکنــد .ولــی فــرق اصلــی ایــن دو صنــدوق در

تاثیرگــذاری نــه تنهــا بــر ســود ســرمایهگذار ،بلکــه بــر اقتصــاد

ایــن اســت کــه کاال مــاک اصلــی صندوقهــای کاالیــی قــرار

کشــورها و جهــان را دارنــد کــه البتــه ابعــاد اثرگــذاری آن بــه

میگیــرد و برخــی تککاالیــی و برخــی هــم چندکاالیــی

میــزان جذابیــت و اهمیــت آنهــا برمیگــردد.

(شــاخصی) هســتند.
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بــه طــور کلــی در بــورس کاالی ایــران چنــد نــوع معاملــه داریــم.

بهواســطه ویژگیهــای ایــن صندوقهــای قابــل معاملــه کاالیــی

یــک ،بــازار کاالی فیزیکــی کــه همــان کاال مثــل محصول کشــاورزی،

شــکل میگیــرد .مثــل کاهــش هزینههــا ،وجــود بــازار ثانویــه،

فلــزات و پتروشــیمی معاملــه میشــود و خــود معامــات فیزیکــی

افزایــش امنیــت ،متنوعســازی ،وجــود پشــتوانه قــوی کاالیــی و

هستند .

مــواردی از ایــن دســت.

دو ،بــازار اوراق مشــتقه مبتنــی بــر کاال کــه از لغت مشــخص اســت؛

مهمتریــن تاثیــر آن ایــن اســت کــه بــه جــای خریــد یــک کاال کــه

مشــتق شــدن .یعنــی ســپردهها و اوراقــی کــه بــر پایــه کاال تعریــف

احتمــال دارد در آینــده افزایــش قیمــت داشــته باشــد ،اوراق آن

شــده اســت .در ایــن اوراق ،ماننــد معامــات ســلف کــه از ۱۴۰۰

خریــده میشــود و خریــدار میتوانــد در آینــده از ایــن تغییــرات

ســال قبــل انجــام میشــده ،آپشــنها و فیوچرهــا -بــه عنــوان

قیمتــی ســود ببــرد .هزینههــای ایــن ســرمایهگذاری هــم بــه

اختیــارات -بــر پایــه همــان اوراق هســتند .در نهایــت ،نوعی نســیه

خاطــر صرفهجویــی در هزینههــای انبــارداری ،تــردد و حاشــیه

خریــدن یــا فــروش اختیــار یــا حــق در آینــده بــه فروشــنده و

نــرخ خریدوفــروش و  ...کاهــش مییابــد .بــه خصــوص اگــر ایــن

خریــدار میدهــد کــه ایــن معاملــه را اجــرا کنــد.

اوراق در بــازار ثانویــه معاملــه شــود و بتــوان آن را در هــر گوشــه از

امــا بحــث اصلــی گفتوگــوی مــا صندوقهــای

ایــران خریــد.

ســرمایهگذاری کاالیــی هســتند .صندوقهایــی کــه نــه ابــزار

نکتــه دیگــر اینکــه وقتــی ســرمایهگذار ایــن ســبد کاالیــی را

مشــتقه هســتند و نــه معاملــه فیزیکــی .بــه طــور معمــول

میخــرد؛ ســرمایهگذاری آن امنیــت بیشــتر و ریســک کمتــری

مجموعــهای از همــه ایــن مواردنــد .در ایــن صندوقهــا بــه

دارد .از تقســیم ریســک بــا تنــوع کاالهــای ســبد گرفتــه تــا

عنــوان نــوع ســوم معامــات بــورس کاال ،وجوهــی قــرار گرفته

جلوگیــری از محصــول دزدی رخ میدهــد.

میشــود کــه بــا ایــن وجــوه مدیریــت صنــدوق اقــدام بــه

اگــر ایــن صندوقهــا چنــد کاالیــی باشــد و چنــد محصــول از کاالی

خریــد خــود آن محصــول -خریــد فیزیکــی -یــا اوراق ســپرده و

کشــاورزی تــا فلــزات گرانبهــا را عرضــه کننــد؛ ایــن متنوعســازی،

مشــتقه آن میکنــد .در ایــن حالــت دیگــر نیــاز نیســت کــه

کاهــش ریســک را بــه دنبــال خواهــد داشــت .در ایــن خصــوص

افــراد خــود آن کاال را بخرنــد بلکــه صنــدوق آن کاال یــا ســبدی

نظارتهــای متعــدد ،مدیریــت منســجم ،رســیدگیهای مدیریــت

از ســپرده کاالیــی را میخرنــد و مدیریــت

صنــدوق و برخــورداری از پشــتوانه قــوی کاالیــی

میکننــد .برخــی تککاالیــی هســتند

مولفههــای مهمــی اســت.

مثــل طــا یــا چندمحصولــی مثــل

در صورتــی کــه وجــوه بیشــتری بــه ســمت این

محصــوالت کشــاورزی از جملــه زعفــران و

صندوقهــا ســوق داده شــود و بتوانــد از حــد

زیــره و همینطــور محصــوالت فلــزی.

یــک ابــزار داخلــی فراتــر رود و جهانــی شــود،

البتــه برخــی از ایــن صندوقهــا خودشــان در

میتوانــد روی بــازار و قیمــت هــای جهانــی نیــز

بــازار قابــل معاملــه هســتند و بــه جــای اینکه

موثــر باشــد .ماننــد صنــدوق طــای نیویــورک

از نهــاد مالــی ،کارگــزار یــا عرضهکننــده اولیــه

کــه روی قیمــت جهانــی طــا اثــر دارد .بــورس

در بــازار ســرمایه خریــده شــوند ،مثــل خریــد

کاالی ایــران نیــز ایــن قابلیــت را دارد کــه در

ســایر اوراق ســهام قابــل خریــد هســتند کــه
بــه آنهــا  ETFگفتــه میشــود .بــه عبارتــی،
بنــا بــه تعریــف منتشــرکننده در بــازار ثانویــه
قابــل معاملــه هســتند.
اشــاره کردیــد کــه ایــن صندوقهــا

اگـــر ایـــن صندوقهـــا

چند کاالیی باشـــد و چند

محصول از کاالی کشاورزی

تا فلزات گرانبهـــا را عرضه

کنند؛ این متنوعســـازی،
کاهـــش ریســـک را به

میتواننــد بــر اقتصــاد تاثیــر بگذارنــد.

دنبال خواهد داشـــت .در

میا فتــد ؟

متعدد ،مدیریت منســـجم،

بــرای اقتصــاد ایــران ،چگونــه ایــن اتفــاق

ایــن صندوقهــای کاالیــی مزیتهایــی را
بــرای ســرمایهگذار ،بــازار ســرمایه و در نهایــت
اقتصــاد ایجــاد میکنــد .ایــن مزیتهــا

این خصـــوص نظارتهای

از پشـــتوانه قوی کاالیی

مولفههای مهمی اســـت

خصــوص کاالهایــی ماننــد زعفــران و زیــره ایــن
اثرگــذاری را داشــته باشــد .در ایــن حالــت بــه
جــای آنکــه قیمــت بــه شــکل حجــرهای تعییــن
شــود ،در ســازوکاری شــفافتر و واقعیتــر
مشــخص خواهــد شــد.
امــا بــه طور کلــی و فراتــر از تاثیــرات جزئــی ،اگر
ایــن صندوقهــا ایجــاد شــوند و توســعه در این
بخــش رقــم بخــورد ،حتــی میتوانــد در اقتصاد
کالن نقــش داشــته باشــد .ایجــاد صندوقهــای
متنــوع و ابزارهــای متعــدد در بلندمــدت
میتوانــد بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
هــم اثــر داشــته باشــد.

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

29

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 32دی و بهمن w w w . ime. co. ir > 1400

تنوع سبد کاالیی با صندوقهای قابل معامله
این صندوقها به دلیل پشتوانه کاالیی ،ریسک اعتباری بسیار اندکی دارند

عطیـه لبـاف /یکـی از مهمتریـن خصوصیـات سـرمایهگذاری در بـازار سـرمایه ،ریسـکپذیری سـرمایه اسـت و مدیریت این
ریسـک بهویـژه بـرای سـرمایهگذاران مبتـدی کار آسـانی نیسـت .امـا برخـی از ابزارهـای نویـن بـازار سـرمایه بـا سـازوکار و
اسـتراتژی مدیریـت ریسـک ،امـکان یـک سـرمایهگذاری مطمئنتـر را فراهـم میکننـد.
علـی اصغـرزاده صـادق ،کارشـناس بازار سـرمایه ،یکی از این ابزارهـای نوین مالی را صندوق هـای قابل معامله کاالیی (سـبدی از چندکاال)
عنـوان میکنـد و بـه بیـان ویژگیهای دیگر ایـن صندوقها و اهمیت توسـعه آنهـا میپردازد.

تجربــه صندوقهــای قابــل معاملــه کاالیــی را تاکنــون

ویژگیهای برجسته این صندوقها را چه میدانید؟

چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

صندوقهــای قابــل معاملــه کاالیــی یکــی از ابزارهــای

اطالعــات موجــود در تارنمــای شــرکت بــورس کاال نشــان

نویــن مالــی هســتند .ایــن ابــزار در بــازار ســرمایه بــا هدف

میدهــد کــه فعــا حــدود  8صنــدوق ســرمایهگذاری کاالیــی

هدایــت کمریســک و اصولــی نقدینگــی در ســاختار بــازار

در بــورس کاالی ایــران پذیرهنویســی و فعــال شــده اســت

ســرمایه اســتفاده میشــود .امــا اگــر بخواهیــم دقیقتــر

کــه عمدتــا بــر مبنــای طــا هســتند و دو صنــدوق از میــان

بــه ویژگیهــای ایــن صندوقهــای معاملــه چندکاالیــی

آنهــا هــم بــر مبنــای کاالی زعفــران تشــکیل شــده اســت.

نــگاه بیندازیــم ،الزم اســت کــه بــه پنــج ویژگــی توجــه

تاکنــون ایــن ابــزار مالــی عملکــرد قابــل قبولی داشــته اســت.

بیشــتری داشــته باشــیم .وجــود پشــتوانه قــوی کاالیــی،

بــا توجــه بــه ســازوکار خوبــی هــم کــه مدیریــت بــورس کاال

بــازار شــفاف در معامــات ثانویــه ،کاهــش هزینههــا،

اندیشــیده ،صندوقهــا شــفافیت معامالتــی در خــور توجهــی

افزایــش امنیــت و متنوعســازی مــواردی هســتند کــه

دارنــد و اطالعــات بــهروز صندوقهــا و معامــات ثانویــه

میتــوان بــه عنــوان مزیــت صندوقهــای کاالیــی بــه

اعــم از خریــد یــا ابطــال واحدهــای ســرمایهگذاری از طریــق

آنهــا اشــاره کــرد.

تارنمــای هــر یــک از صندوقهــا و بــا نظــارت ارکان نظارتــی

بــه عبــارت ســادهتر ،پشــتوانه قــوی کاالیــی ایــن صندوقهــا

قابــل رویــت و ارزیابــی اســت.

ریســک معامــات را کاهــش میدهــد .بــازار معامالتــی آن

بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه ایــن نــوع ابــزار

شــفاف اســت .هزینــه نگهــداری ،معاملــه و ســرمایهگذاری

ســرمایهگذاری هرچنــد جــوان اســت و تجربــه جدیــدی

کاالهــا را از طرقــی ماننــد حــذف انبــارداری کاال کــم میکنــد

بــرای بــورس کاال و ســرمایهگذاران بــوده؛ ولــی خــوش

و معاملــه آن کاالهــا امنیــت بیشــتری دارد .و در آخــر،

درخشــیده و تکیــهگاه خوبــی بــرای ســرمایهگذاران

بــا ایجــاد ســبدی از کاالهــای متنــوع ریســک معاملــه را

بهخصــوص در رکــود اخیــر بــازار ســرمایه بــوده اســت.

کاهــش میدهــد.
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پیــش از ایــن صندوقهــای کاالیــی بــرای یــک کاال

معاملــه میشــد ،آیــا متنوعســازی کاالهــای یــک ســبد
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در اقتصــاد چطــور؟ آیــا ایــن صندوقهــا میتواننــد

به ســاختارمندی اقتصــاد کمــک کننــد؟

موضــوع مهمــی اســت؟

بلــه .البتــه در صورتــی کــه ایــن صندوقهــا بتواننــد جایــگاه

بلــه .در مــورد صندوقهــای کاالیــی ایــن نکتــه بســیار

خــود را در میــان ســرمایهگذاران پیــدا کننــد و بــرای

مهمــی اســت و مهمتــر از تمــام ویژگیهــای ایــن

معاملهگــران بــه انــدازه کافــی جــذاب باشــند.

صندوقهاســت .ایــن صندوقهــا بــا تنــوع در داراییهــا

خریــد واحــد صندوقهــای کاالیــی بــه جــای خــود کاال

و کاالهــای مختلــف -بــه عنــوان دارایــی پایــه -ســبد

در زمانهایــی کــه شــاهد کاهــش قــدرت خریــد عمومــی

ســرمایهگذاری کاالیــی خــود را متنــوع کــرده و ریســک

در اقتصــاد هســتیم و یــا قیمــت کاالهــا متاثــر از تغییــر

ســرمایهگذاری را بــه طــور معنــاداری کاهــش میدهنــد.

قیمتهــای جهانــی هســتند ،از راهکارهــای امــن جــذب

امــا بایــد بــه یــک نکتــه نیــز توجــه داشــت .در حقیقــت

منابــع خــرد در بازار ســرمایه اســت .چراکــه خریــد واحدهای

ایــن هنــر مدیــر صنــدوق اســت کــه بــا ســرمایهگذاری

صنــدوق کاالیــی بــه جــای خریــد کاالی فیزیکــی هزینههــای

در کاالهــا و گواهــی ســپردههای کاالهــای مختلــف ،یــک

نگهــداری ،حملونقــل و خســارتهای احتمالــی را کاهــش

ســبد ایــدهآل خلــق کنــد و حتــی بــا ایجــاد ســبدی از

میدهــد .همچنیــن احتمــال خرابــی و مــورد ســرقت

کاالهــای همکشــش و مکمــل بهنوعــی خاصیــت تمایــزی

قــرار گرفتــن و یــا نابــاب و جعلــی بــودن کاال را غیرممکــن

هجینــگ را هــم بــرای صنــدوق خــود بــه ارمغــان بیــاورد.

و صفــر میســازد .عــاوه بــر ایــن ،صنــدوق هــای کاالیــی

بــه عبــارت دیگــر ،در چینــش کاالهــا در ســبد مدیریــت

نســبت بــه بازارهــای خــارج از بــازار ســرمایه ،معامــات

ریســک انجــام شــود .ایــن مســاله بســیار قابــل تاملــی در

شــفافتر و بــه دور از هرگونــه دســتکاری و دامپینــگ را

مدیریــت صندوقهــای چندکاالیــی اســت.

فراهــم میکننــد کــه ایــن هــم بــه مزیــت کاهــش ریســک
ربــط دارد .صندوقهــای کاالیــی بــه دلیــل پشــتوانه کاالیــی

آیــا میتــوان گفــت کــه ایــن

ریســک اعتبــاری بســیار کمــی دارنــد و

صندوقهــا در بــازار ســرمایه جایــگاه مهــم

نهادهــای نظارتــی متعــددی بــر فعالیت

و موثــری دارنــد؟

اینگونــه صندوقهــا نظــارت میکننــد

بــه طــور کلــی بایــد اشــاره کنــم کــه یکــی از

کــه احتمــال خطــا و ریســکهای

بهتریــن و موثرتریــن راهکارهــای مدیریــت بــازار

عملکــردی را بــرای ســرمایهگذار کاهــش

ســرمایه تحقیقــا از مســیر بــورس کاال و همیــن

میدهنــد.

صندوقهــای کاالیــی شــروع میشــود .بــه
بــه نظــر شــما چقــدر قابلیــت توســعه

ایــن صــورت کــه ســرمایهگذاران غیرحرفــهای
و آموزشندیــده کــه قطعــا متاثــر از شــرایط
تورمــی میــل بــه خریــد و ســرمایهگذاری پیــدا

در حقیقـــت این هنر مدیر

کردهانــد ،بــه ســمت صندوقهــای کاالیــی و

صنـــدوق اســـت کـــه با

خیلــی مهــم اســت .چراکــه اوال؛ بــه طــور موثــر

و گواهـــی ســـپردههای

بــا ریســک بــاال و غیرشــفاف گرفتــه میشــود.

ســـبد ایدهآل خلـــق کند

همچنیــن قابــل معاملــه ســوق داده شــوند .این

ســـرمایهگذاری در کاالها

جلــوی ســوق ســرمایهها بــه ســمت بازارهــای

کاالهـــای مختلـــف ،یک

بازارهایــی کــه عمدتــا باعــث حبــاب غیرمنطقــی

و حتـــی با ایجاد ســـبدی

در بــازار ســرمایه میشــوند ( بازارهــای پایــه و
محــدود متشــکل از شــرکتهای مســالهدار و
عمدتــا کوچــک) .دوم آنکــه ،ســمت و ســویی
منطقــی و اقتصــادی بــه ســرمایههای کوچــک
جهــت مولدســازی آنهــا در بســتر امــن تولید کاال
ایجــاد میشــود.

از کاالهای همکشـــش و
مکمل بهنوعـــی خاصیت
تمایزی هجینـــگ را هم
بـــرای صندوق خـــود به
ارمغـــان بیاورد.

بــرای ایــن صندوقهــای قابــل معاملــه
کاالیــی وجــود دارد؟

اگــر بهدرســتی سیاســتگذاری شــود،
نــه تنهــا توســعه ایــن صندوقهــای
قابــل معاملــه کاالیــی میســر اســت؛ بلکــه
حتــی ضــروری اســت .ایجــاد و بســط
صندوقهــای کاالیــی زمینــه جــذب و
کنتــرل موجهــای هیجانــی خریــد در
بازارهــای کاالیــی در شــرایط کاهــش
قــدرت خریــد پــول ملــی را نیــز فراهــم
میســازد .چراکــه وجــوه انباشــتی در
ایــن صندوقهــا بــه طــور معمــول
صــرف خریــد گواهیهــای ســپرده
کاالیــی میشــود.
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بورس کاالی ایران؛ مرجع جهانی قیمت زعفران و پسته
تحقق ظرفیتهای بورس کاال در گرو برنامهریزی و هماهنگی دستگاههاست
سـارا موسـوی /یکـی از انـواع صندوقهـای کاالیـی قابـل معاملـه موفـق در بـورس کاالی ایـران ،صندوقهـای مرتبـط بـا
محصـوالت کشـاورزی اسـت .بـه خصوص در مـورد کاالیی مانند زعفـران که به کمک فعـاالن این بازارهـا هماکنون معامالت
و بـازار خوبـی شـکل گرفته اسـت .از سـوی دیگر نیز فرصتی فراهم شـده تا محصـول اسـتاندارد در این بـازار معامله و منافع
کشـاورز بـدون دخالـت دالالن حفـظ شـود .بـه طـوری که اکنـون معامالت ایـن محصول در مقایسـه با حجم کل تولید سـاالنه کشـور رقم
قابـل مالحظـهای اسـت .تجربـه معامالتـی ایـن کاال چه در مـورد صندوقها و چـه در زمینه گواهی سـپرده کاالیـی و سـایر ابزارهای مالی
نشـان میدهـد بـورس کاال میتوانـد مرجعیت قیمتـی برای کاالهای کشـاورزی و زمینهای برای دادوسـتد شـفاف باشـد.
امیرمســعود پژمانپــور ،کارشــناس بــازار ســرمایه میگویــد:

کشــاورزی در بــورس کاال اجــازه میدهــد کــه کشــاورز از رونــد

«معامــات محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال بــا اســتفاده

قیمــت مطلــع شــود .در حالــی کــه در بــازار ســنتی از قیمــت

از ابزارهــای نویــن مالــی چنــد ســالی اســت کــه شــکل گرفتــه و

روز کاالی خــود بیاطــاع بــود .در نهایــت میتوانــد رونــد

بــورس کاال زمینــه بهبــود فرآینــد معامــات ایــن کاالهــا و احیــای

قیمــت را بررســی کنــد و بــا اســتفاده از ابــزار گواهــی ســپرده

اقتصــاد بخــش کشــاورزی را فراهــم کــرده اســت .در حــوزه برخی

تصمیــم بگیــرد کــه کاالی خــود را االن بفروشــد یــا در آینــده.

کاالهــا ماننــد زعفــران ،پســته و زیــره اکنــون ایــن ابزارهــای مالی

بــه ایــن ترتیــب ،بــورس کاال بــه کشــاورز قــدرت تصمیمگیــری

بــه کار گرفتــه میشــود کــه میتوانــد ســرآغازی بــرای تحــوالت

میدهد».پژمانپــور ادامــه میدهــد« :فرصــت دیگــری کــه

آتــی باشــد».پژمانپور بــا اشــاره بــه تجربــه موفــق عرضــه

بــورس کاال بــرای کشــاورز محیــا میکنــد ،نقدشــوندگی محصــول

محصولــی ماننــد زعفــران در بــورس کاال عنــوان میکنــد« :بــورس

اســت .ریســکها را بــه حداقــل میرســاند و فضــای خوبــی را

کاال کمــک کرده اســت کــه فضــای معامالتی

بــرای کشــاورزان فراهــم میکنــد .کشــاورز

زعفــران منطقــی تــر شــود .حتــی کشــاورزان

میتوانــد بــا اســتفاده از ایــن فضــا ،دورنمــا

نیــز بــرای تعییــن قیمــت محصــول خــود

را ببینــد و تصمیمگیــری کنــد».

بــه تابلوهــای بورســی توجــه مــی کنــد.

بورس کاال ،مرجعیت قیمت جهانی

ایــن شــفافیت و بهبــود معامــات بــا کمــک
ابزارهایــی نظیــر گواهــی ســپرده کاالیــی

از نظــر کارشناســان ،بــورس کاالی ایــران ایــن

شــکل گرفتــه و اســتفاده از ســایر ابزارهــا

توانایــی را دارد کــه بــا ابزارهــای نویــن مالــی

ماننــد صنــدوق کاالیــی بــه ارتقــای رونــد

حداقــل در مــورد محصوالتــی کــه کشــور

معامــات کمــک مــی کنــد .ایــن صندوقهــا
بــا اســتفاده از داراییهایــی کــه خریــداران
واحدهــای صنــدوق در آنهــا ســرمایهگذاری
کردهانــد ،اقــدام بــه ســبدگردانی و معامــات
در حــوزه کاالهــای کشــاورزی از جملــه
زعفــران میکننــد .کاالیــی کــه قبــا در انبــار
ســپرده و گواهــی شــده اســت».

«معامـــات

کاالهـــای

کشاورزی در بورس کاال اجازه

میدهد که کشـــاورز از روند

قیمت مطلع شود .در حالی
که در بازار ســـنتی از قیمت
روز کاالی خـــود بیاطالع

بـــود .در نهایـــت میتواند

کمــک بــه کشــاورزان و ســودآوری بــرای

روند قیمت را بررســـی کند

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت

ســـپرده تصمیم بگیرد که

ســرمایهگذاران

کــه نخســتین منفعــت معامــات کاالهــای
کشــاورزی بــرای کشــاورزان قابــل تعریــف
اســت .او میگویــد« :معامــات کاالهــای
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و با اســـتفاده از ابزار گواهی

کاالی خود را االن بفروشـــد
یـــا در آینده.

تولیدکننــده اصلــی آن اســت ،مرجعیــت
قیمتــی را در ســطح جهانــی در دســت
بگیــرد .از جملــه محصــوالت کشــاورزی نظیر
زعفــران و پســته کــه ایــران در تولیــد آنهــا
دارای مزیــت اســت.
پژمانپــور در ایــن بــاره میگویــد« :حجــم
تولیــد ایــن محصــوالت در کشــور معنــادار
اســت و از نظــر کیفیــت نیــز باالتریــن
اســتانداردها را کســب میکنــد .تنهــا
بایــد مدیریــت کالن انجــام شــود و بــا
هماهنگــی میــان دســتگاههای مرتبــط،
زمینهســازی کــرد تــا بــورس کاالی ایــران
مرجــع تعییــن قیمــت ایــن کاالهــا در
ســطح جهانــی شــود».
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میزبانی بورس کاال از خودروهای تملیکی
عرضه بورسی خودروهای خارجی از انبارهای بوشهر استارت میخورد
نازنیـن افتخـار« /خـودرو» بیشـترین بازدهـی را در میـان بازارهای مالی در  8ماه نخسـت سـال جـاری از آن خود کرده اسـت.
بررسـیها نشـان میدهـد کـه سـرمایهگذاران در بـازار خـودرو بـا  ۲۲درصد سـود در سـال جاری ،بیشـترین سـود را نسـبت به
سرمایهگذاران در سایر بازارها کسب کردهاند که این گزاره حکایت از افزایش قیمت سرسامآور در بازار خودرو میکند.

بررســی قیمتهــای بــازار و قیمتهــای مصــوب نشــان از

زمینهســازان وضــع موجــود دانســت کــه در چنیــن شــرایطی،

شــکاف قیمتــی عمیــق در برخــی از خودروهــا دارد کــه طبیعتــا

عرضــه خــودرو در بــورس را میتــوان یــک راهــکار مناســب

تقاضــا را بــرای بهرهمنــدی از ایــن اختــاف تحریــک و بــازار

بــرای حــل چالشهــای برشــمرده در بــازار دانســت .راهــی

را بــا مــازاد تقاضــا روبــهرو میکنــد کــه خــود زمینهســاز

کــه بــه نظــر میرســد پــس از کشوقوسهــای فــراوان در

افزایــش قیمتهــای بعــدی اســت .از طرفــی ،ایــن اختــاف

نقطـهای ایســتاده کــه تحقــق آن چندان دور از دســت نیســت.

ت عمدتــا در اختیــار دالالن قــرار میگیــرد کــه کمکــی بــه
قیم ـ 

حــاال بعــد از یــک ســال بــه نظــر میرســد طــرح ســاماندهی

رفــع محدودیــت مالــی خودروســازان و مشــکل زیــان انباشــته

بــازار و صنعــت خــودرو ،باالخــره بــه نقطــه عملیاتــی شــدن

آنهــا نیــز نخواهــد کــرد.

نزدیــک شــده اســت.

همــه اینهــا در حالــی اســت کــه نگرانــی همیشــگی ناظــران
بــازار خــودرو در دو محــور مطــرح شــده اســت .محــور

ماجرا چیست؟

اول ،عرضــه از ســوی خودروســازان و محــور دوم سیاســت

فرازونشــیبهای بــازار ارز و بــه دنبــال آن بــازار خــودرو،

قیمتگــذاری دســتوری یــا همــان ســرکوب قیمتهــا در بــازار

نماینــدگان مجلــس را بــر آن داشــت کــه دســت بــه تدویــن

اســت .از آنجایــی کــه بیــش از  90درصد از ســهم بازار خــودرو در

طرحــی بزننــد کــه نــام آن ســاماندهی بــازار و صنعــت

کشــور را خودروســازان دولتــی تشــکیل میدهنــد ،چــه کســی

خودروســت و محــور اصلــی آن عرضــه خــودرو در بــورس کاال.

میتوانــد منکــر ایــن شــود کــه قــرار دادن عنــان قیمتگــذاری

بعــد از کشوقوسهــای فــراوان بــه نظــر میرســد محصــول

در دســت خودروســازان بــه مثابــه فاجعــه خواهــد بــود؟ در

نهایــی ایــن طــرح در ســال  ۱۴۰۰آن خواهــد بود کــه خودروهای

کنــار معضــل انحصــار ،خــا شــفافیت ،افزایــش واســطهگری،

خارجــی دپوشــده کــه در اختیــار ســازمان امــوال تملیکــی قــرار

جهــش نــرخ ارز ،برابــر نبــودن عرضــه و تقاضــا و  ...را میتــوان

دارد ،تــا پایــان امســال در بــورس کاال عرضــه شــود .ایــن آخرین
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خبــری اســت کــه تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش توســط جهرمــی،

میدهــد کــه بــورس کاال آمادگــی الزم را در ایــن زمینــه داشــته و

معــاون عملیــات و نظــارت بــر بــازار بــورس اعــام شــده اســت .بــر

بــا توجــه بــه فراهــم بــودن بســترهای الزم مــی توانــد پذیــرای ایــن

ایــن اســاس طــی توافقــی کــه بــا ســازمان امــوال تملیکــی صــورت

محصــوالت باشــد.

گرفتــه ،تعــدادی خــودرو از مجمــوع حــدود  ۲۰۰۰خودرویــی کــه
در اختیــار ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت ،بــرای شــروع عرضــه

همه مزایای میزبانی بورس کاال برای خودروها

انتخــاب شــده و در حــال طــی کــردن فرآینــد پذیرشانــد.

ارائــه خــودرو در بــورس کاال شــاید در ابتــدای امــر منجــر بــه

بررســیها نشــان میدهــد ایــن مهــم احتمــاال تــا پایــان ســال

افزایــش قیمــت هــا شــود امــا اگــر سیاسـتگذار اجــازه دهــد کــه

اتفــاق میافتــد و وضعیــت پذیــرش خودروهــا از طریــق بــورس

بــورس کاال در رونــد طبیعــی خــود قــرار بگیــرد احتمــاال میتــوان

کاال اطالعرســانی شــده و پــس از آن عرضــه صــورت میگیــرد.

در گــذر زمــان انتظــار قیمــت تعدلــی در ایــن بــازار داشــت.

بنــا بــه گفتــه جهرمــی ،انــواع خودروهــای خارجــی کــه در اختیــار

از بیــن رفتــن تقاضــای ســرمایهای یکــی از مهمتریــن مزایــای

ســازمان تملیکــی قــرار دارد عرضــه خواهــد شــد و ایــن فرآینــد بــا

بــه بــار نشســتن ایــن طــرح اســت .بــر ایــن أســاس ،بــا عرضــه

اســتان بوشــهر هــم آغــاز شــده و خودروهایــی کــه در انبارهــای

خــودرو در بــورس کاال بــدون ســقف قیمــت ،رانــت خــودرو از

اســتان بوشــهر هســتند عرضــه میشــوند.جهرمی همچنیــن

بیــن مــیرود و در نتیجــه ،انگیــزه ســوداگران بــرای حضــور در

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه افــرادی میتواننــد از طریــق

صــف خریــد خــودرو بــه شــدت کاهــش پیــدا میکنــد .بــه

بــورس کاال اقــدام بــه خریــد خــودروی خارجی

همیــن دلیــل ،هــم دالالن از چرخــه توزیــع

کننــد ،گفتــه اســت :شــرایط خریــداران متعاقبا

خــودرو حــذف میشــوند و هــم مصــرف

اعــام میشــود امــا همــه اشــخاص حقیقــی

کننــده واقعــی میتوانــد بــه صــورت مســتقیم

و حقوقــی ،حتــی افــرادی کــه صاحــب خــودرو

اقــدام بــه خریــد خــودرو نمایــد.

هســتند میتواننــد از ایــن طریــق خــودرو

جلوگیــری از قیمــت ســازی یکــی دیگــر از

خریــداری کننــد .بــه طــور خالصــه در طــرح

مهمتریــن مزایــای طــرح مــورد بحــث اســت

ســاماندهی بــازار و صنعــت خــودرو پیشــنهاد

چنانکــه در حــال حاضــر رکــود در بــازار خــودرو

شــده اســت خــودرو صفــر کیلومتــر صرفــا

حاکــم اســت و میــزان معامــات در بــازار در

در بــورس کاال عرضــه شــود و مابهالتفــاوت

در طرح ســـاماندهی بازار

مصــوب بــه عنــوان مالیــات اخــذ گــردد و

شـــده اســـت خـــودرو

قیمــت کشفشــده در بــورس کاال و قیمــت
مالیــات اخذشــده صــرف توســعه حملونقــل
عمومــی و افزایــش تولیــد خــودرو شــود تــا
منافــع آن بــه عمــوم مــردم برســد.
بورس کاال آماده پذیرش خودروهاست

عرضــه کاالیــی ماننــد خــودرو در بــورس
کاال ،بــه همــکاری دســتگاههای مختلفــی

و صنعت خودرو پیشـــنهاد
صفـــر کیلومتـــر صرفا در

بـــورس کاال عرضه شـــود

و مابهالتفـــاوت قیمـــت

کشفشده در بورس کاال و

قیمت مصوب بـــه عنوان
مالیات اخذ شـــود

نیــاز دارد .از یــک ســو بــورس کاال بایــد

برخــی مواقــع تقریبــا صفــر مــی شــود .در ایــن
بــازار ،تعــداد فروشــندگان و خریــداران انــدک
اســت و در نتیجــه فرصــت بــرای برخــی از دالالن
فراهــم شــده اســت تــا بــا اعــام قیمتهــای
کاذب اقــدام بــه قیمــت ســازی در بــازار کننــد.
بــه موجــب ایــن طــرح همچنیــن میتــوان
انتظــار داشــت کــه بــا امــکان افزایــش
تولیــد خــودرو قیمــت تمــام شــده آن در
مســیر کاهــش قــرار بگیــرد .فرامــوش نکنیــم
گلــوگاه تولیــد خــودرو در حــال حاضــر کمبــود
نقدینگــی اســت .زیــان انباشــته ایــران خــودرو

زیرســاختهای خریــد و فــروش ایــن کاال را در بســتر معامالتــی

و ســایپا در پایــان ســال  ۹۸مجموعــا بــه  ۴۵هــزار میلیــارد ناموت

خــود فراهــم کنــد .از ســوی دیگــر ،وزارت اقتصــاد ،خودروســازان و

رســیده و بدهــی خودروســازان بــه قطعــه ســازان نیــز بــه بیــش

 ...هرکــدام بایــددر ایــن میــدان نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا

از  ۳۰هــزار میلیــارد ناموت رســیده اســت .میــزان تولیــد خــودرو

کننــد .جهرمــی بــه نمایندگــی از بــورس کاال -یکــی از اصلیتریــن

در ســال  ۹۸نســبت بــه  ۹۶حــدود  ۵۰درصــد کاهــش داشــته و

اضــاع ایــن مثلــث -گفتــه اســت :زیرســاخت هــای عرضــه خــودرو

از  ۱.۶میلیــون دســتگاه بــه  ۸۳۰هــزار دســتگاه رســیده اســت.

در بــورس کاال فراهــم اســت و در ایــن میــان نخســت سیاســت گذار

در چنیــن شــرایطی میتــوان ،بــا اســتفاده از بخشــی از منابــع

بایــد هــدف خــود از عرضــه خــودرو در بــورس کاال را اعــام کنــد

حاصــل از مابــه التفــاوت قیمــت فــروش خــودرو در بــورس کاال

و در کنــار ایــن ،خودروســازان هــم بایــد پــای کار آمــده ،کوتاهــی

و قیمــت مصــوب تســهیالتی بــه خودروســازان اعطــا کــرد تــا

نکــرده و از ظرفیــت هــای بــورس کاال بهــره ببرنــد .بررسـیها نشــان

امــکان افزایــش تولیــد فراهــم شــود.
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اصالح ساختار بازار خودرو در شاهراه بورس کاال
موفقیت این طرح به اراده یک قدرت فرادستی مثل رئیسجمهوری یا وزیر بستگی دارد
هانیـه کلهـر /مدتـی اسـت کـه موضـوع عرضه خـودرو در بـورس کاالی ایران مطرح شـده اسـت .طرحی کـه تا امـروز اگرچه
محقـق نشـده و هنـوز بـا ابهامـات زیـادی مواجـه اسـت امـا به نظر میرسـد در سـال گذشـته پیشـرفتهای قابـل توجهی
داشـته اسـت .دربـاره ورود صنعـت خـودرو بـه بـورس کاال با حسـین خواجویی ،فعال بـورس کاال و کارشـناس بازار سـرمایه،
گفتوگویـی داشـتیم .خواجویـی ورود خـودرو بـه بـورس کاال را منوط به اراده نهادهای باالدسـتی میدانـد و بر این باور اسـت که اگر این
طـرح بـه ثمـر نشـیند میتوانـد نتایج مثبتـی هم برای بـازار سـرمایه و هم بـرای بـازار خودرو به همراه داشـته باشـد.
طــرح ورود خــودرو بــه بــورس کاال در چــه وضعیتــی

اســت و چــرا تــا امــروز اجرایــی نشــده اســت؟ چــرا بــر ســر
راه اجرایــی شــدن آن موانــع بســیاری وجود داشــته اســت؟

موانــع فنــی بــر ســر راه اجــرای ایــن طــرح وجــود نــدارد،

صنعــت خــودرو تغییــر نکننــد ایــن صنعــت پیشــرفت نکــرده
و نمیکنــد.
تــا چــه انــدازه اجــرای موفقیتآمیــز ایــن طــرح را

خــودرو هــم کاالیــی اســت مثــل بقیــه کاالهــا کــه هــم

ممکــن میدانیــد؟

وضعیــت خــود کاال و هــم عرضهکننــده آن مشــخص اســت.

در مســیر موفقیــت ایــن طــرح همهچیــز بــه اراده یــک قــدرت

بنابرایــن ،مانــع فنــی بــرای عرضــه نکــردن آن وجــود نــدارد.

فرادســتی مثــل رئیسجمهــوری یــا وزیــر بســتگی دارد .اگــر آنهــا

تنهــا دلیلــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد ایــن

بخواهنــد اجــرای ایــن طــرح بهراحتــی امکانپذیــر میشــود.

اســت کــه مدیــران در صنعــت خودروســازی مایــل بــه اجرایی

ســالهای ســال چنیــن عــدم اراده ای در صنایــع مختلــف وجــود

شــدن ایــن طــرح نباشــند .بایــد بگویــم فســاد موجــود در

داشــته اســت؛ اول از همــه ایــن عــدم اراده در صنعــت فــوالد

صنعــت خــودرو باعــث شــده ایــن طــرح تــا االن اجــرا نشــود

وجــود داشــت .در آن زمــان فــوالد بهصــورت حوالــهای عرضــه

و احتمــاال بــاز هــم تاخیــر در اجــرای آن وجــود خواهــد

میشــد .یعنــی فــرد از یــک کارخانــه حوالــه فــوالد میگرفــت،

داشــت .در واقــع ،مدیــران ایــن صنعــت تمایــل ندارنــد

آن را یکپنجــم قیمــت آن در بــازار آزاد میخریــد و بعــد آن را

خــودرو در بــورس کاال عرضــه شــود و قیمتهــا شــفاف

در بــازار آزاد میفروخــت .در چنیــن وضعیتــی بــود کــه بــورس

شــود .تنهــا دلیــل پیشــرفت نکــردن ایــن صنعــت و شــفاف

فلــزات بــه راه افتــاد و بعــدا تبدیــل بــه همیــن بــورس کاال

نبــودن آن عــدم اراده ای اســت کــه در الیههــای مدیریتــی

شــد .در بــورس فلــزات محصــوالت قیمتگــذاری شــدند ،ایــن

آن وجــود دارد .میتــوان گفــت تــا زمانــی کــه کل مدیــران

قیمتهــا شــفافتر شــد و رانتهــا کاهــش پیــدا کــرد .در
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ادامــه محصــوالت پتروشــیمی نیــز وارد بــورس شــدند .در آن زمــان

دارد .اگــر ایــن نهادهــا مایــل باشــند همیــن فــردا نــه فقــط

هــم عــدهای ایــن طرحهــا را عملیاتــی نمیدانســتند .مثــا آقــای

خــودرو کــه مســکن هــم در بــورس کاال عرضــه خواهــد شــد.

نعمــتزاده ،کــه یــک مقطــع وزیــر هــم بــود ،اعتقــاد داشــت کــه

تــا امــروز هــم اگــر عرضــه مســکن در بــورس محقــق نشــده

بــورس کاال باعــث افزایــش قیمتهــا میشــود .ایــن هــم از همــان

بــه دلیــل مخالفــت مدیــران بانکهــا و برخــی نهادهــای

بهانههایــی بــود کــه برخــی مطــرح میکردنــد تــا فســاد همیشــه

مرتبــط بــوده اســت کــه از یکپارچــه نبــودن و نامتشــکل

پابرجــا باشــد .در ادامــه ســیمان هــم علیرغــم مخالفتهایــی کــه

بــودن بــازار مســکن نفــع میبرنــد .در صورتــی کــه اگــر یــک

از جانــب مافیــا وجــود داشــت ،بــا خواســت قدرتهــای فرادســتی

بــازار متشــکل داشــته باشــیم ،قیمتگذار یهــای کاذب در

بــه بــورس کاال وارد شــد .در خصــوص صنعــت خــودرو هــم اگــر اراده

حــوزه مســکن وجــود نخواهــد داشــت.

رئیسجمهــوری ،وزیــر و نهادهــای باالدســتی وجــود داشــته باشــد،
همیــن فــردا خــودرو میتوانــد در بــورس کاال عرضــه شــود .امــا اگــر
ایــن طــرح را بــه تــوان مدیریــت ســازمان بــورس یــا مدیریــت بورس
کاال منــوط کنیــم ،تــا  ۱۰ســال دیگــر هــم اجرایــی نخواهــد شــد.
اجرایــی شــدن ایــن طــرح چــه تاثیــری بــر بــازار خــودرو

در صــورت اجرایــی شــدن ایــن طــرح قیمتگــذاری

همچنــان بهصــورت دســتوری انجــام میشــود یــا میتــوان

امیــد داشــت کــه کمکــم فرهنــگ خــروج دولــت از پروســه

قیمتگــذاری در بازارهــا در اقتصــاد مــا هــم نهادینــه شــود؟

بعــد از ورود آهـنآالت و فــوالد بــه بــورس کاال ،دولت اعــام کرد

میگــذارد؟ آن هــم در اقتصــادی کــه تمــام

کــه قیمــت پایــه را خــودش تعییــن میکنــد.

بازارهــای مالــی آن شــدیدا تحــت تاثیــر

در چنیــن وضعیتــی دولــت وارد میشــود و

نوســانهای نــرخ ارز قــرار دارنــد.

دخالتهایــی انجــام میدهــد؛ بهخصــوص

در هــر عرصــهای از اقتصــاد بایــد مکانیــزم

در شــرایط تورمــی ،دولــت بــرای ایجــاد تغییر

بــازار حاکــم باشــد .ایــن مکانیــزم منجــر

یــا کنتــرل کــردن بــازار تالشهایــی میکنــد.

بــه افزایــش شــفافیت و ارتقــای ســطح

شــاید ایــن حضــور چنــدان هــم مفیــد

بهــرهوری بنــگاه اقتصــادی میشــود .در

نباشــد امــا مــن معتقــدم وجــود بــورس

ایــن میــان برخــی افــراد حضــور دارنــد

کاال مکانیزمــی را فراهــم مــیآورد کــه بهتــر

کــه بــدون پرداخــت مالیــات ،از اختــاف

تا امـــروز هم اگـــر عرضه

درآمدهــای خار قالعــاده کســب میکننــد.

نشـــده به دلیل مخالفت

قیمــت میــان کارخانــه و بــازار آزاد
اگــر محصــوالت کارخانــه وارد بــورس کاال
شــود ،شــفافیت مالــی برقــرار شــده و ایــن
اختــاف قیمتهــا مشــخص میشــود.
بنابرایــن ،دولــت بهراحتــی میتوانــد
مالیــات ایــن اختــاف قیمــت را دریافــت
کنــد و ایــن اختــاف قیمــت بــه جــای
ایــن کــه بــه دالل برســد ،ســهم خــود بنــگاه
اقتصــادی میشــود و بنــگاه میتوانــد
ایــن پــول را صــرف تحقیــق و توســعه خــود
کنــد .ایــن کمتریــن کارکــرد ورود بــه بــورس
کاال و آزادســازی قیمتهاســت.

مســـکن در بورس محقق

مدیران بانکهـــا و برخی
نهادهـــای مرتبـــط بوده

است که از یکپارچه نبودن

و نامتشـــکل بـــودن بازار

مســـکن نفع میبرند .در
صورتی که اگر یـــک بازار
متشـــکل داشـــته باشیم،

قیمتگذار یهـــای کاذب
در حـــوزه مســـکن وجود
نخواهد داشـــت

آیــا اجــرای طر حهایــی مثــل ورود خــودرو و مســکن بــه

بــورس کاال میتوانــد آنهــا را از ســیطره دولــت و ســازمانها

از شــرایط فعلــی خواهــد بــود؛ چراکــه بــا
همیــن مکانیزمهــای نســبتا دســتوری هــم
قیمتهایــی کــه کشــف میشــود ،اختــاف
ـش  ۳۰یــا  ۴۰درصــدی بــا قیمتهــای
فاحـ ِ

واقعــی موجــود در بــازار آزاد نــدارد .بــرای
مثــال ،در حــال حاضــر اصــا مشــخص
نیســت چــرا خودرویــی کــه بــرای ثبــت
نــام عرضــه شــده اختــاف قیمــت فراوانــی
بــا بــازار دارد ،مکانیــزم فــروش چیســت ،بــه
چــه کســی فروختــه میشــود و  . ...مــن
معتقــدم در وضعیــت فعلــی همیــن ورود
خودروهــا بــه بــورس کاال یــک گام روبــه جلــو
اســت .بــه ایــن مســاله کــه قیمتگــذاری
نبایــد دســتوری باشــد و دولــت تحــت هیــچ
شــرایطی نبایــد در مکانیــزم قیمتگــذاری

دخالــت کنــد ،بــرای گام بعــدی اســت .ابتــدا بایــد ایــن صنعــت
وارد بــورس کاال شــود و مکانیــزم عرضــه و تقاضــای بورســی را

خــارج کنــد؟

محقــق کنیــم ،بعــد میتوانیــم بــه تقلیــل دادن نقــش دولــت

تحقــق ایــن طر حهــا بســتگی بــه اراده نهادهــای باالدســتی

در قیمتگــذاری بپردازیــم.

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

37

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 32دی و بهمن w w w . ime. co. ir > 1400

بورس کاال  ،سد راه دستکاری در بازار
دولت سیزدهم برای ورود کاالها به بورس عزم جدی دارد

آویـن آزادی /بـورس کاال بهعنـوان بـازاری برای عرضه کاالهـای پایه حوزههای مختلف پتروشـیمی ،صنعت و کشـاورزی از دهه
هشـتاد در ایـران تشـکیل شـده و اهدافی مثـل تقابل آزاد عرضـه و تقاضا ،قیمتگـذاری و انجام معامالت متشـکل و قانونمند
را دنبـال میکنـد .طـی دو دهـه فعالیـت بـورس کاال در ایـران همـواره چالشها و مشـکالتی وجود داشـته که بعضـی از آنها رفع شـده و
بعضـی دیگـر همچنان پابرجاسـت .عباسـعلی حقانینسـب به تشـریح و تحلیـل وضعیت بـورس کاال در ایـران پرداخته و ضمن اشـاره به
موانـع و مشـکالت آن ،بـر ضـرورت و اهمیت وجـود آن تاکید میکند.
بســیاری از کارشناســان اقتصــاد ،بــا اشــاره بــه برخــی

حقانــی نســب بــر ایــن بــاور اســت کــه حضــور مــردم عادی

ویژگیهــا و کارکردهــای بــورس کاال ،از ضــرورت وجــود ایــن

در بــورس ایــران بــر اهمیــت بــورس کاال میافزایــد و در ایــن

مکانیــزم بــرای ایجــاد شــفافیت ،حــذف رانــت ،محــدود

بــاره توضیــح میدهــد :در بــورس مــا ،بــر خــاف بــورس

کــردن امــکان دســتکاری در بــازار و ایجــاد بســتری بــرای

در ســایر کشــورهای دنیــا ،افــراد حرفــهای حضــور ندارنــد

انجــام معامــات قانونمنــد و ســاختاریافته ،میگوینــد.

بلکــه مــردم عــادی در بــورس هســتند و همیــن موضــوع

حقانینســب نیــز یکــی از ایــن کارشناســان اســت کــه

هــم بــه ضــرورت ورود کاالهــای اساســی و مصرفــی بــه

نقــش مداخلهگــر دولــت در بــازار را دلیــل دیگــری بــرای

بــورس کاال دامــن میزنــد .بنابرایــن کاالهایــی کــه امــکان

ضــرورت وجــود بــورس کاال میدانــد :بــا در نظــر داشــتن

استانداردساز یشــان وجــود دارد و میتــوان در بــازار

ایــن نکتــه کــه در ایــران دولــت دائمــا بــر طبــل مداخلــه

بــرای آنهــا عرضــه و تقاضــا ایجــاد کــرد بایــد در بــورس کاال

در بــازار میکوبــد ،اگــر کاالیــی قابلیــت استانداردســازی،

پذیرفتــه شــوند.

انبــارش و ذخیرهســازی حداقلــی داشــته باشــد بایــد از ایــن
ن را بــه بــورس وارد کــرد .وجــود
قابلیــت اســتفاده کــرد و آ 

ضرورت اصالح مکانیسمهای فعلی

ایــن کاالهــا در بــورس هــم عرضــه و تقاضــا را بــه دولــت

بــا وجــود تمــام ضرورتهــای موجــود امــا بــورس کاال در

گوشــزد میکنــد و هــم امــکان مداخلــه دولــت و مجلــس

ایــران ،بعــد از گذشــت دو دهــه از تشــکیل آن ،همچنــان

در بــازار را محــدود میکنــد ،بــه طــوری کــه هــر زمــان ایــن

بــا چالشهــا و موانــع بســیاری روبهروســت .فقــدان یــک

نهادهــا بخواهنــد در بــازار مداخلــه کننــد بایــد هزینــه آن را

سیســتم اجرایــی و نظارتــی کارآمــد ،نبــود یــک سیســتم

بپردازنــد.
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دقیــق دربــاره تولیــد ،مصــرف ،واردات و صــادرات ،عــدم امــکان

دســتکار یها کمــک میکنــد.

مدیریــت ریســک و محافظــت از نوســانات آتــی قیمتهــا و ...

وی ادامــه میدهــد :بــورس کاال مکانیــزم مناســبی بــرای رفــع

از جملــه مشــکالت موجــود بــر ســر راه پیشــروی بــورس کاال در

برخــی نابهســامانیها و رویههــای غلــط در بــازار ،بهویــژه

ایــران اســت .عباســعلی حقانینســب ضمــن اشــاره بــه ایــن

بــازار کاالهــای کالن دانســته میشــود .در حــال حاضــر،

مشــکالت از برخــی موانــع بــر ســر راه ورود بعضــی کاالهــای

دســتکار یهایی در بــازار خــودرو و مســکن وجــود دارد؛

خــاص بــه بــورس میگویــد :بــه نظــر مــن در مســیر ورود

دســتکاری بــه ایــن معنــا کــه در ایــن حوزههــا یــک بــازار

برخــی کاالهــا بــه بــورس کاال موانعــی وجــود دارد .در واقــع،

متشــکل و شــفافیت اطالعــات وجــود نــدارد .اگــر یــک بــازار

مکانیزمهــای فعلــی بــورس کاال بــرای برخــی کاالهــا دقیــق و

متشــکل ایجــاد شــود کــه عرضــه و تقاضــا را بهصــورت واقعــی

کارآمــد نیســت .چــون برخــی از آنهــا ،مثــا مســکن ،امــکان

نشــان دهــد ،قطعــا میتوانــد مفیــد باشــد .امــا نبــود چنیــن

انبــارش ندارنــد .یکــی از ایــن موانــع مســاله انتقــال مالکیــت

بــازاری باعــث میشــود اطالعــات واقعــی پنهــان شــود و اعــداد

برخــی کاالهــا مثــل خــودرو و مســکن اســت .ایــن انتقــال

و ارقــام بهصــورت شــفاف مطــرح نشــود .نبــود شــفافیت در

مالکیــت نمیتوانــد در خــود ســازمان بــورس انجــام گیــرد

بــازار و وجــود الیههــای واســطهگری باعــث میشــود قیمــت

بنابرایــن ،بایــد تغییــر مکانیزمهــا را در نظــر داشــته باشــیم و

واقعــی مســکن مشــخص نباشــد و یــک اختــاف قیمــت بــاال

تدابیــری بیندیشــیم تــا بتوانیــم عملکــرد بهتــری در بــورس کاال

بیــن هزینــه ســاخت و قیمــت بــرای خریــدار وجــود داشــته
باشــد کــه اجحــاف در حــق او اســت .در مــورد

داشــته باشــیم.

خــودرو هــم همیــن شــرایط حاکــم اســت.
عــزم جــدی دولــت ســیزدهم بــرای

بخــش عمــده بــازار خــودرو بحــث ســوداگری

آشــتی بــا بــورس کاال

و ســرمایهگذاری اســت .یعنــی بخشــی از

مدتــی اســت کــه امــا و اگرهایــی دربــاره

تقاضــای خــودرو بــه قصــد ســرمایهگذاری

مســاله ورود بعضــی کاالهــای کالن مثــل

اســت؛ شــخص احتیاجــی بــه خــودرو نــدارد

مســکن و خــودرو بــه بــورس کاال مطــرح

امــا آن را میخــرد و بــا هــدف انباشــت

شــده اســت .بــه نظــر میرســد در دولــت

ســرمایه آن را در انبــار نگهــداری میکنــد.

ســیزدهم عــزم جــدی بــرای ورود ایــن نــوع

بـــورس کاال مکانیـــزم

شــرایط اقتصــادی ویــژهای کــه در حــال

نابهســـامانیها و رویههای

کاالهــا بــه بــورس وجــود دارد« .بــه دلیــل

مناســـبی برای رفـــع برخی

حاضــر داریــم بحــث ورود ایــن کاالهــا بــه

غلـــط در بازار ،بهویـــژه بازار

بــورس کاال مطــرح شــده اســت .مــا یــک
بــورس اوراق داریــم کــه محلــی اســت بــرای
ســرمایهگذاری و یــک بــورس کاال داریــم کــه
محلــی بــرای ورود و حضور کاالهــای مصرفی
اســت ».ایــن دو نــوع بــورس اهــداف
متفاوتــی نیــز دارنــد؛ حقانینســب در
ایــن بــاره معتقــد اســت :کاالهــای مصرفــی
صرفــا جهــت کشــف قیمــت بایــد در بــورس

کاالهـــای کالن دانســـته

میشـــود .در حـــال حاضر،
دســـتکاریهایی در بـــازار
خـــودرو و مســـکن وجود

دارد؛ در ایـــن حوزههـــا یک

بازار متشـــکل و شفافیت
اطالعـــات وجـــود ندارد

حاضــر باشــند تــا قیمتهــای معقولتــری
بــرای کاالهــای مــورد نیــاز و اســتفاده مــردم

بــه ایــن ترتیــب ،عرضــه و تقاضــا دســتکاری
شــده و کشــف قیمــت نیــز بهدرســتی انجــام
نمیشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه کاال بــرای پذیــرش
در بــورس کاال نیازمنــد برخــورداری از
اســتانداردها اســت ،ایــن مکانیــزم میتوانــد
منجــر افزایــش کیفیــت کاالهــا شــود .عــاوه
بــر ایــن ،معامــات در بــورس کاال ،قانونمنــد،
عادالنــه ،شــفاف و رقابتــی اســت .وجــود
شــفافیت و نظــارت دقیــق بــر معامــات
نیــز از دیگــر ویژگیهــای مثبــت بــورس کاال
اســت .عــاوه بــر ایــن نــکات ،حقانینســب
بــه چهــار کارکــرد ویــژه بــورس کاال اشــاره
میکنــد کــه برخــورداری از آنهــا میتوانــد

تعییــن شــود .کاالهــای مصرفــی از یــک ســو بــرای تخصیــص،

یــک مکانیــزم کارآمــد بــرای بــازار کاالهــای مصرفــی کشــور

مصــرف و تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز مصرفکننــدگان و از

ایجــاد کنــد .وی میگویــد :بــورس کاال میتوانــد فرآینــد کشــف

ســوی دیگــر بــرای فــروش مــواد اولیــه توســط تولیدکننــدگان

قیمــت و تخصیــص را بهبــود بخشــد و الیههــای واســطهگری

بــه بــورس کاال وارد میشــوند .اگــر چنیــن رویکــردی نســبت

و امــکان دســتکاری را بــه حداقــل برســاند .ایــن چهــار کارکــرد

بــه بــورس کاال وجــود داشــته باشــد ،ایــن مکانیــزم بــه کاهــش

مهمــی اســت کــه بــورس کاال میتوانــد داشــته باشــد.
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خانهتکانی انباری امالک دولتی

با وجود استقبال سرد نهادهای دولتی ،واگذاری امالک مازاد سازمانها کلید خورد
ن هـم در سـال  ۹۵دولـت موظـف بـه اظهـار
مائـده امینـی /ماجـرا از بیسـتوپنجم مهرمـاه شـروع شـد .اگرچـه پیـش از ایـ 
امـوال مـازاد خـود شـده بـود ،امـا در مهـر مـاه امسـال ،پیگیر یهـا در مسـیر جدیتری قـرار گرفـت تا جایـی که معـاون اول
رئیسجمهـوری ،دسـتور فـروش امـوال مـازاد دولتـی را صـادر کـرد .بـر این اسـاس ،همه دسـتگاههای دولتی موظف شـدند که فهرسـت
امـوال مـازاد خـود را بـرای صـدور مجوز فـروش و مولدسـازی ظرف یک ماه آینـده بـه وزارت اقتصاد اعلام کنند .طبق بخشـنامهای که در
ایـن خصـوص صـادر شـد امـوال دولتـی از دو راه قابل فروش اعلام شـدند؛ در روش اول دولت میتوانـد از طریق مزایده اقـدام به فروش
امـوال مـازاد خـود کنـد و در روش دوم میتوانـد از مسـیر بـورس کاالی ایـران اقـدام به فـروش و واگـذاری کند .در این خصوص عشـقی،
رئیـس کل سـازمان بـورس اعلام کـرد کـه اموالی که امـکان فـروش و واگـذاری آن از طریق بـورس کاال وجـود دارد برای واگـذاری در این
مسـیر قـرار خواهـد گرفت .بعـد از این ابالغیه در نهم آذرماه سـال جاری ،ابراهیم رئیسـی ،رئیسجمهـوری هم تمام دسـتگاههای اداری را
موظـف کـرد امـوال مـازاد را در مـدت معین شناسـایی و قیمتگذاری کننـد و بر ابر مقـررات به فروش رسـانند .اگرچه بیـش از  ۲۵۰۰ملک
مـازاد دولتـی بـه ارزش  ۱۷هزار میلیارد تومان ،در کشـور شناسـایی شـده اسـت امـا به گفته محمد مخبـر ،معاون عملیات و نظـارت بر بازار
بـورس کاالی ایـران ،تاکنـون  ۳۸۳مـورد از املاک مازاد دولت شناسـایی شـده اسـت .همچنین  ۳۴ملک مـازاد دولت در حـال طی کردن
مراحـل پذیـرش هسـتند و در هفتههـای آتـی عرضه آنها بـر تابلوی بـورس کاال انجام خواهد شـد.
احسـان خانـدوزی ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی هم اواخـر آذر ماه اعالم کرد :بـا وجود مقاومت دسـتگاههای دولتی برای فـروش اموال
مـازاد دولـت ،مولدسـازی ایـن داراییهـا و واگـذاری آنهـا بـه بخشهـای غیردولتی یکـی از مهمتریـن راهکارهـای دولت سـیزدهم برای
تامیـن مالـی اسـت ،ضمـن آنکه موجـب بهرهوری بیشـتر ایـن داراییها هم میشـود.
از گسترش شفافیت تا جبران کسری بودجه کشور
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ریســک حقوقــی و دسترســی بــه دامنــه گســترده فــروش

امــا اساســا چــرا بایــد امــوال مــازاد دولتــی بــه بــورس کاال

بــرای مشــتریان از مهمتریــن مزیتهــای واگــذاری

بیاینــد؟ مزیتهــای واگــذاری امــوال مــازاد در بــورس کاال،

امــوال مــازاد دولتــی در بــورس کاال بــه شــمار م ـیرود .از

قابــل توجهانــد؛ افزایــش شــفافیت در معامــات ،کاهــش

ســوی دیگــر ،ضمانتهایــی کــه از عرضهکننــدگان بــه
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ایــن واســطه گرفتــه میشــود بــه ایجــاد اعتمادســازی کمــک

همچنیــن در تبصــره یــک مــاده  ۱۳عنــوان شــده کــه

میکنــد و اساســا قــرار گرفتــن در ایــن مســیر میتوانــد

وزارتخانههــای راه و شهرســازی و صنعــت ،معــدن و تجــارت

منجــر بــه تبییــن درســت و شــفاف محصــول مــورد نظــر و

مکلفنــد آییننامــه مربــوط بــه تامیــن مصالــح ســاختمانی

جبــران بخشــی از کســری بودجــه کشــور شــود.

(فــوالد و ســیمان) را بــرای طــرح هــای مســکن حمایتــی (بــا

در واقــع ،بــا پذیــرش امــاک در بــورس کاال ایــن اطمینــان

حــذف واســطهها) تهیــه کننــد و بــه تصویــب هیــات وزیــران

حاصــل میشــود کــه فــروش و واگــذاری ایــن امــاک و

برســانند کــه بــه نظــر میرســد ایــن مهــم جــز از مســیر بــورس

انتقــال قطعــی آن در آینــده ،بــا مشــکلی مواجــه نخواهــد

کاال محقــق نخواهــد شــد.

شــد .در ایــن خصــوص ،بخــش حقوقــی و واحــد پذیــرش
بــورس کاالی ایــران وظیفــه بررســی و انطبــاق را دارنــد تــا

پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس

ایــن اطمینــان کســب شــود کــه انتقــال ســند در آینــده بــا

نوســانهای مــداوم قیمــت دالر ،ســرمایهگذاری در همــه

مشــکل مواجــه نمیشــود .شــفافیتی کــه در مســیر پذیــرش

بخشهــا را بــا تردیدهــای جــدی مواجــه کــرده اســت.

و عرضــه در بــورس کاال ســبب اســتقبال مــردم از ایــن

پیــش از ایــن جــواد فــاح ،مدیــر توســعه بــازار فیزیکــی

عرضههــا خواهــد شــد.

بــورس کاالی ایــران در ایــن بــاره گفتــه بــود تغییــرات قیمتــی
مصالــح ســاختمانی در دوره چنــد ســاله ســاخت یــک پــروژه،

نه به امالک مشکوک!

از چالشهــای انبوهســازان و ســازندگان بــه

یکــی دیگــر از مزیتهــای هماهنــگ

شــمار مــیرود بــه طــوری کــه ســرمایهگذار

شــدن وزارت اقتصــاد بــا بــورس کاال بــرای

در ابتــدای ورود بــه یــک پــروژه ،هزینــه

ســاماندهی امالک مــازاد دولتــی ،تمیز داده

ســاخت را بــرآورد و بــر اســاس آن اقــدام

شــدن امــاک مشــکوک از دیگــر امــاک

بــه شــروع کار میکنــد .بــه گفتــه او ،در

اســت .کــم نیســتند امالکــی که در فهرســت

چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل نوســانی بــودن

داراییهــای دولــت قــرار دارنــد امــا بــا

قیمتهــا ،ســازندگان بــا افزایشــی فراتــر

مشــکالت حقوقــی ،قانونــی و  ...بســیاری

از حــد انتظــار خــود در طــول دوره ســاخت

درگیرنــد .در ایــن بــاره محمدیپــور ،مدیــر

در واقع ،بـــا پذیرش امالک

اســت :بــورس کاالی ایــران اجــازه نــدارد

حاصـــل میشـــود کـــه

مطالعــات اقتصــادی بــورس کاال گفتــه
ســراغ امالکــی کــه اصطالحــا مشــکلدار
هســتند بــرود.
تحقق «جهش مسکن» در بورس کاال
مــروری بــر قانــون جهــش تولیــد مســکن
بیانگــر آن اســت کــه در فصــل ســوم
ایــن قانــون بــا عنــوان «تامیــن مصالــح
ســاختمانی» و در مــاده  ۱۳آن آمــده اســت
کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف
اســت بــه منظــور پوشــش خطرپذیــری
(ریســک) ســاخت مســکن ،امــکان
پیــش خریــد و ســایر ابزارهــای پوشــش
خطرپذیــری خریــد مصالــح ســاختمانی

در بـــورس کاال این اطمینان

فـــروش و واگـــذاری این

امالک و انتقـــال قطعی آن
در آینده ،با مشـــکلی مواجه
نخواهـــد شـــد .در این
خصوص ،بخـــش حقوقی
و واحـــد پذیـــرش بورس

کاالی ایران وظیفه بررســـی

و انطبـــاق را دارنـــد تا این

اطمینان کســـب شود که

انتقـــال ســـند در آینده با

مشـــکل مواجه نمیشود

(صرفــا فــوالد و ســیمان) را در بــورس کاال

مواجــه شــدهاند و ایــن موضــوع عالوهبــر
ایجــاد مشــکالت مالــی حتــی در برخــی
مــوارد باعــث توقــف کار و نیم ـهکاره مانــدن
رونــد ســاخت شــده اســت.
در ایــن زمینــه ،بورسهــای کاالیــی راهــکاری
بــرای پوشــش ریســک افزایــش قیمــت
دارنــد و دهههاســت کــه در کشــورهای
توســعهیافته و سالهاســت کــه در
کشــورهای در حــال توســعه از قراردادهــای
مشــتقه بــرای پوشــش چنیــن ریس ـکهایی
اســتفاده میشــود.
بــا توجــه بــه تاییــد طــرح جهــش تولیــد
مســکن در شــورای نگهبــان و تکلیــف مجلس
شــورای اســامی و همچنیــن اراده صنایــع
تولیدکننــده مصالــح ســاختمانی و ســازندگان
ســاختمان ،میتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن
نــوع معامــات بــرای دو محصــول (ســیمان و

فراهــم کنــد و ایــن تکلیــف میتوانــد بهخوبــی نقــش بــورس

فــوالد) بهســرعت راهانــدازی شــده و طرفیــن معاملــه از مزایــای

کاال را در تامیــن مســکن بــرای افــراد تبییــن کنــد.

پوشــش ریســک قراردادهــای مشــتقه بهرهمنــد شــوند.
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کارآمدیعرضهبورسیامالک؛خیلیدور،خیلینزدیک
مصطفی امیدقائمی ،بنیانگذار فرابورس ایران

هانیـه کلهـر /بعـد از اعلام خبرهایـی مبنـی بر عرضـه امالک مـازاد دولـت در بـورس کاال بهعنوان یکـی از اصلیتریـن طر حهای
وزارت اقتصـاد و دارایـی ،بـار دیگـر مسـاله ورود املاک بـه بـورس بـه موضـوع چالشبرانگیـز ایـن روزهـا تبدیـل شـده اسـت.
تجربههـای پیشـین از واگـذاری املاک وزارت راه و شهرسـازی ،وزارت دفـاع و یکـی از بانکهـای کشـور ،بـه زعـم کارشناسـان موفق بوده
اسـت ،امـا حـاال دوبـاره ایـن سـوال مطـرح میشـود که آیـا عرضـه املاک دولتـی موفقیتآمیز خواهـد بود؟
در همیـن زمینـه بـا مصطفـی امیدقائمـی ،کارشـناس ارشـد بـازار سـرمایه و بنیانگـذار فرابـورس ایـران ،گفتوگـو کردیـم تـا مهمتریـن
چالشهـا و موانـع ایـن طـرح و شـرایط تحقـق موفقیتآمیـز آن را تحلیـل کنـد .امیدقائمـی معتقد اسـت طـرح عرضه املاک دولت در
بـورس کاال در راسـتای اهـداف و برنامههـای دولـت فعلی اسـت اما طرحی بلندمدت اسـت که تحقق آن بهسـادگی امکانپذیر نمیشـود.

نکات عرضه بورسی امالک دولتی

میشــود موانعــی بــر ســر راه اجرایــی شــدن طــرح ورود

مشــکالت حقوقــی برخــی امــاک نخســتین نکتهای اســت

امــاک دولتــی بــه بــورس کاال وجــود داشــته باشــد کــه

کــه امیدقائمــی دربــاره طــرح عرضــه امــاک در بــورس

عمــده مشکالتشــان هــم حقوقــی اســت .البتــه برخــی

کاال بــه آن اشــاره میکنــد .در ایــن بــاره معتقــد اســت:

موانــع فنــی هــم در ایــن زمینــه وجــود دارنــد ،مثل مســاله

در روزنامههــا اعالنهایــی را دربــاره اقــام مختلفــی کــه

نــوع ســاخت و ارائــه پایــان ســاخت و  ...کــه معمــوال بــه

موسســات عمومــی بــرای فــروش آزاد کــرده و معرفــی

شــهردار یها مربــوط میشــود .مجمــوع ایــن موانــع

میکننــد ،میبینیــم .امــاک هــم جــز .همیــن اقــام

و مشــکالت ،انجــام معامــات امــاک بــا دشــوار یها و

هســتند ،امــا تفاوتشــان بــا ســایر اقــام ایــن اســت کــه

پیچیدگیهــای بســیاری مواجــه اســت .منطقــی نیســت

تقریبــا دربــاره تمامــی ملکهــا توضیحاتــی وجــود دارد؛

کــه فکــر کنیــم امــاک دولتــی را بهســادگی میتــوان

بــرای مثــال میگوینــد تصــرف آن بــر عهــده خریــدار اســت

در بــورس عرضــه کــرد .ایــن کار بســیار پیچیــده اســت

یــا ســند آن مشــکلی دارد یــا کاربــری آن دچــار اشــکال

و تحقــق ایــن هــدف آســان نیســت.این کارشــناس ارشــد

اســت یــا معارضیــن زیــادی دارد .ایــن موضــوع باعــث

بــازار ســرمایه بــا تامیــد بــر اینکــه ایــن موانع بــه نهادهــای و
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ســازمان هــای مختلفــی مربــوط و همیــن امــر باعــث پیچیدگــی

فــروش امالکشــان را دارنــد ،کمــک میشــود .بــرای ایجــاد ایــن

بیشــتر ایــن طــرح میشــود ،افــزود :در فرآینــد ثبــت نقــل و

بــازار بایــد نهادهــای مرتبــط مجموعــه یــا ارگانــی را بــرای همکاری

انتقــال امــاک در دفاتــر اســناد رســمی اســتعالم از ســازمانهای

بــا بــورس کاال تشــکیل دهنــد .در ایــن زمینــه بایــد نهادهایــی

مختلفــی مــورد نیــاز اســت .اســتعالم از ســازمانهای مالیاتــی،

مثــل قــوه قضائیــه ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ،شــهردار یها

شــهرداری ،تامیــن اجتماعــی ،منابــع طبیعــی و اســتعالم از پایــان

و وزارت کشــور همــکاری کامــل داشــته باشــند .همچنیــن ،بــرای

ســاخت الزم اســت .همیــن مســاله ایــن کار را بــه فرآینــدی

برخــی امــاک اداری و تجــاری حتمــا بایــد از کمــک ســازمان

پیچیــده و دشــوار تبدیــل میکنــد .بــا توجــه بــه اینکه خریــداران

تامیــن اجتماعــی اســتفاده شــود .مقصــودم ایــن اســت کــه بــرای

حاضــر در بــورس کاال بایــد از بــدون مشــکل و بیدردســر بــودن

تحقــق ایــن امــر یــک هماهنگــی فراســازمانی و حتــی فراقــوهای

آن کاال اطمینــان حاصــل کننــد تــا اقــدام بــه خریــد کننــد ،پیش از

الزم اســت .اگــر بــا انجــام تمــام اقدامــات الزم و رعایــت همــه

عرضــه امــاک در بــورس کاال هــم بایــد مشــکالت آنهــا را برطــرف

نــکات ،ایــن طــرح اجرایــی شــود بــه تحقــق شــفافیت در بــازار

کــرد و بعــد از شســتهرفته کــردن امــور بــه عرضهشــان در بــورس

ملــک کمــک بزرگــی خواهــد شــد .شــفاف شــدن معامــات از

پرداخــت .عــاوه بــر ایــن ،شــرایط نقــد و اقســاط امــاک هــم

یــک ســو بــرای خریــدار و از ســوی دیگــر بــرای فروشــنده مزایــای

فرآینــد معامــات دشــوار یهای خــاص خــود را بــه وجــود

بســیار زیــادی دارد.

مــیآورد .بــه نظــر مــن ،مجمــوع ایــن مســائل شــرایط ورود
رویــای شــفافیت قیمتهــا در بــازار

امــاک دولتــی بــه بــورس کاال را بــه فراهــم

مســکن

کــردن پیشنیازهایــی مشــروط میکنــد.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه کامــل شــدن
اختیار بورس کاال باید کامل باشد

طــرح عرضــه امــاک دولتــی در بــورس

امیدقائمــی در ادامــه شــفافیت و اعطــای

را یــک پــروژه بلندمــدت عنــوان کــرد کــه

اختیــارات کامــل بــه بــورس کاال را راهحــل

تحقــق آن بهســادگی و در یــک بــازه زمانــی

اصلــی رفــع مشــکالت دانســت و گفــت:

کوتــاه امکانپذیــر نیســت و اظهــار کــرد:

ایــن طــرح بایــد بــا شــفافیت کامــل انجــام

ایــن طــرح کامــا در راســتای اهــداف و

شــود ،دســت بــورس کامــا بــاز باشــد و

اگر بـــا انجـــام تمام

اگــر بنــا باشــد ،ملکهایــی در بــورس

همه نـــکات ،این طرح

در انجــام معامــات مخیــر باشــد .چــون
عرضــه شــود کــه داراییهــای مشــخص و
شســتهرفتهای نیســتند یــا معــارض دارنــد
یــا مشــکالت دیگــری دارنــد ،معامــات
بــورس را خدشــهدار کــرده و مســائل و
گرفتار یهــای فراوانــی ایجــاد میکننــد.
بنابرایــن ،پیــش از ورود امــاک بــه بــورس
الزم اســت اقدامــات پیشــینی ،کــه پیشتــر
ذکــر کــردم ،انجــام گیــرد.
او ادامــه داد :بــا وجــود تمــام مشــکالت،

اقدامـــات الزم و رعایت

اجرایی شـــود به تحقق

شـــفافیت در بازار ملک
کمـــک بزرگـــی خواهد

شـــد .شـــفاف شدن

معامالت از یک سو برای
خریدار و از ســـوی دیگر

برای فروشـــنده مزایای
بســـیار زیادی دارد

اجرایــی شــدن ایــن طــرح باعــث شــفافیت

برنامههــای دولــت کنونــی اســت امــا چــون
یــک طــرح بلندمــدت اســت شــاید در زمــان
پایــان کار ایــن دولــت بــه نتیجــه برســد.
مهمتریــن مزایــای ایــن طــرح کمــک بــه
قشــر آســیبپذیر بــرای خریــد مســکن و
همچنیــن ،مســاله شفافســازی قیمتهــا
اســت کــه بــا برنامههــای دولــت فعلــی نیــز
تطابــق دارد .عــاوه بــر ایــن ،ورود امــاک
بــه بــورس بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی،
اعــم از افــراد یــا ســازمانها و ارگانهــا
کمــک میکنــد کــه بتواننــد امالکشــان
را بفروشــند .ایــن موضــوع بهویــژه بــرای
ســازمانها کــه امــاک جــزو داراییهــای

بــازار شــده و مزایــای مهمــی بــرای کشــور خواهــد داشــت .اگــر در

نقدپذیرشــان بــه حســاب میآیــد ،حائــز اهمیــت اســت.

کشــور یــک بــازار شــفاف بــرای امــاک تجهیــز شــده و قیمتهــا

بــا ایــن حــال توجــه بــه ایــن موضــوع ضــروری اســت کــه

بــر اســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود ،بــا ایــن شــفافیت

عملیاتــی شــدن ایــن طــرح نیازمنــد گــذر زمــان طوالنــی اســت

قیمــت مســکن کاهــش خواهــد یافــت و در نتیجــه ،هــم شــرایط

و نبایــد انتظــار داشــته باشــیم مثــا تــا یــک ســال دیگــر

طبقــات آســیبپذیر بــرای خریــد مســکن بهبــود پیــدا میکنــد و

بهســادگی اجــرا شــود و تمــام اهدافــی را کــه بــرای آن در نظــر

هــم بــه حفــظ منافــع ســازمانها و نهادهــای عمومــی ،کــه قصــد

گرفتــه شــده ،محقــق کنــد.
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ردپای پر رنگ بورسهای کاالیی در قانون جدید بازارسرمایه
ردپای پر رنگ بورسهای کاالیی در قانون جدید بازارسرمایه
سـیاوش ضرابی /در سـال  ۱۳۸۴که قانون بازارسـرمایه مورد بازنگری گرفت ،تنها مدت کوتاهی از شـکلگیری سـازمان کارگزاران
بـورس فلـزات و سـپس سـازمان کارگـزاران بورس کشـاورزی گذشـته بود کـه بـه ترتیـب در سـالهای  ۱۳۸۲و  ۱۳۸۳کار خود را
آغـاز کردنـد .هرچند قانون بازنگر یشـده بازارسـرمایه در سـال  ۸۴بسـترهای ادغام دو سـازمان کارگزاری و شـکلگیری بـورس کاال را فراهم
کـرد ،امـا واقعیـت ایـن اسـت که در آن دوره سیاسـتگذاران آشـنایی اندکـی با بورس کاال داشـتند .بـورس انرژی به عنـوان مظهر دیگری
از بورسهـای کاالیـی نیـز در سـال  ۱۳۹۱یعنـی سـالها پس از بازنگـری در قانون مـادر راهاندازی شـد .بنابراین قانونگـذاران در این مقطع
عملکـرد درخشـان و مثبـت بورسهـای کاالیـی را مقابـل چشـم خود نداشـتند و بر همین اسـاس ،بورسهـای کاالیی ایران نقش و سـهم
قابـل توجهی در این قانون نداشـتند.

در ســال جــاری کــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای

بــورس کاال ،عملیاتــی شــود.

اســامی ،پیشنویــس و اصالحیــه جدیــد قانــون بازارســرمایه

طــی  ۱۴ســالی کــه از فعالیت رســمی شــرکت بــورس کاالی ایران

را منتشــر کــرد ،ردپــای بورسهــای کاالیــی پررنگتــر

میگــذرد ،بخــش عمــدهای از کاالهــای پایــه و اســتراتژیک

از قبــل دیــده میشــود .موضوعــی کــه نشــان میدهــد

کشــور راهــی رینگهــای مختلــف ایــن بــورس شــده و بــا

سیاســتگذاران و قانونگــذاران طــی ســالهای اخیــر

وجــود مقاومتهــا و مخالفتهایــی کــه در ایــن زمینــه

ظرفیتهــای بســیار بورسهــای کاالیــی را در الب ـهالی عملکــرد

وجــود داشــته اســت ،ثمــرات آن در شــاخصهای اقتصــاد

آنهــا دیــده و بــه توانایــی آنهــا بــرای هدایــت اقتصــاد بــه

کالن و ســطح بــازار دیــده میشــود.

ســمت بهبــود و ثبــات بــاور دارنــد .بــر همیــن اســاس بــه

نگاهــی بــه پیشنویــس قانــون جدیــد بازارســرمایه نشــان

نظــر میرســد ،تصمیمگیــران تــاش دارنــد تــا بــا اتــکا بــه

میدهــد کــه قانونگــذاران از دو جنبــه نقــش بیشــتری بــه

ظرفیتهــای بیبدیــل بورسهــای کاالیــی ،بــرای حــذف

بورسهــای کاالیــی دادهانــد .در بخــش نخســت ،نــام ایــن

قیمتگــذاری دســتوری و رهایــی بــازار از ایــن معضــل ،خیــز

بورسهــا بــه کــرات دیــده میشــود و شــرکتها ملــزم

برداشــتهاند .کاری کــه طــی دهههــای اخیــر هیــچ برنامــه و

بــه همــکاری و عرضــه محصــوالت خــود در ایــن بــورس هــا

طرحــی قــادر بــه اجــرای آن نبــوده اســت ،اکنــون قــرار اســت

شــدهاند .دربخــش دوم ،اســتفاده از ظرفیــت انــواع ابــزار نویــن

بــا اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی و در رینگهــای نقــرهای

مالــی اســت کــه در بســتر ایــن بورسهــا تعریــف شــده اســت.
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بــه اعتقــاد کارشناســان ،تکیــه بــر ایــن دو وجــه میتوانــد اقتصــاد

ایــن قانــون پیشبینــی شــده اســت ،قانونگــذار تمــام نهادهــای

ایــران را از شــر قیمتگــذاری دســتوری و معضــل عــدم تعــادل

دولتــی و عمومــی را بــه عرضــه محصــول خــود دربــورس هــای

بازارهــای کاالیــی رهــا کنــد .موضوعــی کــه در بســیاری از کاالهــای

کاالیــی کــرده اســت .مــاده ای کــه اگــر بــه تصویــب نهایــی برســد،

پایــه ماننــد ســیمان پــس از ورود کامــل بــه بــورس کاال تجربــه شــد

شــاهد تحولــی بــزرگ در اقتصــاد ایــران خواهیــم بــود .بــر اســاس

و پــس از چنــد دهــه رانــت و عــدم تعــادل ،ســرانجام اصــرار دولــت

تکلیفــی کــه در مــاده  ۱۴ایــن پیشنویــس اعــام شــده اســت،

بــه عرضــه ایــن محصــول بــه صــورت کامــل در بــورس کاال باعــث

تمــام شــرکتهای وابســته و تابعــه وزارتخانههــا ،نهادهــای

شــد تــا ضمــن قطــع شــدن دســت دالالن ،درنهایــت قیمــت نهایی

عمومــی غیردولتــی ،صندوقهــای بازنشســتگی و همچنیــن

بــرای مصرفکننــده نیــز کاهــش یابــد.

شــرکتهای پذیرفتهشــده در بورسهــا و بازارهــای خــارج
از بــورس مکلــف بــه عرضــه کلیــه کاالهــای تولیــدی خــود در

مشوق مالیاتی برای عرضهکنندگان کاال

بورسهــای کاالیــی مربوطــه هســتند.

در پیشنویــس ارائهشــده قانــون جدیــد بازارســرمایه ،چندیــن

ایــن در حالــی اســت کــه در تبصــره نخســت ایــن مــاده ،قانونگذار

بنــد بــه صــورت مســتقیم بــه بورسهــای کاالیــی اختصــاص

بــرای شــرکتها و نهادهــای متخلــف جرمانــگاری کــرده اســت،

دارد .یکــی از ایــن مــوارد در مــاده  ۱۲ذکــر شــده کــه بــر اســاس

بــه طــوری کــه طبــق ایــن تبصــره عــدم انجــام تعهــدات مذکــور بــه

آن مــاده  ۱۴۳قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــه نفــع بورسهــای

منزلــه تضییــع حقــوق عمومــی اســت و مشــمول مقــررات حاکــم

کاالیــی اصــاح شــده اســت .بــر اســاس ایــن

بــر آن میشــود.

مــاده ضمــن افزایــش بخشــودگی مالیــات بــر
حذف قیمتگذاری دستوری

درآمــد بــرای شــرکتهایی کــه ســهام آنهــا
در بــازار ســرمایه پذیرفتــه شــدهاند ،مشــوق

قانونگــذار در تبصرههــای ســوم و چهــارم ،بــر

ویــژهای نیــز بــرای عرضهکننــدگان کاال در

حــذف قیمتگــذاری دســتوری تاکیــد کــرده

بــورس در نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرایــن،

اســت .درواقــع زمانــی کــه ســوخت و خــوراک

معــادل  ۱۰درصــد از مالیــات بــر درآمــد حاصــل

شــرکتهای تولیــدی اعــم از پتروشــیمیها

از فــروش کاالهایــی کــه در بورسهــای

و پاالیشــگاه هــا بــر اســاس ســازوکار بــورس

کاالیــی پذیرفتهشــده و بــه فــروش میرســد
از ســال پذیــرش تــا ســالی کــه از فهرســت
کاالهــای پذیرفتهشــده در ایــن بــورس لغــو
پذیــرش شــدهاند بــا تاییــد ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار بخشــوده میشــود .بــه ازای
هــر  ۱۰درصــد افزایــش فــروش کاالهــا در
بــورس کاالیــی مربوطــه ،بــه میــزان یــک
درصــد بــه نــرخ معافیــت فــوق تــا ســقف
 ۲۰درصــد افــزوده میشــود.عالوه بــر ایــن،
در تبصــره یــک ایــن مــاده ،معافیــت بزرگــی
بــرای اســتفادهکنندگان از ابزارهــای مالــی
بورسهــای کاالیــی لحــاظ شــده اســت .در

در پیشنویس ارائهشـــده

قانون جدید بازارســـرمایه،

چندیـــن بند بـــه صورت

مســـتقیم به بورسهای

کاالیی اختصـــاص دارد.

یکـــی از این مـــوارد در

مـــاده  ۱۲ذکر شـــده که بر
اساس آن ماده  ۱۴۳قانون

مالیاتهای مســـتقیم به
نفـــع بورسهـــای کاالیی
اصالح شـــده است

ایــن تبصــره آمــده اســت ،انتقــال دارایــی از/

کشــف قیمــت شــود ،درنتیجــه فــروش
محصــوالت نهایــی ایــن واحدهــای تولیــدی
نیــز بایــد برمبنــای ســازوکار بــازار انجــام شــود.
در همیــن راســتا ،طبــق تبصــره ســوم مــاده
 ،۱۵وزارت نفــت و شــرکتهای تابعــه آن
مجازنــد قیمــت پایــه نفــت خــام ،فرآوردههــای
نفتــی اعــم از اصلــی ،ویــژه و ســایر فــرآوده هــا
بــرای مقاصــد داخلــی و صادراتــی بــر مبنــای
قیمتهــای کشــف شــده قراردادهــای مشــتقه
بــورس انــرژی ایــران در سررســید فعــال مرتبــط
اعمــال کننــد .از ســوی دیگــر بــر مبنــای تبصــره
چهــارم ،فــروش داخلــی و صادراتــی کلیــه
محصــوالت تولیــدی شــرکتهای پتروشــیمی و

بــه ابزارهــای مالــی مبتنــی بــر کاالی مصــوب شــورای عالــی بــورس

پاالیشــگاهی صرفــا از طریــق بورسهــای کاالیــی مربوطــه انجــام

و اوراق بهــادار (از جملــه گواهــی ســپرده کاالیــی و صندوقهــای

میگیــرد و مشــمول قیمتگــذاری دســتوری نخواهــد بــود .در

کاالیــی) از شــمول قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده معاف هســتند.

تبصــره پنجــم نیــز هماننــد حکمــی کــه بــرای تخلــف در عرضــه
محصــوالت شــرکتها در بــورس کاال آمــده اســت ،انجــام نــدادن

یک الزام قانونی برای عرضه کاال

پــس از مشــوقهای قابــل توجهــی کــه در مــاده  ۱۲پیشنویــس

تعهــدات ذکرشــده در ایــن مــاده بــه منزلــه تضییــع حقــوق عمومی
اســت و مشــمول مقــررات حاکــم بــر آن شــده اســت.
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 ۸نکته طالیی الیحه بودجه ۱۴۰۱

نقش و سهم بورس کاال در نخستین سند مالی دولت سیزدهم
مهـدی بیاتمنـش کارشـناس ارشـد بـورس کاال /درخصـوص نقـش و سـهم بـورس کاال در بودجـه  ۱۴۰۱اگـر بخواهیـم
سیاسـتگذاری و نـگاه دولـت را در ایـن بـاره بررسـی کنیـم ،به هشـت نکتـه برمیخوریم کـه برخـی از این نـکات در تدوین
الیحـه بودجـه مـورد توجـه قـرار گرفته و برخـی از آنها نیز در بودجه لحاظ نشـده که در آینده نیازمند دقت بیشـتری از سـوی
دولـت اسـت .ایـن نـکات بـه صورت عمـده در بخـش سیاستگذار یهاسـت کـه تاثیر زیـادی درتحقـق بودجـه دارد.
در بودجـه  ۱۴۰۱حـدود  ۹۴/۴هـزار میلیـارد تومـان درآمـد از محـل سـوخت یـا خـوراک شـرکتهایی کـه در بـورس کاال فعـال هسـتند،
پیشبینـی شـده اسـت .البتـه در جلسـه اخیـر دولـت در  ۲۶دیمـاه سـال جـاری ایـن رقـم مقـداری تعدیل شـد.

نکته اول

بودجــه  ۱۰ ،۱۴۰۱درصــد بــه نــرخ ســال جــاری اضافــه شــد و

در اســفند  ۱۳۹۹بعــد از چانهزنیهــای متعــدد بیــن

بدیــن ترتیــب قیمــت ســوخت صنایــع گــروه اول کــه شــامل

ذینفعــان و دولــت و بهمنظــور اعمــال در بودجــه ســال

پتروشــیمیها ،پاالیشــیها ،احیــای فــوالد و یوتیلیتــی

جــاری ،نــرخ ســوخت پتروشــیمیها  ۳۰درصــد نــرخ خــوراک

میشــود بــه  ۴۰درصــد افزایــش یافتــه اســت .بــرای الیحــه

پتروشــیمیها در نظــر گرفتــه شــد .در ابتــدا قــرار بــود کــه

بودجــه ســال آینــده نیــز براســاس جلسـهای کــه در  ۲۶دیمــاه

نــرخ ســوخت معــادل  ۱۰۰درصــد قیمــت خــوراک باشــد

میــان دولــت و مدیــران صنایــع برگــزار شــد ،نــرخ خــوراک این

کــه طــی مذاکــرات صورتگرفتــه ایــن نســبت بــه  ۴۰و در

صنایــع بــدون هیــچ تغییــری نســبت بــه بودجــه امســال بــه

نهایــت بــر روی  ۳۰درصــد بــه توافــق رســیدند .امــا در الیحــه

تصویــب رســید.
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و هیــچ کشــور توســعهیافتهای بــه آن بــه عنــوان درآمــد نــگاه

ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ســایر صنایــع ماننــد ســیمانیها

نمیکنــد .چــرا کــه آثــار زیانبــار زیــادی ماننــد تــورم و کاهــش

کــه از نظــر برخــی از شــاخصها ماننــد درآمدزایــی ،ارزآوری و

اعتمــاد فعــاالن اقتصــادی بــه دولــت ،دارد و هزینههــای آن بیــش

گســتره فعالیــت در رتبههــای بعــدی قــرار داشــته و جــزو گــروه

از منافــع آن اســت.

دوم صنایــع محســوب میشــوند ،نــرخ ســوخت معــادل  ۱۰درصــد
قیمــت خــوراک پتروشــیمیها در بودجــه  ۱۴۰۰در نظــر گرفتــه

نکته چهارم

چهارمیــن نکتــه بحــث صــادرات یــا عــدم صــادرات محصــول

شــده بــود.

شــرکتهایی اســت کــه در بــورس کاال عرضــه دارنــد .در واقــع
نکته سوم

شــرکتهایی کــه در بــورس فعــال هســتند ،بــه طــور معمــول

نکتــه بعــدی در خصــوص ارز صادراتــی اســت ،ایــن ارز صادراتــی

بخشــی از محصــول خــود را صــادر میکننــد کــه میــزان و

درآمــد ارزی اصلــی دولــت محســوب میشــود .هــر چنــد در

چگونگــی آن از ســوی دولــت تعییــن میشــود .طبــق رویــه

بودجــه ســال آینــده نــرخ تســعیر ارز  ۲۳هــزارناموت پیشبینــی

دولــت شــرکتها بایــد در ابتــدا نیــاز داخــل و زنجیــره تولیــد در

شــده اســت ،ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه نــرخ ارز صادراتــی

شــرکتهای پاییندســتی را تامیــن کننــد و در صــورت وجــود

محاســبه جداگان ـهای دارد .صادرکننــدگان موظــف هســتند بخــش

مــازاد اجــازه صــادرات پیــدا میکننــد .بــا توجــه بــه اینکــه بــه

عمــده ارز حاصــل از صــادرات خــود را در

طــور معمــول دولــت قیمــت محصــوالت پایــه را

ســامانه نیمــا و بخــش دیگــر را در شــبکه

کنتــرل میکنــد تــا در بــازار قیمــت محصــوالت

صرافیهــا عرضــه کننــد و ایــن در حالــی

نهایــی کنتــرل شــود ،ایــن موضــوع بــرای

اســت کــه نر خهــای اعمالشــده در ســامانه

شــرکتهای تولیدکننــده و ســهامداران آنهــا

نیمــا و صرافیهــا ،نر خهــای ثابتــی نیســت

هیــچ نفعــی بــه همــراه نــدارد ،چــرا کــه از آنهــا

و بســته بــه شــرایط در حــال تغییــر اســت.

فرصــت صــادرات بخشــی از تولیداتشــان

بنابرایــن از هماکنــون نمیتــوان رقــم دقیــق

گرفتــه میشــود.

و ثابتــی بــرای ارز صادراتــی در نظــر گرفــت .در

حــال بایــد دیــد کــه سیاســت دولــت در ایــن

نــرخ نیمایــی اگــر ایــن ارز صادراتــی در ســال

امیدواریـــم که در ســـال

درآمــدی نخواهــد داشــت .شــرکتهای

هیچ تغییر نرخی نداشـــته

آینــده تغییــری نداشــته باشــد ،در واقــع دولت
حاضــر در بــورس کاال ارز حاصــل از صــادرات
خــود را بــه کشــور بازمیگرداننــد و در مســیر
تعیینشــده بــه دولــت میفروشــند و بابــت
آن ریــال دریافــت میکننــد.
بــا ایــن وجــود ،اینکــه بــه صــورت دقیــق
دولــت در ســال آینــده بــا چــه نرخــی ارز
صادراتــی شــرکت هــا را خریــداری میکنــد،
مشــخص نیســت .امیدواریــم کــه در ســال
آینــده ثبــات ارزی داشــته و هیــچ تغییــر

آینده ثبات ارزی داشـــته و

باشـــیم ،اما تجربه نشان
داده که همـــواره این نرخ

افزایشـــی بوده اســـت.

هر چند افزایـــش نرخ ارز
صادراتـــی به نفـــع دولت

اســـت اما در سطح کالن،

به زیـــان مصرفکنندگان
تمام میشـــود

نرخــی نداشــته باشــیم ،امــا تجربــه نشــان

خصــوص چگونــه اســت .بــه نظــر میرســد
اگــر بخواهیــم سیاســت بهینــهای اعمــال
کنیــم ،دولــت بایــد بــه شــرکتهایی کــه در
بــاالی زنجیرههــای تولیــد قــرار دارنــد ماننــد
شــرکتهای ســنگ آهنــی اجــازه بدهــد کــه
بخشــی از محصــول خــود را صــادر کننــد و
بخشــی را در بــازار داخــل عرضــه کننــد .بخشــی
کــه صــادر میکننــد بــه دلیــل اینکــه ارزآوری
دارد ،اگــر شــرکت دولتــی باشــد کــه بــه افزایــش
درآمدهــای ارزی دولــت میانجامــد و اگــر
خصوصــی باشــد بــه نفــع ســهامداران و مــردم
تمــام میشــود و بدیــن ترتیــب بــه ســمت
عدالــت حرکــت میکنیــم.

داده کــه همــواره ایــن نــرخ افزایشــی بــوده اســت .هــر چنــد
افزایــش نــرخ ارز صادراتــی بــه نفــع دولــت اســت و بــرای آن درآمد

نکته پنجم

ایجــاد میکنــد ،امــا در ســطح کالن ،بــه زیــان مصرفکننــدگان

نکتــه مهمــی کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه شــرکتهای

تمــام میشــود کــه بایــد کاالهــا را بــا قیمــت باالتــری خریــداری

تامینکننــده مــواد اولیــه اصلــی ،بایــد در کنــار صــادرات نیــاز ســایر

کننــد .بدیــن ترتیــب هرچنــد افزایــش نــرخ ارز صادراتــی بــرای

حلقههــای زنجیــره تولیــد در صنعــت خــود را نیــز تامیــن کننــد و

دولــت درآمــد اســت ،ولــی در واقعیــت درآمــد محســوب نمیشــود

شــرکتهای پاییندســتی ملــزم باشــند کــه وقتــی از مــواد اولیــه
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یاران ـهای اســتفاده میکننــد ،محصــول نهایــی خــود را نیــز بــا

صنایــع بــه صــورت رایــگان یــا بــا تخفیــف ،بــه جــای آورده

لحــاظ ایــن یارانــه قیمتگــذاری کننــد .ایــن در حالــی اســت

نقــدی ســرمایهگذاری کنــد .ایــن یکــی از موضوعاتــی اســت

کــه برخــی از شــرکتهای میانــه زنجیــره بــا وجــود اینکــه مــواد

کــه در بودجههــای ســنواتی کشــور مــا مغفــول مانــده اســت.

اولیــه خــود را یارانـهای و بــا قیمتــی پایینتــر از بــازار دریافــت

بــا ایــن طــرح دولــت میتوانــد از صنایــع مــورد نیــاز کشــور

میکننــد ،امــا بــا روشهــای مختلــف ،محصــول نهایــی خــود

حمایــت و در آنهــا ســرمایهگذاری کنــد.

را بــر اســاس قیمتهــای جهانــی قیمتگــذاری و بــه فــروش
میرســانند کــه ایــن اقــدام بــه زیــان مصرفکننــده نهایــی و

نکته هفتم

مــردم اســت .از ســوی دیگــر ایــن اقــدام شــرکتهایی کــه در

موضــوع دیگــری کــه در بودجــه بــه بــورس کاال ارتبــاط پیــدا

میانــه زنجیــره قــرار دارنــد بــه ضــرر شــرکتهای باالدســتی

میکنــد ،بحــث کنتــرل هزینــه تمامشــده مــواد عرضهشــده

و ســهامداران آنهــا تمــام میشــود .در ایــن مــوارد چــارهای

در بــورس کاالســت کــه بــه طــور عمــده شــامل شــرکتهایی

نیســت جــز اینکــه توزیــع مــواد اولیــه یارانــهای بــه صنایــع

میشــود کــه بــه صــورت ســهامی عــام ســهام آنهــا در بــورس

پاییندســتی را حــذف کنــد و بــه جــای آن بــا صــدور مجــوز

اوراق بهــادار عرضــه شــده اســت .دولــت وقتــی قیمــت

صــادرات بخشــی از مــواد اولیــه اصلــی توســط شــرکتهای

خــوراک را کنتــرل میکنــد درواقــع هزینههــا و در نهایــت

باالدســتی ارزآوری آنهــا را افزایــش دهــد و بــا ایــن درآمــد و

قیمــت تمامشــده شــرکتهای تولیدکننــده بورســی را نیــز

اختصــاص یارانــه خــاص در جهــت تنظیــم بــازار گام برداشــت.

کنتــرل و کاهــش میدهــد کــه در ســودآوری آنهــا تاثیــر دارد.

بــرای مثــال ،هماکنــون خودروســازان ،بخشــی از مــواد اولیــه

بدینترتیــب بــا ایــن کار عــاوه بــر بــورس کاال ،آثــار آن در

خــود هماننــد ورق را بــا قیمتهــای دســتوری و تعیینشــده

بــورس اوراق بهــادار از محــل افزایــش ســودآوری آنهــا نمایــان

دریافــت میکننــد امــا محصــول نهایــی یعنــی خــودرو را بــا

میشــود.

قیمــت بــازار بــه فــروش میرســانند .امــا بــه جــای اینکــه بــا
عرضــه ورق ارزان از صنعــت خــودرو حمایــت و ســعی کنیــم تــا

نکته هشتم

از افزایــش قیمــت آن در بــازار جلوگیــری کنیــم ،میتــوان از

نکتــه دیگــر ،تنظیمگــری و تعــادل در حجــم صــادرات بــرای

محــل درآمــد ارزی صــادرات ابتــدای زنجیــره ،ماننــد ســنگ

مــواد اولیــه و حجــم عرضــه در بــازار داخــل اســت کــه هــدف

آهــن امــکان واردات خــودرو بــا نــرخ مناســب را فراهــم کــرد

اصلــی بایــد تامیــن و رفــاه مصرفکننــده داخلــی باشــد کــه

تــا قیمــت در بــازار متعــادل شــود .در مقابــل خودروســاز بــدون

اگــر مــد نظــر قــرار گیــرد میتــوان شــاهد یــک بودجــه بــدون

هیــچ محدودیتــی میتوانــد مــواد اولیــه خــود را از داخــل یــا

نقــص در رابطــه بــا بــورس کاال بــود.

خــارج تامیــن و محصــول خــود را قیمتگــذاری کنــد.
نکته ششم

بحــث بعــدی ،یارانههــای دولتــی بــرای خــوراک یــا ســوخت
اســت بــه عنــوان ســرمایهگذاری در توســعه تولیــد .طــی
ســالهای گذشــته بــرای حمایــت از پیشــرفت پروژههــای
عمرانــی و راهســازی ،قیــر رایــگان عملیاتــی شــد .هرچنــد در
ابتــدا بــه دلیــل برخــی سوءاســتفادهها ایــن طــرح متوقــف
شــد ،امــا دوبــاره قــرار شــد تــا بــا نظــارت بیشــتری ایــن طــرح
ادامــه یابــد .در همیــن زمینــه میتــوان از ایــن الگــو بــرای
ســوخت و خوراکــی کــه در اختیــار دولــت قــرار دارد ،بهــره بــرد.
درواقــع دولــت بــه جــای تزریــق پــول ،از طریــق ســوخت و
خــوراک در طر حهــای تولیــدی و صنایــع ســرمایهگذاری کنــد.
هماکنــون بخــش عمــدهای از صنایــع و واحدهــای تولیــدی بــه
ســوخت و انــرژی و همچنیــن خــوراک نیــاز دارنــد .بــر همیــن
اســاس دولــت میتوانــد بــا تامیــن ســوخت و خــوراک
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عرضه بورسی ،محک شناسایی رانتیها و ضدرانتیها
بورس کاال طفل نابالغی نیست که نتوان تنظیم بازار را به آن سپرد
سـیاوش رضایی /بهزودی قرار اسـت ،قانون بازار سـرمایه پوسـتاندازی کند و نو شـود .قانونی که براسـاس اقتضائات گذشـته
نوشـته شـده بـود ،اکنـون و در زمـان اصالح این فرصـت را دارد تـا براسـاس نوینترین ابزارها و ظرفیتها نگاشـته شـود .یکی
از ایـن ظرفیتهـای مغفـول در قانـون فعلـی ،بورسهـای کاالیـی از جملـه بـورس کاال و انـرژی اسـت کـه بـه دلیـل ناآشـنایی
قانونگـذاران ،تقریبـا نادیـده گرفتـه شـده بـود .امـا اکنـون فعـاالن بـازار و کارشناسـان امیـد دارند تا براسـاس تجـارب  ۱۵سـاله فعالیت
بـورس کاال و صدهـا کاالیـی کـه در ایـن بـازار پذیرش شـده اسـت ،قانونگـذاران نقش و سـهم ویژهتری به ایـن بورس دهند تـا درنهایت
بـه یـک بـازار مدیریتشـده و آرام و فاصلـه گرفتـن از قیمتگذار یهـای دسـتوری ختـم شـود .در این زمینه سـعید ذوالفقاری ،کارشـناس
بـازار سـرمایه ،عضـو هیاتمدیـره کارگـزاری مهر اقتصـاد ایرانیان و مدیرعامل شـرکت سـرمایهگذاری افتخار سـهام ،اعتقـاد دارد که هرچند
نهـاد ناظـر بازارسـرمایه صاحـب نفـوذ چندانی برای تاثیرگـذاری در قانونگذاری نیسـت ،ولی عملکرد درخشـان و قابل قبول بـورس کاال در
سـالهای گذشـته باعـث میشـود تـا تدوینکننـدگان قانـون به صـورت ویژهتری بـه کارکردهـا و ظرفیتهـای بـورس کاال بپردازند.

اخیــرا نماینــدگان مجلــس تدویــن قانون جدیــد بازارســرمایه

را در دســتور کار خــود قــرارداده انــد ،بــه اعتقــاد شــما ،آیــا

میتــوان امیــدوار بــود کــه در ایــن قانــون جدیــد ،ســهم و نقــش

تدویــن میشــود و حــوزه تاثیرگــذاری بــورس بیشــتر مربــوط بــه
معامــات بــه خصــوص در بــازار اوراق بهــادار اســت.
برهمیــن اســاس ،مباحــث مهمــی ماننــد نرخگــذاری هــا

بــورس کاال بــه منظــور اصــاح ســاختارها بیشــتر شــود؟

در خــارج از بــورس تدویــن میشــود .بــرای مثــال فرمــول

قانــون جدیــد بــازار ســرمایه هماکنــون در مرحلــه پیشنویــس

قیمتگــذاری خــوراک واحدهــای پاالیشــی و پتروشــیمی در

و تدویــن اســت و همانگونــه کــه دســتاندرکاران اعــام

وزارت نفــت تعییــن میشــود و بــورس نقشــی در آن نــدارد.

کردهانــد ،هنــوز کامــل نشــده اســت .هرچنــد اعــام شــده اســت

درواقــع نقــش و تاثیرگــذاری بــورس در مســائل مربــوط بــه

کــه ایــن قانون بــا مشــورت و مشــارکت ذینفعان نهایــی خواهد

بازارهــای کاالیــی بــه دلیــل ذینفعــان بســیاری کــه دارد ،ناچیــز

شــد ،امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه ســازمان بــورس و اوراق

اســت.

بهــادار امــکان اثرگــذاری در چنیــن قانونــی را نــدارد .واقعیــت
ایــن اســت کــه بــورس بهتنهایــی قــادر نیســت تاثیــر زیــادی در

یعنــی جایــگاه بورسهــای کاالیــی در بازارســرمایه و

تدویــن ایــن قانــون داشــته باشــد .هماکنــون بخــش عمــدهای

اقتصــاد ایــران نادیــده گرفتــه میشــود؟

از مباحــث مربــوط بــه بــازار ســرمایه در دســتگاههای غیربورســی

خیــر ،بــا توجــه بــه نقــش و جایگاهــی کــه بورسهــای کاالیــی
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از جملــه بــورس کاال و انــرژی در اقتصــاد ایــران و بــازار ســرمایه پیــدا

بــورس کاال مقاومــت میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه اتفاقــی کــه

کردهانــد ،مــی تــوان امیــدوار بــود که ایــن دو بــورس جایــگاه ویژهای

در صنعــت ســیمان و ورود بــه بــورس کاال رخ داد ،میتوانــد بــرای

در قانــون جدید بازارســرمایه داشــته باشــند .در دورهای که قانــون بازار

تمــام صنایــع مثــل فــوالد ،ســنگ آهــن ،قنــد و شــکر و محصــوالت

ســرمایه فعلــی تدویــن و بــه تصویب رســید ،تجربــه قابــل توجهی از

کشــاورزی ماننــد زعفــران بیفتــد و بــازار ایــن محصــوالت اساســی

فعالیــت بورسهــای کاالیــی در ایــران وجــود نداشــت و بــه همیــن

هــم بــا ســازوکار عرضــه و تقاضــا و کشــف قیمــت ،مدیریــت شــود.

دلیــل ،بخــش عمــده قانــون بــه بــورس اوراق بهــادار اختصــاص

مخالفــان درخصــوص ســیمان میگفتنــد کــه بــازار ســیمان بــه دلیــل

داشــت .ولــی در شــرایط فعلــی کــه نزدیــک بــه  ۱۵ســال از فعالیــت

اینکــه منطقـهای اســت ،بــه هیــچ عنــوان قابلیت عرضــه و پذیــرش در

بــورس کاال در کشــور میگــذرد و در ایــن مــدت اتفاقــات بســیاری

بــورس کاال را نــدارد ،امــا پــس از اینکــه ایــن محصــول وارد بــورس کاال

در توســعه ایــن بــازار رخ داده اســت ،بــه طــور قطــع قانونگــذاران

شــد نشــان داد کــه بــه هیــچ عنــوان ایــن مقاومتهــا و مخالفتهــا

توجــه ویژهتــری بــه بــورس کاال خواهنــد داشــت.

درســت نبــود بــه طــوری کــه االن ســیمان در بیــن صنایــع بورســی
یکــی از بهتریــن و شــفافترین بازارهــا بــه حســاب میآیــد.

چــه ویژگــی بــورس کاال باعــث میشــود تــا قانونگــذاران بــه آن

توجــه ویــژهای کنند؟

واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر منطــق حکمفرمــا باشــد و اگــر کســی

بنابرایــن بــا ســازوکار بــورس میتــوان بــازار را بــه صــورت کامــل

مدیریــت کــرد؟

دنبــال رانــت و منفعــت شــخصی خود نباشــد،

اگــر تنظیــم بازارکاالیــی بــه ســازوکار بــورس کاال

بهتریــن روش بــرای تنظیــم بــازار و توقــف

ســپرده شــود ،مشــکالت فعلــی حــل خواهــد

قیمتگــذاری دســتوری ،ســپردن همــه کاالهــا

شــد ،عــاوه بــر اینکــه شــفافیت بــازار افزایــش

بــه بــورس کاالســت کــه نتیجــه آن آزادســازی

و رانــت و داللــی کاهــش خواهــد یافــت .بــرای

قیمتهاســت.

مثــال هماکنــون ،رانــت عظیمــی کــه در اوره مورد
مصــرف در کشــاورزی بــه دلیــل دونرخــی بــودن،

آیــا ایــن مزیــت بــورس کاال اثبــات شــده

ایجــاد شــده آنقــدر زیــاد اســت کــه بــا ســودآوری

اســت؟

بســیاری از صنایــع مــادر برابــری میکنــد .ایــن

اتفاقــی کــه در عرضــه کامــل ســیمان در بــورس

اتفاقـــی کـــه در صنعت

کاال قابلیــت ایــن را دارد تــا بــازار را متعــادل و آرام

کاال رخ داد ،میتوانـــد برای

کاال افتــاد ،بــه طــور کامــل نشــان داد کــه بــورس
کنــد و از ســوی دیگــر بــا کوتــاه کــردن دســت
دالالن ،رانــت را از بیــن ببــرد .بعــد از دوران توزیع
حوال ـهای ســیمان بــا ورود ســیمان بــه بــورس،
خریــداران و مــردم عــادی هــم میتواننــد بــه
صــورت آنالیــن ســیمان خریــداری کننــد .اتفــاق
مبارکــی کــه بــه طــور کامــل نشــان داد کــه
بــورسکاال ایــن ظرفیــت را دارد تــا روی تنظیــم
بــازار نقــش مهمــی داشــته باشــد.

ســـیمان و ورود به بورس

تمام صنایع مثـــل فوالد،
ســـنگ آهن ،قند و شـــکر

و محصوالت کشـــاورزی
ماننـــد زعفـــران بیفتد و
بـــازار ایـــن محصوالت

اساســـی هم با ســـازوکار

عرضه و تقاضا و کشـــف
قیمت ،مدیریت شـــود

چــه عاملــی باعــث شــده اســت تــا

اتفاقــی کــه بــرای ســیمان افتــاد بــرای ســایرکاالهای پایــه و

رانــت بهدلیــل قیمتگــذاری و دو نرخــی
بــودن ایــن محصــول ایجــاد شــده اســت .دالالن
میتواننــد بهراحتــی اوره را  ۳۰۰دالر خریــداری
کننــد و  ۸۰۰دالر در بــازار آزاد بفروشــند.
امــا اگــر ایــن محصــول وارد بــورس کاال شــود،
عــاوه بــر اینکــه فرآینــد عرضــه و تقاضــا و
معامــات شــفاف میشــود ،فروشــنده و خریــدار
هــم رضایــت کامــل خواهنــد داشــت.
بنابرایــن ،اگر مســئوالن عزم مهــار رانــت در بازارها
را دارنــد و مصمــم به کشــف قیمت واقعــی کاالها
هســتند بایــد همــه کاالهــا را بــه نظــام عرضــه
و تقاضــای بــازار ســرمایه بســپارند .هــر کــس
کــه در برابــر ایــن موضــوع مقاومــت میکنــد،

میتــوان تشــخییص داد کــه رانتخــوار اســت و منافــع شــخصی

اساســی هــم نیفتــد؟

دارد.تاکنــون حــدود  ۱۵ســال از فعالیــت بــورس کاال میگــذرد و در

متاســفانه هنــوز هــم دولــت بــا بخشــنامهها و مقرراتــی کــه ابــاغ

ایــن مــدت تجــارب بســیاری در ایــن زمینــه بــه دســت آورده و هیــچ

میکنــد ،بــه ســمت قیمتگــذاری دســتوری حرکــت میکنــد و

مشــکلی در زمینــه پذیــرش و عرضــه کاالهــا در ایــن بــازار وجــود

برخــی کاالهــای اساســی را در شــمول قیمتگــذاری قــرار میدهــد.

نــدارد .در واقــع بــورس کاال دیگــر طفــل نابالغــی نیســت کــه نتــوان

در کنــار دولــت بعضــی از ذینفعــان هــم در برابــر ورود کاالهــا بــه

تنظیــم بــازار را بــه آن ســپرد.
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قبضانبار،غریبآشنا

ضمانت کمیت یا کیفیت کاال در بازار معامالت آتی
هـدی عربـی /آذرمـاه  ۱۳۸۴بـود کـه «گواهـی سـپرده کاالیـی» به عنـوان ابـزار مالی قانـون بـازار اوراق بهـادار ،شناسـایی و
تصویـب شـد .از آن زمـان ،بورسهـای کاالیـی در ایـران ،ایـن قابلیـت را پیـدا کردنـد که از ایـن ابزار مالـی بهره بگیرنـد .اما
گواهـی سـپرده کاالیـی چیسـت؟ طبق تعریف بـورس کاالی ایـران ،اوراق بهـاداری که مویـد مالکیت دارنـده آن بر مقدار معینـی از کاال
اسـت ،گواهـی سـپرده کاالیـی نام دارد .این اوراق از پشـتوانهای به نـام «قبض انبار» برخوردار اسـت .در واقع میتـوان گفت قبض انبار،
اسـتانداردی اسـت که توسـط انبارهای مورد تایید بورس صادر میشـود .در واقع گواهی سـپرده کاالیی ،قبض انبار اسـت که از سـوی
انبـار صـادر میشـود .اگـر بـرای مثـال ،کشـاورزی محصولـش را به انبارهـای پذیرش بفرسـتد بایـد گواهی سـپرده کاالیی یا قبـض انبار
دریافـت کنـد .در مرحلـه بعد ،کشـاورز میتواند بـه یکی از کارگـزاران دارایی مجوز معاملات در بورس کاالی ایران مراجعـه کند و گواهی
سـپرده یـا همـان قبـض انبـار را ارائه دهد ،سـپس به ایـن طریق میتواند درخواسـت فـروش محصـول را در بورس کاالی ایـران مطرح
کنـد .نکتـه مهمتـر در مـورد ایـن گواهـی ،ایـن اسـت که امـکان تامین مالـی و دریافت تسـهیالت از نظـام بانکـی را هم به آن کشـاورز
میدهد .به این ترتیب گواهی سپرده کاالیی یا قبض انبار میتواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد.
قبض انبار چیست؟

میشــود .البتــه کاالهایــی کــه در قراردادهــای آتــی معاملــه

قبــض انبــار در حقیقــت ســندی اســت کــه در بــازار معامــات

یَشــوند ،اســتانداردهای کیفــی هــم دارنــد کــه قبــض انبــار
م 

آتــی بــرای ضمانــت کمیــت یــا کیفیــت یــک کاالی خــاص کــه

ضمانــت آن را تامیــن خواهــد کــرد.

در جایــی انبــار و نگـهداری شــده بــه کار مـیرود .قبــوض انبــار از
ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه بــه عنــوان ســند و مــدرک ،ثابــت

ورود کاالها به انبار

میکنــد کاال در انبــار اســت .بهعــاوه آنهــا نشــان میدهنــد

همــه کاالهایــی کــه بــرای تحویــل آتــی ،معاملــه میشــوند باید

کــه اســناد در ایــن زمینــه تاییــد شــده اســت .کاالهــا بــرای

مشــخصاتی داشــته باشــند کــه در قــرارداد هــم آمــده اســت .در

اینکــه در قراردادهــای آتــی معاملــه شــوند بایــد از کیفیــت

نهایــت همــه ایــن کاالهــا در انبــار نگهــداری میشــوند تــا موعد

اســتاندار ِد مشــخصی برخــوردار باشــند ،قبــض انبــار بــه نوعــی

تحویــل برســد .امــا تکلیــف مشــخصات کاالهــا چــه میشــود؟

تاییــد میکنــد کــه ایــن الزامــات بــرآورده شــده اســت.

یَرونــد ،مشــخصات آنهــا
وقتــی کاالهــای آتــی بــه انبــار م 
بررســی میشــود .بهعــاوه ،کاالهــای آتــی بایــد از گواهیهــا و

ـی
در واقــع میتــوان گفــت قبــض انبــار ،بــرای تحویــل فیزیکـ ِ
کاالیــی کــه در قراردادهــای آتــی معاملــه شــده ،نقشــی کلیــدی

مجوزهایــی هــم برخــوردار باشــد .همــه اینهــا هنــگام تحویــل بــه

دارد .قــرارداد آتــی در حقیقــت نوعــی معاملــه بــرای خریــد یــا

انبــار ،مشــخص میشــود .ویژگیهــای آنهــا هــم در انبــار بررســی

ـروش کاال یــا اوراق بــا قیمتــی از پیــش تعیینشــده در تاریــخ
فـ ِ

میشــود .بــرای مثــال طــا و مــس وقتــی وارد انبــار میشــود بایــد

مشــخصی در آینــده اســت .قراردادهــای آتــی در حقیقــت ابــزار

از وزن و کیفیــت مشــخصی برخــوردار باشــند .اینهــا جــزو مــواردی

مشــتقه هســتند و ارزش آنها وابســته بــه ارزش اوراق بهــادار ،کاال

اســت کــه پیــش از ورود بــه انبــار تعییــن خواهــد شــد .در ایــن

و امثــال اینهاســت .یعنــی بــه صــورت مســتقل ،ارزشــی ندارنــد.

مرحلــه ،قبــض انبــار بــه نوعــی همــه ایــن مــوارد را تاییــد میکنــد

انــواع مختلفــی از کاالهــای آتــی در بــازار وجــود دارد بــرای مثال

و بــه کاال مجــوز حمــل میدهــد.در پایــان میتــوان گفــت گواهــی

ذرت ،گنــدم ،نفــت ،طــا و نقــره ،جــزو کاالهایــی هســتند کــه

ســپرده کاالیــی یــا قبــض انبــار ،یکــی از ابزارهــای حیاتــی در بــورس

در دســته کاالهــای آتــی قــرار میگیرنــد .نکتــه مهــم در مــورد

کاال بــه شــمار میآیــد کــه بــه کمــک آن ،معامــات آتــی در شــرایط

قراردادهــای آتــی ایــن اســت کــه اســتانداردهای آن مشــخص

مطمئــن صــورت میگیــرد و مالــک کاال میتوانــد بــه پشــتوانه آن

میشــود یعنــی کمیــت و تاریــخ تحویــل آن از قبــل مشــخص

گواهــی ،از خدمــات و امکانــات بهرهمنــد شــود.
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صفر تا صد گواهی سپرده کاالیی

انبارهای بورس فقط کاالهای استاندارد را پذیرش می کنند
آرزو سـلطانی /اسـتفاده از گواهـی سـپرده کاالیی ،روشـی اسـت که به دلیـل معافیت مالیاتـی و مزایای قابل توجـه دیگری که
دارد مـورد اسـتقبال معاملهگـران قرار گرفته اسـت .این روش نه تنها ریسـک انبـارداری را برای معاملهگـران از بین میبرد بلکه
انبارهـای پذیرنـده کاال کـه از سـوی بورس معرفی میشـوند ،با پذیرش کاالهای اسـتاندارد ،ریسـک خرید کاالی بیکیفیـت را نیز کاهش
میدهنـد .معاملهگـران بـا اسـتفاده از برگههـای گواهـی کاالیـی بهراحتی فقـط با نقل و انتقـال یک برگه ،معاملات را صـورت داده و نه
به نقل و انتقال کاال نیاز دارند و نه پرداخت مالیات.
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه در ایــن بــاره بــه مــا

نهایــی گواهــی ســپرده کاالیــی تحویــل داده خواهــد شــد.

میگویــد :گواهــی ســپرده امــکان و تســهیلی اســت کــه

در خــال ایــن مــدت زمانــی نیــز هــر مشــتری کــه بخواهــد

بــورس کاال بــرای انجــام معامــات کاالیــی ارائــه میدهــد.

کاال را تحویــل بگیــرد میتوانــد بــا ارائــه گواهــی صادرشــده،

در ایــن روش یــک مــدرک معتبــری را بــا تضمیــن بــورس

محصــول مــورد معاملــه را از انبــار بــورس بگیــرد.

بــه خریــدار ارائــه میدهنــد کــه بــا اســتفاده از آن امــکان
انجــام معاملــه فراهــم میشــود.

ورود کاالهای غیراستاندارد ممنوع

او تاکیــد کــرد :یکــی از مزیتهــای مهــم ایــن روش،
معامله یک برگ کاغذ به جای محموله های بزرگ کاال

اطمینــان از کیفیــت کاالســت .بــا توجــه بــه آنکــه

علیرضــا ســلیمانی عنــوان کــرد :در ابتــدا بــورس انبارهایــی

انبارهــای مشخصشــده بــورس ،تنهــا کاالی بــا اســتاندارد

مشــخص میکنــد تــا تولیدکننــدگان عمــده ،کاالهــای خــود

مشخصشــده را پذیــرش میکننــد؛ معاملهگــران مــی

را بــه انبارهــای معرفیشــده بــورس تحویــل دهنــد .ســپس

تواننــد از کیفیــت محصــوالت اطمینــان خاطر داشــته باشــند.

بــا دریافــت مبلــغ ناچیــزی بــه عنــوان هزینــه انبــارداری،

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه تصریــح کــرد :در معامــات

گواهــی ســپرده کاالیــی صــادر میشــود و فــرد میتوانــد

عــادی ،خریــدار بــرای اطمینــان از کیفیــت کاال شــاید نیــاز

گواهــی مزبــور را در بــورس مــورد معاملــه قــرار دهــد .در

داشــته باشــد محصــول را ببینــد امــا در ایــن نــوع از معامالت

اینجــا دیگــر نیــازی نیســت افــراد خودشــان محصــوالت را

نگرانیهــا حــذف میشــود و خریــدار مطمئــن خواهــد بــود

انبــار کننــد و ایــن کار توســط بــورس انجــام میشــود و

کــه کاالیــی کــه خریــداری میکنــد از کیفیــت الزم برخــوردار

معامــات بهراحتــی و فقــط بــر اســاس بــرگ صادرشــده

اســت .چــرا کــه اگــر کمــی از اســتانداردهای تعریفشــده

گواهــی ســپرده صــورت میگیــرد .او توضیــح داد :ایــن

عــدول کــرده باشــند؛ انبــار معرفیشــده بــورس آن کاال را

معاملــه یــا بــه شــکل الکترونیکــی انجــام میشــود یــا

پذیــرش نمیکنــد .ســلیمانی در ادامــه گفــت :مزیــت مهــم

دســتی .امــا تــا مرحلــه تحویــل کاال میتــوان تنهــا ایــن

دیگــری کــه گواهــی ســپرده دارد معافیــت مالیاتــی اســت.

برگــه را مــورد معاملــه قــرار داد و نیــازی بــه نقــل و انتقــال

افــرادی کــه روی گواهــی ســپرده معاملــه انجــام میدهنــد

محمولههــای بــزرگ کاالیــی نیست.ســلیمانی بیــان

موظــف بــه پرداخــت هیــچ مالیاتــی نیســتند .در واقــع بــا

کــرد :کاالهــا معمــوال براســاس نــوع جنــس میتوانــد از

توافقــی کــه بیــن بــورس کاال و ســازمان مالیاتــی صــورت

یــک ســال تــا دو ســال در انبارهــا نگهــداری شــود .اغلــب

گرفتــه اســت ،مالیــات تنهــا روی محمولــه تحویلــی گرفتــه

سررســیدها نیــز یکســاله تعریــف میشــود و بــا پایــان

میشــود و ســایر معامــات روی برگــه معامالتــی بــدون

مهلــت انبــارداری ،کاالهــا بــه مشــتری یــا همــان دارنــده

اخــذ هیچگونــه مالیاتــی انجــام خواهــد شــد.
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روزگار بهاری سیمانیها با گواهی سپرده
عرضه بورسی سیمان به شفاف شدن بازار و واقعیشدن قیمتها کمک کرد
فرزانـه تهرانـی /اسـتفاده از گواهی سـپرده در معامالت سـیمان شـفافیت بـازار این کاال را افزایش داد و سـطح اسـتاندارد کاالی
عرضهشـده را ارتقـا داده اسـت .بـا توجه به تعیین اسـتاندارد بـرای محصوالت عرضهشـده در بورس ،محصوالتی که با اسـتفاده
از ابزار گواهی سپرده در بورس عرضه میشوند ،از این امتیاز ویژه بهرهمند هستند.
عضـو انجمـن سـیمان کشـور تاکید کـرد :عرضه سـیمان در بورس سـطح کیفیـت محصوالت عرضهشـده را باال بـرد .محمدرضا احسـانفر
بیـان کـرد :از آنجـا کـه بورس برای پذیرش محصوالت ،سـطحی از اسـتاندارد را تعریف میکنـد از این رو ،محصوالت عرضه شـده در بورس
در سـطح مطلوبتـری از کیفیـت قـرار گرفتـه اسـت .او به ابزارهـای موجود در بورس اشـاره کرد و گفت :گواهی سـپرده سـیمان ،امتیازات
ویـژهای دارد کـه ارتقا کیفیت یکی از آنهاسـت.
به عقیده احسـانفر ،با اسـتفاده از گواهی سـپرده سیسـتم کشـف قیمت سـیمان به صورت شـفافی اجرا میشـود و خریداران در فضایی
سـالم در معاملات رقابـت میکننـد .او اظهـار کـرد :گواهی سـپرده انجام معامالت سـیمان را بسـیار راحت کـرده و معاملهگـران بهراحتی
میتواننـد بـا یـک برگـه ،خریـد و فـروش را انجام دهند.احسـانفر تاکید کـرد :ایـن اوراق همچنین میتواند بـه عنوان یک سـرمایهگذاری
از سـوی مشـتریان قلمداد شود.

قیمت سیمان اصالح شد

زیــان میدیدنــد .او بــا بیــان اینکــه بهــای امــروز ســیمان با

رئیــس هیاتمدیــره انجمــن ســیمان زابــل بــا اشــاره

هزینــه تمامشــده ایــن محصــول برابــری میکنــد ،متذکــر

بــه فشــار قیمتهــای دســتوری بــر محصــول ســیمان

شــد :پــس از عرضــه ســیمان در بــورس کاال قیمتهــا

در ســالهای گذشــته خاطرنشــان کــرد :آنچــه مســلم

رقابتــی شــد و نظــام دســتوری قیمــت از بیــن رفــت .لــذا

اســت قیمتهــای تعریفشــده بــرای ســیمان ،در

آنچــه در بــازار عرضــه میشــود بــا رقابــت ســالم و شــفافی

ســالهای گذشــته مطابــق بــا قیمــت واقعــی ایــن کاال

کــه صــورت میگیــرد تعییــن قیمــت میشــود.

نبــود و تولدکننــدگان ایــن حــوزه تحــت فشــار قیمتــی

او بــا بیــان اینکــه در  ۱۰ســال گذشــته ،قیمــت ســیمان از
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تــورم بهشــدت جــا مانــده بــود ،ادامــه داد :نفــع ایــن نــرخ

نشــود چــه اتفاقــی در بــازار رخ میدهــد ،گفــت :در ایــن

یاران ـهای و جامانــده از تــورم قاعدتــا بایــد بــه مصرفکننــدگان

صــورت مــا ناگزیــر هســتیم بــا قیمتهــای مصــوب دولتــی

میرســید حــال آنکــه میبینیــم ایــن رانــت بهعــدهای واســطه

محصــول را بفروشــیم و زیــان کنیــم کــه بــه دنبــال ایــن اتفــاق

کــه نــه در بخــش تولیــد فعالیــت داشــتند و نــه مصرفکننــده

برخــی از تولیدکننــدگان کوچکتــر و ضعیفتــر ممکــن اســت

واقعــی بودنــد؛ رســیده اســت.

قــادر بــه ادامــه نباشــند.

احســانفر اذعــان کــرد :تجربــه ایــن ســالها در خصــوص

احســانفر بــا اشــاره بــه اینکــه ای کاش زیــان تولیدکننــدگان

دخالتهــای قیمتــی نشــان میدهــد کــه اجبــار بــه پاییــن

نفــع مصرفکننــدگان را بــه دنبــال داشــت ،عنــوان کــرد:

نــگاه داشــتن قیمتهــا باعــث شــده؛ بســیاری از تولیدکننــدگان

متاســفانه هیــچگاه یارانههــای قیمتــی بــه مصرفکننــده

از چرخــه تولیــد خــارج شــوند .در عیــن حــال ایــن فنــر فشــرده

نرســیده و در بیــن راه ،دالالن ایــن ســودهای کالن را از آن خــود

قیمتــی از یــک جایــی بــه بعــد رهــا شــده و ناگهــان جهــش

کردهانــد .بــر ایــن اســاس منطــق حکــم میکنــد کــه ســیمان

قیمتــی ایجــاد میکنــد کــه باعــث گالیــه مصرفکننــدگان

در یــک بــازار شــفاف و آزاد عرضــه شــود؛ یعنــی قیمتهــا

میشــود.

مطابــق عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود .او افــزود :پیــش از ایــن
ســیمان از در کارخانــه تــا خردهفروشــیها چندیــن دســت

عرضه بورسی ،راه نجات صنعت سیمان

میچرخیــد و همیــن باعــث رشــد قیمــت آن میشــد .امــا

او بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن بیــن

در بــورس تمــام واســطهها حــذف میشــوند

واســطهها همیشــه منتفــع بودنــد

و کاال مســتقیم بــه مصرفکننــده میرســد.

خاطرنشــان کــرد :بــرای رســیدن بــه

لــذا مصرفکننــدگان نیــز بایــد از ایــن اتفــاق

یــک تعــادل در بــازار و دور شــدن بــازار از

اســتقبال کننــد.

رانتهــای موجــود راهــی جــز ورود بــه
گواهــی ســپرده ،ابــزاری مطمئــن بــرای

بــورس نداشــتیم.
بــه گفتــه عضــو هیاتمدیــره انجمــن

معاملــه

ســیمان کشــور امــروز هزینــه حمــل بــه

ایــن فعــال حــوزه ســیمان توضیــح داد:

انــدازهای افزایــش پیــدا کــرده کــه گاه در

اســتفاده از گواهــی ســپرده ،ابــزاری مطمئــن

برخــی مســیرها بهــای حمــل از بهــای خــود

امروز با اســـتفاده از گواهی

کاال بیشــتر میشــود .حــال آنکــه پیشتــر

ســـپرده ،معاملهگـــران از

تمامشــده ســیمان بــود.

معاف هســـتند و این یک

هزینــه حمــل تنهــا  ۲۰درصــد هزینــه
بــه اعتقــاد او ایــن مســاله بــه دلیــل
دخالتهــای ناثوابــی بــه وجــود آمــده
کــه در قیمتگذار یهــای دولتــی شــاهد
بود هایــم.
بــورس میتوانــد بــازار را از تکانههــای

پرداخـــت مالیـــات نیز

امتیاز مهم بـــرای افرادی

اســـت کـــه میخواهند

ســـرمایهگذاری مطمئن و

ســـوددهی در بازار کاالیی
داشـــته باشند.

بــرای معاملهگــران ســیمان اســت .شــاید در
ابتــدای ورود بــه بــازار ،معاملهگــران آشــنایی
زیــادی بــا بــورس و ابزارهــای آن نداشــتند.
ایــن مســاله آنهــا را از معاملــه در ایــن اتــاق
شیشـهای میترســاند .از ســوی دیگــر برخــی
کارگزار یهــا بــه دلیــل کوچــک بــودن حجــم
معامــات ســیمان و خــرد بــودن آن ،تمایلــی
بــه ورود بــه حــوزه ســیمان نداشــتند امــا
رفتهرفتــه هــم فعــاالن حــوزه ســیمان بــا
ایــن بــازار و ابزارهــای مدرن آن آشــنا شــدند

شــدید دور کنــد

و هــم کارگزار یهــا ،شــروع بــه انجــام

احســانفر تصریــح کــرد :عرضــه در بــورس

معامــات ســیمان کردند.عضــو انجمــن

توانســت بــه شــفاف شــدن بــازار و واقعیشــدن قیمتهــا

ســیمان کشــور بــا اشــاره بــه معافیــت مالیاتــی گواهــی

کمــک کنــد .بــورس بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه در اختیــار

ســپرده تاکیــد کــرد :امــروز بــا اســتفاده از گواهــی ســپرده،

دارد میتوانــد در بلندمــدت و بــا گســتردهتر شــدن عرضــه و

معاملهگــران از پرداخــت مالیــات نیــز معــاف هســتند و

تقاضــا ،بــازار را از تکانههــای شــدیدی کــه ذکــر شــد دور نــگاه

ایــن یــک امتیــاز مهــم بــرای افــرادی اســت کــه میخواهنــد

دارد.

ســرمایهگذاری مطمئــن و ســوددهی در بــازار کاالیــی

او بــا طــرح ایــن پرســش کــه اگــر ســیمان در بــورس عرضــه

داشته باشند.
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قبضانبار،بلیتتوسعهاقتصادی
آنچه باید از مزیتهای گواهی ســپرده کاالیی بدانید

علـی معلمـی /اقتصادهـای توسـعهیافته از هـر ابزار مالی بـرای بهبود و توسـعه بهره میگیرند .یکـی از این ابزارهـا ،قبض انبار
و گواهـی سـپرده کاالیـی اسـت کـه میتواند هـم نقـش ضمانتکننـده را در اقتصاد ایفـا کند و هـم مزیتهای اقتصـادی به
همراه خواهد داشـت.
قبــض انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی میتوانــد ابــزاری ســودمند

کاری کشــاورز را ایفــا میکنــد .در چنیــن
نوعــی نقــش ســرمایه
ِ

بــرای توســعه اقتصــادی باشــد .بســیاری از دولتهــا تــاش

شــرایطی ،الزم نیســت کشــاورز در اولیــن فرصــت ،محصولــش را

میکننــد محدودیتهــا و موانــع بهرهگیــری از قبــض انبــار

بفروشــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه بســیاری از کشــاورزان ،از

را از میــان بردارنــد تــا بتواننــد از مزایــای آن بهرهمنــد شــوند.

چنیــن گزین ـهای اســتقبال میکنند.یکــی دیگــر از مزایــای قبــض

نخســتین محدودیــت در مســیر توســعه قبــض انبــار ایــن اســت

انبــار ایــن اســت کــه نقــش وثیقــه را بــرای بانکهــا ایفــا

کــه معمــوال بخــش خصوصــی انگیــزه کافــی بــرای ورود بــه آن را

میکنــد و بــه آنهــا اطمینــان میدهــد بــرای مثــال کشــاورزان

نــدارد .در واقــع بخــش خصوصــی معتقــد اســت دولــت در ایــن

در زمــان مقــرر ،محصــوالت خــود را میرســانند .عــاوه بــر آن،

زمینــه مداخلــه باالیــی دارد و بــه همیــن خاطــر مانــع از توســعه

کشــاورزان میتواننــد از قبــض انبــار بــه عنــوان ابــزاری بــرای

میشــود .بــه همیــن خاطــر اســت کــه بخــش خصوصــی تمایلی

تامیــن مالــی بهــره بگیرنــد تــا تولیــد خــود را افزایــش دهنــد.

بــه ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه نــدارد و ترجیــح میدهــد در

در بســیاری از کشــورها ،برخــورداری از قبــض انبــار یــا گواهــی

بخشــی ســرمایهگذاری کنــد کــه ســوددهی بیشــتری برایــش بــه

ســپرده کاالیــی بــرای دریافــت وام ،کفایــت میکنــد .بــه ایــن

همــراه مـیآورد .کمبــود قوانیــن مناســب در ایــن زمینــه از دیگــر

ترتیــب از مهمتریــن مزایــای قبــض انبــار ایــن اســت کــه بــه

محدودیتهایــی اســت کــه در ایــن عرصــه مشــکالتی را ایجــاد

تامیــن مالــی کمــک میکنــد.

میکنــد .قوانیــن بایــد پشــتوانه قبــض انبــار و گواهــی ســپرده

قبــض انبــار بــرای تقویــت رقابــت هــم موثــر اســت .از آنجــا کــه

کاالیــی باشــند .امــا اگــر ایــن محدودیتهــا و موانــع از میــان

بــه کمــک قبــض انبــار میتــوان در بازارهــای پیــش رو ،پــول نقــد

برداشــته شــوند ،میتــوان از مزایــای قبــض انبــار بهرهمنــد شــد.

ایجــاد کــرد ،فضــا بــرای رقابــت هــم ایجــاد خواهــد شــد .در واقع
میتــوان گفــت پایــه و زمینـهای بــرای معاملــه کاال ایجــاد شــده

مزایای قبض انبار

کــه پــول نقــد را وارد بــازار میکنــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه

غلبــه بــر موانــع و محدودیتهــا و همچنیــن بهبــود نظــام

میگوینــد بــه تقویــت رقابــت هــم کمــک خواهــد کرد.امــا شــاید

قبــض انبــار میتوانــد مزایایــی بــرای توســعه اقتصــادی داشــته

مهمتریــن مزیــت قبــض انبــار ایــن باشــد کــه میتوانــد نقــش

باشــد .در واقــع هــر پیشــرفتی در ایــن زمینــه میتوانــد بــه

آژانسهــای دولتــی را دســتکم در تجــارت کشــاورزی کاهــش

نفــع اقتصــاد تمــام شود.نخســتین مزیــت قبــض انبــار ایــن

دهــد .دخالتهــای دولتــی در نظــام کشــاورزی میتوانــد مانــع

اســت کــه کشــاورزان میتواننــد محصــوالت خــود را خــارج

از توســعه ایــن بخــش شــود .امــا بــا مــواردی نظیــر قبــض

از زمــان برداشــت محصــول بفروشــند .در واقــع بســیاری از

انبــار میتــوان بســتری بــرای توســعه کشــاورزی فراهــم کــرد.

محصــوالت کشــاورزی ،بایــد ســر موعــد فروختــه شــوند در

در نهایــت قبــض انبــار میتوانــد نقــش ضمانــت را در اقتصــاد

غیــر ایــن صــورت ،فاســد میشــوند .در ایــن شــرایط ،فــروش

کشــاورزی ایفــا کنــد و بــه اعتمادســازی کمــک کند.البتــه بــرای

ـوری محصــول بســیار دشــوار اســت .امــا وقتــی معاملــه در
فـ ِ

اینکــه مزایــای قبــض انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی بــه جریــان

قالــب قــرارداد آتــی صــورت بگیــرد ،کشــاورز میتوانــد از طریــق

بیفتــد ،بایــد نظامــی یکپارچــه در اقتصــاد وجــود داشــته باشــد

قبــض انبــار محصولــش را بفروشــد .در واقــع ایــن قبــض انبــار به

تــا همــه بخشهــا بتواننــد از ایــن مزیتهــا برخــوردار شــوند.
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معاف از مالیات  ،رها از جابهجایی کاال
ابزاری برای معامالت غیرحضوری و راحت

نـگار فارسـیانی /اغلـب ،بـورس کاال را بـا معاملات حضوری آن میشناسـند و ایـن گمان که تمامـی معامالت در بـورس کاال
بـه صـورت حضـوری اسـت؛ دیدگاهـی رایج اسـت .اما این بـازار شـفاف و مـدرن ابزارهایی دارد کـه میتواند نـوع معامالت
را از حضـوری بـه غیرحضـوری تبدیـل کنـد .یـک کارشـناس بـازار سـرمایه با بیـان اینکـه بـورس کاال از ابزارهای مـدرن و متنوعـی بهره
میبـرد تاکیـد کـرد :بـورس کاال ابزارهایـی ماننـد قراردادهای مشـتقه و گواهـی اوراق سـپرده کاالیی دارد کـه در آن امتیـازات ویژهای به
معاملهگـران میدهـد.
ابهامات مالیاتی گواهی اوراق سپرده کاالیی برطرف شد

معاملهگران از جابهجایی کاالها معافند

جــواد عشــقینژاد اظهــار کــرد :یکــی از مهمتریــن امتیازاتــی

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه توضیــح داد :روش کار بــه این

کــه ابــزار گواهــی ســپرده دارد؛ بهرهمنــدی از معافیــت مالیاتــی

صــورت اســت کــه ابتــدا بــورس کاال یک انبــار بــرای پذیرش

اســت .در ابتــدا وقتــی بــورس کاال تصمیم

کاال بــه عرضهکننــده معرفــی میکنــد

بــه اســتفاده از ایــن ابــزار گرفــت؛ نحــوه

و پــس از تحویــل کاال ،انبــار بــورس،

پرداخــت مالیــات و میــزان و چگونگــی

برگــهای در برابــر کاالی تحویلگرفتــه بــه

آن روشــن نبــود .پــس از مذاکراتــی کــه

تولیدکننــده میدهــد .آن فــرد ،میتوانــد

بــورس و ســازمان مالیاتــی داشــتند امــا

برگــه مزبــور را بــه نمایندگــی از کاال در بــازار

بعــد از مدتــی ،ابهامــات مالیاتــی در ایــن

معاملــه کنــد .عشــقینژاد اضافــه کــرد :بــا

حــوزه برطــرف شــد.او افــزود :بــر اســاس

ایــن تعریــف  ،نیــازی بــه نقــل و انتقــال

اعــام ســازمان مالیاتــی ،در تمامــی

و جابهجایــی کاال نیســت و بهراحتــی

مراحــل معامــات ،گواهــی ســپرده کاالیی

میتــوان برگــه مزبــور را خریــد و فــروش

از مالیــات معــاف خواهــد بــود و تنهــا در
مرحلــه انتهایــی و تحویــل بــار ،مالیــات
اخــذ میشــود .بنابرایــن اســتفاده از
گواهــی ســپرده کاالیــی یــک روش
ســرمایهگذاری بــدون مالیــات محســوب
میشــود کــه ســهولت فراوانــی نســبت
بــه روشهــای دیگــر دارد.
دسترسی تولیدکنندگان خرد به بازار
عشــقینژاد تاکیــد کــرد :ایــن روش
همچنیــن بــرای ورود معاملهگــران

ایـــن روش همچنین برای

ورود معاملهگـــران خردتر
روش مناســـبی است .در

واقع با اســـتفاده از گواهی
ســـپرده کاالیی دسترسی

بســـیاری از تولیدکنندگان
خـــرد بـــه بـــازار فراهم

میشـــود بهویـــژه این

امکان در حـــوزه کاالهای
کشـــاورزی فراهم است

خردتــر روش مناســبی اســت .در واقــع

کــرد.
او عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایطی کــه
گواهــی ســپرده دارد ،عمومــا بــه عنــوان
یــک روش ســرمایهگذاری نیــز معرفــی
میشــود .فــرد ســرمایهگذار بــدون آنکــه
نیــاز بــه انبــار کــردن و حملونقــل بــار
داشــته باشــد؛ بــا یــک برگــه میتوانــد
صاحــب کاال شــود و حــدود یــک ســال
کاالی خــود را تــا سررســید اوراق در انبــار
بــورس نــگاه دارد و ســپس در موعــد
سررســید ،کاال را تحویــل گرفتــه و در بــازار
بفروشــد.

بــا اســتفاده از گواهــی ســپرده کاالیــی دسترســی بســیاری

عشــقینژاد بــا بیــان اینکــه ایــن روش یــک حســن بــزرگ

از تولیدکننــدگان خــرد بــه بــازار فراهــم میشــود بهویــژه

دیگــر نیــز دارد ،گفــت :در گواهــی اوراق ســپرده کاالیــی

ایــن امــکان در حــوزه کاالهــای کشــاورزی فراهــم اســت.

بــا توجــه بــه پذیــرش کاال از ســوی انبارهــای بــورس ،در

او گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه معاملــه در بازارهــای فیزیکــی

کیفیــت و داشــتن اســتاندارد محمولههــا دقــت الزم

زمانبــر اســت و پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد؛

صــورت میگیــرد و خریــدار میتوانــد از ایــن لحــاظ

روش گواهــی ســپرده راهــی ســاده بــرای معاملــه کاالیــی

نســبت بــه بــاری کــه خریــداری میکنــد ،اطمینــان کامــل

محســوب میشــود.

داشــته باشــد.
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اندرون انبارها درجهان

بازخوانی تجربه چند کشور در اجرای نظام قبض انبار
نسـیم بنایی /نظام قبض انبار و گواهی سـپرده کاالیی جزو مواردی اسـت که کشـورها را در زمینه تجارت کاال از یکدیگر متمایز
میکنـد .برخـی کشـورها مثـل کامرون ،نیجریه و لهسـتان از نظام مشـخصی در ایـن زمینه برخوردار نیسـتند .امـا برخی دیگر،
نظامـی را بـه عنـوان نظـام قبـض انبار طراحـی کردهاند .بانـک جهانـی و فائو جزو نهادهـای بینالمللـی مسـئول در این زمینه
هسـتند کـه نظامهـای مختلـف را بررسـی میکند .برخـی از نظامهای مطـرح در زمینه گواهی سـپرده کاالیی و قبـض انبـار در ادامه آورده
شده است.
بلغارستان

زمینــه اســت .ایــن کشــور در ســال  ۲۰۱۷کمتریــن رتبــه را در

برتریــن نظــام قبــض انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی در ســال

ایــن زمینــه در عرصــه جهانــی کســب کــرده اســت .البتــه در

 ۲۰۰۹مربــوط بــه بلغارســتان بــود .فائــو بررس ـیهایی در ایــن

ســال  ۲۰۱۸اصالحاتــی در ایــن بــاره در مــاالوی صــورت گرفــت

زمینــه انجــام داده و در گزارشــی نظــام قبــض انبــار را بــه یکی از

کــه وضعیــت را بهبــود بخشــید .بخشــی از اصالحــات ،بــر

پیشــرفتهترینها در جهــان معرفــی کــرده اســت .البتــه پــس

اســاس کمکهــای بانــک جهانــی در مــاالوی صــورت گرفتــه

از ســال  ۲۰۰۹و بهویــژه در ســال  ۲۰۱۵تحوالتــی در قوانیــن

اســت.توصیههای فنــی و تغییــر فرآیندهــا در نظــام قبــض

بلغارســتان صــورت گرفــت کــه روی نظــام قبــض انبــار در ایــن

انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه

کشــور هــم اثــر گذاشــت .بــا ایــن حــال ،بلغارســتان همیــن

بــه کمــک بانــک جهانــی در مــاالوی صــورت گرفتــه اســت.

حــاال هــم بــه حداقلیتریــن الزامــات در نظــام قبــض انبــار نیــاز

در واقــع اصالحــات در قالــب قوانیــن تکمیلــی اعمــال شــدند

دارد و بــه همیــن خاطــر از شــرایط مطلوبــی در ایــن زمینــه

تــا وضعیــت را بهبــود ببخشــند .بخشــی از ایــن اصالحــات

برخــوردار اســت .البتــه کمبــود نظــارت میتوانــد بحرانهایــی

براســاس کدهایــی صورتگرفتــه کــه در آمریــکا مــورد اســتفاده

را ایجــاد کنــد.

قــرار میگیرنــد.
نکتــه مهمــی کــه نظــام قبــض انبــار مــاالوی را دچــار مشــکل

ماالوی

کــرده ،ایــن اســت کــه بخــش یــا آژانــس مشــخصی در

برخــی کشــورها عملکــرد ضعیفــی در رابطــه بــا قبــض انبــار

دولــت ،مســئولیت رســیدگی بــه قبــض انبــار را بــر عهــده

و گواهــی ســپرده کاالیــی دارنــد .بــر اســاس شــاخص بانــک

نــدارد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه هــر کســی بــه صــورت

جهانــی ،کشــور مــاالوی یکــی از ضعیفتریــن کشــورها در ایــن

انفــرادی در ایــن نظــام فعالیــت میکنــد امــا ناظــر مشــخصی
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وجود نــدارد و در نتیجــه مشــکالتی بــه وجــود میآیــد .بــه

کاالیــی را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کردنــد .ایــن امــر بــه

ایــن ترتیــب بایــد مکانیــزم مشــخصی در ایــن زمینــه داشــت تــا

ســادگی وضعیــت نظــام قبــض انبــار را در ایــن کشــور ایــدهآل

مشــکل ایجــاد نشــود.

کــرده اســت .عمدهتریــن کاربــرد قبــض انبــار در مکزیــک هــم
بــه کاالهــای کشــاورزی مربــوط میشــود .در ایــن کشــور ،وزارت

فیلیپین
نظــام قبــض انبــار در فیلیپیــن بــر مبنــای کاغــذ اســت امــا کاغــذی

اقتصــاد مســئولیت رســیدگی بــه مباحــث مربــوط بــه قبــض
انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی را بــر عهــده دارد.

بــودن منجــر به کاهــش کیفیت و اســتانداردهای آن نشــده اســت.
بانــک جهانــی هــم بــه نظــام قبــض انبــار ایــن کشــور از  ،۵امتیــاز

امارات متحده عربی

 ۴/۵را داده اســت .امــا فائــو در بررســیهای خــود گفتــه نظــام

امــارات متحــده عربــی هــم از نظــام قبــض انبــار کاغــذی

قبــض انبــار ایــن کشــور از مــد افتــاده و قدیمــی اســت و شــامل

برخــوردار اســت ،هــم الکترونیکــی .البتــه اصــوال قبــض انبــار

برخــی از قوانیــن دســتوپاگیر میشــود .ایــن چهارچوبهــای

کاغــذی از اعتبــار کمتــری برخــوردار اســت و قبــض انبــار

قانونــی ،فرآینــد کار را بــرای اهالــی کســبوکار پیچیــده میکنــد.

یــا گواهــی ســپرده کاالیــی کــه الکترونیکــی باشــد یعنــی

بــه همیــن خاطــر امتیــاز ایــن کشــور را پاییــن مـیآورد .انتقــادات

نظارتهــای جدیتــری روی آن صــورت گرفتــه اســت.

فائــو باعــث شــده مســئوالن در فیلیپیــن بــه دنبــال اصــاح قوانین

البتــه نظــام قبــض انبــار الکترونیکــی را بخــش خصوصــی در

در ایــن کشــور باشــند.

امــارات متحــده عربــی مدیریــت میکنــد .ناگفتــه نمانــد کــه
طبــق آمــار و اطالعــات بــه دســت آمــده ،نظــام قبــض انبــار

فرانسه

الکترونیکــی بیشــتر بــرای فلــزات و پالســتیک کاربــرد دارد و در

فرانســه یکــی از قدیمیتریــن کشــورها در زمینــه قوانیــن

رابطــه بــا کاالهــای کشــاورزی ،کمتــر از آن اســتفاده میشــود.

مربــوط بــه نظــام قبــض انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی اســت.

انبــار
بهعــاوه ،کســانیکه میخواهنــد وارد نظــام قبــض
ِ
الکترونیکــی شــوند بایــد از اســتانداردهای مشــخصی برخــوردار

کــرده اســت .دلیــل اصلــی وضــع قانــون در آن زمــان ،بــروز

باشــند .در غیــر ایــن صــورت نمیتواننــد بــه پلتفرمهــای مــورد

بحرانهــای تجــاری و صنعتــی در ایــن کشــور بــود .بســیاری از

نظــر دسترســی پیــدا کننــد .قبــض انبــار الکترونیکــی در امــارات

تولیدکننــدگان و خردهفروشهــا ،حجــم باالیــی کاال در اختیــار

متحــده عربــی تــا حــدود زیــادی وضعیــت کاال را بــرای تجــارت

ایــن کشــور قوانیــن خــود را در ایــن زمینــه در ســال  ۱۸۴۸وضع

داشــتند کــه نمیتوانســتند آن را بفروشــند .دولــت تصمیــم

مشــخص میکند.بــه صــورت کلــی ،بحــث الکترونیکــی شــدن

گرفــت انبــاری بــرای نگهــداری کاالهــای تولیــدی فراهــم کنــد.

نظــام قبــض انبــار جــزو مــوارد مطرح اســت .برخــی از کشــورها

هــر کســی کــه کاالی خــود را انبــار میکــرد میتوانســت قبــض

بــه سیســتم الکترونیکــی روی آوردهانــد .برخــی هــم هــر دو

انبــار بــه عنــوان گواهــی دریافــت کنــد .البتــه راهانــدازی ایــن

شــکل را بــا هــم پیگیــری میکننــد .بــه هــر حــال هــر یــک از

انبــار چنــدان موفقیتآمیــز نبــود امــا بــه مــرور بــا تغییــرات و

اینهــا مزایــا و معایبــی دارد .بــرای مثــال ،نظــام قبــض انبــار بــه

اصالحاتــی کــه در آن صــورت گرفــت ،شــکل موفقیتآمیــزی

صــورت الکترونیکــی از مزیــت ســرعت بــاال و امنیــت بیشــتر

پیــدا کــرد .طبــق قوانیــن فرانســه ،کســی کــه از قبــض انبــار یــا

بــرای انتقــال داده برخــوردار اســت .امــا مشــکل یــا ایــراد

همــان گواهــی ســپرده کاالیــی برخــوردار باشــد میتوانــد کاالی

بــزرگ آن ،زیرســاختهایی اســت کــه بایــد از قبــل طراحــی

خــود را در مزایــده بفروشــد.

شــده باشــد .بهعــاوه ،یــک بــار هــم بایــد از صافــی قوانیــن
عبــور کنــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه برخــی کشــورها هنــوز

مکزیک

میلــی بــه سیســتم الکترونیکــی نشــان ندادهانــد .دســتکم

مکزیــک هــم یکــی از کشــورهایی اســت کــه امتیــاز خوبــی در

ایــن مســاله بــرای اقتصادهــای نوظهــور بــا هزینههایــی

زمینــه شــاخص نظــام قبــض انبــار در ســال  ۲۰۱۷از طــرف بانــک

همــراه اســت کــه اغلــب اوقــات از آن میگریزنــد .عــاوه بــر

جهانــی کســب کــرده اســت .ماجــرا بــه اصالحاتــی مربــوط

آن ،دشــوار یهایی هــم دارد کــه چنــدان مطلــوب بــه نظــر

میشــود کــه مکزیکیهــا از ســال  ۲۰۱۵در قوانیــن خــود در

نمیرســد .امــا بــه صــورت کلــی ،توصیــه نهادهــای بینالمللــی

زمینــه نظــام قبــض انبــار ایجــاد کردنــد .یکــی از مهمتریــن

ایــن اســت کــه کشــورها بــه ســمت نظــام الکترونیکــی حرکــت

اقدامــات مکزیــک ایــن بــود کــه نظــام قبــض انبــار را الکترونیکی

کننــد .اصلیتریــن دلیــل هــم ایــن اســت کــه بهــرهوری بــه

کــرد .در واقــع افــراد و مالــکان میتواننــد گواهــی ســپرده

کمــک سیســتمهای جدیــد افزایــش پیــدا میکنــد.
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«حراج باز» ؛ مانع رودست خوردن از بازار
فرصت  ۶۰ثانیهای اعالم قیمت ،استرس و خطای انسانی را افزایش میدهد

فرزانـه تهرانـی /فرصـت انـدک  ۶۰ثانیهای در معامالت عادی ،سـبب میشـود معاملهگـران اعالم قیمتهای واقعـی را به پنج
ثانیـه آخـر موکـول کننـد و بـا حجـم باالی اسـترس و خطای انسـانی ثبت قیمـت انجام شـود .بسـیاری از معاملهگـران در این
نـوع رقابـت از خریـد بـاز میماننـد و برخـی کارگزار یهـای بـا حجم تقاضـای زیاد ،محمولههـا را با ثبـت قیمت بـاال از آن خود
میکننـد .بـرای رفـع مشـکالت در معاملات عـادی ،سیسـتم حراج باز از سـوی بـورس کاال به اجرا درآمده اسـت کـه فرصت کافـی را برای
خرید به متقاضیان میدهد .در این روش مدرن خبری از استرس و خطای انسانی نخواهد بود.
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه در ایــن بــاره میگویــد:

60

افزایــش اســترس و خطــای انســانی در معامــات ۶۰

یکــی از اصــول اساســی و اولیــه بــورس کاال شــفاف بــودن و

ثانیــه

شیشـهای بــودن معامــات اســت تــا کســی نتوانــد از رانت

شــریفی اذعــان کــرد :در برخــی مواقــع کارگزار یهایــی کــه

یــا ناکارآیــی اطالعــات در بــازار بهــرهای بــه نفــع خــود ببــرد.

حجــم تقاضــای بیشــتری نســبت بــه باقــی کارگزار یهــا

مســعود شــریفی خطیــر اظهــار کــرد :در حــال حاضــر،

دارنــد میتواننــد در ثانیــه دوم قیمــت باالیــی ثبــت کننــد

سیســتم معامــات بــه ایــن صــورت اســت کــه در  ۶۰ثانیــه

و کل محمولــه را برنــده شــوند و بــار را ببرنــد .بــه عبــارت

بایــد رقابــت و اعــام قیمتهــا انجــام شــود .درســت اســت

دیگــر هیــچ زمانــی بــرای رقابــت بــه ســایر معاملهگــران

کــه ایــن معامــات همــه معاملهگــران در  ۶۰ثانیــه فرصــت

نمیدهنــد و تولیدکننــدگان دیگــر از دســتیابی بــه آن

دارنــد کــه قیمتهــای مــورد نظــر خــود را اعــام کننــد امــا

محصــول بــاز میماننــد و بایــد بــه بــازار آزاد رجــوع کننــد

ســامانه معامــات حکــم میکنــد کــه هــر فــردی کــه قیمــت

آن هــم بــرای محصولــی کــه میتوانســتند بــا قیمــت

باالتــری اعــام کــرد برنــده معاملــه شــود .البتــه منطــق نیــز

مناســب بخرنــد .در ایــن نــوع معاملــه هــم اســترس

همیــن را حکــم میکند.بــه گفتــه او از آنجــا کــه باالتریــن

معاملهگــر در پنــج ثانیــه افزایــش مییابــد و هــم

قیمــت در معاملــه برنــده میشــود؛ معاملهگــران اعــام

خطــای انســانی بســیار بــاال م ـیرود.

نــرخ نهایــی خــود را بــه ثانیههــای آخــر موکــول میکننــد

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه توضیــح داد :از ایــن بابــت

و در ثانیههــای نخســت نــرخ واقعــی اعــام نمیشــود .از

تــاالر حــراج بــاز میتوانــد پیشــنهاد خیلــی خوبــی باشــد

ایــن رو تمــام قیمتهــای اصلــی همــه معاملهگــران بــه ۱۰

بــرای تولیدکننــده و کارخان ـهداری کــه نیــاز مبــرم بــه کاال

ثانیــه یــا  ۵ثانیــه آخــر موکــول میشــود.

دارد .چــرا کــه فرصــت کافــی را بــه معاملهگــران بــرای

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

نبض بورس
www.i me.c o.i r

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

رقابــت میدهــد.او ادامــه داد :در سیســتم حــراج بــاز ایــن

محصــول را بخــرد .ایــن مســاله بــه مــرور قیمتهــا را بــه

بهانــه از معاملهگــر گرفتــه میشــود کــه لحظــه آخــر از بــازار

نر خهــای واقعــی نزدیــک میکنــد .امــا بــرای محصولــی کــه

جــا ماندنــد یــا اصطالحــا از بــازار رودســت خوردنــد.

مشــابه دیگــر نــدارد و تولیدکننــده ناچــار اســت از بــازار حــراج
بــاز خریــداری کنــد؛ بــرای آنکــه خــط تولیــد خــود را فعــال

تولیدات انحصاری وارد حراج باز نشود

نــگاه دارد ناگزیــر اســت کاال را بــا هــر قیمتــی خریــداری کنــد.

شــریفی بــا تاکیــد بــر اینکــه ذات حراج بــازار بســیار پیشــرفته

شــریفی متذکــر شــد :نر خهــای باالتــر خریــد محصــوالت در

و متمدنانــه اســت گفــت :وقتــی وارد حــراج بــاز میشــویم

حــراج بــاز باعــث میشــود نهایتــا نــرخ فــروش محصوالتــی

چنــد نکتــه خیلــی مهــم وجــود دارد .یکــی از آنهــا انتخــاب

کــه بــا آن مــاده اولیــه گــران ،تولیــد شــده نیــز افزایــش یابــد.

محصولــی اســت کــه قــرار اســت در ایــن بــازار عرضــه شــود.

بنابرایــن کشــش تقاضــای محصولــی اگــر زیــاد باشــد نبایــد

در ایــن خصــوص دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت .اول آنکــه

وارد بــازار حــراج بــاز شــود چــرا کــه مزیــت اصلــی حــراج بــاز

بایــد از آوردن محصوالتــی کــه تولیدکننــده انحصــاری یــا

را از بیــن میبــرد.

عرضهکننــدگان محــدودی در کشــور دارد ،خــودداری شــود.
او یــادآور شــد :عرضــه ایــن نــوع کاالهــا ســبب میشــود کــه

پیشنهاد اصالح کارمزدها

هــر قیمتــی در بــورس تعییــن شــود؛ قیمــت بــازار نیــز همــان

او بــه مشــکل کارگزار یهــا در حــراج بــاز اشــاره کــرد و گفــت:

باشــد .بــه طــور مثــال اگــر فــردی یــک محصــول را  ۳۰هــزار

متاســفانه نیــروی انســانی کارگزار یهــا کــم اســت و نیــروی

ناموت قیمــت بگــذارد کســی نمیتوانــد بگویــد ایــن قیمــت

انســانی کارگزار یهــا در شــرایط فعلــی درگیــر رینگهــای

باالیــی اســت و در بــازار ارزانتــر از آن وجــود دارد .چــرا کــه

مختلــف کاالیــی هســتند و اگــر حجــم عظیمــی از معامــات

اساســا کل محصــول در بــازار مختــص بــه همــان عرضهکننــده

بــه حــراج بــاز منتقــل شــود بــه دلیــل تایــم زیــاد معاملــه،

اســت و محصــول دیگــری در بــازار وجــود

کارگــزاران لطمــه زیــادی از ایــن محــل

نــدارد.

میبیننــد.

شــریفی افــزود :موضــوع دوم غیــر قابــل

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه اشــاره کــرد:

جایگزیــن بــودن محصــول اســت .بــه نظر

یکــی از راهکارهــا میتوانــد تغییــر کارمــزد

مــن در خصــوص کاالیــی کــه نمیتــوان

ایــن معامــات باشــد تــا کارگزار یهــا بــرای

محصــول مشــابهی را جایگزیــن آن کــرد

جــذب معاملهگــر ترغیــب شــوند و عرضــه

نبایــد حــراج بــاز انجــام شــود .در حــال

محصــوالت بیشــتری را پوشــش دهنــد.

حاضــر در گریدهــای مختلــف پتروشــیمی،

بــه اعتقــاد او مبلــغ کارمزدهــا نیــز بســیار

محصــوالت قابــل جایگزیــن زیــادی وجــود

نرخهـــای باالتـــر خرید

دارد و حــراج بــاز بــرای ایــن محصــوالت

محصوالت در حـــراج باز

معاملهگــران در حــراج بــاز نتواننــد یــک

نرخ فـــروش محصوالتی

مشــابه آن را خریــداری میکننــد.

گـــران ،تولید شـــده نیز

قابــل پذیــرش اســت .چــرا کــه اگــر

باعـــث میشـــود نهایتا

محصولــی را بخرنــد در بــازار محصــول

کـــه بـــا آن مـــاده اولیه

او ادامــه داد :بنابرایــن عرضــه کاالهــای

افزایـــش یابـــد .بنابراین

دارای مشــابه در حــراج بــاز ،بســیار
مطلــوب اســت چــرا کــه جلــوی افزایــش
قیمــت کاالهــا را میگیــرد .یعنــی اگــر
قیمــت باالیــی بــرای یــک محصــول بــه
صــورت غیرمنطقــی ثبــت کنــد؛ تولیدکننده
میتوانــد محصــول مشــابه دیگــری را
جایگزیــن کنــد و بــا قیمــت مناســبتری

کشش تقاضای محصولی
اگر زیاد باشـــد نباید وارد

بـــازار حراج باز شـــود چرا

کـــه مزیت اصلـــی حراج
بـــاز را از بیـــن میبرد

پاییــن اســت و بــاال بــردن ایــن مبلــغ
در حجــم معامــات نمیتوانــد اثــرات
تورمــی بــرای کاالهــا داشــته باشــد .ایــن
فقــط انگیــزه بــرای کارگزار یهــا میشــود
کــه نیــروی بیشــتری بــرای ارائــه خدمــات
جــذب کننــد.
شــریفی در خصــوص ســامانه معامــات نیــز
اظهــار کــرد :مــا بــرای محصوالتــی کــه وارد
بــازار میشــدند مثــل وکیــوم تایــم رقابــت
ثابتــی داشــتیم و در  ۶۰ثانیــه تکلیــف آن
معاملــه مشــخص میشــد .امــا در حــراج
بــاز تایــم افزایــش مییابــد بــه طــوری کــه
مثــا تایــم رقابــت وکیــوم در هفتــه گذشــته
 ۴۰دقیقــه طــول کشــید.
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کشف پریمیوم ،ضربهگیر نوسان قیمت
ابزاری مناسب برای جایگزینی با قراردادهای fix price
آفرین خداکرمی /کشـف پریمیوم بهتازگی در بورس کاال مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت .این روش برای کاالهایی که نوسـانات
قیمتـی بـاال دارند اسـتفاده میشـود و میتواند بهشـدت ریسـک قیمتـی معاملات را کاهش دهد .از سـوی دیگر ایـن روش در
معامالت بلندمدت بسیار کارایی دارد و میتواند جایگزین قراردادهای  fix priceباشد.

یــک کارشــناس بــورس کاال در توضیــح روش کشــف پریمیــوم

کــه بــازه نوســانات وزنــی یــا زمانــی دارنــد .بــه طــور مثــال

کــه بهتازگــی در بــورس کاال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد بــه

امــروز قیمــت نفــت  ۷۰دالر در هر بشــکه ،فــردا  ۷۵دالر و روز

«پیــام اقتصــادی بــورس کاال» گفــت :روش پریمیــوم از چنــد

بعــد  ۸۰دالر قیمــت میخــورد .حــال فــرض کنیــد یکــی از

ســال گذشــته در بــورس انــرژی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت

خریــداران نفــت یــک مــاه و نیــم گذشــته خریــد مــاه بعــد

و اخیــرا بــه دلیــل مزایایــی کــه داشــته وارد بــورس کاال شــده

را روی قیمــت  ۷۰دالر بســته اســت .اگــر معاملــه بــر مبنــای

اســت .حســین موســوی افــزود :کشــف پریمیــوم مزایــای

قیمــت قــرارداد انجــام شــود یکــی از طرفیــن معاملــه زیــان

زیــادی دارد کــه باعــث کاهــش ریســک معاملهکننــدگان

خواهــد دیــد.

میشــود .یعنــی ایــن روش نوســانات قیمتــی را کنتــرل

بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار کاالیــی در زمــان تنظیــم

میکنــد و مانــع از زیــان دیــدن طرفیــن معاملــه میشــود.

قــرارداد اولیــه ،روی یــک قیمــت مشــخص توافق میشــود.

او در توضیــح ایــن روش عنــوان کــرد :پریمیــوم بــه حالــت

در قراردادهــا نیــز دو نــوع قیمــت وجــود دارد fix price .و

مثبــت قیمــت اطــاق میشــود و دیســکانت نیــز حالــت

کشــف پریمیــوم .در  fix priceقیمتــی کــه در قــرارداد در نظر

منفــی قیمــت اســت .پریمیــوم بــه ایــن مفهــوم اســت کــه

گرفتــه میشــود ثابــت خواهــد بــود .تحویــل کاال چــه امــروز

نســبت بــه  base priceیــا قیمــت مبنــا در ســطح باالتــری

باشــد چــه دو مــاه دیگــر چــه یــک ســال دیگــر ،روی قیمــت

قــرار میگیــرد .دیســکانت نیــز تخفیفــی نســبت بــه

توافــق شــده معاملــه صــورت میگیــرد.

قیمــت مبنــا دارد.

موســوی ادامــه داد :البتــه حتــی در معامــات روز نیــز
تحویــل کاال همــان روز انجــام نمیشــود .بهخصــوص بــرای

زیان یکی از طرفین معامله در fix price
موســوی اضافــه کــرد :یکســری فرآوردههــا وجــود دارنــد
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یــک فرآینــد دو تــا ســه هفتـهای بــرای صــدور ضمانتنامه،

نبض بورس
www.i me.c o.i r

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

بازههــای زمانــی بــرای معرفــی کشــتی ،بارگیــری ،صــدور حوالــه

و بــه همیــن دلیــل اخیــرا ایــن روش در بــورس کاال نیــز مــورد

و  ...دارنــد .بنابرایــن از زمــان خریــد تــا روز بارگیــری ممکــن

اســتفاده قــرار میگیــرد .در واقــع مهمتریــن مزیــت پریمیــوم

اســت یــک مــاه فاصلــه وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن امــروز

کنتــرل نوســانات قیمتــی در بعــد جهانــی اســت .معمــوال

ممکــن اســت قــرارداد روی قیمــت  ۷۰دالر بســته شــود امــا

بــرای کاالهایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه متاثــر از

هنــگام بارگیــری ماننــد آنچــه بــه دنبــال شــیوع کرونــا اتفــاق

قیمتهــای جهانــی اســت ،یــا نوســانات شــدید قیمتــی یــا

افتــاد ممکــن اســت قیمــت نفــت تــا  ۲۵دالر ریــزش کنــد.

تحویــل بلندمــدت دارد.

اینجــا خریــداری کــه بــا قیمــت  70دالر قــرارداد بســته اســت
نابــود خواهــد شــد .برعکــس ایــن قضیــه هــم صــادق اســت.

کاربرد کشف پریمیوم در قراردادهای بلندمدت

در زمــان قــرارداد قیمــت  ۷۰دالر توافــق میشــود امــا هنــگام

موســوی عنــوان کــرد :کشــف پریمیــوم بهشــدت در قراردادهــای

تحویــل مثــا بــه دلیــل حملــه بــه آرامکــوی عربســتان نفــت به

بلندمــدت کاربــرد دارد .مثــا یــک پاالیشــگاه در چیــن بــرای

 ۱۲۰دالر میرســد .در اینجــا فروشــنده بــا زیــان بزرگــی مواجــه

خریــد محمولــه مــورد نیــاز خــود بــه یــک قــراداد بلندمــدت

خواهــد شــد.

 ۲ســاله نیــاز دارد کــه بــه طــور متنــاوب خــوراک مــورد نیــاز آن

او خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس ایــن اتفــاق ،روشــی بــه نــام

پاالیشــگاه تامیــن شــود .بنابرایــن بــا ایــران قــرارداد میبنــدد

کشــف پریمیــوم پیشبینــی شــد کــه جلــوی ایــن ریســکها

ولــی نمیتوانــد قــرارداد  ۲ســاله را بــا یــک قیمــت ثابــت منعقد
کنــد .بنابرایــن بــا روش پریمیــوم بــا ارســال

گرفتــه شــود و بهنوعــی نوســانات قیمتــی
پوشــش داده شــود.

هــر محمولــه کشــتی یــک فاکتــور قیمــت

موســوی افزود :در کشــف پریمیوم فروشــنده

جداگانــه ارســال میشــود .در قراردادهــای

در قــرارداد یــک بــازه زمانــی بــرای محاســبه

بلندمــدت چیــزی بــه نــام  Fix priceوجــود

قیمتهــا در نظــر میگیــرد .ایــن قراردادهــا

نــدارد.

دو فاکتــور دارد .یــک فاکتــور اولیــه بــرای
تمرکــز معاملهگــر بــرای تعییــن قیمــت

بــاز کــردن الســی و پیشپرداخــت هــای

در حراج باز

اولیــه صــادر میشــود .فاکتــور نهایــی نیــز
بعــد از بارگیــری صــادر خواهــد شــد .قیمــت

کشـــف پریمیوم بهشدت

کاال از یــک روز قبــل بارگیــری تــا یــک روز

قیمتـــی کاالهـــا کمک

فاکتــور نهایــی نیــز بــر اســاس قیمــت
بعــد از بارگیــری محاســبه میشــود .حــال
فروشــنده میتوانــد بــه ازای هــر بشــکه
تخفیفــی در نظــر بگیــرد کــه همــان
دیســکانت اســت و اگــر یــک مقــدار باالتــر
از نــرخ از خریــدار گرفتــه شــود کشــف
پریمیــوم انجــام شــده اســت.
کشــف پریمیــوم بــه کاهــش ریســک

قیمتــی کمــک میکنــد

بـــه کاهش ریســـک

میکنـــد و بـــه همین
دلیل اخیـــرا این روش

در بـــورس کاال نیز مورد

اســـتفاده قرار میگیرد.
در واقـــع مهمتریـــن

مزیت پریمیـــوم کنترل
نوســـانات قیمتی در بعد
جهانی اســـت

او تاکیــد کــرد :در ایــن شــرایط هــم منافــع

او در خصــوص مکانیــزم حــراج بــاز کــه جدیدا
در بــورس کاال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
نیــز گفــت :یــک عــده از معاملهگــران از
ایــن روش اســتقبال میکننــد و معتقدنــد
کــه بــرای قیمتگــذاری فرصــت کافــی بــه
معاملهگــر داده میشــود.
بــه اعتقــاد موســوی در حــراج بــاز همانطور
کــه از نامــش پیداســت بــا فرصــت زمانــی
بیشــتر میتوانیــد قیمتگــذاری انجــام
دهیــد .در معامــات معمولــی یــک تایــم
رقابتــی وجــود دارد و معمــوال مشــتریان در
 ۴یــا  ۵ثانیــه آخــر ثبــت انجــام میدهنــد
حــاال یــا میتواننــد بــاری خریــداری کننــد

خریــدار و هــم منافــع فروشــنده بــر اســاس نــرخ روز حفــظ

یــا موفــق بــه خریــد نمیشــوند .امــا در حــراج بــاز شــما

میشــود .وقتــی قراردادهــا در قالــب کشــف پریمیــوم قــرار

فرصــت داریــد کــه قیمــت تعییــن کنیــد .در حــراج بــاز تــا

میگیــرد .بــرای طرفیــن معاملــه دیســکانت یــا پریمیــوم

نیــم ســاعت فرصــت وجــود دارد کــه قیمــت رقابــت شــود

شــدن قیمــت نیــز قابــل پذیــرش اســت .چــون نوســانات

امــا در معامــات عــادی  ۵یــا  ۶ثانیــه زمــان وجــود دارد و

اصلــی قیمــت پوشــش داده شــده اســت .کشــف پریمیــوم

ایــن امــکان را نداریــد کــه بســته بــه شــرایط تابلــو نر خهــا

بهشــدت بــه کاهــش ریســک قیمتــی کاالهــا کمــک میکنــد

را بــاال ببریــد.
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کشف پریمیوم ،ابزار موثر مقابله با ریسک معامالت
در این روش قیمت ثابت در قرارداد در نظر گرفته نمیشود
نگار فارسـیانی /کشـف پریمیوم روشـی اسـت که برای پوشـش ریسـک اسـتفاده میشـود .ایـن روش در قراردادهـای صادراتی
بیشـتر مـورد اسـتفاده قرار میگیرد و ریسـکهای ناشـی از نوسـانات قیمت را خنثی میکنـد .در واقع با توجه بـه بلندمدتبودن
برخـی قراردادهـا و نوسـانات قیمـت کاالهـا در ایـن مدت ،روشـی بـرای عقد قراردادها انتخاب شـد که ریسـک ناشـی از تغییـرات قیمت
را بـرای طرفیـن معاملـه بـه حداقـل برسـاند .ایـن در حالـی اسـت کـه قراردادهـای ثابت غالبا بـا زیانهـای قابل توجهـی بـرای خریدار و
فروشـنده همراه است.
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه در ارتبــاط بــا معامــات کشــف

قیمــت بهویــژه در برخــی محصــوالت بــه قــدری بــاال بــود کــه

پریمیــوم بــه مــا میگویــد :در قراردادهــای بلندمــدت و

عمــا امــکان بســتن قراردادهــای بلنــد را ناممکــن میکــرد.

صادراتــی همــواره یکــی از نگرانیهــا ،تغییــرات قیمــت کاال بــود.

او بیــان کــرد :بــا اســتفاده از روش کشــف پریمیــوم ،ریســک

ایــن نگرانــی بهویــژه بــرای کاالهایــی مثــل نفــت و پتروشــیمی

مزبــور بــه طــور کامــل پوشــش داده میشــود و خریــدار و

بیشــتر بــود چــرا کــه قیمــت ایــن کاالهــا روزانــه در بــازار تغییــر

فروشــنده مطمئــن خواهنــد بــود کــه در زمــان تحویــل محمولــه

میکنــد و نوســان زیــادی دارد .بنابرایــن در صــورت عقــد یــک

میتواننــد بــر اســاس قیمــت روز معاملــه را انجــام دهنــد.

قــرارداد بلندمــدت ممکــن اســت خریــدار یا

باقــری ادامــه داد :ایــن روش در بــورس

فروشــنده نســبت بــه قیمــت قــرارداد دچــار

انــرژی مــدت زیــادی اســت کــه مــورد

زیــان قابــل توجهــی شــود.

اســتفاده قــرار گرفتــه و اثــرات مثبــت آن در

محمــد باقــری افــزود :بــر ایــن اســاس

قراردادهــا مشــهود اســت.

کشــف پریمیوم بــه عنــون راه حل پیشــنهاد

او متذکــر شــد :باتوجــه بــه مزیتهــای ایــن

شــد و ابتــدا در بــورس انــرژی مــورد

روش ،کشــف پریمیــوم بهتازگــی نیــز در بورس

اســتفاده قــرار گرفــت .در ایــن روش قیمــت

کاال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ایــن

ثابــت در قــرارداد در نظــر گرفتــه نمیشــود.

روش میتوانــد بــرای کاالهایــی مثــل شــمش

او توضیــح داد :طبــق ایــن قــرارداد یــک

با اســـتفاده از روش کشف

ولــی تــا زمــان تحویــل محمولــه کــه از یــک

به طـــور کامل پوشـــش

قیمــت اولیــه مــورد توافــق قــرار میگیــرد
مــاه تــا یــک ســال ممکــن اســت بــه طــول
بینجامــد؛ فاکتــوری مبتنــی بــر قیمــت روز
صــادر میشــود.
باقــری اظهــار کــرد :در قراردادهــای ثابــت،
اگــر قیمــت یــک کاال در زمــان تحویــل ۲۰
درصــد هــم افــت میکــرد خریــدار مجبــور
بــود بــا زیــان و طبــق قیمــت قــرارداد خرید

پریمیوم ،ریســـک مزبور

داده میشـــود و خریدار و

فروشنده مطمئن خواهند
بود که در زمـــان تحویل

محمولـــه میتواننـــد بر
اســـاس قیمت روز معامله
را انجـــام دهند.

را انجــام دهــد و یــا اگــر  ۳۰درصــد رشــد

فــوالد و ورق کــه متناســب بــا قیمتهــای
جهانــی تعییــن قیمــت میشــود؛ اســتفاده
شــود و ریســک معاملهگــران را تــا حــد
زیــادی کاهــش دهد.باقــری در توضیــح
روش کشــف پریمیــوم خاطرنشــان کــرد :ایــن
یــک قــرارداد در بــازار فیزیکــی اســت کــه در
ابتــدای عقــد قــرارداد بخشــی از مبلــغ کــه
معمــوال حــدود  ۶درصــد مبلــغ قــرارداد اســت
بــه عنــوان پیشپرداخــت و وجهالضمــان
نــزد اتــاق پایاپــای قــرار میگیــرد .ســپس در
زمــان تحویــل بــار ،قیمــت نهایــی مشــخص

قیمــت پیــدا میکــرد؛ فروشــنده ناگزیــر بــود بــا زیــان محمولــه

شــده و فاکتــور صــادر میشــود.

را تحویــل دهــد.

او اضافــه کــرد :در واقــع یــک قیمــت مبنــا در ابتــدا تعییــن
میشــود و در زمــان تحویــل بــار ،طبــق قیمتهــای روز،

ریســک قیمتــی عمــا قراردادهــای بلندمــدت را

درصــدی بــه قیمــت مبنــا اضافــه یــا از قیمــت مبنا کســر خواهد

منتفی میکرد

شــد .بدیــن ترتیــب ریســکی کــه نوســانات قیمــت میتوانــد

بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ایــن ریســک ناشــی از

بــرای طرفیــن بــه همــراه داشــته باشــد از بیــن م ـیرود.
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ابربورسی با  ۱۲بازار در چهار قاره
خدمات ،بازارها و درآمد بورس «اینترکانتینتال»
هـدا عربشـاهی /بـورس اینترکانتینتـال (بـورس میانقـارهای) ارائهدهنده زیرسـاختهای بازار ،خدمـات دادههـا و راهحلهای
فنـاوری بـرای طیـف وسـیعی از مشـتریان ازجملـه موسسـات مالـی ،شـرکتها و نهادهـای دولتی اسـت .تجارت این شـرکت
ازطریـق سـه بخـش مبـادالت ،درآمـد ثابـت و خدمـات دادههـا و فنـاوری وام مسـکن انجـام میشـود .ایـن بـورس در عرصه
بازارهـای تنظیمی و فهرستبندیشـده ،معامالت و تسـویه وجـوه مجموعهای از قراردادهای مشـتقه و اوراق بهادار مالـی ،کاالها ،نر خهای
بهـره ،ارز خارجـی ،سـهام و همچنیـن صندوقهای سـرمایهگذاری شـرکتی و قابل معامله در بـورس ( )ETFبخش خدمـات دادهها و درآمد
ثابت شامل راهحلهای تحلیلی و سایر دادههای کالس چنددارایی و خدمات شبکه فعالیت میکند.
بــورس اینترکانتینتــال ( )ICEمدیریــت مجموعــهای از

دارد و همچنیــن دارای  ۶اتــاق تســویه وجــوه اســت کــه

بورسهــا را بــرای بازارهــای مالــی و کاال شــامل  ۱۲بــورس

ای آمریــکا ،تســویه
شــرکتهای تســویه وجــوه آیســی ِ

و بــازار تنظیمــی در ایاالتمتحــده ،کانــاال ،اروپــا و آســیا
بهعهــده دارد .آیســیای در شــهرهای آتالنتــا ،نیویــورک،

ای ســنگاپور،
ای اروپــا ،تســویه وجــوه آیسـی ِ
وجــوه آیسـی ِ

تســویه وجــوه اعتبــاری آیســیای ،تســویه وجــوه

لنــدن ،شــیکاگو ،بدفــورد ،وینیپــگ ،آمســتردام ،کاالگاری،

ای هلنــد و آیســیای انجیایکــس کانــادا را
آیســی ِ
شــامل میشــود.
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زیرمجموعههای آیسیای
بازارها

شرکتهای تسویه وجوه

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال اروپا (از بزرگترین بازارهای قراردادهای آتی و اختیار انرژی در جهان)

تسویه وجوه آیسیای آمریکا

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال آمریکا

تسویه وجوه آیسیای اروپا

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال سنگاپور

تسویه وجوه آیسیای سنگاپور

بورس اِندِ کس اینترکانتینتال اروپا

تسویه وجوه اعتباری آیسیای

فرابورس انرژی اینترکانتینتال اروپا

تسویه وجوه آیسیای هلند

کارگزار قراردادهای سوآپ پیشفرض اعتبار کریدیتکس

آیسیای انجیایکس کانادا

بورس اوراق قرضه اینترکانتینتال

انواع عملیات در بورس اینترکانتینتال

مدیریــت قیمــت و ریســک پایاپــای و تســهیل در شناســایی

کسـبوکار بــورس اینترکانتینتــال در ســه بخــش تجاری اســت

بهتریــن قیمــت ،قراردادهــای معیــار در بازارهــای کشــاورزی و

کــه مبــادالت ،خدمــات دادههــا و درآمــد ثابــت و فنــاوری وام

ابزارهــای وابســته را در اختیــار مشــتریان قــرار میدهــد.

مســکن را شــامل میشــود.

قراردادهــای آتــی و اختیــار مالــی -ایــن بخش شــامل مجموعه
متنوعــی از قراردادهــای آتــی و اختیــار در حوزه ســهام اســت که

مبادالت

براســاس شــاخصهای آیاسای و همچنیــن شــاخصهای

آیســیای خدمــات تجــاری ،مبــادالت و تســویه وجــوه را در

جهانــی تثبیتشــده موسســات مالــی  ®MSCIو ®FTSE

بازارهــای مختلــف بهصــورت فرابــورس و قراردادهــای آتــی

عرضــه میشــود .مجموعــه نــرخ بهــره جهانــی ایــن بــورس در

و اختیــار بــرای محصــوالت متنوعــی عرضــه میکنــد .درآمــد

محــدوده جغرافیایــی ،ارزهــا و موقعیتهــای زمانــی محاســبه

حاصــل از بخــش مبــادالت  ۶۰درصــد از درآمدهــای تلفیقــی

میشــود و بــه شــرکتکنندگان در سراســر جهــان ابزارهــای

ایــن بــورس را در ســال  ۲۰۲۰بــه خــود اختصــاص داده بــود.

موثــری را بــرای مدیریــت ریســک بــه شــیوهای کارآمــد ارائــه

بخــش مبــادالت ایــن بــورس قراردادهــای زیــر را شــامل

میدهــد.

میشــود:

ســهام نقــدی و قراردادهــای اختیــار ســهام -آیسـیای خدمات

قراردادهــای آتــی و اختیــار انــرژی -قــرارداد نفــت خــام برنــت،

معامالتــی امــن اوراق بهــادار را ازطریــق پنــج بــورس اوراق

پرچــمدار ایــن بخــش اســت کــه بــورس اینترکانتینتــال آن
را بهعنــوان ســنگ بنــای یــک شــبکه جهانــی نفــت عرضــه

ـادار زیرمجموع ـهاش ازجملــه بــورس اوراق بهــادار نیویــورک
بهـ ِ

عرضــه میکنــد .در ایــن بــورس اوراق بهــادار عرضهدهنــدگان

میکنــد و امــروز شــامل بیــش از  ۶۰۰محصــول نفــت خــام و

پیشــرو در پنــج بــازار ســهام نقــدی و دو بــازار قراردادهــای

پاالیششــده اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه گاز طبیعــی و گاز

اختیــار شــفاف ،کارآمــد و بــا کیفیــت ،ســهام شــرکتهای

طبیعــی مایــع بــه رشــد جهانیشــان ادامــه میدهنــد ایــن

بــزرگ و کوچــک را در بازارهــا عرضــه میکننــد.

بــورس گســتردهترین قراردادهــای گاز طبیعــی منطقــهای و
جهانــی را در آمریــکای شــمالی ،اروپــا و آســیا عرضــه میکنــد.
ی دیگــر ،نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه بازارهــای
از ســو 
اقلیــم و محیطزیســت آیس ـیای بــه مشــتریانی کــه بهطــور
فزاینــدهای در جســتوجوی محدودیتکــردن مصــرف کربــن
و برنامههــای تجــاری مبتنــیبــر اســتاندارد ســوختهای
تجدیدپذیــر هســتند ،ابزارهــای مدیریــت ریســک مرتبــط بــا
تغییــرات اقلیــم را ارائــه میدهــد.
قراردادهــای آتــی و اختیــار فلــزات و محصــوالت کشــاورزی-
ایــن قراردادهــا در بازارهــای کاالهــای نــرم ازجملــه قهــوه،
کاکائــو ،پنبــه و شــکر عرضــه میشــود .آیســیای بــرای
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فهرســتبندی -بــورس اوراق بهــادارا نیویــورک بیــشاز

ســپرده تضمینــی ایجــاد شــدهاند تــا در صــورت نکــول

 ۲۲۵ســال اســت کــه محــل مناســبی بــرای حضــور نــوآوران،

اعضــای تســویهکننده ،حفاظــت تضمینــی نســبی ایجــاد

رویاپــردازان و پیشــگامان ســهام اســت و بهعنــوان رهبــر

شــود .بهاســتثنای آیســیای انجیایکــس کانــادا ،همــه

جهانــی در فهرســتبندی ســهام شــرکتها شــناخته

اتاقهــای تســویه وجــوه آیس ـیای ملزمنــد کــه از اعضــای

میشــود .در مرکــز بــورس اوراق بهــادار نیویــورک،

خودشــان بخواهنــد در صنــدوق ضمانــت ســپردهگذاری

فناور یپایــه

کننــد .عالوهبرایــن ،بــورس اینترکانتینتــال  ۴۰۸میلیــون

بــورس اینترکانتینتــال قــرار دارد کــه بیــشاز  ۷۰درصــد از

دالر از نقدینگــی خــودش را بــه صندوقهــای ضمانــت

شــرکتهای فهرســت شــاخص اس.اند.پــی  ۵۰۰را کــه از

اختصــاص داده اســت کــه در صــورت نکــول اعضــای

 ۳۱دســامبر  ۲۰۲۰در بــورس نیویــرک فهرســت شــدهاند،

تســویه وجــوه میتــوان از ایــن نقدینگــی اســتفاده کــرد.

پوشــش میدهــد.

همچنیــن در ســپتامبر  ،۲۰۱۹آیســیای بیمــه را هــم بــه

خدمــات دادههــا و اتصــال -خدمــات اجــرای مبــادالت

الیههــای حفاظــت پیشفــرض اعضــای تســویه وجــوه

آیســیای ،دادههــای معامالتــی را گــردآوری میکنــد.

افــزود .بیمــه پیشفــرض دارای دورهای سهســاله اســت

مــدل

منحصربهفــرد

بــازار

ترکیبــی

خدمــات تبــادل اطالعــات ،دادههــای قیمتگــذاری در زمــان

کــه از  ۱۷ســپتامبر  ۲۰۱۹بــرای اتاقهــای پایاپــای بــا مبالــغ

واقعــی و تاریخــی و همچنیــن اطالعــات دفتــر ســفارش و

 ۵۰میلیــون دالر بــرای تســویه وجــوه اعتبــاری آیســیای،

معامــات مربــوط بــه بازارهــای جهانــی قراردادهــای آتــی و

 ۷۵میلیــون دالر بــرای تســویه وجــوه آیسـیای اروپــا و ۲۵

مبــادالت بــورس اوراق بهــادار نیویــورک را شــامل میشــود.

میلیــون دالر بــرای تســویه وجــوه آمریــکا آغــاز شــد و تــا ۳۱

بهعــاوه ،بــورس اینترکانتینتــال ســهمی از درآمــد حاصــل

دســامبر - ۲۰۲۰تاریــخ تازهتریــن گــزارش منتشرشــده ازســوی

از فــروش دادههــای تلفیقــی بــازار ســهام ایــاالت متحــده

آیسـیای -ایــن مبالــغ بــه صــورت ســاالنه افزایــش یافــت.

را هــم دریافــت میکنــد .همچنیــن ایــن بــورس ،خدماتــی

بهعــاوه ،شــرکت تســویه وجــوه آیســیای انجیایکــس

را بــرای اتصــال درونشــبکهای ارائــه میدهــد و ایــن

کانــادا دارای یــک صنــدوق ضمانــت  ۱۰۰میلیــون دالری

خدمــات بهطورمســتقیم بــا قراردادهــای آتــی ،ســهام

اســت کــه اعتبــار اســنادی آن را یــک بانــک بــزرگ کانادایــی

نقــدی ،قراردادهــای اختیــار معاملــه و شــرکتهای تســویه

تامیــن میکنــد .اگــر یکــی از اعضــای تســویه وجــوه

وجــوه مرتبطنــد.

آیســیای انجیایکــس کانــادا نکــول کنــد و وثیقــهاش

فرابــورس -بازارهــای فرابــورس یــا  OTCدر آیســیای

کافــی نباشــد ایــن کســری بــا برداشــت اعتبــار اســنادی

متشــکل از بازارهــای انــرژی دوجانبـهای اســت کــه تجــارت

پوشــش داده میشــود کــه در پــی ایــن برداشــت از

الکترونیــک معامــات را بــرای قراردادهــای گاز طبیعــی ،برق

ســپرده تضمینــی ،انجیایکــس میتوانــد تحــت بیمــه

و نفــت پاالیششــده ارائــه میدهنــد.

پیشفــرض بــرای وجــوه ادعــای مالکیــت کنــد .براســاس

شــرکتهای تســویه وجــوه -بــورس اینترکانتینــکال مدیریــت

بیمهنامــه

 ۶شــرکت تســویه وجــوه را بهعهــده دارد کــه هــر یــک از آنهــا

مســئول  ۱۵میلیــون دالر اولیــه اســت و پــس از آن ،ســپرده

بهعنــوان اتاقهــای پایاپــای دوطرفــه مرکــزی یــا  CCPعمــل

تضمینــی میتوانــد مابقــی زیانهــا را تــا  ۱۰۰میلیــون دالر

میکننــد ،بدینترتیــب شــرکتهای تســویه وجــوه بــرای

جبــران کنــد.

هــر یــک از خریــداران در حکــم فروشــنده و بــرای هریــک از

خدمات دادههای آیسیای و درآمد ثابت

پیشفــرض،

آیســیجی

انجیایکــس

فروشــندگان حکــم خریــدار را دارنــد .از طریــق عملکــرد ،CCP

آیســیای در ایــن بخــش ،قیمتگــذاری درآمــد ثابــت،

ایــن اتاقهــای پایاپــای بــا محدودکــردن طــرف مقابــل،

دادههــای مرجــع ،شــاخصها و خدمــات اجرایــی و

امنیــت مالــی هــر معاملــه را ارائــه میکننــد.

همچنیــن مبــادالت پیشفــرض اعتبــار جهانــی ،تســویه

ریســک اعتبــاری اتاقهــای پایاپــای آیســیای مســئول

و تحویــل دادههــای کالس چنددارایــی را عرضــه میکنــد.

ارائــه خدمــات تســویه وجــوه بــه هریــک از قراردادهــای

ژوئــن  ،۲۰۱۶بــورس اینترکانتینتــال خدمــات گســترده

آتــی ایــن بــورس اســت و برخــی از اتاقهــای پایاپــای

دادههــای آیســیای را معرفــی کــرد .ایــن خدمــت

هــم قراردادهــای تســویه وجــوه را خــارج از دفاتــر مرکــزی

جدیــد ،دادههــای مبادلــه ،ارزشگــذاری ،تحلیــل و ســایر

و در شــرکتهای شــخص ثالــث معاملــه میکننــد.

نرمافزارهــای مــورد اســتفاده در بــورس اوراق بهــادار

ســازوکارهایی بــه نــام صندوقهــای ضمانــت بــرای

نیویــورک ( ،)NYSEشــرکت  SuperDerivativesو مرکــز
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جدول شرکتهای تسویه وجوه آیسیای
میزان اختصاص
محصوالت تسویهشده

شرکت تسویه وجوه

کشور

بورس محل اجرای تسویه وجوه

آیسیای به صندوق
ضمانت

قراردادهای آتی و اختیار انرژی ،کشاورزی ،نرخهای بهره
تسویه وجوه

و شاخص سهام

آیسیای اروپا

و فرابورس ،ابزارهای تبادل نکول اعتبار اروپایی و

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال اروپا،
انگلستان

بورس اِندِ کس اینترکانتینتال اروپا

شرکتهای شخص ثالث
تسویه وجوه
آیسیای آمریکا

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال آمریکا،

 ۳۱۲میلیون دالر

قراردادهای آتی و اختیار معامالت شاخص کشاورزی،
فلزات و ارز ،قراردادهای آتی سهام و قراردادهای آتی

آمریکا

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال آمریکا

 ۱۲۸میلیون دالر

داراییهای دیجیتال

تسویه وجوه اعتباری

فرابورس آمریکای شمالی ،اروپا و آسیااقیانوسیه و

آیسیای

ابزارهای تبادل نکول اعتبار بازارهای نوظهور

تسویه وجوه

قراردادهای مشتقه مربوط به سهام و شاخصهای

آیسیای هلند

سهام معاملهشده در بازارهای تنظیمی

تسویه وجوه

محصوالت آتی مالی ،انرژی ،فلزات و قراردادهای آتی

آیسیای سنگاپور

داراییهای دیجیتال

آیسیای

قراردادهای آتی گاز طبیعی فیزیکی ،الکتریسیته و نفت

انجیایکس کانادا

آمریکای شمالی

آمریکا

کارگزار قراردادهای سوآپ پیشفرض اعتبار

 ۱۰۰میلیون دالر

کریدیتکس و شرکتهای شخص ثالث

هلند

بورس اِندِ کس اینترکانتینتال اروپا

 ۲میلیون دالر

سنگاپور

بورس قراردادهای آتی اینترکانتینتال سنگاپور

 ۱میلیون دالر

کانادا

آیسیای انجیایکس کانادا

 ۱۱۵میلیون دالر

دادههــای تعاملــی ( )IDCرا ترکیــب میکنــد.

فنــاوری وام مســکن آیسـیای در ایــن بخــش ،یــک بســتر

پیــشاز راهانــدازی ایــن ســرویس جدیــد ،بــورس اینترکانتینتال

فنــاوری سراســری راهانــدازی کــرده اســت کــه ابزارهــای

در ســال  ۲۰۰۳زیرمجموعــه مرکــز دادههای آیسـیای را راهاندازی

گــردش کار جامــع و دیجیتالــی را کــه هدفشــان رســیدگی

کــرد و پــساز افزایــش تقاضــای مشــتریان بــرای تبــادل دادهها

بــه ناکارآمدیهــای موجــود در بــازار وام مســکن ایــاالت

ی اتوماســیون بازارهــا تصمیــم گرفــت ســرمایهگذاری
در پــ 

متحــده اســت بــه مشــتریان عرضــه میکنــد.

در بخــش خدمــات دادههــا را بــرای رفــع نیازهــای مشــتریان

ایــن شــبکه بــا رصــد تقاضاهــای وام ،عقــد قراردادهــا

موسســات مالــی جهانــی ،مدیــران داراییهــا ،شــرکتهای

و بــازار ثانویــه ،ذینفعــان کلیــدی را در کل مراحــل

پوشــش ریســک تجــاری ،مدیــران ریســک و ســرمایهداران

فراینــد وام مســکن بــه هــم متصــل میکنــد و فنــاوری

حقیقــی و حقوقــی افزایــش دهــد .مرکــز خدمــات دادههــای

ایــن شــبکه و خدمــات دادههــای مرتبــط بــا آن را بــه

آیســیای در کالیفرنیــا ،نیویــورک ،شــیکاگو ،بدفــورد ،لنــدن،

مشــتریانش ارائــه میکنــد .ایــن عرضــه بــه شــفافیت

دوبلیــن ،هنگکنــگ ،ســنگاپور ،توکیــو ،حیدرآبــاد و ملبــورن

بیشــتر و افزایــش کارایــی مشــتریان منجــر میشــود.

شــعبه دارد .بخــش خدمــات دادههــا و درآمــد ثابــت در ســال

ـکن بــورس اینترکانتینتــال درآمــدی
بخــش فنــاوری وام مسـ ِ
معــادل  ۵۹۵میلیــون دالر در ســال  ۲۰۲۰تولیــد کــرد کــه

درصــد از درآمدهــای تلفیقــی بــورس اینترکانتینتــال را بــه خــود

 ۱۰درصــد از درآمدهــای تلفیقــی ایــن بــورس را بــه خــود

اختصــاص مــیداد.

اختصاص میداد.

 ۲۰۲۰درآمــدی بالــغ بــر  ۱/۸میلیــارد دالر تولیــد کــرد کــه ۳۰
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درآمد  8میلیارد دالری بورس اینترکانتیتال
بــورس اینترکانتیتــال بــا  ۸هــزار و  ۸۹۰کارمنــد در ســال ۲۰۲۰

ی وام مســکن بهبــود یافتــه اســت.
خدمــات دادههــا و فنــاور 

بــه درآمــدی معــادل  ۸/۲۴میلیــارد دالر دســت یافــت و

درآمــد خالــص از بخــش مبــادالت در س ـهماهه ســوم ســال

درآمــد عملیاتــی و ســود پیــش از بهــره و مالیــات ایــن بورس

 ۲۰۲۱معــادل  ۹۵۹میلیــون دالر بــود کــه نســبت بــه ســال

بــه  ۳/۰۳میلیــارد دالر رســید .ســود خالــص آیســیای در

پیــشاز آن  ۱۷درصــد افزایــش داشــت .عایــدی حاصــل از

ســال  ۲۰۲۰معــادل  ۲/۱۰میلیــارد دالر و کل دارایــی آن بالــغ بــر

ش درآمــد ثابــت و خدمــات دادههــا  ۴۵۸میلیــون دالر
بخ ـ 

 ۱۲۶/۲۰میلیــارد دالر بــود و کل حقــوق صاحبــان ســهام ایــن

بــود کــه نســبت بــه دوره مشــابه در ســال پیــش از آن ۶

شــرکت  ۱۹/۵۳میلیــارد دالر ارزیابی شــد .همچنین آیسـیای

درصــد رشــد نشــان مــیداد و درآمدهــای بخــش فنــاوری

بهتازگــی گــزارش سـهماهه ســوم ســال  ۲۰۲۱را منتشــر کــرده

وام مســکن بــا بیــش از دو برابــر رشــد نســبت بــه دوره

اســت کــه نتایــج آن نشــان میدهــد عایــدی بــر ســهم ایــن

مشــابه ســال  ۲۰۲۰بــه  ۳۶۶میلیــون دالر رســید .هزینههــای

بــورس بــا  ۲۶/۲درصــد نســبت بــه دوره مشــابه در ســال

عملیاتــی تعدیلــی ســه ماهــه ســوم ســال  ۲۰۲۱برابــر بــا ۷۵۵

گذشــته بــه  ۱/۳۰دالر رســیده اســت و درآمــد حاصــل از همــه

میلیــون دالر بــود کــه  ۲۳/۶درصــد نســبت بــه دوره مشــابه

بخشهــای ایــن شــرکت شــامل مبــادالت ،درآمــد ثابــت و

ســال  ۲۰۲۰افزایــش داشــت.

مشتریان آیسیای
آیسـیای تقریبــا بــه همــه کســانی که در بــازار مالــی جهانی

بازارهــای درحــال تغییــر و ارزیابــی ریسـکهای پیــش روی

فعالیــت میکننــد از معاملهگــران ســهام و قراردادهــای

صنایعشــان بــه آنهــا نیــاز دارنــد.

مشــتقه گرفتــه تــا شــرکتهای فهرستبندیشــده

شــرکتهای دولتــی -بــورس اوراق بهــادار نیویــورک

و اعضــای شــرکتهای تســویه وجــوه خدمــات ارائــه

-بهعنــوان بخشــی از بــازار آیســیای -حداکثــر

میدهــد .شــبکه گســترده مبــادالت ،اتاقهــای تســویه

انعطافپذیــری را بــرای افزایــش ســرمایه بــه شــرکتهای

وجــوه ،دادههــا و خدمــات فنــاوری ایــن بــورس بــه فعــاالن

توزیعکننــده در هــر انــدازه و جغرافیــا ارائــه میدهــد.

بــازار در سراســر جهــان امــکان میدهــد کــه سرمایهشــان

کاربــران دادههــا -آیســیای بــا انــواع خدمــات دادههــا

را بهروشــی بهینــه جمــعآوری و ریســک ســرمایهگذاری را

ازجملــه دادههــای قیمتگــذاری در زمــان واقعــی،

بــه بهتریــن شــکل مدیریــت کننــد.

قیمتگذار یهــای بــا تاخیــر و قیمتگــذاری پایــان روز،

معاملهگــران -بازارهــای جهانــی آیســیای بــا بیــشاز

ارزیابیهــای مســتقل و دادههــای مرجــع شــرکتها را بــه

70

 ۱۲هــزار محصــول معاملهشــده ،شــرکتها ،کارگــزاران و

هــم متصــل میکنــد.

معاملهگــران را بــا بازارهــا و نقدینگــی مــورد نیــاز پیونــد

اعضــای تســویه وجــوه -خدمــات تســویه وجــوه آیسـیای

میدهنــد و از ایــن شــرکتها در برابــر خطــرات غیرضــروری

در قالــب  ۶شــرکت در سراســر جهــان بهگونــهای پخــش

محافظــت میکننــد.

شــدهاند کــه از نظــر اســتراتژیک در حوزههــای قضایــی

مدیــران ریســک -آیســیای ابزارهــا و اطالعاتــی را در

نظارتــی و در مناطــق بــا بیشــترین مشــتری قــرار گرفتــه

اختیــار مدیــران ریســک قــرار میدهــد کــه بــرای ارزیابــی

باشــند.
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رمزگشایی از سراب رمزارزها
بازار ســکههای دیجیتال  ،بازار کاالیی هستند؟

سـیمین صالحـی /بـا رایج شـدن رمزارزها ،کمیسـیون معامالت آتی کاالهـا ( )CTFCاین نـوع از ارز را به عنـوان یک کاال معرفی
کـرد .معنـای این عبارت این اسـت که رمزارزها ،ارز یا حاملهای سـرمایهگذاری نیسـتند ،بلکه رمزکاالهایی هسـتند که میتوانند
در جهان واقعی یا مجازی با توکنهایی خاص معامله شوند.
البتــه کمیســیون معامــات ایــن کار را بــرای اولینبــار در اواخــر

فنــی زیــادی بــه لحــاظ اقتصــادی علیــه یــک مســاله خــاص

ســال  ۲۰۱۴انجــام داد .بــا اینحــال ،رشــد عجیــب رمزارزهــا

وجــود دارد :پاییــن کشــیدن دالر از تخــت پادشــاهی بــا اســتفاده

طــی ســالهای اخیــر تاثیــری تحولبخــش روی بازارهایــی کــه

از یــک سیاســت پولــی ســازگار و ثبــات اقتصــادی .عــاوه بــر ایــن،

توســط کمیســیون تنظیــم مقــررات میشــوند و حتــی روی خود

ریســکگریزی فزاینــده در کنــار اتفاقــی کــه طــی ماههــای اخیــر

ایــن نهــاد گذاشــته اســت.

در بازارهــای ســهام افتــاده اســت و افــت شــدید رمزارزهــا ،بــه
احتمــال خیلــی زیــاد روی معامــات نفــت تاثیــری نگــذارد ،حتــی

یک پیوند بالقوه

اگــر رمزارزهــا را یــک کاال در نظــر بگیریــم.از آنجایــی کــه بــازار رمزارز

بــازار نفــت خــام و مشــتقات آن شــلوغترین بــازار معامــات کاال

یــک بــازار کاال در نظــر گرفتــه میشــود ،تغییــرات شــدید قیمــت

در جهــان اســت .در ایــن بــازار هزینــهای مشــخص مربــوط بــه

رمزارزهــا امــری عجیــب نیســت و ایــن ســکههای دیجیتــال

اکتشــاف ،تولیــد ،پاالیــش و اســتفاده کاال وجــود دارد .جــدای از

اساســا بــا نوســانات شــدید خــود شــناخته میشــوند .بــا ایــن حال

آن ،قیمتهــای بــازار فیزیکــی هــم پیونــدی بــا تغییــر قیمــت در

ایــن نوســانات نتوانســته اســت خــود را در نوســانات بــازار نفــت

بازارهــای معامــات آتــی دارد.رمزکاالهــا هــم بــه شــکلی مشــابه

نشــان دهد.حــاال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه ایــن مســاله چــه

رفتــار میکننــد زیــرا هزینـهای مربــوط بــه تولیــد و اســتفاده از آنهــا

تاثیــری روی عرضــه و تقاضــای نفــت میگــذارد؟ اینطــور بــه

وجــود دارد .بــر اســاس ایــن تشــابه ،عــدهای چنیــن ادعــا کردنــد

نظــر میرســد کــه هیجــان بیــش از حــدی پیرامــون رمزارزهــا

کــه رمزارزهــا بیانگــر آینــده معامــات کاالی جهــان هســتند

وجــود دارد .چنیــن چیزهایــی کــه گرچــه همیشــه ســرمایهگذاران

و ایــن مســاله میتوانــد شــامل حــال نفــت هــم شــود زیــرا

خــاص خــود را پیــدا میکننــد ،امــا هنــوز راه زیــادی را بایــد طــی

پرمعاملهتریــن کاالی جهــان اســت.در بــازار نفــت هــم رابطــهای

کننــد کــه بتــوان از آنهــا بــه منظــور پوشــش ریســک معامــات

معکــوس بیــن دالر و قیمــت نفــت وجــود دارد و بــا تضعیــف

نفــت اســتفاده کرد.همیــن مســاله پرریســک بــودن ،نداشــتن

دالر یــا افــت ارزش آن ،قیمــت نفــت در جهتــی معکــوس حرکــت

ســهم ســود و نظــارت نداشــتن یــک بانــک مرکــزی باعــث شــده

میکنــد .بــا ایــن حــال ،رابطــه بیــن رمزارزهــا و بــازار نفــت بــه

کــه بســیاری از کشــورهای فعالیــت در بــازار رمزارزهــا را ممنــوع

شــکلی کامــل خــود را نشــان نــداده اســت ،زیــرا نفــت تحــت تاثیر

اعــام کنــد .اینطــور کــه بــه نظــر میرســد رمزارزهــا نمیتواننــد

اقتصادهــای نوظهــور پرشــماری اســت .رمزارزها رابطـهای معکوس

کارکــرد ارزهــای رســمی و دولتــی را داشــته باشــند ،و هرگونــه ادعای

بــا ارز بیپشــتوانه یــا فیــات (منتشــر شــده از ســوی دولــت) دارنــد
و دالر ارز اصلــی بــرای کاالهــا اســت.در سرتاســر جهــان مقاومــت

خــاف ایــن بــه نوعــی دادن آدرس اشــتباهی اســت.
منبع :عربنیوز
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گامبهگام با ابربورس«اینترکانتینتال»
گســتره فعالیت از بازارهای انرژی و دارایی هایی دیجیتال تا وام مسکن

بـورس اینترکانتینتـال ( )ICEیکـی از بورسهـای پیشـگام در حوزه تجارت جهانـی کاال و ارائهدهنده خدمات تسـویه وجوه
اسـت .عمـده فعالیـت ایـن بـورس در بازارهای انـرژی ،کاالهـای کشـاورزی ،فلزات ،نـرخ بهره ،سـهام ،صندوقهـای قابل
معاملـه ( ،)ETFمعاملات مشـتقه اعتبـاری ،داراییهای دیجیتـال ،اوراق قرضـه و ارزها و همچنین خدمـات و فناوری وام
مسـکن اسـت .ایـن بـورس کـه فعالیتش را از سـال  ۲۰۰۰آغـاز کـرده و در رتبهبندی هـزار درآمد برتر جهـان از نگاه مجلـه «فورچون»
در جایگاه  ۳۶۵قرار دارد برخی بازارهای جهانی فرابورس ( )OTCو مبادالت آتی تنظیمشده را هم مدیریت میکند.

۲۰۰۷

۲۰۰۵

آوریــل  ۲۰۰۵کل ســبد معامــات آتــی

انــرژی آیســیای کامــا الکترونیکــی
شــد و بــورس بینالمللــی نفــت
تعطیــل شــد و از نوامبــر  ۲۰۰۵بــورس
اینترکانتینتــال بــه شــرکت ســهامی
تبدیــل شــد

ایــن شــرکت پــس از خریــدن دو بــورس هیــات تجــاری نیویــورک

( )NYBOTو بــازار کاالهــای شــیمیایی  ChemConnectبهســرعت
رشــد کــرد و نــام هیــات تجــاری نیویــورک را بــه بــورس قراردادهــای
آتــی اینترکانتینتــال آمریــکا تغییــر داد .همچنیــن آیسـیای در ســکوت
خبــری بــورس  ۱۲۰ســاله کاالی وینیپــگ کانــادا را کــه بــرای قراردهــای
آتــی روغــن کانــوال معــروف بــود بــا قیمــت  ۴۰میلیــون دالر خریــد

2015

۲۰۱۴

اکتبــر  ۲۰۱۵آیســیای اعــام کــرد کــه بــرای

ســپتامبر  ۲۰۱۴آیسـیای اعــام کــرد کــه بــا خریــد

خریــد شــرکت دادههــای تکاملــی (آیدیســی)-

- SuperDerivativesشــرکت فعــال در حــوزه

ارائهدهنــده دادههــای بــازار مالــی ،تحلیــل

تحلیــل مدیریــت ریســک ،تحلیــل دادههــای

دادههــا و ارائهدهنــده راهحلهــای تجــاری

بــازار مالــی و خدمــات ارزشگــذاری -توافــق کــرده

مرتبــط بــه توافــق قطعــی رســیده اســت.

اســت .توافقــی کــه بــا خریــد SuperDerivative
بــه قیمــت  ۳۵۰میلیــون دالر بــه ســرانجام رســید

2017

فوریــه  ،۲۰۱۷آیس ـیای اعــام کــرد کــه بــرای خریــد - TMX Atriumبســتر بروننــت و خدمــات

بیســیم -بــا گــروه تیامایکــس بــه توافــق رســیده اســت .شــرکت خدمــات مالــی کانادایــی گــروه
تیاماکــس در حــوزه مدیریــت بــازار بــورس اوراق بهــادار و بــازار معامــات آتــی فعالیــت میکنــد.
همچنیــن در اکتبــر  ۲۰۱۷اعــام کــرد کــه  ۴/۷درصــد از ســهام شــرکت تســویه وجــوه  Euroclearرا
بــه مبلــغ  ۲۷۵میلیــون یــورو خریــده اســت

:2019

مــاه مــی  ،۲۰۱۹آیســیای اعــام کــرد کــه بــرای خریــد ســیمپلیفایل بــه توافــق رســیده

اســت .ســیمپلیفایل شــبکهای را اجــرا میکنــد کــه عوامــل و حوزههــای قضایــی مرتبــط بــا ســوابق

وامهــای مســکن را بــه هــم متصــل میکنــد .آیس ـیای بــرای خریــد ســیمپلیفایل کــه مقــر آن در
یوتــا اســت  ۳۳۵میلیــون دالر پرداخــت کــرد
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2001

مــاه مــی  ۲۰۰۰جفــری اسپرشــر

ژوئــن  ۲۰۰۱آیســیای بــا هــدف وســعت بخشــیدن

بورس اینترکانتینتــال ( )ICEرا در

فعالیتهایــش در حــوزه قراردادهــای آتــی ،بــورس

آتالنتــا ،جورجیــا تاســیس کــرد

بینالمللــی نفــت ( )IPEلنــدن را خریــد و نــام آن را بــه بــورس
قراردادهــای آتــی اینترکانتینتــال اروپــا تغییــر داد و اینگونــه
رهبــری بــورس معامــات آتــی انــرژی بهصــورت حــراج
حضــوری صحــن را در اروپــا بهعهــده گرفــت

2008

آیسـیای از ژانویــه  ۲۰۰۸نــام بــورس کاالی وینیپــگ را بــه بــورس قراردادهــای آتــی اینترکانتینتــال کانــادا
تغییــر داد و در ژوئــن  ۲۰۰۸اعــام کــرد کــه بــرای خریــد و ادغــام قطعــی گــروه کریدیتکــس (Creditex
- )Groupکارگــزار قراردادهــای ســوآپ پیشفــرض اعتبــار ( )CDSو اوراق قرضــه -بــه توافــق رســیده اســت.
مبلــغ معاملــه درمجمــوع ۶۲۵میلیــون دالر بــود کــه شــامل حــدود  ۵۶۵میلیــون دالر بهصــورت ســهام
عــادی آیس ـیای و  ۶۰میلیــون دالر بهصــورت نقــد میشــد .پــس از عقــد قــرارداد Creditex Group ،بــه
شــرکت تابعــه کامــا تحــت مالکیــت بــورس اینترکانتینتــال تبدیــل شــد

2010

آوریــل  ۲۰۱۰آیســیای بــورس اقلیــم پیاسســی و بــورس اقلیــم اروپــا را خریــد و ایــن

دو بــورس را بــه زیرمجموعــه بســتر تجــارت قراردادهــای آتــی اینترکانتینتــال اروپــا افــزود.
بــورس قراردادهــای آتــی اینترکانتینتــال اروپــا بــازار پیشــگام در حــوزه کاالهــای مرتبــط
بــا محیطزیســت ،اقلیــم و انتشــار دیاکســید کربــن اســت کــه محصوالتــش را براســاس
الزامــات الگــوی تجــارت گازهــای گلخانــهای اتحادیــه اروپــا عرضــه میکنــد

2018

آوریــل  ،۲۰۱۸آیســیای اعــام کــرد کــه بــرای خریــد بــورس اوراق بهــادار شــیکاگو ( )CHXبــه

توافــق رســیده اســت .همچنیــن در مــاه مــی  ۲۰۱۸اعــام کــرد کــه قــراردادی بــرای خریــد TMC
 Bonds LLCبــه مبلــغ  ۶۸۵میلیــون دالر بهصــورت نقــدی منعقــد کــرده اســت .بــورس اوراق
قرضــه  TMC Bondsکــه در ســال  ۲۰۰۰تاســیس شــد یــک بــازار بــا درآمــد ثابــت اســت کــه از
معامــات ناشــناس در طبقــات مختلــف دارایــی ازجملــه شــهردار یها ،شــرکتها ،خزانــهداری،
آژانسهــا و گواهیهــای ســپرده پشــتیبانی میکنــد

: 2020

آگوســت  ،۲۰۲۰آیســیای اعــام کــرد کــه بــرای خریــد  ،Ellie Maeارائهدهنــده بســتر

ابــری فعــال در حــوزه صنعــت مالــی وام مســکن ،بــه ارزش حــدود  ۱۱میلیــارد دالر بــه توافــق قطعی
رســیده اســت ایــن معاملــه در ســپتامبر  ۲۰۲۰پــس از تاییــد مقــررات بــا موفقیــت انجــام شــد
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کامیابی و ناکامی ادواری فعاالن بازار
مرور بازارهای کاالیی جهانی در سال ۲۰۲۱

نسـیم بنایی /سـال  ۲۰۲۱هم با همه داسـتانهای خود به پایان رسـید .این سـال هم باز در امتداد سـناریوی رکورد شکسـتن
قیمتهـا ،نوسـانها و برهمزنندگیهـا وقـوع پیـدا کرد .وبسـایت تحلیلی «فسـت مارکتس» مجموعـهای از اعضـای تحریریه
خـود را کـه در زمینـه کاالهـای کشـاورزی ،محصـوالت جنگلـی و کاالهای مربـوط به حوزه فلـزات و مواد معدنـی ،تخصص دارنـد ،دور هم
جمـع کـرد تـا وضعیـت کاالهـای مختلف در سـال  ۲۰۲۱را با نگاهی ویژه بررسـی کننـد :نیروهای حاکم بر بازار در سـال  ،۲۰۲۱چـه تاثیری در
ن هوایـی در شـهربازی بـود که با
سـال جـاری خواهنـد داشـت؟ بـه طـور کلـی بایـد یـادآور شـد ،بـازار کاال در سـال  ۲۰۲۱ماننـد یـک تـر 
فرازونشیبهای خود برای بعضی از فعاالن هیجان به ارمغان آورد و برای برخی دیگر ترس.
محصوالت کشاورزی و آینده نفت

مــداوم نگرانیهایــی را دربــاره کیفیــت نهایــی ایــن محصــول

آبوهــوا نقــش ناگریــز خــود را در ســال  ،۲۰۲۱ماننــد هــر ســال

ایجــاد کنــد.

بــازی کــرد .بــا ایــن حــال ،ابعــاد و گســتره ایــن چالشهــا

در دریــای ســیاه ،بســیاری از تولیدکننــدگان منطقــه هــم

پیشزمینــه نشســت  COP26در انگلســتان دربــاره تغییــرات

وضعیــت خوبــی داشــتند .در ایــن منطقــه آب و هــوا وضعیتی

اقلیمــی را شــکل داد و باعــث شــد ،قیمتهــا بــه شــکل قابــل

مناســب بــرای تولیــد داشــت ،بــا ایــن حــال در ایــن منطقــه

توجهــی در ســطح جهــان افزایــش پیــدا کننــد.

نگرانیهــا بیشــتر جنبــه ژئوپلتیکــی داشــتند .تنشهــای

از خشــکی پیــش آمــده در آرژانتیــن کــه بــه طور کل لجســتیک

فزاینــده بیــن بزرگتریــن تولیدکننــده گنــدم جهــان ،روســیه،

رودخانههــای ایــن کشــور را بــه هــم ریخــت ،تــا گرمــای بیــش

و همســایهاش ،اوکرایــن ،بیشــتر بــه آتــش ایــن ترکیــب

از حــدی کــه باعــث شــد بخشهایــی از کانــادا بــه گرمتریــن

کــه تــا پیــش از آن حالتــی همافــزا داشــت ،افــزود .در

نقــاط جهــان تبدیــل شــود ،حــوادث آبوهوایــی در تمــام

ســوی دیگــر هــم چیــن دوره بهبــود ســریع خــود را پــس از

جنبههــای تولیــد کاالهــا ملمــوس بــوده اســت .البتــه ایــن

تعطیلیهــای مربــوط بــه کوویــد طــی میکــرد کــه البتــه ایــن

ســکه روی دیگــری هــم دارد :بارشهــای مــداوم در اســترالیا

تعطیلیهــا بــه لجســتیک کل تجــارت جهانــی فشــار زیــادی

باعــث شــد ایــن کشــور از وضعیــت خشــکی چندســاله بــه

وارد کرده بود.

ســمتی حرکــت کنــد کــه بــرای دومیــن ســال پیاپــی در زمینــه

یکــی دیگــر از فضاهایــی کــه از جنبــه پاییندســتی بــه ایــن

تولیــد گنــدم رکــورد بزنــد .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بارش

اوضــاع کمــک میکــرد ،کاربردهــای جدیــدی بــود کــه بــرای
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تاریخــی رســیده و  ۱۰۰۰دالر بــه ازای هــر تــن را محقــق کنــد.

فضــای تجــارت ایــن کاالهــا پیشبینــی میشــود شــدت گرفتــن

دیگــر مناطــق هــم همیــن وضعیــت را از ســر گذراندنــد .ایــاالت

اجبــار بــه اســتفاده از ایــن نــوع ســوختها در ســالهای پیــش

متحــده و اروپــا هــم در تابســتان بــه رکوردهایــی جدیــد دســت

رو نقــش زیــادی بــازی کننــد .دلیــل اصلــی ایــن شــدت گرفتــن

پیــدا کردنــد .البتــه در حالــی کــه قیمتهــای چیــن بــه شــدت

ایــن اســت کــه بلوکهــای مهمــی ماننــد اتحادیــه اروپــا و ایــاالت

افــت پیــدا کــرد ،زیــرا تقاضــای ســفتهبازانه پایینتــر آمدنــد،

متحــده آمریــکا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه حملونقــل شــخصی

چالشهــای کشــتیرانی جهانــی باعــث شــد بــه تنظیــم رســیدن

را کربنزدایــی کننــد.

عرضهکننــده بــا تاخیــر روبــهرو شــود و آمریــکا و اروپــا بتواننــد

پیــش رو ،صنایــع
یکــی از مهمتریــن بازیگــران میــدان جنــگ
ِ

ســطوح قیمــت باالتــری را در مــاه دســامبر هــم حفــظ کننــد.

هوایــی اســت .تقریبــا میتــوان گفــت ایــن صنایــع آخریــن

محدودیتهــای کشــتیرانی و برهمزنندگیهــا عواملــی

منبــع تقاضــای نفــت هســتند کــه هنــوز دس ـتخوش تغییــرات

کلیــدی بودنــد کــه بــر بازارهــای خمیــر و کاغــذ جهــان تاثیــر

نشــدهاند .بــا ایــن حــال پیشبینــی میشــود در ایــن عرصــه هــم

میگذاشــتند .ایــن صنعــت بهشــدت درگیــر کمبــود کانتینــر،

بــا حمایــت از ســوختهای زیســتی پیشــرفته و توســعهیافته ،بــه

افزایــش سرســامآور قیمــت حملونقــل و تاخیرهــای مختلــف در

احتمــال زیــاد تقاضــا بــرای مجموعــهای از روغنهــای گیاهــی،

تحویــل کاال ،در سرتاســر ســال  ۲۰۲۱بــوده اســت .همیــن مســاله

چربیهــای حیوانــی ،پســماندهای جنــگلداری و خانوارهــا

هــم یکــی از عوامــل افزایــش قیمــت کاالهــا بــوده اســت.

افزایــش پیــدا کنــد ،زیــرا ایــن مــواد میتواننــد بــه عنــوان

محصــوالت چوبــی هــم ســال پــر فــراز و نشــیبی را طــی کردنــد.

خوراکــی مهــم بــرای اقدامــی تاریخــی اســتفاده شــوند :دور کــردن

کمکهــا و محرکهــای اقتصــادی باعــث شــد کــه افــراد زیــادی

ایــن بخــش از اعتیــادی کــه بــه نفــت آلــی دارد.

در دوران همهگیــری بــه فکــر بهبــود اوضــاع خانههــای خــود

البتــه در ایــن میــان نبایــد فرامــوش کــرد کــه علیرغــم اوجگیــری

بیفتنــد .همیــن مســاله هــم باعــث شــد بــازار محصــوالت چوبــی

خودروهــای الکتریکــی ،یکــی از بازارهــای تقاضــای همیشــگی

وارد نوعــی از رالــی قیمتهــا شــود ،کــه در نهایــت قیمتهایــی

نفــت ،هنــوز هــم نــاوگان خودروهــای شــخصی در ســطح جهــان

بیســابقه پدیــد بیاینــد .کمپوزیتهــای الــوار قاببنــدی بــا

خواهــد بــود .ارائــه کــردن ســوختهای زیســتی بــه عنــوان

طولهــای تصادفــی بــه قیمــت تاریخــی  ۱۵۱۴دالر بــه ازای هــر

پاســخی کلیــدی بــه ایــن واقعیــت بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه

هــزار فــوت تختــهای ( )mbfدر مــاه مــی برســد .البتــه ایــن

افزایــش قوانیــن اجبــاری بــرای اســتفاده از ایــن نــوع ســوختها

قیمــت پــس از آن مســیری کاهشــی را در پیــش گرفــت و در

و جابهجــا کــردن بــازار نفــت در ســال جــاری ،شــود.

اواســط مــاه اوت بــه  ۴۰۰دالر رســید .از تابســتان بــه ایــن ســو

همــه ایــن مســائل باعــث شــدهاند کــه در سرتاســر بازارهــای

رفتهرفتــه ایــن قیمتهــا افزایــش پیــدا کردهانــد و در زمــان

ســوختهای زیســتی ،غــات و دانههــای روغنــی بــه اوج

نوشــتن ایــن گــزارش بــه حــدود  ۷۸۰دالر رســیده اســت .هنــوز

قیمتهــا برســیم .بــه احتمــال زیــاد ایــن وضعیــت در ســال ۲۰۲۲

معلــوم نیســت در ســال  ۲۰۲۲چــه وضعیتــی پیــش خواهــد آمــد

هــم ادامــه پیــدا کنــد ،زیــرا دینامیکــی کــه در ســال پیــش دیدیــم

امــا بــه صــورت کلــی نــگاه بــه ایــن بــازار مثبــت اســت.

میتوانــد بــه شــکل عــدم قطعیــت بیشــتر ،تــورم و نوســان
وقــوع پیــدا کنــد.

فلزات و مواد معدنی

چشــماندازها و تغییــر آنهــا همــواره نقشــی بســیار مهــم در
محصوالت جنگلداری

ســال  ۲۰۲۱بــه وضــوح سرشــار از رکوردشــکنیها در بازارهــای

بازارهــا بــازی میکننــد .بــازار فلــزات در ســال  ۲۰۲۰دچــار غوغایــی
بیســابقه شــده بــود و ایــن مســاله منجــر بــه شــکلگیری

محصــوالت جنگلــی بــود .تقریبــا همــه محصــوالت ،از خمیــر

قیاســی در ذهــن فعــاالن بــازار شــد :تجــارت در ســال  ۲۰۲۱بــا

گرفتــه تــا الــوار در ســال گذشــته بــه قیمتهــای رکــورد خــود

عــدم قطعیــت و نوســان کمتــری روبــهرو خواهــد بــود.

رســیدند کــه ایــن مســاله هــم دالیــل مختلفــی دارد .اوجگیــری

بــا ایــن حــال در مــاه نوامبــر ،تولیدکننــدگان مــس در چیــن ،کــه

قیمــت خمیــر ،ماننــد بســیاری از کاالهــای جهــان ،ناشــی از

بزرگتریــن مصرفکننــده ایــن کاال در جهــان اســت ،و یکــی

عملکــرد چیــن بــود .در ایــن رالــی قیمــت ،تقاضــای ســفتهبازانه

بنــگاه خصوصــی بســیار قدرتمنــد در ایــن کشــور بــه ایــن توافــق

همــراه بــا محدودیتهــای جنبــه عرضــه ،باعــث شــد قیمــت

رســیدند کــه مسهــای کاتــدی خــود را بــه انبارهایــی خــارج

کرافــت فرآور یشــده نرمچــوب شــمالی ( )NBSKبــه رکــوردی

از ایــن کشــور منتقــل کننــد .دلیــل ایــن اقــدام هــم مقابلــه بــا

>شماره  > 32دی و بهمن 1400

75

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 32دی و بهمن w w w . ime. co. ir > 1400

یــک وارونگــی بســیار پرهزینــه بــود .ایــن اقــدام مثالــی بســیار

حــال صعــود اســت .یــک تصویــر بنیــادی بســیار نیرومنــد در

خــوب از چالشبرانگیــز بــودن هدایــت بــازار جهانــی فلــزات

ایــن بــازار وجــود دارد کــه در آن انتظــار مـیرود در ســال جــاری

در ســال گذشــته بــود .بــه وضــوح تقاضــای واکنشــی ســریع

تقاضــا بــه میــزان  ۷هــزار تــن از عرضــه ســبقت بگیــرد .ایــن

و خالقانــه از ســوی کســبوکارهای فعــال در بــازار فلــزات،

مســاله باعــث خواهــد شــد کــه بعضــی از مصرفکنندههــا

نســبت بــه شــرایط در حــال تغییــر در یــک بــازار فشــرده ،هــم

بــا قراردادهایــی طوالنیتــر از حالــت عــادی در جســتوجوی

مســالهای بســیار دشــوار بــود.

ایــن مــاده باشــد.

نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بنــگاه تجــاری مایــک ( )Maikeکــه

بــا ایــن حــال ،آن دســته از افــرادی کــه حافظــه قویتــری

در چیــن مســتقر اســت ،تمــام ســازوکار خــود را روی کسـبوکار

دارنــد هــم تاریخچــه کبالــت را بــه یــاد خواهنــد آورد .در

واردات مــس بــه میــزان یــک میلیــون تــن در ســال اســتوار

ایــن تاریخچــه ،در پــس صعودهــای قابــل توجــه همــواره

کــرده اســت و «تیــم خریــداری ذوبکنندههــای چیــن» هــم

ســقوطهایی شــدید بــه وقــوع میپیونــدد.

بــه شــکلی معمــول روی خریــد کنســانترههای مــس بــه

ســیر تکاملــی ترکیــب شــیمیایی باتر یهــا ،کــه تــا حدی ناشــی

منظــور خــوراک دادن بــه تقاضــای صنعــت چیــن ،تمرکــز

از اوجگیــری اخیــر کبالــت بــوده اســت و نوســان تاریخــی ایــن

کــرده اســت .بــه طــور خالصــه اگــر بخواهیــم ایــن مســاله را

کاال ،قطعــا ذهــن بســیاری از فعــاالن بــازار ایــن فلــز را بــه خــود

جمعبنــدی کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه تــا اینجــای کار تحویــل

مشــغول کــرده اســت زیــرا افزایــش تقاضــا بــرای موتورهــای

کاتــد بــه بــازاری بــه شــکل آخریــن راه چــاره ،جایــگاه باالیــی

جــت هــم زمانــی همیــن ســناریو را محقــق کــرد .ایــن فلــز

در فهرســت اولویتهــای ایــن شــرکت قــرار نداشــته اســت.

آبیرنــگ در موتــور جــت هــم بــه عنــوان یــک مــاده اولیــه

البتــه ایــن حرکتهــای غیرمعمــول در فضــای خــا شــکل

حیاتــی نقــش بــازی میکنــد .ایــن تکامــل در تقاضــا از یــک

نگرفتنــد .قیمــت مــس بــر اســاس افزایــش تقاضــا رکــورد

کاربــرد بــه کاربــردی دیگــر ،و توســعه شــکل فراردادهایــی کــه

شکســت و در کنــار آن ســالهای ســرمایهگذاری ناکافــی در

در ادامــه آن میآیــد ،بهخوبــی نشــان میدهــد کــه بازارهــا،

ظرفیتهــای جدیــد و قیمتهــای در حــال افزایــش هــم

موجوداتــی زنــده هســتند کــه هــر نــوع تغییــر کوچکــی در

تاثیرگــذار بودنــد .فســتمارکتس پیشبینــی میکنــد کــه

آنهــا نیازمنــد بررســی دقیــق هســتند .البتــه نبایــد فرامــوش

مــس چــه در ســال جــاری و چــه ســال آینــده در وضعیــت

کــرد کــه بــا اغــراق در ایــن قیــاس بازارهــا بــه موجــودات زنــده،

کســری چش ـمگیری بــه ســر ببــرد .ایــن کاال کــه در مــاه مــی

تجــارت امــری دشــوار میشــود.

قیمتــی برابــر  ۱۱هــزار دالر بــه ازای هــر تــن داشــت ،بــه شــدت

یکــی دیگــر از مســائل جالــب بازارهــا در ســال گذشــته،

تاثیــری منفــی در هزینههــای رشــد و توســعه در چیــن خواهــد

جابهجاییهــای عجیبــی بــود کــه خریــداران ســیلیکون در ســال

گذاشــت .البتــه از آن زمــان تــا کنــون علیرغــم ریســکهای

گذشــته تجربــه کردنــد .ایــن مــاده ،در تولیــد آلیــاژ آلومنیــوم

کالن و ژئوپلیتیکــی روزافــزون در یــک بــازه قابــل درک شــاهد

بــرای قطعــات خــودرو ،نقشــی حیاتــی دارد .در بــازار ایــن کاال،

تغییــر قیمــت بودهایــم.

قیمتهــا در مــدت زمانــی کوتــاه ،اندکــی بیــش از یــک مــاه،

گرچــه مــس ســال  ۲۰۲۱را بــا قیمــت  ۸هــزار دالر بــه ازای هــر

ســه برابــر شــده و بــه  ۸۵۰۰دالر بــه ازای هــر تــن رســیدند.

تــن آغــاز کــرد ،چنیــن تغییــرات قیمتــی شــدید و پرنوســانی

دلیــل اصلــی ایــن مســاله تعطیلیهــای و کمبــود کانتینــر بــود.

تنهــا بــه بــازار مــس محــدود نبــود .هــم قیمــت هیدروکســید

همیــن مســاله نشــان م ـیداد کــه قراردادهــای خریــداری ایــن

کبالــت و هــم فلــز کبالــت در ســال گذشــته دو برابــر شــدند،

کاال واقعــا بیــش از اینکــه قــراردادی ثابــت و قطعی باشــد ،شــبیه

زیــرا بــا افزایــش تقاضایــی پیشبینینشــده از ســوی بخــش

موجــودی زنــده و غیــر قابــل پیشبینــی بــود.

خودروهــای الکتریکــی روبــهرو شــدند .نبایــد فرامــوش کــرد

اینکــه بگوییــم قیمتهــا میتواننــد در یــک قــرارداد بــا

کــه ایــن وضعیــت در حالــی اتفــاق افتــاد کــه عرضــه ایــن کاال

قیمــت ثابــت بــاز هــم تغییــر کــرده و رشــد کننــد ،گویــی

هنــوز هــم تــا حــد بســیار زیــادی بــه عنــوان محصولــی فرعــی

تحــت تاثیــر زیستشناســی تکاملــی هســتند ،شــاید تعبیــری

اتفــاق میافتــد.

مناســب باشــد بــرای یــک ســال دیگــر از تغییــرات غیــر قابــل

بــا عبــور قیمــت ایــن فلــز از  ۳۰دالر بــه ازای هــر پونــد بــه

بــاور و عــدم قطعیــت در بــازار فلــزات.

ســمت پایــان ســال ،بســیاری از عرضهکننــدگان حســی از
امنیــت را در بــازاری تجربــه کردهانــد کــه بــه شــکلی پایــا در
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فرزند زمان خویشتن باش

آشنایی با فناور یهای دگرگون کننده بازارهای کاالیی
آرمیتـا فراهانـی /فناور یهـای جدیـد بـه سـرعت در حـال تغییـر نحـوه فعالیـت صنعتـی و معاملات کاالیـی جهان هسـتند.
در نظریههـای مربـوط بـه کسـبوکار ،نـوآوری برهمزننده به آن شـکلی از نوآوری گفته میشـود که بازار و شـبکه ارزشـی جدید
را ایجاد کند و در نتیجه آن ،جایگاه بنگاههای پیشرو ،محصوالت و همکار یهای مربوط به بازار موجود را تغییر دهد.

البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه همــه نوآوریهــا ،برهمزننــده بــه

تاثیــر را طــی  1الــی  2ســال روی صنعــت آنهــا داشــت باشــد.

حســاب نمیآینــد ،حتــی اگــر انقالبــی باشــند .بــرای مثــال اولیــن

همانطــور کــه در نمــودار  1میبینیــم ،از بیــن شــرکتکنندگان

خودروهایــی کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم تولیــد شــدند یــک

در مطالعــه مــا 75 ،درصــد اعــام کردهانــد کــه ایــن زمینــه بــه

نــوآوری برهمزننــده بــه حســاب نمیآمدنــد .دلیــل ایــن مســاله

احتمــال زیــاد در آینــده ســرمایه زیــادی را بــه خــود جلــب کنــد.

ایــن اســت کــه ایــن خودروهــا بســیار گرانقیمــت و لوکــس
بودنــد و نمیتوانســتند روی بــازار کلــی وســایل حملونقلــی کــه

مدیریت داده

از اســب اســتفاده میکننــد ،تاثیــر شــگرفی بذارنــد .بــا ایــن حــال

مدیریــت داده هــم طــی ســالهای اخیــر بــه یکــی موضوعــات

تولیــد خودروهــای انبــوه توســط کمپانــی فــورد در ســال  ۱۹۰۸کــه

مهــم تمرکــز بنگاههــای زیــادی تبدیــل شــده اســت .ایــن

باعــث شــد افــرادی بــا ســطح درآمــد کمتــر هــم از ایــن محصــول

بنگاههــا در ایــن مــدت ،زمــان و بودجــه قابــل توجهــی را بابــت

اســتفاده کننــد ،بــازار وســایل حملونقــل را زیــر و رو کــرد و بــه

بازتعریــف کــردن معمــاری و اســتراتژی مدیریــت دادههــای خــود

همیــن دلیــل یــک نــوآوری برهمزننــده بــه حســاب میآمد.گــروه

کردهانــد .تحلیــل کــردن مجموعــه دادههایــی عظیــم کــه شــامل

خدماتــی سـیتیآراِم ســنتر در پیمایشــی کــه از فعــاالن بــازار کاال

«دادههــای بــزرگ» هــم میشــوند ،نیازمنــد تصویــر کــردن ایــن

بــه عمــل آورد ،بــه شــکلی از رتبهبنــدی در بیــن ایــن فناوریهــا

دادههــا هســتند تــا بر اســاس آنهــا بتــوان تصمیماتی در مســیر

رســید .در ادامــه بــا چهــار فنــاوری جدیــد که بیشــترین تاثیــر را در

کســبوکار اتخــاذ کــرد .بنابرایــن طراحــی رابطهــای کاربــری و

بــازار کاالی جهــان دارنــد ،بیشــتر آشــنا میشــویم.

ابــزاری کــه مربــوط بــه مصورســازی دادههــای بــزرگ هســتند،
بیــش از هــر زمــان دیگــری اهمیــت پیــدا کردهانــد.

فضای ابری

اهمیــت مدیریــت دادههــا بــه حــدی زیــاد شــد ه اســت ،کــه

طــی چنــد ســال اخیــر اســتفاده از راه حلهــای حمایتــی نظیــر

شــرکتکنندههای پیمایــش مــا ایــن مســاله را دومیــن حیطــه

مدیریــت ریســک معاملــه کاال ( )CTRMتغییــر کــرده اســت و

مهــم برهمزنندگــی طــی  1تــا  2ســال آینــده میداننــد .طبیعــی

از پیادهســازی در محــل و بــه شــکل ســنتی ،بــه فضــای ابــری

اســت کــه ایــن اهمیــت باعــث شــده اســت مدیریــت دادههــا

وارد شــده اســت .مــا بــا رصــد کــردن ایــن رویــه از نقطــه آغازیــن

بــه دومیــن بخشــی تبدیــل شــود کــه ســرمایهها را جــذب خــود

آن ،متوجــه ایــن مســاله شــدهایم کــه در حــال حاضــر عمــده

میکننــد .در واقــع اگــر پاســخهایی را کــه بیانگــر تاثیرگــذاری

کارکردهــای چنیــن راه حلهایــی در فضــای ابــری ،در گونههــای

«قابــل توجــه» و «مقــداری» هســتند ،بــا هــم جمــع کنیــم،

متنــوع آن ،پیــاده میشــوند .جــدای از ایــن مســاله هزینــهای

میتوانیــم چنیــن ادعــا کنیــم کــه ایــن عرصــه ،تاثیرگذارتریــن

کــه بابــت ایــن نرمافــزار پرداخــت میشــد در گذشــته بــه شــکل

فنــاوری از دیــد شــرکتکنندهها در ایــن پیمایــش اســت.

هزینــه پروانــه دائمــی ،هزینــه شخصیســازی ،و هزینههــای
پشــتیبانی و نگهــداری دورهای بــوده اســت و در حــال حاضــر بــه

یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

شــکل هزین ـهای ماهانــه و ســاالنه بــرای همــه ایــن خدمــات در

بــرای اینکــه بتوانیــم بــا حجــم گســتردهای از دادههــا بــه شــکل

آمــده اســت.جای تعجبــی نــدارد کــه دادههــا کنونــی مــا نشــان

همزمــان بــا وقــوع یــا همــان  real-timeهــم حیط ـهای بســیار

میدهــد کــه شــرکتهایی کــه نرمافــزار خــود را بــه فضــای ابــری

مهــم اســت کــه در آن یادگیــری ماشــینی و هــوش مصنوعــی

یــا بــه شــکل «نرمافــزار اجــارهای» ( )SaaSمنتقــل کردهانــد،

کاربــرد فراوانــی پیــدا کردهانــد .فناوریهــای پرشــمار ایــن دو

عنــوان کردهانــد کــه ایــن اتفــاق بــه احتمــال زیــاد بیشــترین

فنــاوری در عرصههــای گوناگونــی نمــود پیــدا میکنــد کــه از بیــن
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آنهــا میتــوان بــه نگهــداری مبتنــی بــر پیشبینــی ،تولیــد بهینــه،

عمومــی بــا نــام بالکچیــن هــم شــناخته میشــوند ،شــاید در

معامــات اتوماتیکشــده و حتــی تســت کــردن نرمافــزاری اشــاره

حــال حاضــر بیــش از هــر فنــاوری دیگــری بــر ســر زبانهــا افتــاده

کــرد.در پیمایــش صورتگرفتــه ،پاســخدهندهها اعــام کردنــد کــه

باشــد .بــا ایــن حــال ،علیرغــم هیجــان زیــادی کــه پیرامــون ایــن

دو فنــاوری هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی و مســاله معاملــه

فنــاوری وجــود دارد ،ســرمایهگذاریهای روی ایــن فنــاوری در بــازار

کــردن بــه صــورت اتوماتیــک ســومین و چهارمیــن حیط ـ ه مهمــی

کاال ،ســالهای اخیــر را بیشــتر بــه بررســی مفهومــی ایــن فنــاوری

هســتند کــه در آینــده نزدیــک تاثیــر خــود را در صنعــت نشــان

گذراندهانــد .علیرغــم وجــود تعــداد اندکــی از راهحلهایــی کــه

میدهنــد .بــا توجــه بــه پاسـخها ،از نظــر جــذب ســرمایه هــم ایــن

از بالکچیــن اســتفاده میکننــد ،ایــن امــر واضــح اســت کــه

مــوارد ســومین گزینــه هســتند.

فناوریهــای مبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده ایــن پتانســیل را
دارنــد کــه در بــازه گســتردهای از بازارهــای انــرژی و کاال ،کارکــرد

بالکچین

داشــته باشــند کــه میتوانــد مربــوط بــه مدیریــت زنجیــره تامیــن

فناوریهــای مربــوط بــه دفتــر کل توزیــع شــده ،کــه بــه صــورت

تــا معاملــه همتابههمتــا ( )P2Pباشــد.

کدام فناوری در آینده نزدیک تاثیر بیشتری بر معامالت کاال میگذارد؟ (درصد)
ابری/نرمافزار اجارهای
استخراج داده و داده بزرگ
معامالت اتوماتیک
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی
بالکچین
ریزخدماتها
متن باز
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

تاثیر چشمگیر

مقداری تاثیر

بدون تاثیر

نمیدانم

برنامه سرمایهگذاری روی فناور یها در آینده نزدیک (درصد)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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مسیرهای فرعیکمریسک
روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار کاالیی

سـیمین صالحـی /تقریبـا رایجتریـن روش فعالیت در بازار کاالیی ،اسـتفاده از اختیار خرید یا همان آپشـن ،یـا ورود به معامالت
آتـی اسـت .بـا این حال ،سـوای ایـن دو روش رایج ،مسـیرهای دیگری هم بـرای فعالیت در بـازار جهانی کاال وجـود دارد که در
کشـورهای مختلف به میـزان متفاوتی رواج پیـدا کردهاند.

غیرمســتقیمترین نــوع ورود بــه ســرمایهگذاری در بــازار

بــازار کاال هســتند .ایــن دو گزینــه هــم ماننــد ســهام بــه

کاال ،خریــد ســهام اســت .بســیاری از ســرمایهگذارانی کــه

ســرمایهگذار ایــن امــکان را میدهنــد کــه بــدون حضــور

عالقــه دارنــد بــه بــازار کاالیی خــاص وارد شــوند ،روی ســهام

مســتقیم در بــازار کاال ،از تغییــرات قیمــت ایــن بــازار ســود

شــرکتهایی ســرمایهگذاری میکننــد کــه در آن بــازار

ببــرد .صندوقهــای قابــل معاملــه بــا قیمــت یــک کاال

خــاص فعالیــت میکننــد .بــرای مثــال اگــر عالقــه داریــد در

یــا مجموعــه از کاالهــا پیونــد دارنــد و همــگام بــا آنهــا

بــازار نفــت فعالیــت کنیــد ،یکــی از راههــای شــما خریــداری

تغییــر میکننــد .از ســوی دیگــر اوراق قابــل معاملــه ،اوراق

کــردن ســهام شــرکتهایی اســت کــه در اســتخراج نفــت،

قرض ـهای هســتند کــه قــرار اســت نوســانات قیمــت یــک

ســاخت نفتکــش ،پاالیشــگاهها و صنایعــی از ایــن قبیــل

کاالی خــاص یــا شــاخص یــک کاال را نمایندگــی کننــد و از

فعالیــت میکننــد.

ســوی صادرکننــده پشــتیبانی میشــوند.

دو تفــاوت عمــده خریــداری ســهام یــا ورود مســتقیم بــه

راه حــل دیگــر اســتفاده از صندوقهــای مشــترک یــا

بــورس کاال مربــوط بــه حجــم ســرمایه و حساســیت نســبت

صندوقهــای شــاخص بــرای ســرمایهگذاری در کاالهــا اســت.

بــه نوســانات اســت .ســرمایهگذاری روی کاالهــا از طریــق

صندوقهــای مشــترک ترکیبــی از روش خریــدن ســهام و روش

خریــد ســهام شــرکتهای مرتبــط ،حساســیت کمتــری

صنــدوق قابــل معاملــه کاالیــی هســتند :گرچــه توســط آنهــا

نســبت بــه نوســانات قیمــت کاالهــا ،مخصوصــا در مقایســه

نمیتــوان مســتقیم روی کاالیــی ســرمایهگذاری کــرد ،امــا

بــا قراردادهــای آتــی ،دارد و از ســویی هــم بــه دلیــل وضــوح

میتواننــد مجموعــهای از ســهامهای شــرکتهای فعــال در

بیشــتر در فرایندهــای بــازار ســهام نســبت بــه بــازار کاال،

بــازار کاالهــای گوناگــون را خــود جــا داده باشــند .بــا اینحــال

تصمیمگیــری در ایــن بــازار اندکــی ســادهتر اســت .از ســوی

تعــداد اندکــی از صندوقهــای مشــترک مبتنــی بــر شــاخص

دیگــر نقدشــوندگی ســهام بســیار بــاال اســت و ســرمایه الزم

کاال وجــود دارنــد کــه در قراردادهــای آتــی و مشــتقههای

بــرای ورود بــه آن میتوانــد بســیار کمتــر از ســرمایه الزم بــرای

مربــوط بــه کاالهــا ،ســرمایهگذاری میکننــد .ایــن روش

ورود بــه معامــات اختیــار خریــد یــا قراردادهــای آتــی باشــد.

دوم میتوانــد تعامــل نزدیکتــری بــا بــازار کاال را بــرای

البتــه نکت ـهای کــه در ایــن نــوع ســرمایهگذاری بایــد در نظــر

ســرمایهگذاران فراهــم کنــد.

داشــت ایــن اســت کــه در بــازار کاال تحــوالت تنهــا مبتنــی بــر

یکــی دیگــر از راهکارهــای فعالیــت در بــازار کاال ،اســتفاده از

تغییــرات قیمــت کاال هســتند ،امــا قیمــت ســهام یک شــرکت

یــک عملگــر اشــتراکی کاال ()commodity pool operator

میتوانــد تحــت تاثیــر وقایــع دیگــری هــم باشــد.

اســت .ایــن عملگــر یــک شــخصیت حقوقــی اســت کــه
پولهایــی را از ســرمایهگذاران مختلــف جمــعآوری کــرده

صندوقها و مشاوران

و آنهــا را بــه شــکل یــک مجموعــه اشــتراکی

صندوقهــای قابــل معاملــه ( )ETFو اوراق

در آورده اســت و در نهایــت ایــن پــول را در

قابــل معاملــه ( )ETNهــم گزینــهای

معامــات اختیــار حــق خریــد یــا قراردادهــای

دیگــر بــرای ســرمایهگذاری در

آتــی ســرمایهگذاری میکنــد.
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