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شاهکلید بورس کاال
محمد حسنی سعدی

مدیر روابط عمومی
و امور بین الملل بورس کاال

تجربــه کــرد ابــزار بــورس کاال بیــش از پیــش شــناخته شــد
و بســیاری از ســهامداران و فعــاالن بــازار در پرتفــوی خــود
گواهــی ســپرده کاالیــی ،اوراق ســلف اســتاندارد و یــا یونیــت
صندوقهــای کاالیــی را هــم اضافــه کردنــد.

2

ســال  ۹۴و در آغــاز فعالیتــم در

در ایــن میــان بــورس کاال توانســت بســیاری از مشــکالت

بــورس کاال یکــی از ســوالبرانگیزترین

ســنتی بــازار زعفــران را رفــع کنــد و بــه دنبــال آن ،زیــره ســبز،

مســائل بــرای مــن ایــن بود کــه چرا

کشــمش ،پســته و خرمــا هــم بــا پیگیــری فعــاالن ایــن

بــا توجــه بــه نقــش مهــم بــورس کاال در اقتصــاد کشــور در

بازارهــا و کشــاورزان وارد بــورس کاال شــد .از جهــش هــر

میــان عمــوم مــردم و حتــی بســیاری از مســئوالن و نخبــگان

ســاله ارزش معامــات بــورس کاال کــه بگذریــم هــر ســال بــه

شــناختی نســبت بــه آن وجــود نــدارد .البتــه توجیــه ایــن

تنــوع کاالهــا هــم اضافــه شــد.

موضــوع ایــن بــود کــه در بــورس کاال فقــط شــرکتها در

بســیاری از کارشناســان تنهــا راه حــل مشــکالت زنجیــره فوالد

تقابــل بــا هــم قــرار میگیرنــد و عمــوم مــردم چــون بــا آن

در کشــور را عرضــه کل بخشهــای آن در بــورس کاال ذکــر

تعاملــی برقــرار نمیکننــد نیــازی بــه شــناخت و آشــنایی بــا

کردنــد و در ســال جــاری بــرای اولیــن بــار شــاهد عرضــه کل

آن ندارنــد.

زنجیــره فــوالد در بــورس کاال بودیــم.

در ســالهای بعــد و بــا توســعه ابزارهــای مالــی خصوصــا

بــازار محصــوالت پتروشــیمی هــم کــه گاهــی بــا برخــی

در بخــش کشــاورزی کمکــم ارتبــاط بــا بــورس کاال بــا عمــوم

کارشــکنیها و تبلیغــات منفــی ســودجویانه روبــهرو بــود

مــردم توســعه یافــت و منافــع بســیاری از مــردم بــه صــورت

بهتریــن و آرامتریــن ســالهای خــود را پشــت ســر گذاشــت

مســتقیم بــه آن گــره خــورد .مــردم کمکــم بــا کارکردهــای آن

و اکنــون دیگــر کســی بدیلــی بــرای تخصیــص محصــوالت

آشــنا شــدند و کار بــه جایــی رســید کــه فعــاالن هــر محصول

پتروشــیمی نمیشناســد.

کشــاورزی راه حــل مشــکالت بازرگانــی محصــول خــود را در

جایــگاه نشــان و برنــد بــورس کاال اکنــون بــا آنچــه تــا چنــد

بــورس کاال جس ـتوجو میکردنــد و نماینــدگان آنــان بــرای

ســال پیــش بــود فرســنگها فاصلــه گرفتــه و اکنــون عــاوه

اســتفاده از ظرفیتهــای بــورس یکبهیــک مراجعــه کــرده

بــر شــناختی کــه از کارکردهــای بیبدیــل آن در اقتصــاد

و درخواســت مذاکــره و تعامــل داشــتند.

کشــور بــه وجــود آمــده کســی دیگــر نقــش حیاتــی آن را

امــا شــناخت بــورس کاال در ســال  ۹۷بــه اوج خــود رســید.

انــکار و تضعیــف نمیکنــد و هــر از چندگاهــی کــه برخــی

زمانــی کــه بــا جهــش ارزی و مشــکالت ناشــی از تحریمهــای

رانتخــواران و کماطالعــان بــه آن از طریــق رســانهها

اقتصــادی ،نقــش بــورس کاال در تخصیــص مــواد اولیــه بــه

حملــه میکننــد بالفاصلــه از ســوی نخبــگان و عقــای

صنایــع پاییندســتی بیــش از پیــش اهمیــت یافــت .همــه

جامعــه بهشــدت مــورد ســرزنش قــرار میگیرنــد.

مســئوالن و مدیــران کشــور از رئیسجمهــوری و وزرا تــا

بخــش عمــده مشــکالت اقتصــاد کشــور مــا در حــوزه نظــام

نماینــدگان مجلــس از بــورس کاال ســخن گفتنــد و بــه نقــش

قیمتگــذاری ،ســامانههای توزیــع و تخصیــص و تجــارت

حیاتــی آن در اتصــال صنایــع کشــور اعتــراف کردنــد.

غیرشــفاف اســت کــه حــل عمــده مشــکالت آنهــا با اســتفاده

چیــزی نگذشــت کــه بــرای حــل بســیاری از مشــکالت تنهــا

از بــورس کاال مقــدور و میســر اســت.

راه پیشــنهادی بــورس کاال بــود .حتــی وقتــی صحبــت از

اکنــون راهحــل بســیاری از مشــکالت و گرهگشــای خیلــی از

مشــکل بــازار مســکن و خــودرو هــم شــد بــورس کاال بــه نظر

گرههــای اقتصــاد بهدرســتی در بــورس کاال جســتوجو

بســیاری راه حــل ماجــرا رســید و بدیــن ترتیــب بســیاری از

میشــود .اتفاقــی کــه هرچنــد کمــی دیرتــر از کشــورهای

مــردم و خصوصــا آنهایــی کــه بــا اقتصــاد ســر و کار داشــتند

صاحــب تجربــه و دانــش دنیــا رخ داده امــا خجســته و

بــا بــورس کاال و کارکردهــای آن آشــنا شــدند.

مبــارک اســت و بــه جــرات میتــوان گفــت امــروز شــاهکلید

در بــازار ســرمایه هــم کــه از ســال  ۹۸جهشــی بیســابقه را

حــل مشــکالت اقتصــاد کشــور بــورس کاالســت.
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سلطانینژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد

برنامههای سال  ۱۴۰۰تاالر نقرهای
محسـن نعمتی /سـال  ۱۳۹۹با تمام فرازوفرودها و مشـکالت و دشـوار یها برای اقتصاد کشـور ،اما سـالی پرتالش و موفق
بـرای بـورس کاالی ایـران بـود ،چراکه رویدادهای جدیـد و مهم این بورس با رکوردشـکنیهای تاریخی معامالت همراه شـد
و این رکن بازار سرمایه از جهات مختلف رشد کرد.
بـه اعتقـاد کارشناسـان ،اتفاقهـای رقمخـورده در اقتصاد کشـور از جمله اجمـاع برای فاصله گرفتـن از قیمتگذاری دسـتوری کاالها به
همـراه اهتمـام جـدی سیاسـتگذاران به سـازوکار بورس کاال و همچنین توسـعه سـاختاری این بـورس از درون ،همگـی نوید روزهای
روشـنی را بـرای ایـن بورس ترسـیم میکنـد .از این رو «پیـام اقتصادی بـورس کاال» در گفتوگو با حامد سـلطانینژاد مدیرعامل بورس
کاالی ایـران ،چشـمانداز و برنامههـای ایـن بورس در سـال  ۱۴۰۰را مورد بررسـی قرار داده اسـت کـه از نظر میگذرد.
نظــر شــما در خصــوص کارنامــه ســال  ۹۹بــورس کاال

معامــات گواهــی ســپرده کشــمش و خرمــا ،آغــاز فعالیــت دو

بــورس کاالی ایــران در ســال  ۹۹بــه همــت و تــاش کارکنــان

افتتــاح تــاالر حــراج بــاز و قــرارداد آتــی نقــره اشــاره کــرد کــه هر

درخشــانی را در تاریــخ عملکــردی خــود بــه ثبــت برســاند.

همکارانــم در بــورس کاال بــوده اســت.

چیســت؟

خــود توانســت از هــر دو بعــد رویــدادی و آمــاری ،کارنامــه
در ایــن ســال تقریبــا تمامــی رکوردهــای معامالتــی گذشــته
جابهجــا شــد و ارزش کل معامــات از رقــم  ۳۵۰هــزار میلیــارد

صنــدوق کاالیــی کشــاورزی ،آغــاز معامــات بــه شــیوه مناقصه،

یــک از ایــن مــوارد حاصــل تالشهــا و نشس ـتهای متعــدد

بــورس کاال در ســال گذشــته تفاهمنامههایــی را بــا

ناموت فراتــر رفــت و بیــش از  ۳۳میلیــون تــن کاال در بــازار

چنــد نهــاد بــه امضــا رســاند ،در ایــن خصــوص و چش ـمانداز

رو بــه جلــوی بــورس کاال در اقتصــاد کشــور اســت.

یکــی از اقدامــات بــورس کاال در ســال  ،۹۹انعقــاد تفاهمنامــه

فیزیکــی دادوســتد شــد کــه ایــن مــوارد ،نشــاندهنده حرکــت

در ســمت مقابــل در حــوزه اقدامــات و رویدادهــا نیــز میتــوان

بــه آغــاز بــه کار تابلــوی امــاک و مســتغالت ،راهانــدازی

عملیاتــی شــدن آنهــا توضیــح میدهیــد؟

همــکاری بــا شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی ،شــرکت

راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران و مرکــز توســعه تجــارت
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الکترونیکــی وزارت صمــت بــود کــه هــر ســه ایــن تفاهمنامههــا

میتواننــد اثــرات مطلــوب و مانــدگاری را در اقتصــاد کشــور و بــورس

کاال بــه ارمغــان بیاورنــد.

حملشــده توســط ایــن شــرکتها یکطرفــه بــوده و در اغلــب

مــوارد مســیر برگشــت آنهــا بــدون بــار اســت و میتــوان چنیــن
گفــت کــه در حــدود کمتــر از  ۵۰میلیــون تــن ظرفیــت خالــی در

تفاهمنامــه همــکاری میــان بــورس کاالی ایران و شســتا کــه از همان

شــبکه حمــل بــار ریلــی کشــور وجــود دارد.

آمارهــای معامالتــی بــورس کاال نمــود پیــدا کــرده و باعــث جهش در

کاالهــای اساســی جابجــا میشــود مربــوط بــه مــواد اولیــه صنعــت

در ایــن زمینــه ارزش معامــات محصــوالت زیرگروههــای شســتا

و بــرای حمــل ریلــی بــه صرفــه اســت ،بــه عنــوان نمونــه یــک

ریــال رســید کــه رشــد بیــش از  ۱۰۰درصــدی در حجــم و  ۴۹۰درصدی

حجمــی محمولــه بزرگــی اســت از طریــق شــبکه ریلــی از معــدن تــا

اهمیــت در ایــن حــوزه ،افزایــش ســهم بــازار فرعــی از ســه درصــد به

نهایــی بــه دلیــل تعــدد خریــداران و عــدم وجــود هماهنگــی میــان

روزهــای ابتدایــی بــه جریــان افتــاد در همیــن مــدت کوتــاه حتــی در

برخــی از بخــش هــای معامالتی شــده اســت.

از ابتــدای ســال تــا پایــان اردیبهشــت بــه حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد

در ارزش معامــات ایــن گــروه را نشــان میدهــد .نکتــه حائــز
هشــت درصــد ارزش کل معامــات بــورس کاال تــا پایــان اردیبهشــت

مــاه اســت کــه عمــده ایــن جهــش بــه دلیــل پذیــرش و عرضــه
محصــوالت شــرکتهای شســتا در بــازار فرعــی رقــم خــورده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،شــرکتهای ســیمانی تابعــه شســتا نیــز بــرای
عرضــه مســتمر ایــن محصــول در بــورس کاال پیشــقدم شــدند تــا

ســیمان بــه همــت شســتا و بــا بهرهگیــری از مکانیســم بــورس کاال

عمــده بارهایــی کــه توســط شــرکتهای حمــل ریلــی در حــوزه
بــوده کــه توســط یــک خریــدار بــا تنــاژ بــاال ســفارش داده میشــود

شــرکت فعــال در زمینــه فوالدســازی ،ســنگآهن خــود را کــه از نظــر

کارخانــه حمــل میکنــد .امــا در خصــوص محصــوالت میانــی یــا
آنهــا و تحویــل بــار در محــل کارخانــه تولیدکننــده عمدتا شــبکه ریلی

ســهمی از جابهجایــی ایــن کاالهــا نــدارد .هــر چنــد مجمــوع بــار
تحویــل دادهشــده توســط یــک کارخانـ ه فــوالدی بــه عنــوان مثــال،

بســیار بــزرگ اســت و بخــش زیــادی از ایــن کاال نیــز در محدودههای
جغرافیایــی خــاص تحویــل داده میشــود ،امــا خریــداران متعــدد
هســتند و بــرای تحویــل و حمــل بــار میــان آنهــا هماهنگــی خاصــی

از نظــام قیمتگــذاری خــارج شــود .بــه ایــن ترتیــب چشــمانداز

صــورت نمیگیــرد و در حــال حاضــر عمــده ایــن کاالهــا از طریــق

 ۱۴۰۰وجــود دارد .همچنیــن تفاهمنامــه همــکاری بــورس کاالی ایران

در ایــن میــان در ســال  ۱۳۹۹بیــش از  ۳۳میلیــون تــن کاال در بــورس

مثبتــی در خصــوص تفاهمنامــه میــان بــورس کاال و شســتا در ســال

و راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران نیــز کــه در راســتای راهانــدازی

معامــات حوالــه حمــل ریلــی کاال امضــا شــد پــس از برگــزاری

نشسـتهای کارشناســی بــه دســتورالعمل اجرایــی معامــات حواله

حمــل رســیده اســت کــه بــا تصویــب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
شــاهد معامــات حوالــه حمــل در کنــار کاالهــا در بــورس کاال خواهیم
بــود .بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه ،تولیدکننــدگان حوزههــای مختلف

حمــل جــادهای بــه مقصــد میرســد.

کاالی ایــران معاملــه شــده و خریــداران ،کاالهــای مذکــور را از درب
کارخانــه تحویــل گرفتهانــد و ایــن بــار توســط شــرکت حمــل تــا

مقصــد حمــل شــده اســت؛ در صورتــی کــه اگــر معامــات مربــوط
بــه حوالــه حمــل در بــورس کاال راهانــدازی شــود ،خریــداران مختلــف
میتواننــد بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند و بــا تجمیــع بــار میتــوان

شــبکه ریلــی را بــه منظــور تحویــل کاال مــورد اســتفاده قــرار داد.

شــامل صنایــع فــوالد ،پتروشــیمی و ســنگ آهــن کــه در بــورس

بــرای حمــل بــار توســط شــبکه ریلــی البتــه محدودیتهایــی وجــود

کاالهایشــان ،حوالههــای حملونقــل را نیــز خریــداری کننــد تــا بــا

حــدود پانصــد تــن تــا دو هــزار تــن بــار بایــد تجمیــع شــود تــا برای

کاالی ایــران حضــور دارنــد میتواننــد همزمــان بــا انجــام معامــات
بهتریــن قیمــت قادر به حمــل کاالی خــود باشــند.تفاهمنامه همکاری

ســوم بــورس کاال در ســال  ۹۹بــا مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی
وزارت صمــت امضــا شــده کــه نشسـتهای کارشناســی در راســتای

دارد و ریــل بایــد میــان مبــدا و مقصــد وجــود داشــته باشــد و در
جابهجایــی توســط یــک قطــار صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد.

مطالعــات اولیــه نشــان میدهــد کــه بــه صــورت بالقــوه ،در

خصــوص بخــش زیــادی از کاالهــای در حــال معاملــه در بــورس

عملیاتــی شــدن بندهــای این تفاهمنامــه نیــز در حال برگزاری اســت.

کاالی ایــران دو شــرط فــوق یعنــی وجــود ریــل و حداقــل حجــم بــار،

توســعه بکارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانههای بــورس کاال

حوالــه حمــل ریلــی و اطالعرســانی شــفاف و تجمیــع خریــداران،

ایــن تفاهمنامــه در راســتای تســهیل تبــادل الکترونیکــی اطالعــات و
امضــا شــده کــه ایجــاد یــک زیرســاخت نظارتــی و نقشـهای جامع از

عملیــات تجــاری از اهــداف ایــن تفاهمنامــه اســت.

شــروط محدودکننــدهای نیســت و در صــورت راهانــدازی معامــات
بهرهگیــری از ظرفیــت خالــی حمــل ریلــی امکانپذیــر اســت.
از جملــه مزایــای حمــل ریلــی نســبت بــه حمــل جــادهای ،هزینــه

کمتــر ،آلودگــی زیســتمحیطی کمتــر ،کاهــش تصادفــات و ترافیــک

معاملــه حوالــه حمــل ریلــی کاال چقــدر میتوانــد در بــورس کاال

جادههــا اســت و لــذا تقویــت صنعــت حمــل ریلــی بــه نفــع کل

شــرکتهای حملونقــل ریلــی ســاالنه در حــدود  ۵۰میلیــون تــن

ایجــاد کنیــم تــا کاالهایــی کــه در بــورس معاملــه میشــود یــا حتــی

رونــق بگیــرد؟

بــار را در کشــور جابهجــا میکننــد ،امــا اکنــون عمــده بارهــای
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بــا ریــل جابجــا شــوند .مبــدا و مقصــد حوالــه حمــل ریلــی توســط

معامــات اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال از جملــه گواهــی ســپرده

و تحویــل دادن کاال و ســایر جزئیــات موردنیــاز اعــام میشــود و

نیــاز دارنــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــرای کاالهایــی میتــوان ایــن

شــرکت حمــل ریلــی اعــام میشــود ،زمانبنــدی تحویــل گرفتــن

خریــداران حوالــه حمــل قــادر خواهند بــود میزان مشــخصی از بــار را

بــر اســاس حوالــه مربوطــه از طریــق قطــار جابهجــا کننــد.
از برنامههای بورس کاال در سال  ۱۴۰۰میگویید؟

کاالیــی ،قراردادهــای آتــی و اختیارمعاملــه ،صندوقهــای کاالیــی و ...
ابزارهــا را راهانــدازی کــرد کــه ویژگیهــای خاصــی داشــته باشــند،
بــه عنــوان نمونــه قابلیــت و نیــاز بــه انبــارش آن کاال وجــود داشــته

باشــد و بــازار فیزیکــی قــوی بــا قیمتگــذاری نســبتا شــفاف بــرای

آن فراهــم باشــد و همچنیــن سیاسـتگذاران حساســیت باالیــی بــه

شــرکت بــورس کاالی ایــران در ســال  ۱۴۰۰در راســتای ماموریــت و

کشــف نــرخ آن نداشــته باشــند .در تالش هســتیم کاالهــای مختلف

معامــات مبتنــی بــر کاال و اوراق بهــادار کاالیــی» در تــاش اســت تــا

ایــن ویژگیهــا را دارنــد بــا همــکاری نهادهــای مســئول و رایزنــی بــا

تعمیــق بازارهــا و ابزارهــای نویــن موجــود ،زنجیــره خدمــات خــود را

بــورس کاال شــوند.

چشــمانداز خــود مبنــی بــر «مرجعیــت پایــدار کشــف قیمــت و
بــا تمرکــز بــر توســعه خطــوط کسـبوکار جدیــد در کنــار گســترش و

تکمیــل و در ارتقــای شــفافیت ،ســامت و رونــق اقتصــاد ملی کشــور

نقشآفرینــی کنــد.

در حــوزه صنعتــی ،معدنــی ،پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی کــه
فعــاالن بــازار آن کاال بــه عنــوان دارایــی جدیــد وارد بازارهــای مالــی
آینده بورس کاال را چگونه میبینید؟

بــا توجــه بــه بازنگــری ســند اســتراتژیک و در راســتای چش ـمانداز

از ایــن رو بــورس كاالى ايــران عــاوه بــر حــدود  ۳۰۰برنامــه اجرایــی

تعریفشــده جدیــد ،امیــد اســت در آینــده ،بــورس کاالی ایــران

كــرده کــه از اهــم پروژههــا در حــوزه «تعمیــق بازارهــای موجــود و

اقتصــاد ایــران ایفــا کــرده و بهعنــوان پــل ارتباطــی مناســب و کارآمد

روزانــه ۶۰ ،پــروژه در زمینــه توســع ه و بهبــود کسـبوکار خــود تعریف
توســعه داراییهــای پایــه جدیــد» میتــوان بــه «توســعه معامــات

مناقصــه در بــازار فیزیکــی»« ،راهانــدازی معامــات گواهــی ســپرده

ســهم بهســزایی در تامیــن مالــی تمامــی امــور بخشــی و فرابخشــی
بــرای تعامــل اقتصــاد ایــران بــا اقتصــاد بینالملــل ،نقــش حیاتــی

بــر عهــده گیــرد.

کاالیــی بــر روی دارایــی پایــه جدیــد»« ،طراحــی دارایــی پایــه جدیــد

در ایــن میــان بــرای ســال  ۱۴۰۰بــا توجــه بــه پیگیریهایــی کــه

اختیــار» و «ایجــاد بســتر تحلیــل اطالعــات بــا رویکــرد بازاریابــی»

همانطــور کــه در هفتههــای گذشــته شــاهد ورود محصــوالت

قراردادهــای آتــی»« ،طراحــی دارایــی پایــه جدیــد قراردادهــای
اشــاره كــرد.

همچنیــن در حــوزه «توســعه و تنــوع خطــوط کســب و کار

شــرکت» میتــوان از پروژههــای «راهانــدازی بــازار خردهفروشــی»،
«راهانــدازی خریــد دِیــن کاالیــی»« ،راهانــدازی معامــات حوالــه حمل

کاال»« ،راهانــدازی معامــات صندوقهــای ســرمایهگذاری بــازار

بــا نهادهــای تصمیمگیــر در حــوزه فــوالد انجــام شــده اســت و
معدنــی و تکمیــل زنجیــره عرضــه فــوالد بــه همــراه عرضــه ســیمان

در بــورس کاال بودهایــم ،چشــمانداز روشــنی بــرای بــازار فیزیکــی و
همچنیــن توســعه هرچــه بیشــتر بازارهــای مالــی بــورس کاال تــا

پایــان ســال  ۱۴۰۰پیشبینــی میشــود.

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه عمــق بــاالی بــازار ســرمایه ،ســازمان

امــوال غیرمنقــول »« ،راهانــدازی ســلف موازی اســتاندارد مســکن» و

بــورس و اوراق بهــادار نیــز بــه منظــور بهبــود نظــارت بــر شــرکتهای

اینکــه شــرکت بــورس کاال در جهــت توســعه نشــان تجــاری خــود و

کاالیــی اثرگــذار بــر ســهام شــرکتها ،در تــاش اســت عمــده

«راهانــدازی معامــات ریپــو بــر پایــه قبــض انبــار» نــام بــرد .در ادامه
بهبــود کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان نیــز پروژههایــی همچــون

پذیرششــده در بــورس و ایجــاد شــفافیت بیشــتر در بازارهــای

معامــات کاالهــای تولیدشــده توســط ایــن شــرکتها در بــورس کاال

«راهانــدازی ســامانه تحویــل»« ،امــکان تســویه چندمرحلــهای»،

انجــام شــود تــا عــاوه بــر افزایــش شــفافیت در معامــات انجــام

پذیــرش کاال»« ،اســتقرار ســامانه پذیــرش مشــتریان»« ،راهانــدازی

شــفاف و لحظـهای فراهــم شــود و زمینــه سوءاســتفاده از اطالعــات

«شناســایی ظرفیتهــای انبارهــای عمومــی»« ،اســتقرار ســامانه
وبســایت روســیزبان»« ،راهانــدازی پورتــال آموزشــی شــرکت» و
«بهبــود ســامانهها و زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات»

را تعریــف کــرده اســت.

آیــا در ســال جــاری ،محصــوالت جدیــدی راهــی بازارهــای مالــی

از جملــه قراردادهــای آتــی میشــود؟

نیازســنجی بــازار محصــوالت صنعتــی ،معدنــی ،پتروشــیمی و

گرفتــه ،امــکان تحلیــل بــازار ســهام مبتنــی بــر دادههــای معامالتــی

درونــی شــرکتها نیــز کمرنگتــر شــود.

در پایــان اینکــه ارزش اقدامــات بــورس کاال طــی ســال هــای گذشــته
و بــه خصــوص در ســال  ،۹۹زمانــی آشــکار میشــود کــه یکــی از
گزینههــای اصلــی سیاســتگذاران اقتصــادی کشــور در بررســی

مشــکالت مرتبــط بــا بــازار کاالهــا و حمایــت از تولیــد ،انتخــاب

ســازوکار بــورس کاال اســت تــا جایــی کــه هــم اکنــون طرحهــای

فرآوردههــای نفتــی در ایــران ،بیانگــر آن اســت کــه ایــن بازارهــا

عرضــه محصــوالت عمومــی و مهــم بــرای جامعــه از جملــه خــودرو

تامیــن مالــی و تســهیل مبــادالت از طریــق معرفــی و راهانــدازی

شهرســازی در حــال پیگیــری اســت.

همگــی بــه وجــود ابزارهــای مــدرن مدیریــت ریســک قیمــت،

از ســوی مجلــس و عرضــه فیزیکــی مســکن از ســوی وزارت راه و
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دهگانه سال ۹۹
تحوالت مهم تاالر نقره ای

 ۲۹مرداد ،آغاز معامالت امالك

و بــورس کاالی ایــران بــر پایــه ســه محــور اصلــی امضــا شــد کــه

یکــی از مهمتریــن اقدامــات ســال  ٩٩در  ۲۹مردادمــاه رقــم خــورد و آن

شــفافیت فــروش کاالهــای شــرکتهای تابعــه شســتا ،عرضــه امــاک

گشــودن پرونــده جدیــدی بــا عنــوان عرضــه «امــاک و مســتغالت»

مــازاد و تســهیل ضمانتهــای شــرکتهای عرضهکننــده شســتا ایــن

بــود .اقدامــی کــه بــا عرضــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد پردیــس آغاز

ســه محــور هســتند.

شــد و مدتــی بعــد بانــک اقتصــاد نویــن و وزارت دفــاع نیــز بــه آن
 ۲اسفند ،معامالت مناقصه آغاز شد

پیو ستند .

معامــات بــه شــیوه مناقصــه روز دوم اســفندماه بــا همــکاری شــرکت
 ۵مهر ،کشمش بورسى شد

توانیــر و بــورس کاال و در پــی درخواســت خریــد  ۳هــزار عــدد کنتــور

شــنبه  ۵مهرمــاه ،تــاالر اداره فرهنــگ و ارشــاد شهرســتان خلیلآبــاد

بــرق از ســوی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق منطقــه اســتان آذربایجــان

خراســان رضــوی میزبــان برگــزاری مراســم راهانــدازی معامــات گواهی

غربــی کلیــد خــورد .رویــدادی کــه بــه اعتقــاد كارشناســان ســرآغاز

ســپرده کاالیــی کشــمش ســبز قلمــی در بــورس کاالی ایــران بــود.

ـت
انقالبــی در رونــد معامــات بــورس کاال اســت زيــرا معامــات از رقابـ ِ

کشــمش بعــد از محصوالتــی چــون زعفــران نگیــن ،زعفــران پوشــال،

صــرف بــر ســر افزایــش قیمتهــا (در روش مزایــده) بــه میدانــی بــرای

زیــره ســبز ،پســته فندقــی و بادامــی راهی بــازار گواهــی ســپرده بورس

رقابــت عرضهکننــدگان بــر ســر کاهــش قیمــت هــم تبديــل مىشــود.

کاال شــد.
 ۱۶دی ،خرما وارد رینگ شد

 ۶اسفند ،تفاهمنامه با مرکز توسعه وزارت صمت
تفاهمنامــه همــکاری میــان مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت

ســه شــنبه  ۱۶دی مــاه  ۹۹خرمــای مضافتــی هــم بــه معامــات گواهی

صمــت و بــورس کاالی ایــران در راســتای تســهیل تبــادل الکترونیکــی

ســپرده بــورس کاالی ایــران راه یافــت .البتــه محصــول خرمــا از ســال

اطالعــات و توســعه بهکارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانههای

 ۱۳۸۳در بــازار فیزیکــی بــورس پذیــرش شــده و هــر از گاهــی هــم

بــورس کاال بــه امضــا رســید.

عرضـهای مقطعــی در بــورس انجــام شــده و از ایــن حیــث ،خرمــا جزو
کاالهــای باســابقه بــورس کاال محســوب میشــود.

 ۱۳اسفند ،تفاهمنامه با راهآهن
تفاهمنامــه همــکاری بــورس کاالی ایــران و راهآهــن جمهــوری اســامی

 ۱۶دی ،صندوقهاي كشاورزى در تاالر سبز شدند
پــس از آغــاز بــه کار صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی بــر
پایــه دارایــی طــا ،نوبــت بــه راهانــدازی دو صنــدوق کشــاورزی بــه
نامهــای ســحرخیز و نهــال رســید .پــس از پذیرهنویســی صنــدوق
ســرمایهگذاری طــای ســرخ نوویــرا بــا نمــاد نهــال و صنــدوق
ســرمایهگذاری گــروه زعفــران ســحرخیز بــا نمــاد ســحرخیز و بــا مجــوز
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،معامــات واحدهــای ایــن دو صنــدوق
در بــورس کاالی ایــران آغــاز شــد.
 ۲۰بهمن ،تفاهمنامه مهم با شستا
تفاهمنامــه همــکاری میــان شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی
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ایــران در راســتای راهانــدازی معامــات حوالــه حمــل ریلی کاال در بســتر
بــورس کاال امضــا شــد.
 ۱۷اسفند ،افتتاح تاالر حراج
آییــن راهانــدازی تــاالر حــراج بــاز روز  ۱۷اســفندماه بــا عرضــه  ۲۵۰هــزار تــن
ســنگ آهــن کلوخــه و  ۵۰هــزار تــن ســنگ آهــن دانهبنــدی در بــورس کاالی
ایــران برگــزار شــد.
 ۱۷اسفند ،نقره روى تابلوى بازار آتى رفت
نقــره ،محصولــی کــه بســیاری از کارشناســان آن را در کنــار طــا ،جــذاب و
پرنوســان بــرای ســرمایهگذاری میداننــد در روز  ۱۷اســفندماه روی تابلــوی بــازار
آتــی بــورس کاال رفــت تــا در همســایگی زعفــران ،پســته و زیــره قــرار گیــرد.

سها دماران

سهامداران

چهره ها

تاالر نقره ای

نمای بازار

بورس های جهانی
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نگاهى به مجامع بورس كاالى ايران از سال  ٨٦تاكنون

روایت  14سال سهامداری

بـورس کاالی ایـران از سـال  86و بـا سـرمایه اولیـه  100میلیـارد ریـال فعالیـت خـود را آغاز کرد و سـال مالـی  86موفق به
تقسـیم سـود  400ریالی میان سـهامداران خود شـد .این شـرکت در سـال بعد یعنی سـال  87نیز همین میزان سـود را در
میان سـهامداران خود تقسـیم کرد .در دو سـال بعد یعنی سـال های  88و  89سـود تقسـیمی شـرکت در میان سـهامداران
هر یک  350ریال به ازای هر سهم بود.
در سـال  90سـود تقسـیمی  400ریال و سـال  91بالغ بر  300ریال اعالم شـد .شـرکت  250ریال سـود برای سـال  92تقسـیم کرد و در
سـال  93رقم سـود تقسـیمی  51ریال شـد .بورس کاال در سـال  94بالغ بر  150ریال و در سـال  95نیز  250ریال سـود میان سـهامداران
خـود تقسـیم کرد.سـال  96ایـن سـود بـه  150ریـال رسـید و در سـال هـای  97و  98هـر یـک  100ریـال سـود در مجامع این شـرکت
تقسیم شد.
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بــورس کاالی ایــران نخســتین افزایــش ســرمایه خــود را در ســال

ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی رقــم خــورد و در نهایــت در

 90بــه میــزان  20درصــد و از محــل ســود انباشــته انجــام داد.

ســال هــای  97و  98بــه ترتیــب افزایــش 50و  34.4درصــدی

دومیــن افزایــش ســرمایه شــرکت بــه ســال  91بــاز مــی گــردد

ســرمایه از محــل ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی ســرمایه

کــه در آن ســال  67درصــد بــه ســرمایه شــرکت از محــل ســود

شــرکت را بــه  2500میلیــارد ریــال رســاند.

انباشــته و اندوختــه احتیاطــی افــزوده شــد.

ترکیــب هیئــت مدیــره شــرکت در ابتــدا و در بیــن ســال هــای

شــرکت ســپس در ســال  92بالــغ بــر  50درصــد افزایــش ســرمایه

 88تــا  90شــامل نماینــدگان شــرکت هــای فــوالد مبارکــه ،گــروه

از محــل ســود انباشــته داشــت و در ســال  93نیــز  50درصــد

بهمــن ،ذوب آهــن اصفهــان ،کارگــزاری بانک کشــاورزی ،ســرمایه

بــه ســرمایه خــود از محــل ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطــی

گــذاری توســعه معــادن و فلــزات ،صنــدوق بازنشســتگی وزارت

افــزود .افزایــش ســرمایه بعــدی شــرکت در ســال  95و بــه میــزان

جهــاد کشــاورزی و کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن بــود.

 100درصــد و از محــل اندوختــه احتیاطــی بــود .ســپس در ســال

ایــن ترکیــب در ســال  90تــا  92بــه فــوالد مبارکــه ،گــروه بهمــن،

 96افزایــش ســرمایه شــرکت بــه میــزان  37.78درصــد از محــل

کارگــزاری بانــک کشــاورزی ،بانــک ملــت ،ســرمایه گــذاری گــروه
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توســعه ملــی ،صندوق بازنشســتگی کارکنــان وزارت جهاد کشــاورزی

فلــزات شــدند و در کنــار فــوالد مباركــه ،ذوب آهــن اصفهــان ،گــروه

و ســرمایه گــذاری صبــا تامیــن تغییــر یافــت.

بهمــن ،کارگــزار بانــک کشــاورزی و گــروه مالــی ملــت قــرار گرفتنــد.

ترکیــب هیئــت مدیــره در دوره بعــدی و در ســال هــای  92تــا 94

ترکیــب هیئــت مدیــره در ســال  96تــا  98بــه ترتیــب شــامل

بــه فــوالد مبارکــه ،ذوب آهــن اصفهــان ،گــروه بهمــن ،گــروه مالــی

نماینــدگان شــرکت هــای فــوالد مباركــه ،ذوب آهــن ،ســرمایه گذاری

ملــت ،کارگــزاری بانــک کشــاورزی ،فــوالد خوزســتان و ســرمایه

گــروه توســعه ملــی ،کارگــزاری کشــاورزی ،گــروه مالی ملت ،توســعه

گــذاری توســعه معــادن و فلــزات تغییــر کــرد.

ملــی مهــر آینــده و ســرمایه گــذاری نفــت ،گاز و پتروشــیمی شــد.

در ســال  94تــا  96ســرمایه گــذاری نفت ،گاز و پتروشــیمی و ســرمایه

و امــا در ســال  98تــا  1400بانــک آینــده و تامیــن ســرمایه تمــدن

گــذاری خوارزمــی بــه ترکیــب هیئــت مدیــره بــورس کاال وارد و

و فــوالد خوزســتان بــه ترکیــب وارد و جایگزیــن کارگــزاری بانــک

جایگزیــن فــوالد خوزســتان و ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و

کشــاورزی ،گــروه مالــی ملــت و توســعه ملــی مهــر آینــده شــدند.

جدول افزایش سرمایه

جدول تقسیم سود

توضیحات

سال مالی

سود نقدی (ریال)

سال

افزایش سرمایه ()%

محل افزایش سرمایه

86

400

90

20

از محل سود انباشته

87

400

91

67

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

88

350

89

350

92

50

سود انباشته

90

400

92

50

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

91

300

92

250

93

51

94

150

95

250

96

150

97

100

98

100

سرمایه اولیه شرکت در بدو
تاسیس  100میلیارد ریال
بوده و در سال  99با توجه به

100

95

افزایش سرمایه های صورت

اندوخته احتیاطی

گرفته در سال های ماقبل
و همان سال این رقم به

97

37.78

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

98

50

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

99

34.4

سود انباشته و اندوخته احتیاطی

دوره فعالیت

 2500میلیارد رسیده است.

ترکیب هیئت مدیره

 98تا 1400

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان

سرمایه گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی

بانک آینده

تامین سرمایه
تمدن

سرمایه گذاری گروه
توسعه ملی

 96تا 98

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

سرمایه گذاری
گروه توسعه ملی

کارگزاری بانک
کشاورزی

گروه مالی ملت

توسعه ملی
مهر آینده

سرمایه گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی

 94تا 96

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

کارگزاری
بانک کشاورزی

سرمایه گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی

گروه مالی ملت

سرمایه گذاری
خوارزمی

گروه بهمن

 92تا 94

فوالد مبارکه

ذوب آهن اصفهان

گروه بهمن

گروه مالی ملت

کارگزاری بانک
کشاورزی

فوالد خوزستان

سرمایه گذاری
توسعه معادن و
فلزات

 90تا 92

فوالد مبارکه

گروه بهمن

کارگزاری بانک
کشاورزی

بانک ملت

 88تا 90

فوالد مبارکه

گروه بهمن

ذوب آهن

کارگزاری بانک
کشاورزی

صندوقبازنشستگی
سرمایه گذاری گروه
کارکنان وزارت
توسعه ملی
جهاد کشاورزی

سرمایه گذاری
صبا تامین

سرمایه گذاری صندوقبازنشستگی
توسعه معادن و کارکنان وزارت جهاد
کشاورزی
فلزات

کارگزاری بانک
صنعت و معدن
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چهره بورس کاال درآینه سهامداری
 ۲۴۰درخواست پذیرش کاال در بازار اصلی و فرعی

فرزانـه تهرانـی مقـدم /از شـهریور سـال  ۱۳۸۲که سـازمان کارگزاران بورس فلزات تهران تشـکیل شـد تا امروز کـه بورس کاال
بـا هویـت مسـتقل و بـا در بر گرفتـن کاالهای مختلف فعالیت میکند؛ عملکردها سـبب شـد تعداد سـهام این بـازار به ۲/۵
میلیـارد سـهم برسـد.بر اسـاس آخریـن آمار که مربـوط به اردیبهشـت  ۱۴۰۰اسـت ،در این بازار بـا  ۹هزار و  ۶۹۱سـهامدار۲ ،
هزار و  ۳۹۹نفر سهامدار وفادار وجود دارد که از ابتدای پذیرهنویسی تا کنون سهامدار بودهاند.

سهم زنان از فعالیت بازار کاالیی
از مجمــوع ســهامداران ایــن بــازار ۳۱ ،درصــد را ســهامداران
حقیقــی تشــکیل میدهــد کــه  ۲۳درصــد از آنــان بــا تعــداد ۵۹

کــد جدیــد حقیقــی ،هــزار و  ۵۱۱کــد جدیــد حقوقــی و  ۶۵کــد
عمومــی صــادر و در بــازار مشــتقه  ۷هــزار و  ۲۲۸کــد حقیقــی و
 ۲۵کــد حقوقــی صــادر شــده اســت.

هــزار و  ۸۱۵نفــر مــردان و  ۸درصــد از آنــان بــا تعــداد ســه هــزار
و  ۸۷۶نفــر زنــان هســتند.
ترکیــب ســنی ســهامداران بــورس کاال نیــز جالــب توجــه بــوده

بررســی آمــار کــد معامالتــی صادرشــده در بــازار فیزیکــی نشــان

و از کمســنترین افــراد تــا مســنترین افــراد در آن حضــور

میدهــد در ایــن بــازار تــا پایــان ســال  ۹۸در مجمــوع  ۱۹هــزار

دارنــد .بــه طــوری کــه کوچکتریــن ســهامدار ایــن بــازار متولــد

و  ۳۸۴کــد صــادر شــده بــود کــه ایــن تعــداد بــا رشــد ۱۰/۵

اول فروردیــن  ۱۴۰۰و مسـنترین ســهامدار متولــد نهــم مهــر ۱۲۹۹

درصــدی در پایــان ســال  ۹۹بــه  ۲۱هــزار و  ۴۲۶کد رســیده اســت.

هســتند.

جزئیــات عملکــرد در بــازار فیزیکــی نشــان میدهــد در پایــان

سال  ۹۹در بورس کاال چه گذشت
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رشد  ۱۰درصدی کدهای بازار فیزیکی در سال ۹۹

ســال  ۹۸تعــداد کدهــای حقیقــی ،حقوقــی و عمومــی بــه ترتیب

در ســال  ۱۳۹۹بــورس کاال توانســت عملکــرد قابــل توجهــی را

 ۱۳۷۶۸ ،۵۳۱۴و  ۳۰۲کــد بــوده کــه تعــداد کدهــا در ســه بخــش

ثبــت کنــد .در ایــن ســال در مجمــوع  ۹هــزار و  ۲۹۵کــد جدیــد

مــورد اشــاره در پایــان ســال  ۹۹بــه ترتیــب بــه  ۱۵۲۷۹ ،۵۷۸۰و

صــادر شــد کــه  ۲هــزار و  ۴۲کــد از آن مربــوط بــه بــازار فیزیکــی و

 ۳۶۷کــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر تعــداد

 ۷هــزار و  ۲۵۳کــد از آن مربــوط بــه بــازار مشــتقه بــود .همچنین

کدهــای حقیقــی بــازار فیزیکــی  ۸/۷درصــد ،کدهــای حقوقــی

تفکیــک کدهــای جدیــد صادرشــده بــه ســه بخــش حقیقــی،

 ۱۰/۹درصــد و کدهــای عمومــی  ۲۱/۵درصــد در ســال گذشــته

حقوقــی و عمومــی نشــان میدهــد در بــازار فیزیکــی ۴۶۶

افزایــش پیــدا کــرده اســت .نمــودار زیــر رونــد کدهای صادرشــده
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تعــداد دفعــات بررســی در بخــش حقیقــی  ،۴۰۳در بخــش حقوقــی
 ۹هــزار و  ۶و در بخــش عمومــی  ۷۳بــار بــوده اســت.
 ۸هــزار فعالســازی و غیرفعالســازی کدهــای معامالتــی در

ســال ۹۹

بررســی تعــداد دفعــات فعــال و غیرفعالســازی کدهــای معامالتــی
بــازار فیزیکــی نشــان میدهــد در ســال  ،۹۹دفعــات فعالســازی
کدهــای معامالتــی ســه هــزار و  ۹۷۶و دفعــات غیرفعالســازی ۴
الزم بــه ذکــر اســت کاهــش تعــداد کدهــای صادرشــده در مــاه آذر

هــزار و  ۳۶دفعــه بــود کــه در مجمــوع  ۸هــزار و  ۱۲مرتبــه فعــال و

بــه علــت راهانــدازی ســامانه جدیــد مشــتریان بــوده اســت کــه در

غیرفعالســازی صــورت گرفتــه اســت.

ماههــای بعــد بــا آشــنایی بیشــتر کارگــزاران بــا ایــن ســامانه و رفــع

در ســال گذشــته علــت اغلــب غیرفعالســازی کدهــا ،تکمیــل

مشــکالت سیســتمی ســامانه ،تعــداد کدهــای صادرشــده افزایــش

نکــردن تیــک ارســال اطالعــات اظهارنامــه  ۹۸بــه بورس کاال توســط

قابــل توجهــی یافــت.

مشــتریان بــوده اســت و برخــی از مــوارد غیرفعالســازی نیــز علــت

میانگیــن دفعــات بررســی درخواســت صــدور هــر کــد جدیــد بــازار

دســتور ســایر ارگانهــا ماننــد وزارت صمــت و دادگســتری اســت که

نقــدی کمــی بیــش از  ۳بــار اســت کــه یعنــی در ســال  ۹۹جهــت

بــا رفــع علــل غیرفعالســازی ،فعالســازی کدهــای مزبــور انجــام

صــدور  ۲هــزار و  ۴۲کــد مزبــور حــدودا  ۶۲۰۰مرتبــه بررســی صــورت

شــد.

گرفتــه اســت.
 ۴۷هزار کد در بازار مشتقه
تعــداد کدهــای صادرشــده در بــازار مشــتقه نیــز رونــد صعــودی
داشــته و در پایــان ســال  ۹۹در مجمــوع بــه  ۴۷هــزار و  ۱۲۴کــد
رســیده کــه نســبت بــه  ۳۹هــزار و  ۸۷۱کــد در پایــان ســال ،۹۸
بیــش از  ۱۸درصــد افزایــش یافتــه اســت.
کدهــای صادرشــده در بــازار مشــتقه طــی ســال  ۹۸بــه تفکیــک ۲
بخــش حقیقــی و حقوقــی بــه ایــن ترتیــب بــوده اســت ۳۹ .هــزار
و  ۵۲۸کــد حقیقــی و  ۳۴۳کــد حقوقــی .ایــن تعــداد در ســال ۹۹
بایــک رونــد صعــودی بــه  ۴۶هــزار و  ۷۵۶کــد حقیقــی و  ۳۶۸کــد
حقوقــی رســیده اســت.
نمــودار زیــر رونــد صــدور کــد در بــازار مشــتقه بــه تفکیــک مــاه را
نشــان میدهــد.

 ۲۴۰درخواست پذیرش کاال در بازار اصلی و فرعی
بــازار اصلــی در ســال  ۹۹شــاهد  ۱۵۹درخواســت پذیــرش کاالی
تائیدشــده بــود کــه  ۱۱۷درخواســت مربــوط بــه بخــش صنعتــی
و معدنــی و  ۴۲درخواســت مربــوط بــه بخــش پتروشــیمی و
فرآوردههــای نفتــی بــوده اســت .در بــازار فرعــی نیــز طــی ســال
گذشــته ۸۱ ،درخواســت پذیــرش در بــازار فرعــی شــد کــه ســهم
بخــش صنعتــی و معدنی  ۲۸درخواســت ،ســهم بخش پتروشــیمی
و فرآوردههــای نفتــی  ۲۴درخواســت ،ســهم بخــش کشــاورزی ۱۵
درخواســت و ســهم بخــش مــال غیرمنقــول  ۱۴درخواســت بــوده
اســت .در مجمــوع در ســال  ۹۹در بازارهــای فرعــی و اصلــی ۲۴۰
درخواســت پذیــرش کاالی تاییدشــده ارائــه شــده اســت.
مجموع درخواستهای سال  ۹۹به  ۳۶۹رسید
در ســال گذشــته عــاوه بــر تعــداد درخواســتهای ارســالی
تائیدشــده  ۱۱۸درخواســت ارســالی ردشــده بــه صــورت موقــت و
ســه درخواســت ارســالی ردشــده کمیتــه نیــز وجــود داشــته اســت
کــه در مجمــوع تعــداد درخواســتهای ارســالی تائیدشــده،
ردشــده بــه صــورت موقت و ردشــده کمیتــه را بــه  ۳۶۹درخواســت
میرســاند.
تعــداد درخواسـتهای ارســالی ردشــده بــه صــورت موقــت در بــازار
اصلــی طــی ســال  ۴۷ ،۱۳۹۹درخواســت و تعــداد درخواس ـتهای

 ۹هزار و  ۴۰۰مرتبه بررسی کد معامالتی
آمــار تعــداد دفعــات بررســی شــامل افــزودن یــا ویرایــش کدهــای
معامالتــی موجــود  ۹هــزار و  ۴۸۲مرتبــه بررســی را نشــان میدهــد.

ردشــده بــازار فرعــی  ۴۴درخواســت بــوده اســت .همچنیــن تعــداد
درخواسـتهای ردشــده کمیتــه در ایــن ســال در بــازار اصلــی صفــر
و در بــازار فرعــی  ۳درخواســت بــوده اســت.
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بورس کاال ،ضامن شفافیت و سالمت بازار
مهدی کرباسیان :مشکالت عرضههای جدید بورسی همواره بهسرعت رفع میشود

حسـین ضیغمـی /رئیس وقت هیات عامل سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنـی ایران (ایمیـدرو) با بیان
اینکـه بـورس کاال باعـث شـفافیت و حفـظ منافـع تولیدکننـده و مصرفکننـده میشـود ،توضیـح داد :بـرای تحقـق هدف
سالمسازی اقتصاد الزم است فعالیتهای بورس کاال توسعه یابد.
مهـدی کرباسـیان به سـابقه تاسـیس بورس کاال اشـاره کرد و افزود :تاسـیس بـورس کاال به اوایل دهـه  ۸۰بازمیگـردد و آقای صادقی
در راهانـدازی بخـش فلزات ،نفشـی چشـمگیر داشـت .آن زمـان ،مـن در وزارت اقتصاد بودم و شـاهد بودیم که دولت اهتمـام ویژهای
در تاسـیس بـورس کاال دارد.او افـزود :در آن زمـان بانـک مرکـزی هـم بـرای فعالسـازی بـورس به میدان آمـد و با کمکهایـی که در
مجمـوع ارائـه شـد ،بـورس کاال با محصوالت فـوالدی کار خـود را آغاز کرد.

تصمیم برای ورود محصوالت پتروشیمی
کرباســیان بــا اشــاره بــه اینکــه کار بــورس کاال بــا ورود

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

محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی توســعه پیــدا کــرد،
افــزود :در ســالهای  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۶بــود کــه آقــای یزدانجــو،

مقاومت در عرضه محصوالت جدید ،بازار را توسعه داد

مدیرعامــل شســتا و مــن کــه در صنــدوق بازنشســتگی نفت

کرباســیان یــادآور شــد :بــه خاطــر دارم در آن مقطــع توافــق

ســمت داشــتم بــا کمــک آقــای هاشــمیان ،رئیــس وقــت

کردیــم کــه دو محمولــه قیــر و روغــن پایــه را وارد بــورس

هیاتمدیــره بــورس کاال در یــک جمعبنــدی ســه نفــره؛

کنیــم .در آن زمــان مخالفتهــای زیــادی بــرای ورود ایــن

تصمیــم گرفتیــم محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی را وارد

دو محصــول صــورت گرفــت امــا مــا بــا مقاومــت ،شــروع

بــورس کاال کنیــم .آن زمــان بــرای ورود محصــوالت جدیــد

بــه عرضــه ایــن محصــوالت کردیــم .بــه ایــن ترتیــب قیــر

بــه بــورس کاال مقاومــت جــدی میشــد.

جــی و نفــت ســپاهان کــه زیــر نظــر مــا بــود و شــرکتهایی

بــه گفتــه او ،برخــی مســئوالن پتروشــیمی وقــت و بعضــی

کــه زیــر نظــر شســتا بودنــد ،محصوالتشــان را در بــازار

فعــاالن بخــش خصوصــی ،مخالــف ورود محصــوالت

عرضــه کردنــد .ایــن ایســتادگی مــا ســبب شــد کــه کار

پتروشــیمی بــه بــورس بودنــد .وی ادامــه داد :همانطــور

عرضــه محصــوالت پتروشــیمی قــوت بگیــرد و بــازار ایــن

کــه اکنــون نیــز در خصــوص ورود محصــوالت جدیــد بــه

محصــوالت در بــورس شــکل داده شــود.

بــورس بــا مخالفتهایــی مواجــه هســتیم.

او متذکــر شــد :بــا وجــود همــه مشــکالت توانســتیم ،بورس
کاال را توســعه دهیــم .گســترش بــورس بــه محصــوالت

مشکل عرضههای جدید مقطعی است

دیگــر ،ســبب میشــود اقتصــاد بــه ســمت شــفافیت

رئیــس وقــت هیــات عامــل ســازمان توســعه و نوســازی

حرکــت کنــد و بــازار بــا ســازوکارهای خــود بــه تعــادل

معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) افــزود :ایــن

برســد .از ایــن جهــت الزم اســت توســعه عرضــه محصــوالت

مخالفتهــا در حالــی بــود کــه بــورس کاال در معامــات

و افزایــش شــمولیت کاالهــای عرضهشــده در دســتور کار

میتوانــد باعــث ایجــاد شــفافیت و ســامت بــازار شــود.

جــدی قــرار گیرد.کرباســیان بــا بیــان اینکــه در ســالهای

هرچنــد ممکــن اســت در کوتاهمــدت عرضــه محصــوالت

گذشــته نیــز بــورس کاال بــا عرضههــای جدیــد کاالهــا از

جدیــد بــا مشــکالتی همــراه باشــد امــا در بلندمــدت ایــن

جملــه محصــوالت معدنــی ،بــازار محصــوالت دیگــر را نیــز

مشــکالت حــل خواهــد شــد و بــازار بــه ســمت ســامت

بــه ســمت شــفافیت بــرده ،افــزود :بــورس کاال همچنیــن

مــیرود.او خاطرنشــان کــرد :بررســی عملکــرد ســالهای

حجــم عرضههــا را در ســالهای قبــل افزایــش داده و ایــن

گذشــته بــورس نیــز در خصــوص عرضــه محصــوالت جدید

رشــد در آمــار عملکــرد ســاالنه بهخوبــی قابــل مشــاهده

نشــان داده اگــر مشــکالتی در بحــث ایــن عرضههــا

اســت.
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 ،۹۹سال بلوغ بورس کاال
،۹۹
با اجماع ملی

شاهین چراغی ،رئیس هیاتمدیره بورس کاال:
سران و اغلب مقامات هر سه قوه پشتیبان این بورس شدهاند

عطیـه لبـاف /سـال  ۱۳۹۹یـک گام موثـر در راسـتای پذیرش بـورس کاالی ایران بـه عنوان مدافـع اقتصـاد آزاد و مبتنی بر
عرضـه و تقاضـا رقـم خـورد .اگرچه دشـوار و پرچالش ،اما باالخره تمام سیاسـتگذاران کشـور پذیرفتند که این بازار بورسـی
میتوانـد جانشـین قیمتگذار یهـای دسـتوری شـود .به این خاطر اسـت که شـاهین چراغـی ،رئیس هیاتمدیـره بورس
کاالی ایـران میگوید«:بزرگتریـن دسـتاورد بـورس کاال در سـال  ۹۹ایـن بود که به عنوان مرجـع و بازار کاالیی محـوری و رقابتی ،مورد
پذیـرش همـه ارکان نظـام و نهادهـای ذیصالح قرار گرفت و چشـمانداز روشـن و روند بسـیار خوبی نیز برای آینده این بورس ترسـیم
شـد ».چراغـی با اشـاره به شـفافیت بازارهـای بورس کاال از آینده شـرکتها در اقتصـاد ایران میگویـد .به اعتقاد او ،اگر شـرکتی اصل
شفافیت را نپذیرد ،بهزودی از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.

مهمتریــن دســتاورد ســال  ۹۹بــورس کاال از نظــر شــما

14

کاالیــی کشــور رخ داد.

چــه بــود؟

اکنــون میبینیــم کــه در مذاکــرات ،مناظرههــا و

بزرگتریــن دســتاورد بــورس کاال در ســال  ۹۹ایــن بــود

گفتوگوهــای میــان ســران ســه قــوه و در بطــن دولــت،

کــه بــه عنــوان مرجــع و بــازار کاالیــی محــوری و رقابتــی؛

موضعگیر یهــا و ســخنان از اعتمــاد کامــل آنــان بــه

مــورد پذیــرش همــه ارکان نظــام و نهادهــای ذیصــاح قرار

بــورس کاال و نقــش گرهگشــای آن در زدودن رانــت و

گرفــت و چشـمانداز روشــن و رونــد بســیار خوبــی نیــز برای

کشــف قیمــت واقعــی حکایــت دارنــد .دیگــر ،هیــچ کاالیــی

آینــده ایــن بــورس ترســیم شــد .طــی ســالهای گذاشــته

را مشــمول قیمتگــذاری نمیداننــد و حتــی منتقــد ایــن

بــا مــواردی از مداخلــه و قیمتگــذاری دســتوری دولــت

نــوع قیمتگــذاری هســتند و همــه ایــن تحــوالت ســترگ،

یــا ســازمانهای نظارتــی و حمایتــی مواجــه بودیــم و در

ناشــی از پذیــرش کارآمــدی نظــام عرضــه و تقاضــای بــورس

جلســات و بحثهــا ،پیامدهــای زیانبــار ایــن مداخــات

کاال در ذهــن مســئوالن طــی ســال  ۹۹اســت.

را بــه آنــان یــادآور میشــدیم و اغلــب شــاهد پافشــاری

اکنــون کســانی کــه بــه هــر دلیلــی مخالــف توســعه بــورس

مســئوالن بــر مواضــع خــود بودیــم .ایــن موضعگیر یهــای

کاال بودنــد ،بــرای همســویی بــا فضــای غالــب تــاش

نامنعطــف ،بهتدریــج ســیر نزولــی گرفــت و نهایتــا ســال

میکننــد تــا وانمــود کننــد کــه حامــی بــورس کاال شــدهاند.

 ۱۳۹۹بلــوغ کامــل بــورس کاال در اقتصــاد ملــی و در نظــام

درواقــع ،ایــن بــورس در اقتصــاد مالــی جایــگاه شایســته
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خــود را پیــدا کــرد و البتــه ایــن تحــول مهــم ،نتیجــه فرآینــدی
طوالنــی بــوده و عالوهبــر کارنامــه مجابکننــده عملکــردی
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اینکــه میگوییــد بــورس کاال جایــگاه رســمی خــود را پیــدا

کــرده؛ آیــا مفهــوم آن رســیدن ،تحقــق همــان آرمــان «مرجــع

بــورس کاال ،بســیار کســان از کارشناســان ،رســانهها و فعــاالن

پایــدار کشــف قیمــت» اســت؟

بــازار بــا مدیــران بــورس کاال همافزایــی کردهانــد و بــه ســهم

بلــه ،ایــن اتفــاق افتــاده اســت بــه طــور کــه االن اغلــب

خــود زحمــت کشــیدهاند تــا بورســی نوپــا بــه جایــگاه رفیــع

حتــی مقامــات ،بــورس کاال را مرجــع قیمتگــذاری در کشــور

کنونــی برســد.

و مرجــع پایــدار کشــف قیمــت میداننــد و ســران و اغلــب
مقامــات هــر ســه قــوه پشــتیبان ایــن بــورس شــدهاند.

نقــش چالــش ایجادشــده میــان بــورس کاال و مقامــات

وزارت صمــت پیرامــون قیمتگــذاری دســتوری فــوالد چقــدر

بــه شــفافیت معامــات در بــورس اشــاره کردیــد ،فکــر

اگرچــه چالــش قیمتگــذاری داشــتیم امــا کارشناســان،

بهدرســتی رعایــت کنــد؟ آیــا واقعــا رانتــی در پشــت پــرده

در تســریع بلــوغ ایــن بــورس موثــر بــود؟

میکنیــد بــورس کاالی ایــران توانســته اســت ایــن اصــل را

مدیــران و تصمیمســازان در ســه قــوه بــه ایــن اجمــاع

معامــات نیســت؟

رســیدند کــه مواضع مــا در بــورس کاال ،کارشناســی و درســت

بــورس کاال ،قوانیــن و مقــررات ویــژه خــود دارد .خریــداران وارد

اســت .بــه همیــن دلیــل ،اکنــون میبینیــم کــه بــه ســاختار

اتــاق شیشـهای میشــوند و بــر مبنــای قواعــد رقابتــی ،خریــد

و رفرنسهــای بــورس کاال مراجعــه میکننــد .در برهــهای

میکننــد و هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد .البتــه بــا توجــه

بســیاری از وزرا و مدیــران بــه دنبــال عرضــه محصــوالت در

بــه شــرایط خــاص کشــور و تحریمهــا ،آزادی عمــل و میــدان

بیــرون از بــورس کاال بودنــد امــا االن ایــن بحــث را نداریــم

مانــور در کاالهــای اســتراتژیک و کاالهــای اقســاط کــه میتواند

و ســال  ۹۹بــورس کاال در جایــگاه رســمی خــود قــرار گرفتــه

نظــام قیمتگــذاری را بــه هــم بریــزد ،محدودتــر اســت و ایــن

اســت .در ایــن میــان بــورس کاال چالشهــای زیــادی از

بخــش ،هنــوز در حــوزه شــفافیت بــورس کاال قــرار نگرفتــه

جملــه بــر ســر قیمتگــذاری فــوالد پشــت ســر گذاشــت امــا

اســت .همچنیــن نظــام تخصیــص خیلــی از کاالهــا بــا توجــه

خروجــی نهایــی ،مثبــت بــود و نهایتــا بــورس کاال بــه بلــوغ

بــه ســاختار کشــور ،در سیســتم «بهینیــاب» وزارت صمــت

و جایــگاه رســمی خــود در بــازار رســیده و ایــن رونــد رو بــه

انجــام میشــود و آنهــا بــه اســتناد وضعیــت خــاص تحریمــی

جلــو و در حــال تکمیــل اســت.

کشــورمان ،تخصیــص ســهمیهها را بــر اســاس پروانههــای

بــه هــر روی ،در خصــوص چالشهــای فــوالدی بایــد توجــه

متقاضیــان و بررســیهای خــود تعییــن میکننــد و بــورس

کــرد کــه وزیــر صمــت تــازه بــه دولــت آمــده بودنــد و بــه

کاال در ایــن حــوزه هــم نقشــی نــدارد و عملکــرد ایــن بخــش

علــت اطالعاتــی کــه بــه ایشــان داده شــده بــود ،دچــار

را نیــز نبایــد بــه حســاب شــفاف نبــودن بــورس کاال گذاشــت.

چالشهایــی بــا ایشــان بودیــم .یکــی از معضــات رایــج،

خواســت مــا در بــورس ،ایجــاد بســتری بــرای ورود آزادانــه

ایــن اســت کــه اغلــب مدیــران کشــور بــا مکانیــزم و کارکــرد

تولیدکننــدگان و خریــداران اســت امــا واقعبینانــه بایــد پذیرفــت ،به

بــورس کاال آشــنا نیســتند و آنــان تحــت تاثیــر اطالعــات

هــر حــال ،کشــور فعــا دچــار محدودیتهایــی اســت کــه هرچنــد

اشــتباهی کــه دریافــت میکننــد ،ابتــدا بــا گارد مخالفــت

مربــوط بــه بــورس کاال نیســت امــا بــه نظــام اقتصــاد کاالیــی مــا

میآینــد امــا هنگامــی کــه بــا واقعیتهــا آشــنا میشــوند،

ارتبــاط دارد و نهایتــا محدودیتهایــی بــه مــا تحمیــل میشــود.

بــه موافــق سرســخت ایــن بــورس تبدیــل میشــوند .ایــن

شــفافیت یــک اصــل در بازارهــای بورســی اســت .امــا وقتــی کاالیی

تجربــه را در دولتهــای قبلــی هــم داشــتهایم .واقعیــت

اســتراتژیک اســت و بــر ســامت ،زندگــی و معیشــت مــردم تاثیــر

ایــن اســت کــه بــورس جایــگاه اجــرای اصــول علمــی و

دارد و بــه وفــور هــم یافــت نمیشــود ،دولــت ناچــار بــه اعمــال

کارشناســی اســت .شــاخصهای بورسهــا در کشــورهای

محدودیتهایــی میشــود تــا کاال بــه مصرفکننــده نهایــی

پیشــرفته جهــان همــواره ،مرجــع و رفرنــس اســت و هیــچ

برســد و کســی نتوانــد ،صرفــا بــا ابــزار پــول انحصــار ایجــاد کنــد.

فــرد منطقــی نمیتوانــد ،الزامــات علــم اقتصــاد مبتنــی بــر

ایــن در حالــی اســت کــه بــورس کاال ،رقابتمحــور و شــفاف اســت

رقابــت را نپذیــرد .تجربــه مــا هــم تاییدکننــده ایــن واقعیــت

و نرمافــزار ،ســاختار ،نیــروی انســانی و بخشــنامههای خــاص

اســت کــه ســمت و ســوی اغلــب چالشهایمــان

خــود را دارد .مــا امیدواریــم ،آمــار تولیــد در کشــورمان بــه حــدی

بــا مقامــات ،پــس از تبییــن و تشــریح دیدگاههــای

برســد کــه تامیــن نیــاز بــازار ،نیــازی بــه اعمــال محدودیتهــای

کارشناســیمان ،در نهایــت بــه تاییــد مواضــع بــورس کاال

دولتــی نداشــته باشــد و تولیدکننــدگان و خریــداران ،معامــات

تغییــر میکنــد.

رقابتــی ،شــفاف و فــارغ از قیدوبندهــای مالحظــات و دســتورات
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دولتــی را در بســتر کارآمــد و مجهــز بــورس کاال انجــام دهنــد تــا

تقویــت و فراختــر کــردن میــدان بــرای بــورس کاال ،گزینــه دیگــری

منافــع حداکثــری طرفیــن تامیــن و بنیانهــای اقتصــادی ایــران

نــدارد .از ایــن منظــر ،ســالهای بســیار خوبــی را بــرای بــورس کاال

تقویــت شــود.

پیشبینــی میکنــم .بــه ویــژه آنکــه ســال  ۹۹مــا بــا هــر چالشــی
کــه بایــد برخــورد میکردیــم ،مواجــه شــدیم و نهایتــا همیــن ســال

برخــی مدعــی هســتند کــه معامــات بــورس کاال بــر ســر میــز

ناهــار مدیــران تعییــن تکلیــف میشــود؛ ایــن ادعاهــا چقــدر

 ۹۹را بــا ظفرمنــدی و بلــوغ بــورس کاال بدرقــه کردیــم.
اکنــون ،بســیاری از تولیدکننــدگان بــه مزیتهــای بــورس کاال پــی

منطبــق بــا واقعیــت اســت؟

بردهانــد .بــا ســاختار و نظــام بــورس کاال ،کل تشــکیالت فــروش

بــه عنــوان یکــی از مدیــران ارشــد بــورس کاال و مالــک یــک واحــد

و خریــد یــک شــرکت شــفاف میشــود .اغلــب شــرکتهای

تولیــدی ،صادقانــه و بــه جــرات ،اعــام و تاکیــد میکنــم کــه هنــوز

ایرانــی در حــوزه تامیــن منابــع اولیــه بــه مشــکل برمیخورنــد و

نتوانســتهام  ۲۰تــن کاال از ایــن بــورس ،خریــداری کنــم .اگــر ادعاهــا

بــا چالــش انحصــار در ســاختار خریــد و فــروش مواجــه میشــوند

و شــایعات درســت باشــد ،وضعیــت مــن بــه عنــوان رئیــس

و رفــع ایــن مشــکالت بــا حضــور در تــاالر نقــرهای و بهرهمنــدی از

هیاتمدیــره بــورس کاال و همزمــان کارگــزار و فعــال بــازار نبایــد

ابزارهــای کارآمــد بــورس کاال بهراحتــی امکانپذیــر اســت.

اینگونــه باشــد .ارزیابیهــا و ســخنگفتنها بایــد مســتند و

در واقــع ،بسترســازی و امکانــات بــورس کاال ایــن مزیــت را بــرای هر

منصفانــه باشــد .واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام قیمتگــذاری

تولیدکننــدهای ایجــاد کــرده کــه بینیــاز از راهانــدازی یــک سیســتم

در بــورس کاال ،اجــازه رانتخــواری و سوءاســتفاده را از هــر مقــام

عریــض و طویــل بازرگانــی ،معامالتشــان را خیلــی راحــت ،انجــام

و فــردی ،ســلب کــرده اســت .بنابرایــن ،ادعاهایــی ماننــد اینکــه

و مــواد اولیــه خــود را بــه دور از فســاد و سیســتمهای جعلــی و

در ایــران معاملــه مربــوط بــه بــورس کاال را خــارج از ســاختارها و

بــا انجــام اســتعالمهای الزم ،تامیــن کننــد .بــا اتــکا بــه همیــن

ســر میــز ناهــار ،تعییــن میکننــد ،بیگانــه بــا واقعیــت و دروغ

مالحظــات ،اقتصــاد کشــورمان را رو بــه جلــو میدانــم زیــرا بــورس

محــض اســت .اگــر دولــت ،محدودیــت تخصیــص منابــع و کاال

کاال در حــال ایجــاد و تقویــت شــفافیت در بازارهــای مهــم کاالیــی

نداشــته باشــد و بگویــد کنتــرل قیمــت ،اولویــت دولــت نیســت،

اســت.

بــورس کاال ،مکانیــزم کارآمــد و موثــری بــرای شــفافیت معامــات
دارد .امــا در مــورد برخــی از کاالهــا دولــت مداخلــه میکنــد تــا

آیــا بــرای بهبــود و تســریع ســرعت رشــد بــورس کاال قوانیــن

انحصــار و دامپینــگ اتفــاق نیفتــد .در تمــام ســاختارها ایــن چنیــن

موجــود نیــاز بــه تغییــر و اصــاح دارنــد؟

اســت .قوانیــن و مقــررات جهانــی را ببینیــد .آنهــا نیــز نمیگذارنــد

نیــاز بــازار ،بیشــتر اصــاح اســت تــا تغییــر قوانیــن .مــا بــا توجــه

انحصــار و دامپینــگ اتفــاق بیافتــد .قوانیــن ضــد انحصــار در تمــام

بــه رونــد رو بــه رشــد بازارهــا ،مــدام بایــد قوانیــن و مقرراتــی را

دنیــا وجــود دارد .تمــام جهــان درصددنــد کــه مکانیــزم اقتصــاد

کــه بــا اقتصــاد کاالیــی مرتبــط هســتند ،ب ـهروز کنیــم .بــا چنیــن

بــازار را ایجــاد کنــد و بــورس را بهتریــن ابــزار تحقــق این اســتراتژی

رویکــردی ،ناگزیــر قوانیــن و مقــررات نیازمنــد ،حتمــا وجــود

میداننــد .بنابرایــن ،اصــوال شــفافیت ذاتــی بــورس ،اجــازه

خواهــد داشــت.

معامــات رانتخــواری ســر میــز ناهــار را بــه کســی نمیدهــد.
ســوال پایانــی مربــوط بــه شــفافیتگریزی برخــی فعــاالن

ارزیابیتــان از نحــوه تعامــل دولــت ســیزدهم بــا بــورس کاال

بــازار و شرکتهاســت .بــورس کاال بــرای تقویــت و نهادینــه کــردن

هــر دولتــی در ایــران بیتردیــد حامــی بــورس کاال خواهــد بــود.

شــک نکنیــد آنهایــی کــه بــه دنبــال شــفافیت در بازرگانــی خــود

زیــرا ایــن بــورس ،مبتنــی بــر علــم اســت و هماننــد هــر نهــاد

نیســتند ،بهتدریــج از اقتصــاد ملــی حــذف میشــوند .زیــرا در

علمبنیــان دیگــری ،مثــا بیمارســتان ،نمیتــوان آن را کنــار

هــر اقتصــاد رقابتــی ،شــفافیت ،متغیــری غیرقابــل انــکار و بســیار

گذاشــت یــا نادیــده گرفــت.

کارآمــد اســت .خیلــی از شــرکتها ،ســال گذشــته عالقهمنــد ورود

چیســت؟

شــفافیت ،چــه برنامههایــی دارد؟

بــه بــورس بودنــد؛ زیــرا متوجــه شــدهاند ســود ناشــی از عملکــرد
آینده بورس کاال را چگونه میبینید؟

شــفاف ،بســیار بیشــتر از منفعتهــای عــدم شــفافیت اســت.

عالــی؛ آینــده را عالــی مــی بینــم .اقتصــاد آینــده ایــران ،اقتصــاد

ضمــن آنکــه شــفافیت ،زمینهســاز بورســی شــدن شــرکتها را نیــز

رو بــه رشــدی اســت .بــرای نمونــه کشــورمان زمانــی واردکننــده

فراهــم میکنــد .از ایــن رو ،معتقــدم کــه رونــد توســعه بــورس کاال

فــوالد و میلگــرد بــود و اکنــون صادرکننــده میلگــرد و شــمش

در اقتصــاد ایــران و حرکــت بــه ســمت شــفافیت ،اجتنابناپذیــر

هســتیم .اقتصــاد رو بــه رشــد هــم گزینــه علمــی و منطقــی ،جــز

و ادام ـهدار خواهــد بــود.
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رانتخواری به بهانه تنظیم بازار ،ممنوع
امیرحمزه مالمیر ،نایبرئیس هیاتمدیره بورس کاال :ثبات در بازارها با بورس کاال ایجاد می شود

حسـین ضیغمی/دغدغـ ه تنطیـم بـازار یکی از مسـائل جدی بود که بـورس کاالی ایـران در
سـال  ۹۹بـا آن مواجـه شـد امـا پـس از طی یـک راه پر پیچ و خم ،سـرانجام از شـدت این
دغدغـه کم شـد و به تعبیـر نایبرئیـس هیاتمدیره بـورس کاالی ایران ،در نهایت شـاهد
افزایـش اطمینان ،شـفافیت و بهبود سـطح تعادل بـازار بودیـم .امیرحمزه مالمیر میگویـد که دغدغه
تنطیـم بـازار خصوصـا در بازارهای انحصاری و کاالهای اساسـی ،دغدغه درسـتی اسـت امـا نباید این
موضـوع بهانـهای باشـد که برخـی از افراد و اشـخاص از رانت برخوردار شـوند .او در ایـن گفتوگو به
بیـان نقـاط قـوت و ضعـف فعالیتها در سـال  ۹۹و چشـمانداز این بازار بـرای  ۱۴۰۰و سـالهای پس
از آن پرداخت.
بــه نظرتــان دغدغــه تنظیــم بــازار دولــت در ســال  ۹۹بــه رونــد

بــه نظــر میرســد کــه دولــت بــا مداخلــه در قیمتهــا بــه دنبــال

بــورس کاال در ســال گذشــته ،بــا تمــام فرازونشــیبها ســال بســیار

در ایــن زمینــه برنامــه دولــت و نــگاه دولــت بســیار مهــم اســت .اگر

بــر جــای بگــذارد و نقــش مناســبتری را در اقتصــاد کشــور ایفــا

ســرکوب قیمتــی و قیمتگــذاری دســتوری باشــد ،بــورس کاال

فعالیتهــای بــورس کاال لطمــه نــزد؟

خوبــی را پشــت ســر گذاشــت و توانســت رکوردهــای خوبــی را از خود
کنــد .ایــن در حالــی بــود کــه مداخــات دولــت در راســتای تنظیــم

حمایــت از جامعــه هدف مشــخصی اســت .نظر شــما چیســت؟

نــگاه تصمیمســازان کشــور بــه ایــن بــازار نــگاه مداخلهجویانــه،

تضعیــف خواهــد شــد .ایــن موضــوع باعــث افزایــش رانــت

بــازار باعــث شــد کــه هــر از گاهــی بــورس کاال بــا چالــش مواجــه

نیــز خواهــد شــد؛ چراکــه امــکان کنتــرل کامــل زنجیــرهتولیــد و

آن در بــازار واقعــی از مدیــران خــود بگیــرد .دغدغــه تنطیــم بــازار

نخواهــد داشــت.این در حالــی اســت کــه اگــر یارانههــای پنهــان

اســت امــا نبایــد ایــن موضــوع بهان ـهای باشــد کــه برخــی از افــراد

رقابتــی مــورد معاملــه قــرار گیرنــد و از طرفــی بــورس کاال بــا تعریف

شــود و انــرژی بســیار زیــادی بــرای رفــع چالشهــا و کماثــر کــردن

خصوصــا در بازارهــای انحصــاری و کاالهــای اساســی ،دغدغه درســتی

و اشــخاص از رانــت برخــوردار شــوند .در ســال گذشــته بهواســطه
همیــن دخالتهــا و قیمتگــذاری دســتوری ،امــکان عرضــه برخــی

از محصــوالت ،خصوصــا کاالهــای کشــاورزی فراهــم نشــد.

مهمترین نقطه قوت بورس کاال در سال  ۹۹را چه میدانید؟

بــه طــور خالصــه ،تصــور میکنــم کــه ایجــاد اطمینــان بــرای

توزیــع تــا زمانــی کــه بــه دســت مصرفکننــده برســد وجــود

و غیرمســتقیم حــذف شــود و محصــوالت در بــازاری شــفاف و
ابزارهــای نویــن و توســعه ابزارهــای موجــود ،پیشبینیپذیــری

را بــرای تولیدکننــده و زنجیــره ارزش ایجــاد کنــد؛ هــم بــه ثبــات
اقتصــادی کشــور کمــک خواهــد شــد و هــم دولــت بــا پرداخــت
یارانــه مســتقیم بــه افــراد نیازمنــد واقعــی بــه عدالــت اجتماعــی

مــد نظــر خــود خواهــد رســید.

عرضهکننــدگان و خریــداران و نهایتــا بهبــود تعــادل در بــازار ،افزایــش

بــه نظرتــان دولــت ســیزدهم بایــد بــرای ایــن کاهــش رانتــی کــه

از برجســتهترین نقــاط قــوت فعالیــت بــورس کاال در ســال قبــل بــود.

اقداماتــی نظیــر اینکــه ،بانــک مرکــزی و دولت بایــد از ظرفیــت بورس

شــفافیت معامالتــی ،توســعه بــازار فیزیکــی و ابزارهــای نویــن مالــی،

اشــاره کردیــد کــه بــورس کاال در ســال  ۹۹رکوردهایــی داشــته و

اشــاره کردیــد ،چــه اقداماتــی انجــام دهد؟

کاال بــرای بــازار ارز و ســکه اســتفاده کننــد و کشــاورزان نیــز بایــد امکان
فــروش محصــوالت خــود را بــه صــورت کامــا رقابتــی در بــازار بــورس

نقــش مناسـبتری را در اقتصــاد کشــور ایفــا کــرده اســت .آیــا ایــن

کاال داشــته باشــند .در ایــن خصــوص تعییــن قیمــت تضمینــی خرید

اعتمــاد بــه زیرســاختهای بــورس کاال میتوانــد بــه عدالــت

ایــن رو ،تغییــر دولــت و نــگاه آن بــه بــورس کاال در ســال پیــش رو و

کافــی اســت یــا هنــوز ایــن بــازار نیازمنــد ترقــی اســت؟

اجتماعــی و ثبــات و پیشبینیپذیــری بازارهــا منجــر شــود و

نهایتــا افزایــش ســرمایهگذاری در تولیــد کاالهــا و خدمــات قابــل
رقابــت را رقــم بزنــد .از آنجــا کــه بــورس کاال همیشــه پیشــرو بــوده،

محصــوالت کشــاورزی بســیار حائــز اهمیــت و تعیینکننــده اســت .از

ســالهای بعــد در بــورس کاال بســیار حائــز اهمیــت اســت.
آینده این بازار را چگونه میبینید؟

حرکــت رو بــه جلــو اســت امــا بــا ایــن حــال هنــوز بســیار جــوان

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و نقــش بهســزایی کــه بــورس کاال

لــذا کارهــای نیمهتمــام و شروعنشــده بســیار زیــادی وجــود

نیســت کــه در ســال  ،۱۴۰۰بــورس کاال بــا چشــمانداز روشــنتری

اســت و نقــش اساســی خــود را در اقتصــاد ملــی ایفــا نکرده اســت.

داشــته و خواهــد داشــت.

طــی ســالیان اخیــر در اقتصــاد ایفــا کــرده ،جــای هیچگونــه تردیــدی

روب ـهرو اســت و قطعــا رکوردهــای جدیــدی را ثبــت خواهــد کــرد.
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ثبات مناسب بورس کاال در سال پرنوسان بورسی
علی سعیدی ، ،عضو هیات مدیره بورس کاال :برنامه سال  ۱۴۰۰تعریف ابزارهای جدید تامین مالی است

حسـین ضیغمی/فرازوفرودهای بازار سـرمایه در سـال  ۱۳۹۹چه میزان بر بورس کاالی ایران
اثـر داشـت؟ تحوالت نرخ ارز و نوسـانات بـورس اوراق بهادار چطور؟ این بازار بورسـی چطور
میتوانـد بزرگتـر شـود و مسـیر رسـیدن آن بـه چشـمانداز تعریـف شـده ،چقـدر همـوار
اسـت؟ علـی سـعیدی ،عضـو هیاتمدیـره بـورس کاالی ایـران در این گفتوگـو به پرسشـهایی از این
دسـت پاسـخ میدهـد .او میگوید«:آمارهـای قابـل توجهی از رشـد بخشهای مختلـف معامالتی در
سـال  ۱۳۹۹وجود دارد و چشـمانداز روشـن اسـت .در این راه ،امیدوارم که با توسـعه ابزارهای مالی از
جمله طراحی ابزار مشتقه ارزی و احیای قراردادهای آتی سکه شاهد رشد بیشتر بورس کاال باشیم».
ســال  ۱۳۹۹یــک ســال پرنوســان بــرای اکثــر بازارهــا بــود .بــورس

مالــی صنایــع و حمایــت از واحدهــای تولیــدی موثــر واقــع شــود.

کاال چــه شــرایطی داشــت؟

برنامــه امســال هیاتمدیــره و مدیرعامــل محتــرم بــورس کاال ایــن

آمارهــا از رشــد بخشهــای مختلــف معامالتــی در ســال ۱۳۹۹

اســت کــه در ادامــه فرآینــد توســعهای ســال گذشــته ،ابزارهــای جدید

حکایــت میکنــد .حجــم فعالیتهــا بــه طــور چش ـمگیری افزایــش

تامیــن مالــی در بــورس کاال تعریــف شــود و بــه طــور کلــی معامــات

پیــدا کــرده اســت؛ تنــاژ معامالتــی و ارزش معامــات رشــد داشــته و

اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال رشــد بیشــتری داشــته باشــد.

موضــوع تنظیــم قیمتهــا بــه نحــو بهتــری مدیریــت شــده اســت.
بــه هــر حــال بــه واســطه اینکــه نوســانات نــرخ ارز در  ۱۳۹۹نســبت

آینــده بــورس کاال را چگونــه میبینیــد؟ ایــن بــازار بورســی تــا چــه

بــه  ۹۸کمتــر بــود ،شــرایط ثبــات نســبی داشــت .ایــن در حالی اســت

انــدازه میتوانــد در اقتصــاد ایــران ارتقــا یابــد؟

کــه شــاهد نوســانات بــازار اوراق بهــادار بودیــم امــا ایــن نوســانات بــر

از آنجایــی کــه بــورس کاال ایجــاد شــده تــا شــفافیت را بیشــتر کنــد،

بــورس کاال اثــر قابــل مالحظـهای نداشــت.

بــا توجــه بــه شــعار نامزدهــای انتخاباتــی مبنــی بــر بهبــود ســامت

البتــه در مقابــل افزایــش قیمــت برخــی از فلــزات هــم مــورد توجــه

در بازارهــای کاالیــی و بــازار مالــی تصــور میکنــم کــه آینــده روشــنی

ســرمایهگذاران بورســی قــرار نگرفــت و بــا وجــود اینکــه قیمــت

در انتظــار بــورس کاالســت .امیــد اســت کــه وزارتخانههــای مرتبــط

برخــی از محصــوالت در بــورس کاال بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش

از جملــه صمــت ،کشــاورزی و نفــت (در حــوزه پتروشــیمی) و عمــده

پیــدا کــرد امــا ســهام شــرکتهای تولیدکننــده آنهــا شــاهد تغییــر

شــرکتهای مرتبــط بــا دولــت بــه ســمت افزایــش شــفافیت

چندانــی نبــود.

معامــات در بــورس کاال گام بردارنــد .انتظــار این اســت کــه دولتمردان

مســاله بعــدی توســعه اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال بــود کــه در ایــن

جدیــد نــگاه ویژهتــری بــه بــورس کاال داشــته باشــند .چــرا کــه بــورس

زمینــه مــواردی نظیــر قــرارداد آتــی نقــره مراحــل طراحــی خــود را بــه

کاال یکــی از روشهــای مطلــوب بــرای مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد

نتیجــه رســاند و معرفــی شــد .اینهــا اتفاقــات مهمــی اســت کــه در

شــفافیت اســت .از آنجایــی کــه معامــات در بــازار شــفاف بــورس

بــورس کاال در ســال  ۹۹رقــم خــورد .البتــه مســاله تنظیــم قیمتهــا

کاال اتفــاق میافتــد ،انتظــار مــا ایــن اســت کــه رشــد قابــل توجهــی

و تضــادی کــه بــا اهــداف بــورس دارد ،اگرچــه تــا انــدازهای مدیریــت

در خصــوص معامــات ایــن بــازار را در ســال جــاری و ســالهای

شــد امــا هنــوز وجــود دارد و امیدواریــم در ســال  ۱۴۰۰و بــا اســتقرار

آتــی داشــته باشــیم .در مقابــل هــم امیدواریــم کــه قراردادهــای آتــی

تیــم دولــت جدیــد کاهــش پیــدا کنــد.

بتوانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و بــا توجــه بــه اینکــه در بــازار
انتظــار ثبــات بیشــتری هســت ،امیدواریــم کــه مســئوالن جدیــد

آیــا بــازار در ســال جــاری گســتردهتر خواهــد شــد؟ اســتراتژی

بانــک مرکــزی نیــز در مــورد بــازار آتــی ارز و صندوقهــای ارز تجدیــد

امســال چیســت؟

نظــر کننــد و امــکان طراحــی ابزارهــای مشــتقه و مبتنــی بــر ارز را هــم

بــرای ســال  ۱۴۰۰امیدواریــم حجــم فعالیتهــا توســعه بیشــتری

توســعه دهنــد .و همینطــور در مــورد احیــای قــرارداد آتــی ســکه

داشــته باشــد و امــکان تامیــن مالــی شــرکتهای عرضهکننــده

کــه در ســال  ۹۸متوقــف شــد ،امیــد اســت کــه در ســال  ۱۴۰۰بتوانیــم

محصــوالت در بــورس کاال افزایــش پیــدا کنــد .بــه هــر حــال ،واقعیت

شــاهد آغــاز مجــدد آن باشــیم .بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در بــورس

ایــن اســت کــه ظرفیتهــا بــرای رشــد بــورس کاال در اقتصــاد کشــور

کاال وجــود دارد ،تصــور میکنــم کــه امــکان افزایــش در هــم تنیدگــی

بیــش از ســطح فعلــی اســت و میتوانــد ایــن بــازار در حــوزه تامیــن

آن بــا اقتصــاد و رشــد هــر دو وجــود دارد.
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چشمانداز روشن تعامل سازنده با دولت آینده
امیرمهدی صبایی ،عضو هیاتمدیره بورس کاال :دولت جدید به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتقاد
جدی خواهد داشت

عطیـه لباف /بررسـی معامالت بورس کاالی ایران در سـال  ۹۹نشـان میدهد کـه ارزش کل
معامالت این بورس رشـد  ۱۰۸درصدی نسـبت به سـال  ۹۸داشـته اسـت .ارقامی بیسابقه
از سـال  ۸۶تـا کنـون کـه کارنامـه این بـازار را درخشـان میکند .امـا آیا این بـورس باز هم
رکوردهـای جدیـد بـه ثبت میرسـاند؟ امیـر مهدی صبایی ،عضـو هیاتمدیره بـورس کاالی ایـران در
این باره با مثبت ارزیابی کردن چشـمانداز  ۱۴۰۰و سـنوات آتی میگوید«:بورس کاال کماکان در مسـیر
توسـعهای و نقشـه راه ترسیمشـده ،قـدم برمـیدارد ».چشـمانداز بـورس کاالی ایران تبدیل شـدن به
مرجـع پایـدار کشـف قیمت و معاملات مبتنی بـر کاال و اوراق بهادار کاالیی اسـت و بـا در نظر گرفتن
ایـن موضوع میتوان گفت که مسـیر رشـد بـورس کاال در اقتصاد ایـران همچنان ادامـه دارد .صبایی
برقراری تعاملی سازنده میان بورس کاال و دولت سیزدهم را نیز پیشبینی میکند.
حرکــت بــورس کاال در ســال  ۹۹چقــدر ایــن بــازار بــه هــدف و

تقویــت و توســعه بــازار امــاک و مســتغالت ،تقویــت و تعمیــق بــازار

اســتراتژی تعیینشــده بــرای آن نزدیکتــر کــرد؟

مناقصــه ،توســعه بازارهــا و ابزارهــای گواهــی ســپرده کاالیــی روی

بــورس کاال کمــاکان در مســیر توســعهای و نقشــه راه ترسیمشــده

محصــوالت مختلــف از جملــه محصــوالت کشــاورزی و قیــر ،تمرکــز و

حرکــت میکنــد .ســال  ۹۹هــم گام موثــری در ایــن مســیر برداشــته

فعالیــت بیشــتری داشــته باشــیم.

شــد و از نظــر میــزان حجــم و مبلــغ معامــات کاالهــا و ســایر اوراق
بهــادار مبتنــی بــر کاالهــا رشــد خوبــی رقــم خــورد .بــه طــوری
میتــوان دریافــت ایــن بــازار در ســال  ۹۹موفقتــر از ســال  ۹۸بــوده
اســت .بــرای مثــال حجــم معامــات تقریبــا  ۲۵درصد بیشــتر از ســال

برخــی کارشناســان  ،اســتقرار دولــت جدیــدی بــا گرایــش بــه

تقویــت قیمتگــذاری دســتوری را پیشبینــی میکننــد .اگــر

ایــن پیشبینــی محقــق شــود ،وضعیــت بــورس کاال تغییــری

 ۹۸بــود و از نظــر ارزش کاالهــا و اوراق مبتنــی بــر کاالهــا در ســال ۹۹

خواهــد کــرد؟

شــاهد رشــدی دوبرابــری بودیــم.

تغییــر دولتهــا همیشــه متناســب بــا سیاس ـتگذاری جدیــد آنهــا
میتوانــد فعالیــت بخشهــای مختلــف اقتصــاد کشــور را تحــت

تاثیــر عملکــرد ســال گذشــته را در کارنامــه ســال جــاری بورس

تاثیــر قــرار دهــد و بــورس کاال هــم بــه عنــوان یکــی از بازارهــای

کاال چگونــه میبینیــد؟

پیشــران در اقتصــاد کشــور از ایــن قاعــده کلــی مســتثنی نیســت.

ســال  ۹۹اقدامــات خوبــی در راســتای منطقیتــر و واقعیتــر کــردن

امــا بــا توجــه بــه شــعارهای انتخاباتــی نامزدهــای اصلــی در دفــاع از

عرضــه و تقاضــا در محصــوالت اســتراتژیک رخ داد .همینطــور

مکانیــزم عرضــه و تقاضــا و نفــی دخالتهــای دســتوری امیدواریــم

راهانــدازی بازارهایــی مثــل بــازار امــاک و مســتغالت و بــازار مناقصــه

سیاســتهای دولــت آینــده بــه تقویــت بــورس کاال منجــر شــود،

را داشــتیم کــه نقــاط قــوت فعالیــت بــورس کاال در ایــن ســال بــه

زیــرا بــرای تحقــق ایــن وعدههــا ،بــورس کاال کارآمدتریــن و بهتریــن

شــمار میرونــد .مجموعــه اقداماتــی نیــز بــرای ورود زنجیــره فــوالد

ابــزار اســت .انتظــار افــکار عمومــی ایــن اســت کــه نامزدهــا پــس از

بــه بــورس کاال شــروع شــد کــه نتیجــه آن را در ابتــدای  ۱۴۰۰بــا ورود

پیــروزی انتخاباتــی و ورود بــه «پاســتور» ،بــه وعدههــا و شــعارهای

محصــوالت جدیــد زنجیــره فــوالد مالحظــه میکنیــم .بــه همیــن

دوران رقابتهــای انتخاباتــی خــود پایبنــد بماننــد.

ترتیــب اقدامــات متنوعــی صــورت گرفــت کــه احتمــاال در ســال ۱۴۰۰
بیشــتر نمــود پیــدا میکنــد.
محورهای برنامه سال  ۱۴۰۰بورس کاال چیست؟

در واقع شما آینده بورس کاال را مثبت ارزیابی می کنید؟
بلــه .امیــدوار بــه تعامــل ســازنده بــا دولــت جدیــد هســتیم .بــا

امســال اقداماتــی را کــه در ســال  ۹۹انجامشــده ،پیــش میبریــم .از

توجــه بــه شــعار مبــارزه بــا قیمتگــذاری دســتوری نامزدهــا و

جملــه ،پذیــرش ســایر محصــوالت جدیــد و اســتراتژیک مثل ســیمان

احتمــال جــدی اعتقــاد دولــت جدیــد بــه مکانیــزم عرضــه و تقاضــا

کــه اخیــرا انجــام شــد و انشــاا ...عرضــه تایــر و ســایر محصــوالت کــه

و کشــف قیمــت در بــازار چشــمانداز بــورس کاال را نــه فقــط بــرای

میتواننــد در بازارهــای فیزیکــی پذیــرش و معاملــه شــوند.

ســال  ۱۴۰۰بلکــه بــرای ســنوات بعــدی نیــز میتــوان مثبــت و روشــن

همچنیــن ســال جــاری بایــد روی برنامههــای توســعهای بــورس کاال،

ارزیابی کرد.
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معامالت قانونمند و شفاف ،برترین دستاورد سال ۹۹
بهزاد کرمی ،عضو هیاتمدیره بورس کاال :اهمیت این دستاورد بورس کاال ،بیشتر از افزایش
حجم و ارزش معامالت بود

حسـین ضیغمی/سـال  ۱۳۹۹یکی از سـالهای سـخت برای اقتصاد ایران بود .تحریمها از
یـک سـو و بحـران همهگیری کرونا از سـوی دیگـر بر اقتصاد فشـار مضاعـف وارد میکرد و
سـطح نگرانیهای مسـئوالن در اوج خود قرار داشـت .ولی با این حال ،اگرچه سـخت اما
دولـت قبـول کرد که در بخشـی از محصـوالت به بورس کاالی ایران اعتماد کنـد و در روند قیمتگذاری
محصـوالت دخالـت کمتری داشـته باشـد .بهـزاد کرمی از اعضـای هیاتمدیـره بـورس کاالی ایران با
اشـاره بـه ایـن مشـکالت یکـی از نقـاط قـوت ایـن بـازار را در سـال سـخت  ،۱۳۹۹مقاومـت در برابـر
دخالتهـا عنـوان میکنـد و میگویـد ۱۳۹۹«:را توانسـتیم بـا کمتریـن سـطح دخالـت و بـا تکیـه بر
سـازوکار قانونمنـد و شـفاف بازار پشـت سـر بگذاریـم و اکنون نیـز امیدواریم که اهمیـت و نقش ویژه
بـورس کاال و بـه صـورت کلـی بازار سـرمایه بیشـتر درک شـود تا به توسـعه ،رشـد و بالندگـی اقتصاد
کشور بینجامد ».این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
ارزیابــی شــما از فعالیتهــای بــورس کاال در ســال ۱۳۹۹

چیســت؟

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

بــا توجــه به شــرایط خــاص و بحرانــی اقتصاد کشــور در مقایســه
بــا ســالهای قبــل کــه منجــر بــه دخالــت و تصمیمگیر یهــای
عجوالنــه و غیرکارشناســی شــد و ایــن دخالتهــا بــه صــدور
انــواع بخشــنامهها و شــیوهنامهها در فرآینــد عملیــات بــورس

بــا ایــن تعابیــر ،ســال  ۱۳۹۹ســال مقاومــت در برابــر دخالتهــا

بــوده ،بــه نظرتــان ســال  ١٤٠٠چگونــه ســالی بــرای بــورس کاالی
ایــران خواهــد بــود؟

کاال انجامیــد ،نگرانیهایــی وجــود داشــت؛ امــا بــا تمــام اینهــا،

 ۱۴۰۰میتوانــد ســال پذیــرش و عرضــه بســیاری از محصــوالت در

درمجمــوع شــاهد انجــام معامــات در چارچــوب قوانیــن و

بــورس کاال و رونــق بیشــتر رینگهــای صادراتــی باشــد.

مقــررات ســازمان بــورس اوراق بهــادار بودیــم .ایــن مســاله،
بســیار اهمیــت دارد و حتــی میتــوان آن را از نظــر ســطح ارزش
و بایســتگی هـمرده و حتــی بیشــتر از اهمیــت افزایــش حجــم و
ارزش معامــات در ایــن ســال دانســت.

البتــه امســال تغییــر دولــت را داریــم .آیــا ایــن موضــوع

ســرعتگیر فعالیتهــای بــورس کاال نخواهــد بــود؟ آینــده را
چگونــه میبینیــد؟

بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ ســال گذشــته و ســال قبــل آن از
پــس از نظــر شــما ،ایــن بزرگتريــن نقطــه قــوت فعاليتهــاي

برخــورد بــا برخــی مســئوالن و ســازمانها در چگونگــی عملیــات

ســال  ١٣٩٩بــورس کاالی ایــران بــود؟

بورســی عرضــه کاالهــا و ابــزار مالــی مبتنــی بــر کاال ،امیدواریــم

همانطــور کــه گفتــه شــد دخالتهایــی کــه عمدتــا از آن بــه

کــه دولــت جدیــد همراهــی بیشــتری داشــته باشــد و بــه قوانین

عنــوان قیمتگــذاری دســتوری یــاد میشــود ،از ســوی برخــی

حاکــم بــر آن احتــرام بگــذارد تــا شــرایط رشــد و تعالــی بیــش از

مســئوالن بــه بهانــه تنظیــم بــازار صــورت میگرفــت کــه بــا روح

پیــش بــورس فراهــم شــود .شــکی نیســت کــه رونــق بــورس،

بــورس در تضــاد بــود .در واقــع فضایــی مناســب بــرای رانــت ایجــاد

رونــق و پیشــرفت اقتصــاد کشــور و رفــاه و ســامت جامعــه را در

میکــرد و مهمتریــن چالــش در ســال  ۱۳۹۹بــود .امــا بــا مقاومــت

پــی خواهــد داشــت.

درســت و منطقــی بــورس کاال و نیــز حمایتهــای ســازمان بــورس

بــه لطــف خــدا بــورس کاالی ایــران یکــی از بهتریــن نهادهایی اســت

اوراق بهــادار و وزارت اقتصــاد ،شــرایطی فراهــم شــد کــه بــا کمتریــن

کــه طــی دو دهــه فعالیــت خــود منشــأ خیــر و برکــت بــرای اقتصــاد

چــه اقــدام مهمــي از ســال گذشــته،

کشــور و تعالــی جامعــه بــوده و خواهــد بــود .قطعــا اگــر ایــن

دخالتهــا مواجــه بودیــم.

نيم ـهكاره بــراي ســال  ١٤٠٠باقــي مانــد؟

اعتقــاد در بیــن مســئوالن و جامعــه بیــش از پیــش شــکل بگیــرد

بهتــر بــود که دولــت در بخــش عرضــه خــودرو و مســکن و راهاندازی

و اهمیــت و نقــش ویــژه ایــن ســازمان بیشــتر درک شــود ،زمینــه

رینگهــای صادراتــی مســاعدت و حمایــت بیشــتری میکــرد

رشــد بــورس کاال و بــازار ســرمایه ایــران فراهــم خواهــد شــد .ضمــن

تــا ایــن بخــش نیــز در بــورس کاال شــکل بگیــرد و تقویــت شــود.

آنکــه چشــمانداز و آینــده اقتصــاد کشــور را جــدای از وضعیــت

بــورس کاال ،بــه دفعــات آمادگــی خــود را بــرای انجــام معامــات ایــن

آینــده بــورس نمیدانــم.
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از مذاکرات سران سه قوه تا پیشتازی رسانهای
بازخوانی مواضع مقامات و چهره ها در سال استثنایی بورس کاال

رویـا فکـوری ،۱۳۹۹ /سـالی ویـژه در تاریـخ بـورس کاالی ایران بود .در سـال سپر یشـده توجه بسـیاری از تصمیمسـازان
کشـور بـه مسـالهای جلـب شـد کـه پیـش از این ،کمتـر بـه آن میپرداختنـد .بحث شفافسـازی اقتصـاد ،کاهـش رانت و
واسـطهها ،کاهـش دخالتهـا و قیمتگذار یهای دسـتوری و تامیـن مالی شـرکتها و واحدهای تولیدی از مسـیر بورس،
به شـکل برجسـتهتری طی سـال  ۱۳۹۹در محافل اقتصادی کشـور مطرح و مقامات ارشـد سـه قوه و کارشناسـان برجسـته و متعددی
بـه اظهـار نظـر و نقـد موضـوع پرداختنـد و برآیند ایـن موضعگیر یها به حمایت قاطـع از بـورس کاالی ایران برای عرضههای بورسـی
خـارح از فشـار قیمتگـذاری دسـتوری منتهـی شـد و این رخداد بینظیـر ،همراه با حمایـت قاطع رسـانهها و فعاالن بـازار از حقانیت
بورس کاال در پافشاری بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری سالی ماندگار در تاریخ این بورس را رقم زد.

از چهرههــای شــاخصی کــه در ایــن ســال بــه بــورس
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مجلــس شــورای اســامی؛ محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس

کاال توجــه داشــتند ،میتــوان بــه حســن روحانــی،

کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی و ســید

رئیسجمهــوری دولــت دوازدهــم؛ اســحاق جهانگیــری،

شــمسالدین حســینی ،وزیــر اســبق اقتصــاد و نماینــده

معــاون اول رئیسجمهــوری؛ فرهــاد دژپســند ،وزیــر امــور

مجلــس شــورای اســامی اشــاره کــرد.

اقتصــادی و دارایــی؛ علیرضــا رزمحســینی ،وزیــر صنعــت،

البتــه معاونــان وزرای اقتصــاد ،صمــت ،راه و شهرســازی،

معــدن و تجــارت؛ محمــد اســامی ،وزیــر راه و شهرســازی؛

نفــت ،نیــرو و کشــاورزی و نماینــدگان مجلــس شــورای

غالمرضــا مصباحــی مقــدم ،اقتصــاددان و عضــو مجمــع

اســامی بهویــژه اعضــای کمیســیونهای اقتصــادی،

تشــخیص مصلحــت نظــام؛ مصطفــی پورمحمــدی ،مشــاور

صنعــت و اصــل  ،۹۰اســتادان دانشــگاهی و کارشناســان

رئیــس قــوه قضائیــه؛ امیرحســین قاضـیزاده ،نایــب رئیس

بــازار ســرمایه نیــز از دیگــر چهرههایــی بودنــد کــه در ســال
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 ۹۹بــه حمایــت از گســترش فعالیتهــای بــورس پرداختنــد.

>شماره  > 29خرداد1400

فوالد و «اولینها» ،صدرنشین توجهبرانگیزها

بررســی اخبــار ایــن ســال نشــان میدهــد کــه حتــی

کاهــش دخالتهــای دســتوری در قیمــت فــوالد و افزایــش

چرخشهایــی در موضــع مســئوالن کشــور نســبت بــه

عرضــه ایــن کاال بیــش از  ۷۰درصــد اخبــار بــورس کاال در

عملکــرد بــورس کاال رخ داد و برخــی از سیاســتگذاران

ســال  ۹۹را بــه خــود اختصــاص مــیداد .مســئوالن و

منتقــد و مخالــف در پایــان ایــن ســال از موافقان سرســخت

کارشناســان مــدام در مــورد ایــن مســاله دولــت را بــه

بــورس کاال شــدند .بــه ایــن ترتیــب اگرچــه  ۱۳۹۹بــرای

کاهــش دخالتهــا دعــوت میکردنــد و حتــی کار تــا آنجــا

بــورس کاال یــک ســال پرچالــش محســوب میشــود امــا

پیــش رفــت کــه نماینــدگان مجلــس بــه دنبــال اســتیضاح

بــه ســبب همیــن همــراه شــدن سیاس ـتگذاران کشــور بــا

وزرا در ایــن خصــوص بودنــد.

اســتراتژ یهای بــورس کاال ،برآینــد تحــوالت و اخبــار مثبــت

البتــه فقــط چهرههــا و مســئوالن نبودنــد کــه در ســال

اســت.

گذشــته بــرای پررنــگ شــدن نقــش بــورس کاال در اقتصــاد
آســتین بــاال زده بودنــد .نهادهــای اقتصــادی نیــز بــه ایــن

رکوردشکنی خبری ،دوشادوش رکوردهای عملکردی

موضــوع ورود کــرده بودنــد و از اهمیــت توســعه بــورس کاال

ســال گذشــته بــورس کاالی ایــران نــه تنهــا در حجــم و ارزش

بــرای ایجــاد یــک اقتصــاد شــفاف گــزارش میدادنــد .یکــی

معامــات ،بلکــه در تعــداد اخبــار نیــز رکــورد شکســت .در

از ایــن نهادهــا ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــود کــه دو

ایــن ســال چهرههایــی کــه در مــورد بــورس کاال صحبــت

مرتبــه در ســال  ۹۹گزارشهایــی در مــورد لــزوم کاهــش

میکردنــد ،دیگــر محــدود بــه فعــاالن بورســی و کارشناســان

دخالتهــا و اســتفاده از ابزارهــا و راهکارهــای بــورس کاال

نبــود .چهرههــای ســال از یــک جامعــه سیاســتگذار

منتشــر کــرد .حتــی توصیــه شــد کــه بــرای ایجــاد نظــام

و تصمیمســاز کشــور تشــکیل میشــد و خبرگزار یهــا

یکپارچــه انبــارداری ،بــورس کاال محــور قــرار گیــرد.

و روزنامههــا بــه شــکل خاصتــری بــه ایــن بــورس

بــه ایــن ترتیــب بــا ســیر یــک رونــد مهــم ،در اســفند

میپرداختنــد .بــرای مثــال خبرگــزاری ایرنــا در ســال ۱۳۹۹

 ۹۹تقریبــا همــه موافــق بودنــد کــه بــورس کاال یــک

نزدیــک بــه  ۴۰۰خبــر از بــورس کاالی ایــران منتشــر کــرد؛ در

مرجــع پایــدار بــرای کشــف قیمــت کاالهاســت و نبایــد

حالــی کــه ایــن رقــم در ســال  ۱۳۹۸کمتــر از  ۳۰۰مــورد بــود

دخالتهــای دســتوری در آن انجــام شــود .شــاید همیــن

یــا در خبرگــزاری ایســنا تعــداد اخبــار از  ۱۱۱مــورد در ســال

حساســیتها در طــول ســال اخیــر موجــب شــد کــه فــوالد

 ۱۳۹۸بــه  ۳۰۹مــورد در ســال  ۱۳۹۹رســید.

در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی پیشــتاز باشــد و

خبرهــای منتشرشــده دربــاره فعالیتهــای بــورس کاالی

بــورس کاال رکوردهــای جدیــدی در حجــم فعالیتهــای

ایــران بازتابدهنــده ایــن تصویــر بــود کــه بــا بهرهگیــری

خــود بــه ثبــت برســاند.

از ظرفیتهــا و مزیتهــای ایــن بــورس کاال ،اقتصــاد

البتــه خبرهــای بــورس کاالی ایــران در ســال  ۹۹مــوارد

ایــران در حوزههــای رقابــت آزاد ،شــفافیت و رهایــی از

متعــددی از پیشــوند توجهبرانگیــز «اولیــن» را نیــز داشــت.

دخالتهــای دســتوری ،گامهــای بلنــدی برداشــت ،بــه

گشــایش بازارهــا و ایجــاد ابزارهــای جدیــد در ایــن ســاختار

طــوری کــه در پایــان ســال ایــن اجمــاع ملــی در ســطوح

نیــز مــورد توجــه رســانهها بــود؛ راهانــدازی ابزارهــای

مقامــات ،کارشناســان و فعــاالن بــازار شــکل گرفــت کــه

معامالتــی جدیــد مثــل روش مناقصــه و معامــات حــراج

بایــد عرضــه کاالهــا در بــورس افزایــش یابــد تــا بــه ایــن

بــاز ،ورود محصــوالت جدیــد مثــل خرمــا ،کشــمش و برنــج

ترتیــب کشــف قیمــت اغلــب کاالهــا بــه ســاختار کارآمــد

بــه بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی و همچنیــن تقویــت بــازار

بــازار یعنــی عرضــه و تقاضــا واگــذار شــود.

مشــتقه بــا راهانــدازی معامــات آتــی نقــره بــه همــراه

ایــن مســاله آنقــدر جــدی شــد کــه حتــی در جلســات

آغــاز بــه کار جــدی معامــات امــاک و مســتغالت از جملــه

مقامــات عالــی هــر ســه قوه کشــور نیــز در مــورد بــورس کاال

اقدامــات توســعهای بــود کــه رســانهای شــد.

مذاکــره و تبــادل نظــر شــد و نهایتــا هــم ارشــدترین مقامات

مجمــوع ایــن خبرهــا بیانگــر حرکــت تاثیرگــذار ،ســریع و

قــوای ســهگانه در مصوبــات جمعــی و موضعگیر یهــای

رو بــه رشــد بــورس کاالی ایــران طــی ســال سپر یشــده

فــردی خــود ،بــه دفعــات ضــرورت پذیــرش نظــام عرضــه

بــود و انتظــار مــیرود بــا اســتمرار همافزاییهــای ملــی و

و تقاضــا و بــه حاشــیه رانــدن قیمتگــذاری دســتوری در

تــداوم رونــد کنونــی کارنامــه ایــن بــورس در ســال جــاری و

بــورس کاال را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد.

ســالهای آتــی ،درخشــانتر و پربارتــر هــم شــود.
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دستور رئیس جمهور؛ مداخالت غیرکارشناسی در بورس  ،ممنوع
حسن روحانی :بورس بستر معامالتی شفاف است
رئیسجمهــوری طــی ســال  ۱۳۹۹دو بــار بــر ضــرورت تقویــت

فــوالد و پتروشــیمی کــه کشــور مــازاد تولیــد دارد بــا شــفاف

بــورس کاال بــا هــدف شــفافیت عرضــه و تقاضــا تاکیــد کرد.

کــردن بــازار میتــوان بــه قیمــت منطقــی دســت یافــت و

حســن روحانــی  ۵مــرداد  ،۱۳۹۹در جلســه ســتاد هماهنگــی

در ایــن رابطــه دســتورات الزم بــه وزارت صمــت و ســازمان

اقتصــادی دولــت بــا تاکیــد بــر مقابلــه موثــر بــا افزایــش

بــورس صــادر شــده اســت.

غیرقابــل توجیــه قیمــت برخــی از کاالهــا ،تصریــح کــرد :باید

بــار دوم ،رئیــس جمهــوری  ۲۱دی مــاه  ۱۳۹۹در جلســه ســتاد

بــا اصــاح مســیر تولیــد ،توزیــع و تعریــف فرآیندهــا در ایــن

هماهنگــی اقتصــادی دولــت ،گفــت :بــورس بســتر معامالتی

زنجیــره ،در رونــد تعییــن قیمــت کاالهــا شفافســازی انجــام

شــفاف اســت و دولــت همــواره در پــی تقویــت و حمایــت

گیــرد .مقابلــه بــا گرانــی بــدون دلیــل ایجــاب میکنــد در

بــازار بــورس بــوده و اولیــن گام و شــرط حمایــت و تقویت از

کنــار اعمــال نظارتهــای تعریفشــده بــرای دســتگاههای

ایــن بــازار را قاعدهمنــدی و رعایــت قانــون در آن میدانــد.

مرتبــط ،بــا ایجــاد شــفافیت ،زمینــه نظــارت عمومــی را نیــز

سیاســتگذار یهای بــورس نیــز بایــد از طریــق شــورای

فراهــم کنیــم .مــردم بایــد بداننــد قیمــت مــواد اولیــه بــرای

عالــی بــورس انجــام گیــرد و از مداخــات غیرکارشناســی در

ســاخت محصــول و قیمــت تمامشــده تولیــد محصــوالت

بــورس پرهیــز شــود .رســالت ایــن بــورس ،کشــف قیمــت

چگونــه اســت و وقتــی کاالیــی بــه دســت مــردم میرســد

واقعــی محصــوالت بــوده و سیاســت اصولــی دولــت ایــن

چــه مســیری بــرای تعییــن قیمــت را طــی کــرده اســت.

اســت کــه قیمتگــذاری کاالهــا بــر اســاس مکانیــزم عرضــه

ایــن شــفافیت هــم موجــب نظــارت عمومــی و مقابلــه بــا

و تقاضــا و قواعــد بــازار رقابتــی انجــام شــود .ایــن مســاله در

فســاد و گرانــی خواهــد بــود و هــم رقابــت را در اقتصــاد

نهایــت بــه نفــع بــازار ،تولیدکننــده و مصرفکننــده واقعــی

رقــم خواهــد زد .همــه تولیدکننــدگان بهویــژه دســتگاههای

اســت .دولــت همــواره بــر اســاس سیاســتهای اصلــی

دولتــی موظــف هســتند فرآینــد قیمتگــذاری و عرضــه

خــود مبنــی بــر تقویــت بــازار ســرمایه بــا محوریــت بــورس،

ســریع و آســان کاالهــای تولیــدی بهویــژه مــواد اولیــه را

تــاش دارد بــا تســهیل فعالیتهــا و کاهــش محدودیتهــا

مشــخص کــرده و بــرای مقابلــه بــا معضــل گرانــی اقدامــات

و اعتمــاد بــه شــرکتهای بــا ســابقه و خوشــنام و موثــر

موثــر را انجــام دهنــد .در ایــن راســتا ،بــورس کاال بایــد

کــه بــا ثبــات رویــه و بــا رعایــت مقــررات عمــل کردهانــد و

تقویــت شــود و بــا شــفافیت عرضــه و تقاضــا و خــارج

همــواره موجــب رونــق بازارهــای داخلــی و خارجــی بودهاند،

کــردن عملیــات ســفتهبازانه ،قیمــت کاالهــای تولیــدی

زمینــه افزایــش فعالیــت و خریــد و فــروش در بــورس کاال را

کشــور را بــه ســطح منطقــی برســاند .در کاالهایــی ماننــد

فراهــم کنــد.
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دخالت مطلقا ممنوع ،حتی دولت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری :دولت نمیخواهد و نباید در قوانین بورس دخالت کند
معــاون اول رئیسجمهــوری از ســازوکار بــورس کــه
ناهمجنــس بــا قیمتگــذاری دســتوری اســت ،حمایــت

هلدینگهــا و شــرکتهای حقوقــی فعــال در بــازار

ســرمایه ،بــورس را نهــادی کامــاً مســتقل دانســت

کــرد و گفــت :دولــت نمــی خواهــد و نبایــد در قوانیــن،

و ادامــه داد :دولــت نمیخواهــد و نبایــد در قوانیــن،

مقــررات و ســازوکارهای بــورس دخالــت داشــته باشــد.

مقــررات و ســازوکارهای بــورس دخالــت داشــته باشــد،

معــاون اول رئیسجمهــور در مخالفــت بــا قیمتگــذاری

در عیــن حــال مــردم نیــز بــرای حضــور در بــازار ســرمایه

دســتوری ورودی جــدی بــه موضــوع داشــت و بارهــا از

بایــد بــه ســازوکارهای اقتصــادی آن توجــه کننــد.

ســاز و کار رقابــت و کشــف قیمــت حمایــت کــرد .او در

دامنــه اظهــارات معــاون اول رئیسجمهــوری تمــام

دســتور خــود در خصــوص «درخواســت دســتور بازنگــری

بخشهــای بــازار ســرمایه از جملــه بــورس کاال را در

و اصــاح شــیوهنامه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای

بــر میگرفــت .او بــا بیــان اینکــه ســازوکار بــورس،

زنجیــره فــوالد» بــه نهاوندیــان اعــام کــرد( :هیــچ

ســازوکاری کامــا اقتصــادی اســت ،افــزود :تصمیمــات

عالمــت منفــی بــه بــورس داده نشــود).

شــورای عالــی بــورس بــرای دولــت معتبــر اســت و

در نامــه دفتــر معــاون اول رئیــس جمهــور بــه نهاوندیــان

رســالت دولــت در ایــن مقطــع ،حمایــت و پشــتیبانی از

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور آمــده اســت :بنــا بــه

ایــن تصمیمــات و روشهــای منطقــی و عقالیــی اتخــاذ

نامــه وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص

شــده اســت .زیــرا نهــاد بــورس در مقطــع کنونــی نشــان

"درخواســت دســتور بازنگــری و اصــاح شــیوهنامه

داده کــه میتوانــد محــل مناســبی بــرای تامیــن منابــع

ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد؛ موضــوع

مالــی بنگاههــای دولتــی ،عمومــی و خصوصــی باشــد.

ابالغیــه  97544مــورخ  28آذرمــاه  "99بــه اســتحضار

جهانگیــری همچنیــن اشــاره کــرد :هرگونــه قانــون و

جنــاب آقــای دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس

مقرراتــی کــه در دولــت و مجلــس شــورای اســامی در

جمهــور رســید و پینوشــت فرمودنــد« :جنــاب آقــای

مقطــع کنونــی تدویــن میشــود بایــد بــا توجــه کامــل

نهاوندیــان ،جهــت اقــدام الزم (هیــچ عالمــت منفــی بــه

بــه مســائل بــازار ســرمایه صــورت پذیــرد .ضمــن آنکــه

بــورس داده نشــود).

بایــد از هــر گونــه دخالــت غیرکارشناســی در بازار ســرمایه

اســحاق جهانگیــری ،دی مــاه  ۱۳۹۹در دیــدار بــا مدیــران

بــه خصــوص در مقطــع کنونــی اجتنــاب شــود.
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دفاع تمام قد وزیر اقتصاد از بورس کاال
ت
اسهرف
فعالیتدا
حالدنسپژد
درلمع :
مقرراترک
متناسباکباسروب د
بودهخورایسب  ،ال
خوبب بو
بسیارو هدو
ب،سانتم
بورسابکاال
عملکردتاررقم
دژپسند:لاح رد
فرهادتیلاعف
تسا
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پــس از آنکــه در ســال  ۱۳۹۹شــیوهنامه قیمتگــذاری

تصمیمگیــری کند.وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی

برخــی محصــوالت در بــورس کاال توســط وزارت صنعــت،

بــا بیــان اینکــه موضــوع قیمتگــذاری دســتوری

معــدن وتجــارت ارائــه شــد ،واکنشهایــی شــکل گرفت

درخصــوص محصــوالت فــوالد در بــورس کاال بــود،

کــه در نهایــت بــا عقبنشــینی مقامــات ارشــد وزارت

ادامــه داد :ایــن مســاله بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه

صمــت همــراه بــود و بــا اظهــارات وزیــر امــور اقتصــاد و

تــا کنــون بــورس کاال عملکــرد بســیار خوبــی را از خــود

دارایــی بــه نوعــی پرونــده آن بــه تعلیــق درآمــد.

نشــان داده و متناســب بــا قواعــد و مقــررات در حــال

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،ضمــن تاکیــد بــر

فعالیــت اســت .همیشــه شــاهد معامالتــی شــفاف در

عملکــرد «بســیار خــوب» بــورس کاال ،از اجرایــی نشــدن

بــورس کاال بودهایــم و ایــن بــازار توانســته اســت بــه

قیمتگــذاری دســتوری وزارت صمــت ســخن گفــت.

مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان کمــک زیــادی کنــد.

فرهــاد دژپســند  ۱۳بهمــن مــاه  ۱۳۹۹یــادآور شــد :ایــن

دژپســند در  ۲۵دی مــاه  ۱۳۹۹نیــز گفــت :پرونــده برنــج

موضــوع از همــان ابتــدا بــا حاشــیههای بســیار زیــادی

مازنــدران بــرای عرضــه در بــورس کاال در دســت بررســی

همــراه بــود و معامــات بــازار را تحــت تاثیر قــرار داد .در

اســت ولــی نیازمنــد کار همهجانبــه بــرای تطبیــق بــا

نهایــت وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت آن را تکذیــب و

شــرایط بــازار ســرمایه اســت .وزارت اقتصــاد بــا ورود

اعــام کــرد کــه بــه هیــچ عنــوان موافــق قیمتگــذاری

برنــج بــه بــورس کاال موافــق اســت و از آن حمایــت

دســتوری نیســت .بــه ایــن ترتیــب کــه وزیــر صنعــت،

میکنــد امــا ایــن موضــوع نیازمنــد بررســی دقیــق و

معــدن و تجــارت در آخریــن جلســه برگزارشــده شــورای

کار کارشناســی اســت کــه رونــد آن آغــاز شــده و اکنــون

عالــی بــورس بــه صراحــت اعــام کــرد کــه اعتقــادی بــه

در حــال بررســی همهجانبــه اســت .وی افــزود :بــورس

قیمتگــذاری دســتوری نــدارد.

کاال دارای ویژگیهایــی اســت کــه بایــد محصــول برنــج

او ادامــه داد :بــه دلیــل حاشــیههای ایجادشــده از زمــان

خــود را بــا آن ســازگار کنــد .کیفیــت ،میــزان توزیــع و

مطــرح شــدن ایــن موضــوع ،دولــت تصمیمگیــری در

رســیدن ســطح تولیــد و عرضــه برنــج بــه اســتاندارد

ایــن زمینــه را بــه شــورای عالــی بــورس ارجــاع داده

ثابــت ،تولیــد متنــوع و متناســب بــا ســبد خریــد تمــام

اســت ،بنابرایــن اگــر قــرار بــر تغییــر قیمتگــذاری

اقشــار جامعــه از جملــه الزاماتــی اســت کــه بایــد فراهــم

باشــد شــورای عالــی بــورس بایــد در ایــن زمینــه

شــود.
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حمایت نایب رئیس مجلس

از حذف قیمتگذاری دستوری فوالد
فوالدی ودر بورس
محصوالت
هاشمی بر
فرهاد قاضی
تاکید
کاالمقررات در حال فعالیت است
متناسب با
خوب بوده
عرضه  ،بسیار
بورس کاال
زادهعملکرد
دژپسند:

بــا افزایــش کشــمکشهای مرتبــط بــا قیمتگــذاری

جــای دیگــری جســتوجو کرد.ســید شــمسالدین

دســتوری فــوالد ،مجلــس شــورای اســامی نیــز وارد

حســینی ،وزیــر پیشــین اقتصــاد ،مهرمــاه  ۱۳۹۹افــزود:

ایــن بحــث شــد و موضــع نماینــدگان آن ،ایــن بــود

پذیــرش هــر کاالیــی در بــورس شــرایط و معاملــه

کــه مجلــس از عرضــه محصــوالت زنجیــره فــوالد در

در بــورس نیــز ضوابطــی دارد و معتقــد هســتم اگــر

بــورس کاال حمایــت میکنــد و بایــد تولیــدات مــازاد

شــرایط پذیــرش و ضوابــط معاملــه رعایــت و نظــارت

بــه بازارهــای صادراتــی هدایــت شــود.

کافــی صــورت گیــرد ،عنــوان کــردن گرانــی یــک کاال بــه

در ایــن رابطــه گفتوگوهایــی میــان نماینــدگان

دلیــل بــورس کــه بســتر معاملــه محصــوالت اســت،

مجلــس و وزرای صمــت و اقتصــاد جریــان داشــت.

امــری منطقــی نیســت.

بــه طــوری کــه دی مــاه  ،۱۳۹۹نایــب رئیــس

رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد و

مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد :بــرای رفــع
نگرانــی ســهامداران ُخــرد بــا وزیــر صنعــت در مــورد

نظــارت بــر اجــرای سیاســتهای اصــل  ۴۴قانــون
اساســی عنــوان کــرد :مشــکل نابهســامانی برخــی

قیمتگــذاری دســتوری فــوالد در بــورس کاال صحبــت

کاالهــا بــه معامــات و عرضــه محصــوالت در بــورس

کــردم .رزمحســینى ضمــن رد ایــن موضــوع گفــت کــه

کاال بــاز نمیگــردد .بــه طــور یقیــن ،آشــفتگی و نبــود

ســقف قیمتــی بــرای فــوالد تعییــن نشــده اســت.

انســجام در برخــی بازارهــا از جملــه مســکن و خــودرو

امیرحســین قاضـیزاده ،ایــن مطلــب را در واکنــش بــه

نــه دلیــل و نــه راهــکارش خــارج کــردن محصــوالت

اظهــارات وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در اعــام

و کاالهــا از بــورس اســت ،بلکــه بایــد مشــکل را در

علــت گرانــی محصــوالت فــوالدی و همچنیــن واکنــش

جاهــای دیگــر و مشــکالت ســاختاری در اقتصــاد ،نبــود

بــه تعییــن قیمتگــذاری ایــن محصــوالت ،در صفحــه

مدیریــت صحیــح ،وجــود تحریــم ،رشــد نقدینگــی،

شــخصی خــود در توئیتــر نوشــته و حمایــت خــود را

انتظــارات تورمــی و  ...جســتجو کــرد.

از عرضــه ایــن محصــوالت در بــورس کاال اعــام کــرده

عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات

بــود.

مجلــس همچنیــن گفــت :وقتــی کاالهــا و محصــوالت

آدرس غلط مخالفان بورس کاال

مطابــق شــرایط پذیــرش و ضوابــط بــورس معاملــه

همچنیــن عضــو ناظــر مجلــس در شــورای پــول و

میشــود ،مشــکلی وجــود نــدارد و بــه نظــر بنــده

اعتبــار بــا تاکیــد بــر اینکــه آشــفتگی بازارهــای کاالیــی

خــروج محصــوالت و کاالهــا از بــورس ،ضمــن کمــک

را نبایــد بــه بســتر مبــادالت کاالهــا یعنــی بــورس

بــه غیرشفافســازی مبــادالت ،دردی از آشــفتگی و

کاال نســبت داد ،گفــت :بایــد مشــکل بــازار مســکن را

نابســامانی بازارهــا دوا نخواهــد کــرد.
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قیمتگذاری دستوری ،ضربه به اقتصاد کشور
استهرف
قیمتپژد دا
انحرافع :دنس
دستوری،ب درکلم
گذاری الاک سرو
ترایسب ،
قیمخ
معنای بو
بورس:و هدوب
بسانتم
سازمان
رئیسرقم اب
دهنوی،رد تار
دهقاناعف لاح
تسا تیل

28

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  ۱۷اســفند ۹۹

بــه معنــی انحــراف قیمــت و ضربــه زدن بــه اقتصــاد

طــی ســخنانی بــه ظرفیتهــای بازارســرمایه اشــاره

کشــور اســت.

کــرد و گفــت :ایــن بــازار بایــد در همــه ابعــاد ماننــد

دهقــان دهنــوی تاکیــد کــرد :هــر گونــه دخالــت در

میــزان ورود شــرکتها بــه بازارســرمایه ،توســعه

قیمــت کاالهــا از جملــه فــوالد در بــورس کاال ،شــفافیت

نهادهــای مالــی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی و همچنیــن

را کاهــش میدهــد و عدالــت را نقــض میکنــد؛ از

ســرمایهگذاران توســعه بیشــتری پیــدا کنــد .بــه طــور

ایــن رو ســازمان بــورس بــر اســاس قانــون ،اجــازه

مثــال بــورس کاالی کشــور میتوانــد در مدیریــت

قیمتگــذاری دســتوری را نمیدهــد کــه تعامــل

ریســک تمــام صنایعــی کــه بــا ریســک قیمــت کاالیــی

مطلوبــی بــا وزیــر صنعــت و ایــن وزارتخانــه ایجــاد

مواجهنــد ،یار یرســانی کنــد ،هرچنــد کــه ایــن شــرکت

شــده اســت.

مســیر رو بــه رشــدی در ایــن زمینــه و پوشــش تعــداد

او افــزود :چشــمانداز بــازار فــوالد در کشــور بســیار

کاالهــای موجــود را داشــته اســت.

درخشــان اســت ،بنابرایــن بــه همــت تالشهــای

محمدعلــی دهقــان دهنــوی  ۱۸بهمــن مــاه نیــز

زیــادی کــه در دســت اجراســت ،همــه اقدامهــا انجــام

دهقــان دهنــوی بــه اینکــه تعامــل وزارت صنعــت

خواهــد شــد تــا تمــام زنجیــره فــوالد کشــور در بــورس

بــا بــورس کاال ،قیمتگــذاری دســتوری را از اقتصــاد

کاالی ایــران عرضــه شــود.

بســیاری از محصــوالت حــذف میکنــد ،اشــاره کــرد .او

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در جلســه ۱۸

در نشســت بــا مدیــران فــوالدی کشــور افــزود :بــورس

بهمــن مــاه شــورای عالــی بــورس نیــز بــه مــاده ۱۸

کاالی ایــران در ماهیــت خــود یــک پلتفــرم معامــات

قانــون توســعه ابزارهــا اشــاره و تاکیــد کــرد :کاالهــای

اســت و ایــن بســتر معامــات ،تعیینکننــده قیمــت

عرضهشــده در بــورس کاال از شــمول قیمتگــذاری

نیســت ،بلکــه مکانــی را فراهــم کــرده کــه قیمتهــا

خــارج میشــوند و امیــد اســت کــه بــا هماهنگــی و

بــر اســاس عرضــه و تفاضــا کشــف شــود؛ بنابرایــن هر

تعامــل دســتگاههای مختلــف شــاهد توســعه و تعمیــق

گونــه اعمــال دســتوری قیمــت در بــورس کاالی ایــران

بــازار ســرمایه باشــیم.
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جستوجوی شفافیت با  ابزار بورس کاال
برگرداند
بازار داهرف
سپژد
تعادل :رادنبه
آن،درکلمع
درروب
دخالتس
سب  ،الاک
بازارراوینه
بوخ
مدیریت
بایدتمباو هدوب
بسان
صنعت
وزارتقم اب
حسینی:د تارر
تیرزلامعف لاح ر
علیرضا
تسا
وزیــر صمــت دولــت دوازدهــم کــه هشــتم مهرمــاه

کشــور ،امــروز در شــرایط اقتصــادی خــاص قــرار

 ۱۳۹۹از مجلــس شــورای اســامی رای اعتمــاد گرفــت،

دارد کــه بایــد بــه بخشهــای مختلــف ،از جملــه

از همــان ابتــدا عامــل افزایــش قیمــت در بــازار آهــن و

ساختمانســازی کمــک کنیــم .لــذا شــایعات و

فــوالد را واســطهها و دالالن میــان تولیدکننــدگان و بــازار

تحلیلهــای ناصحیــح کامــا غیرمنصفانــه اســت.

دانســت و بــر حــذف واســطهها از عرضــه بورســی ایــن

پیشتــر ،رزمحســینی در آذر مــاه  ۱۳۹۹نیــز اعــام

کاالهــا تاکیــد کــرد.

کــرد :سیاســت کلــی وزارتخانــه و دولــت ایــن بــوده

علیرضــا رزمحســینی تاکیــد کــرد :وزارت صنعــت بایــد

کــه محصــوالت فــوالدی بهطــور کامــل در بــورس

بــا مدیریــت بــازار و نــه دخالــت در آن ،تعــادل را بــه

عرضــه شــود و از آنجایــی کــه بــا مــازاد تولیــد در کشــور

ایــن بــازار برگردانــد و شــیوهنامه دولــت در زمینــه

مواجهیــم ،قیمتهــا بهتدریــج متعــادل خواهــد شــد.

قیمتگــذاری برخــی محصــوالت؛ میتوانــد یکــی از

انتظــار مــیرود در افــق  ۱۴۰۴هــم بــه ظرفیــت ۵۵

ایــن راهکارهــا باشــد.

میلیــون تــن دســت یابیــم کــه اکنــون نزدیــک بــه ۴۰

رزمحســینی در  ۱۹دی مــاه  ،۱۳۹۹بــا اشــاره بــه

میلیــون تــن اســت.

ضــرورت مداخلــه نکــردن دولــت در قیمتگــذاری

وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه افــراد بســیاری در مقابــل

محصــوالت فــوالدی در بــورس افــزود :شــیوهنامه

ایــن تغییــرات مقاومــت میکننــد و قدرتهــای زیــادی

فــوالد مصــوب ســتاد اقتصــادی دولــت ،اصــا

هــم در دســت دارنــد ،عنــوان کــرده بــود :مــا در وزارت

دســتوری نیســت و عیــن رقابتــی بــودن در بــازار

صمــت نفــع عمــوم جامعــه را دنبــال خواهیــم کــرد.

را اثبــات میکنــد .ایــن شــیوهنامه مــورد تاییــد

مــا بــه دنبــال قیمتگــذاری نیســتیم بلکــه بــا بــورس

کارشناســان اســت و دولــت در پــی حفــظ منافــع

کاال بــه دنبــال شــفافیت هســتیم .اینکــه در بــورس کاال

تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان کشــور اســت.

کشــف قیمــت شــود امــا معامــات در جــای دیگــری

قیمــت اولیــه فــوالد در تمامــی دنیــا توســط

صــورت بگیــرد باعــث میشــود دچــار مشــکلهای

تولیدکننــدگان و بــازار تعییــن میشــود و قیمــت

عجیــب شــویم ،فــوالدی کــه در داخــل کشــور تولیــد

واقعــی پــس از عرضــه کاال بــه بــازار رقابــت بیــن

شــده بــا قیمــت باالتــر از نــرخ جهانــی در کشــور خریــد

تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان شــکل میگیــرد.

و فــروش میشــود.
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وزیــر راه و شهرســازی ،مهرمــاه  ۱۳۹۹در تبییــن اهمیــت

مســکن و تضمیــن اجــرای تعهــدات ســازندگان توســط

و مزایــای بــورس کاال بــرای بــازار مســکن گفــت :مهــم

شــرکت بــورس کاال اشــاره کــرد.

اســت کــه بــرای اندازهگیــری هــر کاری یــک خطکــش

بــه گفتــه اســامی ،ایــن ابــزار خریــد مســکن پیــش

و متــری وجــود داشــته باشــد ،ورود امــاک بــه بــورس

از ســاخت در بــازار رســمی و امــکان خریــد متراژهــای

کاال میتوانــد بــه یــک مبنــای قیمتــی مناســب و مــورد

متفــاوت از واحدهــای مســکونی ،ریســک افزایــش

اســتناد بــرای مــردم تبدیــل شــود.

قیمــت مســکن بــرای افــرادی کــه تــوان خریــد واحــد

محمــد اســامی همچنیــن در پــی دومیــن عرضــه

مســکونی کامــل را ندارنــد ،پوشــش خواهــد داد.

موفــق امــاک در بــورس کاال در شــهریور  ،۱۳۹۹بــا دفــاع

وی در مــورد اوراق خریــد دیــن بر پایه معامالت نســیه

تمامقــد از عرضــه امــاک در ایــن بــازار از برنامههــای

مصالــح ســاختمانی نیــز توضیــح داد :دســتورالعملها

ایــن وزارتخانــه بــرای بهرهگیــری از ابزارهــای مالــی

و ضوابــط الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن ابــزار توســط

نویــن بــورس کاال در حــوزه مســکن ســخن گفــت.

شــرکت بــورس کاال تهیــه شــده اســت کــه پــس از

او اعــام کــرد :ابزارهــای مختلفــی بــرای تامیــن مالــی

اعــام نظــر و تصویــب نهایــی آن توســط هیاتمدیــره

بخــش مســکن از طریــق بــازار ســرمایه ،در مرحلــه

ســازمان بــورس عملیاتــی خواهــد شــد .مزایــای ایــن

بررســی هســتند کــه ازجملــه ایــن ابزارهــا در بــورس

اوراق ،تامیــن مالــی تولیدکننــدگان مصالــح ،عبــور از

کاال میتــوان از اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ،انتشــار

رکــود بــا جــذب ســرمایههای عمومــی و کمــک بــه

اوراق خریــد دیــن مصالــح ســاختمانی ،صندوقهــای

خریــداران و همچنیــن افزایــش نقدشــوندگی مطالبات

امــاک و مســتغالت و بــازار تهاتــری ملــک و راهانــدازی

اســت.

تابلــوی مصالــح نــام بــرد کــه در حــال بررســی اســت

او در خصــوص راهانــدازی صنــدوق امــاک و مســتغالت

و در آینــدهای نزدیــک ،بهویــژه اوراق ســلف مــوازی

نیــز گفــت :بهمنظــور عملیاتــی شــدن صندوقهــای

اســتاندارد مســکن ،عملیاتــی خواهــد شــد.

ســرمایهگذاری امــاک و مســتغالت ،بــر اســاس مــاده

وزیــر راه و شهرســازی ،مزایــا و کارکردهــای متعــددی را

 ۲۳آییننامــه اجرایــی مــاده  ۱۴قانــون ســاماندهی و

بــرای اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد مســکن برشــمرد

حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن ،مقــرر شــده کــه

و ازجملــه آنهــا بــه امــکان تامیــن مالــی بــرای فعــاالن

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ضوابــط و مقــررات

ساختوســاز و اطمینــان از فــروش ،امــکان خریــد

موردنیــاز بــرای راهانــدازی ایــن صندوقهــا را تهیــه و

مســکن پیــش از ســاخت در یــک بــازار رســمی بــرای

تصویــب کنــد .در همیــن چارچــوب ،پیشنویــس ایــن

خانوارهــا ،دسترســی بــه انجــام معامــات از سراســر

ضوابــط توســط ســازمان بــورس تهیهشــده امــا هنــوز

کشــور ،امــکان ســرمایهگذاری بهصــورت متــری در

بــه تصویــب نهایــی نرســیده اســت.
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رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس اعــام کــرد:

داشــتهایم امــروز تبدیــل بــه میــدان عملیاتــی شــده

اقدامــات زیــادی بــرای افزایــش بهرهگیــری از ظرفیــت

اســت .بایــد ضمــن عمــق بخشــیدن بــه فعالیتهــا و

بــازار ســرمایه و بــورس کاال در راســتای رونــق اقتصــادی

ابزارهــای راهانداز یشــده ،زمینــه رفــع محدودیتهــای

کشــور ،بهبــود و شــفافیت اطالعــات و کاهــش

فعلــی را مهیــا کــرد تــا ابزارهــای موجــود گســترش

ریس ـکها انجــام شــده و اقدامــات مثبتــی نیــز کــه در

یابنــد .اقداماتــی در حــوزه راهانــدازی معامــات اوراق

بــورس کاال در حــال انجــام اســت بــا کمــک ســازمان

خریــد دیــن نیــز انجــام شــده کــه انتظــار مــا ایــن

بــورس ســرعت گرفتــه اســت.

اســت بــا افتتــاح ایــن معامــات ،ســبد ابزارهــای مالــی

محمدرضــا پورابراهیمــی  ۱۷اســفندماه  ۹۹در آییــن

بــورس کاال تکمیــل شــود.

راهانــدازی معامــات آتــی نقــره و حــراج بــاز در بــورس

پورابراهیمــی اظهــار کــرد :در گذشــته در بــورس کاال

کاال ،ضمــن بررســی اقدامــات ایــن بــازار در ســال ۱۳۹۹

شــاهد راهانــدازی معامــات آتــی در حــوزه ســکه طــا

افــزود :بــورس کاال توانســته در ســالهای اخیــر در حــوزه

بودیــم کــه وزیــر ســابق اقتصــاد نگرانیهــای قیمتــی

توســعه ابــزار و بــازار اقداماتــی را انجــام دهــد کــه از نظر

را در ایــن زمینــه داشــتند؛ امــا تجربــه نشــان داد کــه

مــا بخــش عمــدهای از ماموریتهــای خــود را در ایــن

قواعــد بــازی را نمیتــوان بــا تصمیمــات مداخلهگرانــه

ســالها بهتدریــج انجــام داده اســت .اگــر بــه دنبــال

بــر هــم زد و از بــورس کاال میخواهیــم کــه در خصــوص

ایــن هســتیم تــا در کشــور بــه اهــداف بلنــد و مطلــوب

توســعه بــازار آتــی بــر روی دارایــی مختلــف از جملــه

برســیم بایــد قواعــد حــوزه اقتصــادی و اجرایــی را در

طــا بــا قــدرت فعالیــت کنــد تــا بــازاری بــزرگ بــرای

کشــور بپذیریــم و اجــرا کنیــم؛ در ایــن حــوزه راهانــدازی

پوشــش ریسـکهای قیمتــی در اقتصــاد وجــود داشــته

قــرارداد آتــی نقــره در بــورس کاال کار ارزشــمندی اســت

باشــد .بایــد اقدامــی صــورت گیــرد تــا در کشــور بــرای

کــه صــورت گرفتــه کــه بــرای اســتفاده از ابزارهــای

ســهامداران ،عرضهکننــدگان و تقاضاکننــدگان حفــظ

مشــتقه در بــازار ســرمایه بایــد همــه اقدامــات مربوطــه

منافــع شــود .در هیــچ کشــوری هیــچ یــک از بازارهــا

بــه نوبــت عملیاتــی شــوند.

بــدون محدودیــت و قواعــد فعالیــت نمیکننــد امــا

او ادامــه داد :ورود ســنگ آهــن نیــز بــه بــورس کاال

هدایــت بــازار بــا قواعــدی دســتوری ،شــدنی نیســت

اتفاقــی مثبــت و موجــب خرســندی فعــاالن تولیــد

کــه خوشــبختانه در راســتای اصــاح ایــن اقدامــات قدم

اســت ،اجــرای ایــن اقــدام نشــان میدهــد از فضــای

برمیداریــم .قاعــده بــازار در دو ســال اخیــر تغییــر کــرده

قبلــی همچــون نــگاه دســتوری بــه قیمتهــا وارد یــک

اســت؛ بنابرایــن بایــد متناســب بــا شــرایط ایجادشــده،

فضایــی جدیــد شــدهایم و اساســا دغدغــه چیــزی را کــه

تصمیماتــی را در حــوزه بــازار ســرمایه اتخــاذ کنیــم.
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مشــاور رئیــس قــوه قضائیــه ،خردادمــاه  ۱۳۹۹پیرامــون

هــم مصرفکننــده اســت کــه در حــال حاضــر بــورس

نقــش بــازار ســرمایه در ایجــاد شــفافیت در اقتصــاد

کاال ایــن فضــای شــفاف را فراهــم کــرده اســت.

تاکیــد کــرد :مــا بایــد بــورس کاال و بورسهــای دیگــر

پورمحمــدی در ادامــه صحبتهایــش تاکیــد کــرد :در

و کال شــفافیت نظــام کسـبوکار و عرضــه و تقاضــا را به

حــال حاضــر  ،مــردم اجنــاس را گــران میخرنــد امــا

نهایــت برســانیم؛ زیــرا هــر قدمــی کــه در ایــن بــازار بــه

کســانی کــه گــران میفروشــند و ســود زیــادی کســب

جلــو حرکــت کنیــم بــه ســامت بــازار ،مبــارزه بــا فســاد

میکننــد ،مالیــات پرداخــت نمیکننــد ،لــذا کســانی

و شــفافیت اقتصــاد کمــک کردهایــم .البتــه تــا رســیدن

کــه حاضــر نیســتند در فضــای شــفاف عمــل کننــد ،هــم

بــه جایــگاه اصلــی ،فاصلــه زیــادی داریــم.

محصــول را بــه مصرفکننــده گــران میفروشــند و هــم

مصطفــی پورمحمــدی ،وزیــر پیشــین دادگســتری،

عــوارض و مالیــات پرداخــت نمیکننــد .وی تصریــح

پیشتــر نیــز شــفافیت بــازار کاالی کشــور بــه مــدد

کــرد :در ایــن شــرایط ،ضریــب جینــی و فاصلــه طبقاتــی

تمرکــز معامــات در بــورس کاال را ضــروری دانســت و

افزایــش یافتــه و گســلهای اجتماعــی تشــدید

گفــت :بــورس کاال بــه عنــوان بــازاری بــا قیمتهــای

میشــود و همــان کســانی کــه از ملــت و امکانــات

واضــح و شــفاف ،رکــن اصلــی برنامهریــزی و تــاش

عمومــی منتفــع شــدند ،طلبــکار شــده و پشــتیبان

بــرای تحقــق ســامت ســایر بازارهــای کاالیــی کشــور

بســیاری از ناهنجار یهــای اجتماعــی و کمــک بــه

اســت ،چــرا کــه برنامهریــزی ،ارتبــاط مســتمر بــا

ادامــه ناهنجــاری میشــوند ،زیــرا در زمــان ناهنجــاری

تولیدکننــدگان ،نهادهــا و شــرکتهای مهمــی چــون

و نابهســامانی اســت کــه بــازار ایــن افــراد نیــز گــرم

بانکهــا ،بخــش خصوصــی و ســایر ارگانهــا میتوانــد

میشــود بنابرایــن کســانی کــه از شــرایط غیرشــفاف

ایــن شــفافیت را گســترش دهــد و الگوی مناســبی برای

منتفــع میشــوند عامــل نگهــداری نابهســامانی و

ســایر بخشهــای اقتصــادی کشــور باشــد .او ادامــه

ناهنجــاری و پنهــانکاری و فســاد در جامعــه هســتند.

داد :زمانــی کــه یــک بــازار شــفاف اســت میــزان عرضه و

وزیــر پیشــن دادگســتری در پایــان اظهــار کــرد :لــذا

تقاضــا و ســود منطقــی آن بــرای همــگان نیز مشــخص

هیــچ راهــی نداریــم ،جــز اینکــه بــا تمــام قــدرت

اســت ،در نتیجــه رونــد معامالتــی ســالم و ب ـهروز ایــن

پشــت ســر شــفافیت محیــط کسـبوکار و ارائــه آمــار و

بــازار بــه کس ـبوکار شــفاف و تعــادل قیمتهــا کمــک

اطالعــات دقیــق و روزانــه همــه فعالیتهــای اقتصــادی

میکنــد کــه ایــن موضــوع هــم بــه نفــع تولیدکننــده و

و کســبوکار در جامعــه بایســتیم.
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آیــتا ...غالمرضــا مصباحــی مقــدم ،عضــو مجمــع

قانــون از دایــره قیمتگــذاری خــارج اســت.

تشــخیص مصلحــت نظــام ،دی مــاه  ۹۹بــا حمایــت از

ایــن نماینــده مجلــس خبــرگان دربــاره خبرهــای

ســاختار کشــف قیمــت بــورس کاال و انتقــاد از ابالغیــه

منتشرشــده پیرامــون تالشهــای وزیــر صمــت بــرای

فــوالدی وزارت صمــت تاکیــد کــرد :طبــق مــاده ۱۸

برکنــاری مدیرعامــل بــورس کاال تاکیــد کــرد :هیــچ یــک

قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد ،دولت

از روســای شــرکتهای بورســی زیرمجموعــه دولــت

موظــف اســت همــه کاالهــای پذیرفتهشــده در بــورس

نیســتند ،بنابرایــن هیــچ دولتمــردی نمیتوانــد بــرای

را از نظــام قیمتگــذاری خــارج کنــد .از ایــن رو مصوبــه

روســای شــرکتهای بورســی یــا تعییــن رئیــس جدیــد

فــوالدی وزارت صمــت مبنــی بــر اعمــال قیمــت پایــه ۷۰

بــرای ایــن شــرکتها ،اعمــال نفــوذ کنــد وگرنــه قانــون

درصــدی ،خــاف قانــون و در تناقــض آشــکار بــا ذات

را نقــض کــرده اســت .تنهــا مقامــی کــه در حــوزه بورس

بــازار ســرمایه اســت.

از ســوی وزیــر اقتصــاد منصــوب میشــود ،رئیــس

وی افــزود :هــدف از ایجــاد و راهانــدازی بــورس کاال،

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت و فقــط همیــن

کشــف قیمــت منطقــی بــرای مصرفکننــدگان از طریــق

وزیــر نیــز حــق برکنــاری رئیــس ایــن ســازمان را دارد

عرضــه و تقاضــای واقعــی اســت تــا آشــفتگیهای

زیــرا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،نهــادی ناظــر و

موجــود در بــازار آزاد مهــار شــود؛ بــه ایــن ترتیــب

حاکمیتــی اســت .امــا بقیــه شــرکتهای بورســی ،طبــق

قیمتگــذاری دســتوری در بــورس کاال جایــی نــدارد و

تعریــف قانــون ،حاکمیتــی و دولتــی نیســتند و در حــوزه

اگــر ایــن اصــل کلیــدی رعایــت نشــود ،در واقــع هویــت

اختیــارات دولــت بــری عــزل و نصــب روســای آنهــا قــرار

ایــن بــازار را ســلب و تخریــب کردهایــم.

نمیگیرنــد.

ایــن نماینــده ادوار هفتــم ،هشــتم و نهــم مجلــس ادامه

موســس و رئیــس کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و

داد :بــورس کاال بــرای ایجــاد شــفافیت و بهروزرســانی

اوراق بهــادار ایــران تاکیــد کــرد :ذات بــازار ســرمایه بــا

قیمتهــا ،شــکل گرفــت و از همــان ابتــدا نیــز مکانیــزم

قیمتگــذاری دســتوری در تضــاد اســت .بنابرایــن

عرضــه و تقاضــا و کشــف قیمــت ،بهمثابــه ارکان

بــورس کاال نیــز بهعنــوان یکــی از زیرمجموعههــای

بنیادیــن ایــن بــورس تعریــف شــد.

حــوزه بــورس الزم اســت مطابــق ایــن قاعــده از

رئیــس کمیســیون امــور زیربنایــی و تولیــدی مجمــع

قیمتگــذاری معــاف باشــد و اگــر ایــن اصــل کلیــدی

تشــخیص مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرد :هــر

رعایــت نشــود ،درواقــع هویــت ایــن بــازار را ســلب و

کاالیــی کــه در بــورس پذیرفتهشــده ،طبــق نــص صریــح

تخریــب کردهایــم.
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قیمت گذاری دستوری در بورس وجود ندارد
معاون وزیر صمت :سیاست فوالدی وزارت صمت ،عرضه حداکثری در بورس کاال است
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ایــران بــه عنــوان یکــی از  ۱۰کشــور مطــرح تولیــد فوالد

یکــی از ایــن کاالهاســت.صادقی نیارکــی همچنیــن

جهــان ،ســال گذشــته دربــاره بــود یــا نبــود قیمتگذاری

در شــهریور مــاه ســال گذشــته اعــام کــرد :در بخــش

دســتوری فــوالد عرضهشــده در بــورس کاال دچــار

عرضــه ،متاســفانه همــه فوالدســازان عرضــه خــود را بــه

چالشــی جــدی شــد کــه نهایتــا ماجــرا بــا شــکلگیری

طــور کامــل انجــام نمیدهنــد .شــرکت فــوالد مبارکــه،

اجماعــی میــان مقامــات ارشــد کشــور پیرامــون منــع

بخشــی از تولیــدات فــوالد خــود را در بــورس عرضــه

قیمتگــذاری دســتوری عرضههــای بورســی فــوالد

کــرده و طــرف دیگــر ،تقاضاســت کــه بــا ایــن عرضــه کم

و بــه رســمیت شــناختن کشــف قیمــت بــا تکیــه بــر

مواجــه شــده و بــه اســم کشــف قیمــت و رقابتــی شــدن

مکانیــزم عرضــه و تقاضــا پایــان یافــت.

قیمتهــا و خــارج از بــورس بــا مدلهــای خاصــی

مهــدی صادقــی نیارکــی ،معــاون امــور صنایــع وزارت

محصــول بــه فــروش رســیده اســت.

صنعــت ،معــدن و تجــارت  ۲۷بهمــن  ۹۹گفــت :صنعــت

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

فــوالد  ،از افتخــارات کشــور بــوده و سیاســت وزارت

افــزود :امــا کســانی کــه بــر اســاس مصوبــه ســتاد

صنعــت در موضــوع فــوالد ،عرضــه حداکثــری در بــورس

تنظیــم بــازار کشــور در بــورس عرضــه را انجــام ندهنــد،

بــرای کاهــش حاشــیه بــازار و عرضــه آن بــا قیمــت

ورق گــرم بــرای تبدیــل بــه ورق ســرد بــه آنهــا تحویــل

مناســب بــرای مصرفکننــده اســت .توجــه بــه ایــن

داده نخواهــد شــد و واحدهایــی کــه ورق گــرم خــود

نکتــه ضــروری اســت کــه قیمتگــذاری دســتوری در

را بــه بــورس عرضــه نکننــد؛ بــه آنهــا نیــز اســلب

بــورس وجــود نــدارد ،بلکــه شــروع قیمتگــذاری داریــم.

تعلــق نخواهــد گرفــت .نمیشــود کــه از مجموعــه

همــه کاالهــا بــا یــک قیمــت پایــه عرضــه میشــوند

فوالدســازان ،فقــط یــک شــرکت محصــول خــود را آن

کــه بــر اســاس آن ،شــرایط بــازار و کشــش تقاضــا ،ایــن

هــم بــا درصــد پاییــن در بــورس عرضــه کنــد و بــرای

قیمــت کاهــش یــا بــا وجــود رقابــت افزایــش مییابــد.

تقاضــای بــاال در بــورس کشــف قیمــت شــده و تحــت

انتظــار مـیرود در کاالیــی کــه مــازاد عرضــه نســبت بــه

عنــوان مچینــگ خــارج از ایــن چارچــوب ،محصــوالت

تقاضــا وجــود دارد ،قیمــت متعــادل شــود و فــوالد

فروختــه شــود.
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بورس کاال در ایستگاه راه آهن
رسولی معاون وزیر راه :ظرفیت حمل و نقل ریلی در بورس کاال عرضه می شود

 ۱۳اســفند  ،۱۳۹۹در حاشــیه هشــتمین نمایشــگاه

داد«:ظرفیــت حمــل و نقــل ریلــی در بــورس کاال عرضــه

بینالمللــی حمــلو نقــل ریلــی ،صنایــع ،تجهیــزات

میشــود ،بــا ایــن کار شــرایط بــه شــکل همزمــان

و خدمــات وابســته ،تفاهمنامــهای بــه امضــا رســید

بــرای خریــداران کاال فراهــم میشــود تــا بلیــت حمــل و

کــه حوالههــای حملونقــل بــه بــورس کاالی ایــران

نقــل آن را نیــز خریــداری کننــد».

میرســاند؛ تفاهمنامــه ورود حوالههــای (تیکــت)

از ایــن رو ،تولیدکننــدگان حوزههــای مختلــف شــامل

حمـلو نقــل کاال بیــن مدیرعامــل راهآهــن و مدیرعامــل

صنایــع فــوالد ،پتروشــیمی و ســنگآهن کــه در بــورس

بــورس کاالی ایــران.

کاالی ایــران حضــور دارنــد میتواننــد همزمــان بــا انجام

بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه تولیدکننــدگان حاضــر در

لونقــل را
معامــات کاالهایشــان ،حوالههــای حم 

بــورس کاال همزمــان بــا انجــام معامــات بــه بهتریــن

نیــز خریــداری کننــد تــا بــا بهتریــن قیمــت قــادر بــه

قیمــت حمــلو نقــل ریلــی دســت پیــدا میکننــد.

حملونقــل کاالی خــود باشــند.

همچنیــن خریــداران میتواننــد از دفتــر مناقصههــای

ایــن زیرســاخت شــرایطی را فراهــم میکنــد کــه

کاال بــرای دریافــت بهتریــن قیمــت حمــلو نقــل

شــرکتهای بخــش خصوصــی هــم راغــب بــه

بهرهمنــد شــوند.

ســرمایهگذاری در حــوزه حملونقــل و ریــل شــوند.

بررســیها نشــان میدهــد کــه در کشــورهای

از ســوی دیگــر عالوهبــر حضــور پررنــگ تولیدکننــدگان

پیشــرفته ،حوالــه یــا تیکتهــای حملونقــل در

بــرای عرضــه محصوالتشــان در بــورس ،خریــداران هــم

بورسهــای کاالیــی مــورد معاملــه قــرار میگیــرد کــه

میتواننــد از بســتر مناقصــات بــورس کاالی ایــران بــرای

بــا مســاعدت شــرکت راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران

رســیدن بــه بهتریــن و بهینهتریــن قیمــت حملونقــل

ایــن معامــات در بــورس کاال نیــز عملیاتــی خواهــد

کاالی خــود بهرهمنــد شــوند .حــاال عالوهبــر معامــات

شــد.

نقــد تیکــت حملونقــل ،معامــات آتــی ایــن حوالههــا

«ســعید رســولی» معــاون وزیــر راه و شهرســازی ســال

نیــز دنبــال میشــود کــه در آینــده بــه ابزارهــای بــازار

گذشــته دربــاره ایــن قابلیــت در بــورس کاال توضیــح

اضافــه شــود.

>شماره  > 29خرداد1400

35

سهامداران

چهره ها

تاالر نقره ای

نمای بازار

بورس های جهانی

>شماره  > 29خردادw w w . ime. co. ir > 1400

روند قیمت گذاری کامال رقابتی برای فوالد
غریب پور معاون اسبق وزیر صمت :روند قیمت گذاری کامال رقابتی خواهد شد

36

بــه دنبــال داســتان قیمــت گــذاری فــوالد در بــورس

رییــس ســابق هیــات عامــل ایمیــدرو دربــاره نظــارت

کاال ،معــاون وقــت وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت

بــر عمــده فروشــی و خــرده فروشــی هــم گفــت " :یکــی

درتاریــخ  3آذر  1399ضمــن تاکیــد بــر «حــذف ســقف

از نگرانی هــای دســتگاه هــای نظارتــی ،وجــود قیمــت

رقابــت در تعییــن قیمــت» ،بیــان کــرد " :براســاس

دوگانــه بیــن بــورس کاال و قیمــت مصــرف کننــده نهایــی

شــیوه نامــه جدیــد ،دولــت قبــول کــرده کــه قیمــت بــر

اســت کــه در الگــوی جدیــد ،قــرار شــد موضــوع بوســیله

مبنــای رقابــت در بــورس کاال کشــف و تعییــن شــود.

ســامانه هــای جدیــد و بازرســی هــای پیوســته ،کنتــرل

بدیــن ترتیــب ،رونــد قیمــت گــذاری کامــا رقابتــی

شــود .واقعیــت اینکــه قیمــت بیــن بــورس کاال بــرای

خواهد شد.

محصــول نهایــی مثــل میلگــرد ،بــا قیمــت در بازار نهایــی

خــداداد غریــب پــور در گفتگویــی بیــان کــرد " :بر اســاس

بــرای مصــرف کننــده نبایــد از یــک محــدوده مجــاز فراتــر

دســتورالعمل ،تولیدکننــدگان زنجیــره فــوالد ،اقــدام

رود و واســطه هــا حذف شــده و محصــول نهایــی بــا

بــه عرضــه کافــی محصــوالت تولیــدی در بــورس کاال

قیمــت منصفانــه بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی مــی

مــی کننــد و چنانچــه تقاضــا و معاملــه نباشــد ،امــکان

رســد کــه بدیــن ترتیــب افزایــش رضایــت واحدهــای

صــادرات خواهنــد داشــت .بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه

تولیــدی خریــدار مــواد اولیــه و مــردم مشــاهده خواهــد

محصــوالت تولیــدی زنجیــره فــوالد در بــورس عرضــه

شــد " .وی در ادامــه ســخنانش موضــوع اصــاح بهیــن

مــی شــود ،بــازار دیگــر مثــل گذشــته بــا کســری روبــرو

یــاب و ارتبــاط آن بــا مالیــات بــر ارزش افــزوده را مــورد

نمــی شــود و تولیدکننــدگان داخلــی مــی تواننــد بــه هــر

اشــاره قــرار داد و تصریــح کــرد :در شــیوه نامــه جدیــد

میــزان کــه نیــاز بــه مــواد اولیــه تولیــد دارنــد ،اقــدام

ســامانههای مالیاتــی بــا بهیــن یــاب مرتبــط شــده و

بــه خریــد از بــورس کاال کننــد .براســاس الگــوی جدیــد،

میــزان تقاضــا عــاوه بــر شــاخصهای مصــرف بــرق،

ســامانه انبارهــا نســبت بــه ثبــت و ردیابــی محصــوالت

انــرژی و تولیــد بنگاههــا ،بــه مالیــات پرداختــی بــه

خریــداری شــده از بــورس کاال اقــدام مــی کنــد و نگرانــی

دولــت نیــز مرتبــط باشــد.

هــای مربــوط بــه خریــد مــواد اولیــه بــا قیمــت رقابتــی

غریــب پــور تاکیــد کــرد :بدیهــی اســت کاهــش

و فــروش آن در بــازار آزاد بــا قیمــت دیگــر برطــرف شــده

ارزش افــزوده پرداختــی ،بــه معنــی کاهــش ســهمیه

اســت" .

خریــد از بــورس کاال خواهــد بــود.
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در دو ماه اول سال  1400ثبت شد

افزایش  192درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
امیـد امانـی /ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایـران در پایـان اردیبهشـت مـاه سـال  1400خورشـیدی در دو بخـش بازار
فیزیکی و مالی با افزایش  192درصدی روبهرو شد و به بیش از  800هزار میلیارد و  319میلیون ریال رسید.
بـه گـزارش پیـام اقتصـادی بورس کاال  ،آمـار معامالت بازار فیزیکـی بورس کاالی ایران در پایان اردیبهشـت سـال  1400حاکی
از آن اسـت کـه در ایـن بـازار و در مجمـوع بیـش از  5میلیـون و  669هزار تن محصول به ارزشـی بیـش از  756هـزار و  191میلیارد ریال
دادوسـتد شـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش  25درصدی حجم و افزایش  258درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت.

تاالر فرآوردههای نفتی

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  ۸/۸درصــدی حجــم و

طبــق آمــار ،در دو مــاه نخســت ســال  1400بیــش از 2

افزایــش  264درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

میلیــون و  21هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  143هزار

همچنیــن در ایــن تــاالر  769هــزار و  342تــن قیــر بــه ارزش

میلیــارد ریــال در تــاالر فرآوردههــای نفتــی بــه فــروش رفــت

بیــش از  53هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت

کــه حجــم و ارزش محصــوالت معاملهشــده در ایــن تــاالر

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  14درصــدی حجــم و

بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب کاهــش

افزایــش  235درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

 19و رشــد  245درصــدی را تجربــه کــرد.

افــزون بــر ایــن 243 ،هــزار و  700تــن لــوبکات بــه ارزش

در ایــن تــاالر بیــش از  950هــزار تــن وکیــوم باتــوم بــه ارزش

بیــش از  23هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت

بیــش از  60هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  ۱۵/۱درصــدی حجــم
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و افزایــش  243درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.طی

اســت .بــه ایــن ترتیــب در ایــن تــاالر  475هــزار و  783تــن

ایــن مــدت  14هــزار و  490تــن گوگــرد بــه ارزش بیــش از

مــواد پلیمــری بــه ارزش بیــش از  152هــزار میلیــارد ریــال

 497میلیــارد ریــال نیــز معاملــه شــد و بررس ـیها کاهــش 94

معاملــه شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش  ۱۴/۴۷درصــدی

درصــدی حجــم و کاهــش  38درصــدی ارزش فــروش ایــن

حجــم و افزایــش  170درصــدی ارزش را شــاهد بودیــم.

محصــول را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در بــورس

عــاوه بــر ایــن 269 ،هــزار و  893تــن مــواد شــیمیایی معاملــه

کاال نشــان میدهــد.

شــد کــه بیــش از  39هــزار میلیــارد ریــال قیمــت خــورد؛ یعنــی
افزیــش حجــم  14درصــدی و افزایــش ارزش  197درصــدی .در

رشد  310درصدی ارزش معامالت روغن

تــاالر پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی همچنیــن  660تــن
انــواع گازهــا و خورا کهــا بــه فــروش رســید .ارزش ایــن
معامــات بیــش از  52میلیــارد ریــال بــود.
تاالر صنعتی و معدنی

جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی ایــران در دو مــاه
نخســت ســال  1400نشــان میدهــد کــه حجــم و ارزش
معامــات روغــن در تــاالر معامــات فرآوردههــای نفتــی بــا
رشــد  23درصــدی حجــم و  310درصــدی ارزش معامــات
همــراه بــوده اســت کــه ایــن امــر نشــاندهنده شــروع ســال

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیز نشــان

خــوب ایــن محصــول در تــاالر نقــرهای بــوده اســت.

میدهــد در پایــان اردیبهشــت مــاه ســال  ،1400دو میلیــون و

بــر اســاس ایــن گــزارش 24 ،هــزار و  684تــن روغــن بــه ارزش

 885هــزار و  802تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  417هــزار

بیــش از  ۴هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت بــه

میلیــارد ریــال مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه ایــن تــاالر

مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش  23درصــدی حجــم و رشــد

افرایــش حجــم  ۱۳۳/۸و رشــد  324درصــدی ارزش معامــات

 310درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت 500 .تــن ســاپس

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

واکــس بــه ارزش بیــش از  38میلیــارد ریــال نیــز معاملــه

در ایــن تــاالر  2میلیــون و  286هــزار و  199تــن فــوالد بــه ارزش

شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش حجــم

بیــش از  353هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه نســبت

 96درصــد و کاهــش  83درصــدی ارزش معامــات را نشــان

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم  ۱۰۳/۹و ارزش

میدهــد.

 ۴۵۴/۳درصــدی را تجربــه کــرد.

همچنیــن  650تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد کــه ارزش ایــن

در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن  24هــزار و  560تــن مس

معامــات در بــورس کاالی ایــران بیــش از  74میلیــارد ریــال

بــه ارزش بیــش از  36هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه

بــود؛ ایــن خــود کاهــش حجــم  90درصــدی و کاهــش ۳۸/۸

بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم  ۲۶/۷درصــد و افزایــش ارزش

درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســانده اســت.

 ۶۰/۵درصــدی را بــه ثبــت رســاند.

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز از ابتــدای

در دو مــاه نخســت ســال  1400ایــن تــاالر شــاهد معاملــه 840

فروردیــن تــا پایــان اردیبهشــت ســال  1400بیــش از 746

تــن کنســانتره مولیبــدن بــه ارزش نزدیــک بــه دو هــزار میلیارد

هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  191هــزار میلیــارد ریــال

ریــال نیــز بــود و بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم  ۳/۴درصــدی

دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش معامــات ایــن بــازار نیــز

و افزایــش  ۱۲۳/۵درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســاند.

بــه ترتیــب کاهــش  6درصــدی حجــم و افزایــش  175درصــدی

عــاوه بــر ایــن 27 ،تــن طــا بــه ارزش بیــش از  336میلیــارد

ارزش را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده

ریــال در ایــن تــاالر مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ایــن

>شماره  > 29خرداد1400

39

سهامداران

چهره ها

تاالر نقره ای

نمای بازار

بورس های جهانی

>شماره  > 29خردادw w w . ime. co. ir > 1400

معامــات ،کاهــش  ۷۷/۷درصــدی حجــم و  ۶۶/۶درصــدی

رکوردزنی در بازار فرعی

ارزش معامــات را رقــم زد.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی  23هــزار و  5تــن آلومینیــوم بــه
ارزش بیــش از  12هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه بــه
ایــن ترتیــب کاهش حجــم  ۳۵/۸درصــدی و افزایــش ارزش
 54درصــدی در معامــات آلومینیــوم بــه ثبــت رســید.
همچنیــن در ایــن تــاالر  539هــزار تــن ســنگ آهــن بــه
ارزش بیــش از  9هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد .عــاوه
بــر ایــن  10هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه مبلــغ  820میلیــارد
ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی  350تــن ســرب بــه ارزش بیــش

حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی دو مــاه اول ســال ،1400

از  151میلیــارد ریــال بــه فــروش رســیده اســت کــه باعــث

 15هــزار و  252تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  3هــزار

افزایــش رشــد چشــمگیر  250درصــدی حجــم و ۵۴۴/۵

میلیــارد ریــال بــود کــه بــر ایــن اســاس ایــن تــاالر کاهــش

درصــدی ارزش را رقــم زد.

 44درصــدی حجــم و افزایــش حــدود هــزار درصــدی ارزش

همچنیــن در دو مــاه اول ســال  1400خورشــیدی  200تــن

معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه

چــدن بــه ارزش بیــش از  20میلیــارد ریــال معاملــه شــده

کــرد .بدیــن ترتیــب رشــد حجــم و ارزش معامــات بــازار

اســت.

فرعــی از دیگــر رکوردهــای ثبتشــده در بــورس کاال در
انتهــای مــاه دوم ســال  1400بــوده اســت.

خرید و فروش روی در تاالر نقرهای

فــوالد ،ضایعــات ،پلیمــر ،محصــوالت کشــاورزی ،شــیمیایی،
روی ،معدنــی ،ســولفات ،آهــک ،صنعتــی ،محصــوالت
آالیشــی ،خــوراک ،مــس ،فرآوردههــای نفتــی و آلومینیــوم
از کاالهــای معاملهشــده در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران
در دو مــاه اول ســال  1400بــود .بیشــترین حجــم معامــات
مربــوط بــه ضایعــات بــا  2هــزار و  985تــن بــه ارزش بیــش
از  429میلیــارد ریــال اختصــاص داشــت کــه حجــم معامالت
رشــد خیرهکننــده نزدیــک بــه  3727درصــد و افزایــش ارزش
شــگفتانگیز  ۱۷۶۴۷/۶درصــد را بــه ثبــت رســانده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران 162

تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال  1400در ایــن تــاالر یــک

تــن پلیمــر بــه ارزش بیــش از  49میلیــارد ریــال بــه فــروش

هــزار تــن روی بــه ارزش بیــش از  603میلیــارد ریــال معاملــه

رســید .در بــازار فرعــی معامــات نقــدی بــا رشــد ارزش

شــد کــه افزایــش  22درصــدی حجــم و افزایــش ۱۷۸/۱

 ۶۶۸/۱درصــدی همــراه بــود و نســبت بــه مــدت مشــابه

درصــدی ارزش را نمایــان کــرد.

ســال  ،۹۹معاملهگــران بیــش از  730تــن کاال را در قالــب

در مــدت مذکــور  48تــن کنســانتره نیــز بــه ارزش حــدود

قــرارداد نســیه مــورد معاملــه قــرار دادنــد.

یــک هــزار میلیــارد ریــال بــه فــروش رســید کــه کاهــش
حجــم  ۳۳/۳درصــدی و کاهــش ارزش  ۲/۱درصــدی را ثبــت

40

بازار مشتقه

کــرد.

همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس کاالی

همچنیــن در ایــن تــاالر  600تــن کک بــه ارزش  30میلیــارد

ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار یــک

ریــال معاملــه شــد کــه بــر ایــن اســاس کاهــش حجــم 70

میلیــون و  778هــزار و  902قــرارداد بــه ارزش بیــش از 27

درصــدی و  ۲۵/۸درصــدی ارزش نســبت بــه مــدت مشــابه

هــزار میلیــارد ریــال منعقــد شــد کــه نســبت بــه مــدت

ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

مشــابه ســال گذشــته کاهــش  ۳۲/۲درصــدی حجــم و
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افزایــش یــک درصــدی ارزش معامــات را نشــان میدهــد.
در بــازار مشــتقه ،یــک میلیــون و  772هــزار و  77قــرارداد آتــی
بــه ثبــت رســید کــه ارزش آن بیــش از  26هــزار میلیــارد ریــال

>شماره  > 29خرداد1400

ســر گذاشــته اســت.
بازار مالی

بــود.
همچنیــن  6هــزار و  825قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبــت رســید
کــه ارزش کل ایــن قراردادهــا بیــش از  559میلیــارد ریــال اســت.
بهتریــن معاملــه در قــرارداد آتــی مربــوط بــه فــروش زیــره در دو
مــاه نخســت ســال  1400اســت کــه تعــداد قــرارداد ثبتشــده
بــرای خریــد زیــره یــک هــزار و  437عــدد اســت کــه ارزش ایــن
معامــات بــه بیــش از  81میلیــارد ریــال رســیده کــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم  ۴۵۹/۱درصــدی و
افزایــش ارزش  873درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.

تــا پایــان اردیبهشــت ســال  1400خورشــیدی و در بــازار مالــی

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط

بــورس کاال کــه شــامل اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ،گواهــی

بــه زعفــران پوشــال  26هــزار و  306عــدد بــه ثبــت رســیده کــه

ســپرده کاالیــی و صنــدوق ســرمایهگذاری اســت ،بیــش از 140

ارزش آن بیــش از  265میلیــارد ریــال اســت ،بــه ایــن ترتیــب در

میلیــون و  807هــزار قــرارداد بــه ارزش بیــش از  16هــزار میلیــارد

ایــن معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش

ریــال منعقــد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه حجــم بــازار نســبت

 ۴۲/۴درصــدی حجــم و کاهــش ارزش  ۲۵/۳درصــدی را شــاهد

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  56درصــدی را بــه ثبــت

بودیــم.

رســانید و ارزش معامــات  53درصــد افــت پیــدا کــرد .در ایــن

تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط بــه زعفــران نگیــن یــک میلیــون

بــازار ،تعــداد قــرارداد ســلف مــوازی اســتادارد  6میلیــون و 330

و  618هــزار و  721عــدد اســت کــه بــه ارزش بیــش از  23هــزار

هــزار و  924عــدد بــه ثبــت رســید کــه ارزش ایــن معامــات

میلیــار ریــال بــه فــروش رســیده اســت .حجــم معامــات زعفــران

بیــش از  5هــزار میلیــار ریــال بــود.

نگیــن  ۳۶/۴درصــد کاهــش داشــته و همچنیــن ارزش معامــات

همچنیــن تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی  14میلیــون

ایــن محصــول  ۰/۹درصــد کاهــش داشــته اســت.

و  359هــزار و  84عــدد بــه ارزش بیــش از  8هــزار میلیــارد ریــال

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران در قســمت قــرارداد آتــی

بــه ثبــت رســید.

تعــداد قــرارداد منعقدشــده مربــوط بــه پســته  4هــزار و 320

تعــداد قــرارداد صنــدوق ســرمایهگذاری نیــز  120میلیــون و 117

عــدد قــرارداد اســت کــه ارزش بیــش از  671میلیــارد ریــال را

هــزار و  232عــدد و ارزش آن بیــش از  2هــزار میلیــارد ریــال بــود.

پشــت ســر گذاشــته اســت .در قــرارداد پســته کاهــش حجــم
 ۸۶/۷درصــدی را شــاهد بودیــم و همچنیــن کاهــش ارزش ۷۷/۵

بازار کشاورزی

درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل.
در بــازار بــورس کاالی ایــران قســمت مشــتقه و قراردادهــای
اختیــار معاملــه در قســمت ســکه تعــداد  5هــزار و  17عــدد
قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبــت رســیده اســت کــه ارزش ایــن
قراردادهــا بیــش از  536میلیــارد ریــال اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه شــرایط قــرارداد اختیــار معامله ســکه نســبت به ســال
قبــل خیلــی بهتــر خــود را بــه نمایــش گذاشــته و ایــن باعــث
افزایــش  46درصــدی حجــم و افزایــش  ۱۵۹/۶درصــدی ارزش
ایــن کاال نســبت بــه دو مــاه اول ســال اســت.
در قراردادهــای اختیــار معاملــه زعفــران ،تعــداد ایــن قراردادهــا

تنهــا معاملــه انجامشــده در بــازار کشــاورزی در تــاالر بــورس

بــه یــک هــزار و  808عــدد رســید کــه ارزش بیــش از  23میلیــارد

کاالی ایــران مربــوط بــه معامــات زعفــران اســت کــه در دو مــاه

ریــال را ثبــت کــرد .جــای خرســندی اســت کــه شــاهد افزایــش

اول ســال  1400خورشــیدی  3تــن زعفــران بــه صــورت نقــدی بــه

حجــم  ۷۴/۷درصــدی و افزایــش ارزش  ۱۵۲/۲درصــدی را پشــت

فــروش رســید کــه ارزش آن بیــش از  247میلیــارد ناموت بــود.
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سکه طال و زعفران نگین ،یکهتاز گواهی سپرده ها
 ۱۴میلیون گواهی سپرده در دو ماه اول سال  ۱۴۰۰جابهجا شد

سـودابه کیوانفـر /در جریـان معاملات دو ماه نخسـت سـال  ،۱۴۰۰معاملهگـران در بـازار ابزارهای مالی بـورس کاالی ایران
تعـداد  ۱۴میلیـون و  ۳۵۹هـزار و  ۸۴گواهـی سـپرده کاالیـی را بر پایـه  ۹دارایی پایه برنج ،پسـته فندقـی و بادامی ،زعفران
نگیـن و پوشـال ،رطـب مضافتی ،زیره سـبز ،کشـمش و سـکه طال ،به ارزشـی بیش از  ۸هـزار و  ۸۲۱میلیـارد و  ۵۸۵میلیون
ریال خرید و فروش کردند.

همچنیــن در جریــان معامــات دوره مذکــور تعــداد ۷

برنــج را نیــز خریدنــد و ارزش تقریبــی  ۲۰میلیــارد ریالــی را برای

میلیــون و  ۸۱۴هــزار و  ۶۰۰گواهــی ســپرده ســکه بــه ارزشــی

دارایــی مذکــور رقــم زدند.

بالــغ بــر  ۷هــزار و  ۹۱۰میلیــارد و  ۷۴۰میلیــون ریــال دادوســتد

ثبــت ارزش  ۵۶میلیــارد و  ۲۲۶میلیــون ریالــی نیــز رهــاورد

شــد.عالوه بــر ایــن  ۶میلیــون و  ۲۴۵هــزار و  ۹۸۵گواهــی

دادوســتد  ۳۶هــزار و  ۵۸۷گواهــی ســپرده پســته فندقــی و

ســپرده زعفــران نگیــن در حالــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه

بادامــی در بــازه زمانــی دو ماهــه اول امســال بــود.

ایــن حجــم بعــد از حجــم معامــات ســکه طــا بیشــترین رقــم

معاملــه  ۲۵هــزار و  ۵گواهــی ســپرده کشــمش نیــز ارزش ۵/۵

در معامــات بــود تــا بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی در قبضــه دو

میلیــارد ریالــی را در پــی داشــت.

کاالی ســکه طــا و زعفــران نگیــن باشــد .بــه این ترتیــب ارزش

معاملهگــران در نمــاد معامالتــی انبــار زیــره ســبز نیــز تعــداد

 ۸۰۷میلیــارد و  ۶۳۷میلیــون ریالــی بــرای معامــات گواهــی

 ۱۲هــزار و  ۳۲۴گواهــی ســپرده را خریــد و فــروش کردنــد تــا

ســپرده زعفــران نگیــن بــه ثبــت رســید.

ارزشــی بیــش از  ۶/۷میلیــارد ریــال بــرای آن بــه ثبــت برســد.

 ۱۴۴هــزار و  ۱۴گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال نیــز بــه ارزشــی

در دوره زمانــی فروردیــن و اردیبهشــت امســال تعــداد ۶۹۸۷

حــدود  ۱۳/۵میلیــارد ریــال در بــازار بیــن معاملهگــران دســت

گواهــی ســپرده رطــب مضافتــی نیــز مــورد معاملــه قــرار

بــه دســت شــد.

گرفــت و ارزشــی بیــش از  ۱/۱میلیــارد ریــال بــرای ایــن دارایــی

معاملهگــران همچنیــن تعــداد  ۷۳هــزار و  ۵۹۱گواهــی ســپرده

پایــه رقــم خــورد.
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گردش  ۵۳۳۵میلیارد ریالی اوراق سلف موازی
طــی دو مــاه نخســت ســال جــاری معاملهگــران در بــازار اوراق ســلف
مــوازی اســتاندارد تعــداد  ۶میلیــون و  ۳۳۰هــزار و  ۹۲۴اوراق ســلف
مــوازی اســتاندارد را بــر پایــه محصــول ورق گــرم فــوالد شــرکت فوالد
مبارکــه اصفهــان و در ســه نمــاد معامالتــی «عفــوالد« ،»۲عفــوالد»۳
و «عفــوالد »۴دســت بــه دســت کردنــد کــه ارزش پنــج هــزار و ۳۳۵
میلیــارد و  ۷۷۶میلیــون ریــال را در پــی داشــت.
در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در مجمــوع تعــداد
 ۵۰۰هــزار و  ۱۰اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ورق گــرم شــرکت
فــوالد مبارکــه اصفهــان در بــازار خریــد و فــروش شــد کــه ارزش آن
رقمــی نزدیــک بــه  ۳۰۰میلیــارد ریــال بــه ثبــت رســید.
همچنیــن در بــازه زمانــی مذکــور  ۵میلیــون و  ۲۵۰هــزار و ۹۱۴
اوراق ســلف مــوازی ورق گــرم فــوالد ایــن مجتمــع فــوالدی در
نمــاد «عفــوالد »۳بــه ارزش  ۴هــزار و  ۴۶۸میلیــارد و  ۹۵۶میلیــون

ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
همچنیــن  ۵۸۰هــزار اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ورق گــرم
فــوالد ایــن مجتمــع فــوالدی در نمــاد «عفــوالد »۴بــه ارزشــی
حــدود  ۵۶۵میلیــارد ریــال دادوســتد شــد.

رنگ و لعاب معامالت صندوقهای کاالیی با عطر زعفران
در بخــش صندوقهــای ســرمایهگذاری مبتنــی بــر کاال نیــز

میلیــارد و  ۳۵۲میلیــون ریالــی رتبــه اول را بــه دســت آورد.

معاملهگــران در دو مــاه نخســت امســال در مجمــوع  ۱۲۰میلیــون

حجــم معامــات صندوقهــای ســرمایهگذاری پشــتوانه طــای

و  ۱۱۷هــزار و  ۲۳۲واحــد ســرمایهگذاری را در  ۹صنــدوق کاالیــی

مفیــد ،طــای کیــان و ســکه طــای زر نیــز بــه ترتیــب بــا ثبــت

خریدنــد و ارزشــی بیــش از  ۲هــزار و  ۶۷۹میلیــارد و  ۶۹۵میلیــون

حجــم تقریبــی  ۱۱/۷میلیــون ۱۰/۹ ،میلیــون و  ۶/۹میلیــون واحدی

ریــال را رقــم زدنــد.

در مجمــوع ارزش  ۸۵۲میلیــارد و  ۵۳۲میلیــون ریالــی را رقــم زدند.

در جریــان معامــات ایــن دوره ،بیشــترین حجــم معامــات
مربــوط بــه صنــدوق ســرمایهگذاری طــای ســرخ نوویــرا بــود کــه
بــا حجــم  ۳۵میلیــون و  ۲۴۶هــزار و  ۵۲۳واحــد معاملهشــده در
صنــدوق مذکــور ،بهتنهایــی بیــش از  ۲۹درصــد از حجــم معامــات
صندوقهــای کاالیــی و بالــغ بــر  ۱۱درصــد از ارزش ایــن معامــات
را از آن خــود کــرد .ارزش معامــات صنــدوق مذکــور از رقــم ۲۹۶
میلیــارد ریــال فراتــر رفــت.
معاملهگــران بــا معاملــه  ۳۴میلیــون و  ۱۴۲هــزار و  ۵۵واحــد
ســرمایهگذاری صنــدوق ســرمایهگذاری گــروه زعفــران ســحرخیز
و ثبــت ارزش نزدیــک بــه  ۳۲۵میلیــارد ریالــی ایــن صنــدوق را از
نظــر حجــم در جایــگاه دوم بــازار قــرار دادنــد تــا معامــات مذکــور
بــه مــدد صندوقهــای زعفرانــی رنــگ و لعــاب خاصــی بــه خــود
بگیرد.صنــدوق ســرمایهگذاری پشــتوانه طــای لوتــوس نیــز بــا
معاملــه  ۲۱میلیــون و  ۱۲۴هــزار و  ۹۶۹واحــد ســرمایهگذاری در
جایــگاه ســوم صندوقهــای کاالیــی از منظــر حجــم معامــات
قــرار داد .ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق مذکــور از نظــر ارزش
معامالتــی خــوش درخشــید و بــا ثبــت ارزش یــک هــزار و ۲۰۵
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کارنامه آماری دوماهه
بازار مشتقه
سـودابه کیوانفـر /از آغـاز سـال جدیـد در حالی دو ماه سپر یشـده که معاملهگران در بازار مشـتقه بـورس کاالی ایران تعداد
یـک میلیـون و  ۷۷۸هـزار و  ۹۰۲قـرارداد آتـی و اختیار معامله را به ارزشـی بالغ بر  ۲۷هزار و  ۲۹۱میلیـارد و  ۲۹میلیون ریال
منعقد کردند که با ثبت این آمار ارزش معامالت نسبت به دوره مشابه سال  ۱۳۹۹با اندکی رشد همراه شد.
آمارهـای معاملات فروردیـن و اردیبهشـت مـاه سـال جاری حاکی از آن اسـت کـه در این دوره تعداد یـک میلیون و  ۷۷۲هـزار و ۷۷
قـرارداد آتـی در  ۱۵سررسـید معامالتـی و بـه ارزشـی بیـش از  ۲۶هـزار و  ۷۳۱میلیـارد و  ۵۷۹میلیـون ریـال بـر پایه داراییهـای پایه
پسـته ،زعفـران نگیـن و پوشـال ،زیره سـبز و نیز نقره منعقد شـد.معاملهگران تعـداد  ۶هـزار و  ۸۲۵قرارداد اختیار معاملـه را نیز منعقد
کردنـد و ارزش تقریبـی  ۵۶۰میلیـارد ریالـی را بـه ثبـت رسـاندند که این آمارها در مقایسـه با دو ماه نخسـت سـال  ۱۳۹۹به ترتیب با
رشـد  ۵۳درصـدی در حجـم و  ۱۵۹درصـدی در ارزش معاملات روبهرو بود.

بازار آتی در سلطه زعفران نگین

و ارزش معامــات نیــز بــا افزایــش  ۸۷۳درصــدی روبــهرو

بــر اســاس آمارهــای تفکیکــی معامــات قراردادهــای آتــی،

شــد.در جریــان معامــات دوماهــه نخســت امســال و در

بیشــترین حجــم و ارزش معامــات مربــوط بــه قراردادهــای

چهــار سررســید فروردیــن ،اردیبهشــت ،خــرداد و مــرداد

آتــی زعفــران نگیــن بــود .بــه طــوری کــه در ســال جــاری

مــاه ،تعــداد  ۱۲۱هــزار و  ۲۹۳قــرارداد آتــی نقــره بــه ارزشــی

تعــداد یــک میلیــون و  ۶۱۸هــزار و  ۷۲۱قــرارداد آتــی زعفران

حــدود  ۲هــزار و  ۳۴۵میلیــارد و  ۶۱۶میلیــون ریــال منعقــد

نگیــن بــه ارزشــی بالــغ بــر  ۲۳هــزار و  ۳۶۷میلیــارد ریــال

شــد.

و در چهــار سررســید اردیبهشــت ،تیــر ،شــهریور و آبــان مــاه
 ۱۴۰۰منعقــد شــد.

رشد نماگرهای بازار آپشن طالی زرد و سرخ

معاملهگــران بــا انعقــاد  ۲۶هــزار و  ۳۰۶قــرارداد آتــی

در بــازار اختیــار معاملــه نیــز بــر پایــه دو دارایــی پایــه ســکه

زعفــران پوشــال در ســه سررســید اردیبهشــت ،شــهریور و

و زعفــران در حالــی  ۶۸۲۵قــرارداد منعقــد شــد کــه از ایــن

آبــان مــاه امســال ارزش تقریبــی  ۲۶۶میلیــارد ریالــی را نیــز

تعــداد  ۵۰۱۷قــرارداد مربــوط بــه دارایــی ســکه بــر پایــه ۴

بــه ثبــت رســاندند.

قیمــت اعمــال و  ۱۸۰۸قــرارداد اختیــار معاملــه زعفــران نگین

در سررســیدهای معامالتــی بــا موعــد تحویــل فروردیــن،

و در  ۵قیمــت اعمــال بــود .بــر ایــن اســاس ارزش معامــات

خــرداد و مــرداد مــاه ســال جــاری نیــز تعــداد  ۴۳۲۰قــرارداد

قراردادهــای اختیــار معاملــه ســکه بــرای دوره تحویــل

آتــی پســته بــه ارزشــی حــدود  ۶۷۱میلیــارد و  ۲۱۹میلیــون

اردیبهشــت و شــهریور مــاه امســال بــه  ۵۳۶میلیــارد ریــال

ریــال منعقــد شــد.

رشــد کــرد تــا افزایــش  ۴۶درصــدی در تعــداد قراردادهــا

بــر اســاس دادهکاوی آمارهــای معامالتــی ،در دوره مذکــور

و افزایــش  ۱۵۹درصــدی در ارزش آن را نســبت بــه دوره

انعقــاد  ۱۴۳۷قــرارداد آتــی زیــره ســبز بــرای تحویــل در

مشــابه ســال گذشــته رقــم بزنــد .بــر پایــه دارایــی زعفــران

خــرداد مــاه امســال در حالــی ارزشــی بالــغ بــر  ۸۱میلیــارد و

نیــز رشــد  ۷۵درصــدی در تعــداد قراردادهــای منعقدشــده

 ۷۶۶میلیــون ریــال را در پــی داشــت کــه تعــداد قراردادهــا

و افزایــش  ۱۵۲درصــدی ارزش معامــات بــرای دو سررســید

 ۴۵۹درصــد نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل رشــد کــرد

اردیبهشــت و شــهریور مــاه ســال جــاری بــه ثبــت رســید.
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 ،۹۹سال ثبت رکوردهای

بیسابقه در تاریخ بورس کاال
فرزانـه تهرانـی مقـدم  /بـورس کاال در سـال  ۱۳۹۹رکوردهـای کمنظیـری از زمان تاسـیس یعنی مهر  ۱۳۸۶تـا کنون به ثبت
رسـاند کـه ثبـت  ۳۳میلیـون کاال در معامالت بورس مصداقی بارز از رکوردهای ثبتشـده اسـت.ارزش معامالت انجامشـده
در بـورس کاال در سـال  ۱۳۹۹از  ۳۵۰هـزار میلیـارد و  ۹۲۷تومـان گذشـت و ایـن اتفاقی کمنظیر از زمان تاسـیس بورس کاال
تـا کنـون اسـت.وقتی عـدد فـوق را بـا عملکـرد سـالهای قبـل مقایسـه کنیـم ایـن رکوردشـکنی به طـور ملموستـری خود را نشـان
میدهـد .آمارهـا نشـان میدهـد در سـال  ۱۳۹۸ارزش معاملات در بـورس کاال  ۱۶۹هـزار میلیـارد تومـان و در سـال  ۱۷۸ ،۱۳۹۷هزار
میلیارد تومان بوده اسـت .به این ترتیب عملکرد بورس کاال در سـال  ۱۳۹۹نسـبت به سـال  ۶۸ ،۱۳۹۷درصد و نسـبت به سـال ۱۳۹۸
بیش از  ۷۷درصد به لحاظ ارزش معامالت رشد داشته است.
میزبانی بازار فیزیکی از  ۳۳میلیون تن کاال

فــرآورده نفتــی بــا ثبــت  ۱۴میلیــون و  ۳۸۷هــزار تــن بــود

در ســال گذشــته در بــازار فیزیکــی بیــش از  ۳۳میلیــون تــن

کــه  ۲۰/۵درصــد باالتــر از ســال قبــل اســت .ارزش معامــات

کاالی صنعتــی ،معدنــی ،کشــاورزی ،پتروشــیمی و فرآوردههــای

ایــن محصــوالت نیــز بــا رشــد  ۸۳درصــدی  ۶۰هــزار و ۷۲۸

نفتــی در بــازار اصلــی و امــوال غیرمنقــول و طــا در بــازار فرعــی

میلیــارد ناموت گــزارش شــده اســت .ســهم فرآوردههــای نفتــی

معاملــه شــد .رشــد ایــن معامــات بــه لحــاظ ارزش  ۱۲۱درصــد

در معامــات بــازار فیزیکــی نیــز  ۴۳/۱درصــد بــوده اســت.در

و بــه لحــاظ وزن  ۲۷درصــد نســبت بــه ســال  ۱۳۹۸بــوده

بــازار فرآوردههــای نفتــی ،معامــات نســیه بــه لحــاظ حجــم

اســت.

جهــش  ۵۹۵درصــدی داشــته و در دو بخــش ســلف و نقــدی
هــم حجــم معامــات بــه ترتیــب یــک و  ۹درصــد رشــد را

پیشتازان بازار

تجربــه کــرد.

بخــش صنعتــی و معدنــی از نظــر ارزش معامــات پیشــتاز

در ایــن بخــش بیــش از یــک میلیــون و  ۳۶۷هــزار تــن کاال بــه

بــوده و بیــش از  ۱۶۶هــزار میلیــارد ناموت از ارزش معامــات

صــورت ســلف معاملــه شــد و  ۶۷۱۵تــن کاال در قالــب قــرارداد

بــه ایــن محصــوالت اختصــاص داشــته اســت .ایــن حجــم از

نســیه بــه فــروش رســید ۳ .میلیــون و  ۷۶۷هــزار تــن کاال نیــز

معامــات صنعتــی و معدنــی نســبت بــه ســال  ۱۳۹۸بیــش از

بــه صــورت نقــدی در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی خریــداری

 ۱۷۱درصــد رشــد داشــته اســت .از نظــر حجــم معامــات نیــز

شــد .در ایــن گــروه ،حجــم و ارزش معامــات در کلیــه قراردادها

بــا بیــش از  ۱۳میلیــون و  ۷۳۸هــزار تــن ،رشــد  ۴۲درصــدی در

بــا افزایــش همــراه بــود.

کارنامــه ثبــت شــده اســت.
در ایــن بــازار بیــش از  ۹/۸میلیــون تــن کاال در قالــب ســلف،
 ۲۷۹هــزار تــن کاال بــه صــورت قــرارداد نســیه و  ۳/۶میلیــون
تــن کاال بــه روش نقــدی فروختــه شــد کــه در ایــن بیــن وزن
معامــات ســلف و نقــدی  ۲۹/۷و  ۱۰۷/۸درصــد افزایــش یافتــه
کــه عمــده ایــن حجــم و ارزش مربــوط بــه معامــات فــوالد
بــوده اســت.
فرآوردهها ،رکورددار حجم
امــا از نظــر وزن بیشــترین حجــم مربــوط بــه محصــوالت

معامله  ۵میلیون تن محصول پتروشیمی
در بخــش پتروشــیمی نیــز در ســال  ۱۳۹۹بیــش از  ۵میلیــون و
 ۱۴۱هــزار تــن محصــول معاملــه شــد کــه از نظــر حجــم  ۱۱و از
نظــر ارزش  ۹۶درصــد رشــد نشــان میدهــد.
فروش نسیه  ۲میلیون تن کاال
در بــازار فیزیکــی بــه ســه صــورت ســلف ،نســیه و نقــد کاال
فروختــه شــده اســت .در بخــش ســلف  ۱۲/۷میلیــون تــن
محصــول و در بخــش نســیه  ۲میلیــون تــن محصــول معاملــه
>شماره  > 29خرداد1400
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شــده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل  ۲۲۵درصــد رشــد

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی یــک میلیــون و  ۶۹۹هــزار و

نشــان میدهــد .مابقــی محصــوالت کــه معــادل  ۱۸/۶میلیــون

 ۸۰۲تــن محصول شــیمیایی ،ســه میلیــون و  ۴۳۸هــزار و ۱۲۸

تــن بــوده بــه صــورت نقــد فروختــه شــده اســت.

تــن پلیمــر و  ۳۶۲۰تــن انــواع گازهــا و خورا کهــا معاملــه
شــد.در بخــش فرآوردههــای نفتــی بیــش از  ۱۱۷هــزار تــن

تاالر فرعی  ،میزبان کاالهای نسیه

انــواع روغــن ۵/۴ ،میلیــون تــن قیــر و  ۶/۳میلیــون تــن

در تــاالر فرعــی نیــز  ۹۲۶میلیــارد ناموت کاال معاملــه شــد کــه

وکیــوم باتــوم ،نزدیــک بــه  ۱/۷میلیــون تــن لــوب کات۴۱ ،

بــه لحــاظ حجــم  ۱۲۲هــزار و  ۹۷۳تــن کاال بــوده اســت .بــه

هــزار تــن ســاپس واکــس و  ۴۵هــزار تــن عایــق رطوبتــی

ایــن شــکل حجــم و ارزش معامــات در بــازار فرعــی  ۳۳و ۹۵

فروختــه شــد.

درصــد بــوده اســت .در ایــن بــازار هــم نسیهفروشــی انجــام
شــد و بــرای نخســتین بــار  ۲۸هــزار تــن کاال بــه صــورت نســیه
فروختــه شــد.

بازارهای جدید در بورس کاال
بــورس کاالی ایــران در ســال  ۱۳۹۹میزبــان دو بــازار و تحویــل
جدیــد بــود ،بــازار اول بــه آغــاز تابلــوی معامــات امــاک

افزایش ارزش معامالت در تاالر کشاورزی

و مســتغالت در بــازار فیزیکــی اختصــاص داشــت کــه

در تــاالر کشــاورزی هــم معامــات بــه اینگونــه ثبــت شــده

بــا فــروش ســه بــاب ملــک ،ارزش ایــن معامــات بــه ۳۲

اســت ۶۸۴ :تــن کاال بــه ارزش  ۶۴۹میلیــارد ناموت مــورد

میلیــارد و  ۶۴۵میلیــون ناموت رســید.معامالت مناقصــه نیــز

معاملــه قــرار گرفــت .بــا وجــود کاهــش حجــم معامــات امــا

بــازار جدیــد دیگــری بــود کــه در ســال  ۱۳۹۹آغــاز بــه کار کــرد

ارزش معامــات در ایــن ســال رشــد چشــمگیر داشــته اســت.

تــا بــا معاملــه  ۲۰هــزار عــدد کنتــور بــرق ارزش  ۶میلیــارد و

دلیــل رشــد در ارزش معامــات افزایــش معامــات محصــول

 ۷۱۵میلیــون تومانــی در ایــن حــوزه ثبــت شــود.

زعفــران بــوده اســت .در ایــن بخــش ،تمــام معامــات
بــه صــورت نســیه انجــام شــد .در ســالی کــه گذشــت
معاملهگــران  ۷۴تــن زعفــران و  ۶۱۰تــن خرمــا را در تــاالر
محصــوالت کشــاورزی مــورد دادوســتد قــرار دادنــد؛ الزم بــه
ذکــر اســت عمــده معامــات کاالهــای کشــاورزی در بــورس
کاال بــا تمرکــز بــر حــوزه بــازار مالــی و مشــتقه بــا رونــق در
جریــان بــوده اســت.
معامله  ۱۹هزار و  ۵۶۲میلیارد تومانی در بازار مشتقه
در بــازار مشــتقه هــم در ســال  ۱۳ ،۱۳۹۹میلیــون و  ۷۶۱هــزار
و  ۸۸۵قــرارداد آتــی و اختیــار معاملــه بــه ارزشــی حــدود ۱۹
هــزار و  ۵۶۲میلیــارد ناموت معاملــه شــد .در ایــن بخــش۳۴ ،
هــزار و  ۵۴۴قــرارداد اختیــار معاملــه منعقــد شــد و مابقــی
قراردادهــا بــه قراردادهــای آتــی اختصــاص داشــت.
محصوالت معاملهشده در سال ۱۳۹۹
در تــاالر محصــوالت صنعتــی بیــش از  ۲۳۸هــزار و  ۹۲۰تــن
آلومینیــوم بــه ارزش تقریبــی  ۹هــزار و  ۵۶۷میلیــارد ناموت،
 ۵۰۵هــزار تــن ســنگ آهــن ۲۰۷ ،هــزار و  ۲۰۵تــن مــس۱۳ ،
هــزار و  ۷۹۵تــن روی ۳۱۳ ،هــزار و  ۷۵۰تــن خــاک روی۵۱۵ ،
تــن ســرب ۱۳۰۰ ،تــن چــدن و  ۶۷۵کیلوگــرم طــا بــه ارزش
 ۷۵۹میلیــارد ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.
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بازار پررونق ابزارهای مالی
در بــازار ابزارهــای مالــی بــورس کاالی ایــران نیــز در حالــی
بالــغ بــر یــک میلیــارد و  ۷۴۵میلیــون و  ۶۶۴هــزار قــرارداد
شــامل اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ،گواهــی ســپرده
کاالیــی و واحدهــای صندوقهــای ســرمایهگذاری دســت
بــه دســت شــد کــه ارزشــی بیــش از  ۱۸هــزار و  ۷۲۲میلیــارد
ناموت را در پــی داشــت .در ایــن تــاالر حجــم و ارزش معامالت
بــه ترتیــب  ۹۰و  ۱۸۷درصــد رشــد را تجربــه کــرد.
در ایــن بخــش بیــش از  ۵۳میلیــون اوراق ســلف مــوازی
اســتاندارد بــه ارزشــی نزدیــک بــه  ۳هــزار و  ۹۵۶میلیــارد
ناموت در حالــی دادوســتد شــد کــه ایــن آمــار بــا رشــد ۱۴۶
و  ۳۸۶درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال پیــش از آن
همــراه شــد .در بخــش معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی نیز
معاملهگــران شــاهد رشــد  ۹۶و  ۱۲۱درصــدی حجــم و ارزش
معامــات نســبت بــه دوره پیــش از آن بودنــد تــا بــا معاملــه
بیــش از  ۱۳۲میلیــون و  ۸۲۲هــزار ورقــه بهــادار مبتنــی بر کاال
ارزشــی بالــغ بــر  ۸/۸هــزار میلیــارد ناموت بــه ثبــت برســد.
یــک میلیــارد و  ۵۵۹میلیــون و  ۶۹۲هــزار و  ۵۸۵واحــد
ســرمایهگذاری صندوقهــای کاالیــی نیــز در حالــی خریــد و
فــروش شــد کــه ارزشــی بیــش از  ۵هــزار و  ۹۴۰میلیارد ناموت
بــرای آن رقــم خــورد.

تاالر نقره ای
www.i me.c o.i r
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قانون تازه
مزیت جدید بورس کاال
روحا ...فرهادی :مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه» مجلس،
سرمایهگذاران را جذب بورس کاال میکند

حسـینعلی ایوبـی /یـک کارشـناس بـورس کاالیی با اشـاره بـه اینکـه ابزارهای مبتنی بـر کاال بـرای این به وجـود آمدند که
پرتفـوی سـرمایهگذاران را متنـوع کننـد ،گفت :ما در گذشـته یعنی سـال  ۱۳۹۷به قبل چنیـن ابزار مالی آن هـم با این میزان
نقدشـوندگی در اختیـار نداشـتیم و سـبد سـرمایهگذاران معمـوال از اوراق بهـادار مبتنی بر حقوق مالکانه شـرکتها تشـکیل
میشـد و همیشـه ایـن دغدغـه وجـود داشـت که سـبد سـرمایهگذاران مبتنی بر یـک کاال و یـک دارایی امن نیسـت .بـه همین دلیل
اگـر شـخصی میخواسـت سـبد پرتفـوی خـود را متنـوع کنـد باید سـهام خـود را میفروخـت و از بـازار با ریسـک قابل توجـه خارج
میشد و کاالی فیزیکی مثل سکه خریداری میکرد.

روحا ...فرهــادی افــزود :خریــد ســکه بــه صــورت فیزیکــی نیــز

ابــزار مذکــور میشــود.

مســائل و حواشــی ماننــد طریقــه نگهــداری و ریســک دزدیــده

طرح مجلس ،عامل استقبال از بورس کاال

شــدن داشــت و بحــث فــروش ایــن کاالی فیزیکی نیز مســائل و

فرهــادی یــادآور شــد :اخیــرا مجلــس طرحــی را بــا عنوان

مشــکالت مربــوط بــه خــود را داشــت.

مالیــات بــر عایــدی ســرمایه تصویــب کــرد کــه پــس از
تاییــد شــورای نگهبــان بــرای اجــرا ابــاغ خواهــد شــد.

تنوعبخشی آسان در پرتفوی

ایــن قانــون ســبب میشــود ســرمایهگذاران بیــش از

بــه گفتــه مدیــر کاال و انــرژی بانــک ســامان ،بــه ایــن ترتیــب

گذشــته از ابزارهــای موجــود در بــورس بــرای بهــره بــردن

وقتــی ابــزار گواهــی ســپرده یعنــی اوراق بهــادار مبتنــی بــر

از معافیــت مالیاتــی اســتفاده کننــد .او ادامــه داد :یعنــی

کاال بــه طــور خــاص در بــورس کاال پذیرفتــه شــد؛ بســیاری

ســرمایهگذاران حــوزه طــا ،امــاک یــا ســایر داراییهــای

از ســرمایهگذاران بــرای تنوعبخشــی بــه پرتفــوی خــود بــه

واقعــی بــه جــای خریــد و فــروش فیزیکــی در بــازار دارایی

ســمت آن رفتنــد .در واقــع ،ســرمایهگذاران فقــط بــا یــک کلیــک

و پرداخــت مالیــات بر عایــدی ســرمایه ،از طریــق ابزارهای

میتوانســتند ســبد ســرمایهگذاری خــود را متنــوع کننــد .یعنــی

بــورس بــدون پرداخــت مالیــات اقــدام بــه ســرمایهگذاری

خیلــی راحــت از منــزل یــا محــل کار خــود بــدون مراجعــه بــه

کــرده و هجینــگ را در بــورس انجــام میدهنــد .بــه ایــن

جایــی میتواننــد ســهام خــود را فروختــه و در خواســت خریــد

ترتیــب معتقــد هســتم در آینــده اســتقبال از ایــن بــازار

اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال را دهنــد و بــه ســبد ســرمایهگذاری

افزایــش خواهــد یافــت.

خــود ،هــر کاالیــی مثــا ســکه را اضافــه کننــد.

فرهــادی در ادامــه اظهــار کــرد :از ســوی دیگــر ،در ســهام

فرهــادی خاطرنشــان کــرد :بحثــی کــه در خصــوص ایــن اوراق

کارمــزد ارکان بــازار ســرمایه حــدود ســه در  ۱۰۰۰اســت،

وجــود داشــت و ابهاماتــی را بــرای ســرمایهگذاران ایجــاد

در حالــی کــه در گواهــی ســپرده یــک ســوم ایــن میــزان

میکــرد؛ موضــوع مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر نقــل

تعریــف شــده اســت .ایــن مزیــت نیــز باعــث میشــود

و انتقــاالت ایــن گواهیهــای ســپرده کاالیــی بــود .امــا از اواخــر

اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال حتــی نســبت بــه اوراق بهادار

ســال قبــل بــا معافیــت مالیاتــی افــرادی کــه در بــازار ثانویــه این

نیــز جذابتــر باشــد .در واقــع مزیتهایــی از جملــه

اوراق را خریدوفــروش میکننــد ،ایــن ابهــام نیــز برطــرف شــد.

راحتــی معاملــه ،انبارهــای مطمئــن ،تضمیــن کیفیــت،

مدیــر کاال و انــرژی بانــک ســامان اضافــه کــرد :ایجــاد معافیــت

معافیــت مالیاتــی و کــم بــودن کارمــزد ارکان بازار ســرمایه

مالیاتــی بــرای دارنــدگان ایــن اوراق ،یــک مزیــت قابــل توجــه

نســبت بــه اوراق بهــادار ســبب میشــود ابــزار گواهــی

بــرای ســرمایهگذاران اســت کــه باعــث اســتقبال بیشــتر آنهــا از

ســپرده کاالیــی مــورد اســتقبال واقــع شــود.
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رفع ابهام مالیاتی ،برگ برنده توسعه گواهی سپرده کاالیی
امیر مسعود پرور :گواهی سپرده ریسک قیمت خریدار را پوشش میدهد

حسـینعلی ایوبـی /یـک کارشـناس بـازار کاالیی بـا تاکید بر اینکه ابـزار گواهی سـپرده اکنون در بـورس کاال جایـگاه ویژهای
دارد گفـت :ایـن جایـگاه ویـژه بـه دلیل مهیا شـدن زیرسـاخت الزم در بورس اسـت .علاوه بر ایـن ،امروز مشـکالتی که در
بحـث معرفـی ایـن ابـزار وجـود داشـت ،مرتفـع و مزایای زیـادی از جملـه معافیـت مالیاتی برای آن تعریف شـده اسـت.
امیرمسـعود پـرور خاطرنشـان کـرد :با پرزنـت کردن انبارهـای نگهداری کاال کـه این انبارها در مورد سـکه ،بانکها هسـتند؛ قبضهای
انبـار گواهـی سـپرده بـه عنوان وسـیله مبادله و یک اهـرم تامین مالی عمل میکنـد و دارنـدگان آن میتوانند اوراق خـود را در مقابل
بازارهـای دیگـر «هـج» کننـد .او اظهـار کـرد :ایـن ابزار در همیـن مدتی که در بـورس کاال مورد اسـتفاده قـرار میگیرد به دلیـل مزایای
قابل توجه آن ،بسیار مورد اقبال قرار گرفته است.

ظرفیت افزایش کاالها در ابزار گواهی سپرده

گذشــته بتــوان روی ورود دالر بــه ایــن بــازار نیــز فکــر کــرد.

مدیــر کاالی کارگــزاری «گنجینــه ســپهر پــارت» در ادامــه

ابهام مالیات گواهی سپرده رفع شد

صحبتهایــش تصریــح کــرد :ایــن اوراق ،امــروز بــرای

پــرور بــا اشــاره بــه یکــی از مشــکالتی کــه در خصــوص

ســکه و برخــی محصــوالت کشــاورزی اســتفاده میشــود

گواهــی ســپرده از ســوی فعــاالن بــازار مطــرح میشــد،

امــا ایــن امــکان را دارد کــه بــرای هــر کاالیــی مورد اســتفاده

عنــوان کــرد :ایــن مشــکل بحــث عــدم شــفافیت گواهــی

قــرار گیــرد و افــراد کاالهــا را بــه صــورت اوراق مبادلــه کننــد.

ســپرده در بحــث مالیــات بــود .در واقــع ،هــر کاالیــی کــه

البتــه بــرای محصوالتــی کــه از ســوی شــورای رقابــت

بــه بــازار وارد میشــود ،نخســتین بحــث مطر حشــده

تعییــن قیمــت میشــود و قیمتهــای دســتوری دورهای

دربــاره آن موضــوع چگونگــی پرداخــت مالیــات اســت.

دارد؛ ماننــد کاالهــای پتروشــیمی یــا گروهــی از محصــوالت

ایــن مشــکل مهــم بهتازگــی در ابزارهــای نویــن بــورس کاال

صنعتــی ،در شــرایط فعلــی نمیتــوان از ایــن ابــزار اســتفاده

بــه طــور کامــل برطــرف شــده و همــه ابزارهــای نویــن از

کــرد .امــا میتــوان بــرای محصــوالت پایـهای ماننــد ســنگ

پرداخــت مالیــات معــاف شــدهاند .بــه ایــن ترتیــب ،بــا

آهــن و ســیمان ،گواهــی ســپرده را مــورد اســتفاده قــرار داد.

رفــع مشــکل ابهــام مالیاتــی ،ایــن ابــزار میتوانــد نقــش
بســیار مهمــی را در بــورس کاال بــازی کنــد .در واقــع ،هــر ابزار

گواهی سپرده یک تضمین

جدیــدی کــه وارد بــورس میشــود؛ مدتــی زمــان خواهــد

او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا رونــق گرفتــن معامــات کاالیــی با

بــرد تــا شــناخته شــود و مــورد اســتقبال معاملهگــران قــرار

ایــن شــیوه ،قطعــا دیگــر معاملهگــران نیــز بــه اســتفاده از

گیــرد ،کمــا اینکــه در مــورد ســکه نیــز اکنــون ایــن اتفــاق

گواهــی ســپرده ترغیــب خواهنــد شــد ،توضیــح داد :یکی از

افتــاده اســت.

مزیتهــای گواهــی ســپرده ،بحــث تضمیــن معامله اســت.

بــه گفتــه او ،گواهــی ســپرده کاالیــی میتوانــد

بــه ایــن صــورت کــه اســتفاده از گواهــی ســپرده بــه عنــوان

پوشــشدهنده ریســک قیمــت از طــرف خریــدار باشــد.

تضامیــن ،انگیــزه زیــادی را در افــراد ایجــاد خواهــد کــرد تــا

ولــی در مــورد برخــی از کاالهــا از ســوی ســازمان تنظیــم

از اوراق بــرای معاملــه کاالیــی اســتفاده کننــد.

بــازار محدودیتهایــی اعمــال میشــود کــه ایــن کاالهــا

ایــن کارشــناس بــازار کاالیــی متذکــر شــد :یکــی از کاالهایــی

را بــا چالــش مواجــه میکنــد .بــه طــور مثــال ،گواهــی

کــه امــروز بــه صــورت گواهــی ســپرده در بــورس کاال مــورد

ســلف مــوازی در محصوالتــی ماننــد فــوالد ،ورق و میلگــرد

معاملــه قــرار میگیــرد ،ســکه اســت .ایــن بــازار ظرفیــت

منتشــر شــد امــا فیزیکــی ایــن ابــزار در عمــل ،چنــدان

بســیار باالیــی بــرای گســتردهتر شــدن و حضــور بیشــتر

مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت .اگــر ایــن کاالهــا بخواهــد در

افــراد را خواهــد داشــت .اگــر ســکه بتوانــد در ایــن بــازار

گواهــی ســپرده موفــق باشــد بایــد مشــکل ورود دســتوری

بهخوبــی تثبیــت و وارد بــازار مشــتقه شــود ،شــاید هماننــد

بــه قیمتگــذاری حــل شــود.
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برند شدن ،پاداش ایستادگی

بورس کاال در آستانه  14سالگی با دفاع از مکانیزم بازار ،عرصه را بر رانتخواران تنگ کرد
سـیاوش ضرابـی /تـا پیـش از سـال  ۱۳۸۲که اولین تکه پازل بـورس کاالی ایران با آغاز فعالیت سـازمان کارگـزاری بورس فلزات
تهـران شـکل گرفـت ،فضـای اقتصـاد ایـران ،دچار عطـش یافتن راهـی برای خـروج از رونـد حاکم مبتنـی بر رانـت و امضاهای
طالیـی بـود .ایـن رونـد ،از آنجـا قـدرت گرفته بود کـه بعد از پیـروزی انقالب اسلامی ،نه فقط صنایـع مادر و اصلـی بلکه حلقه
دوم و سوم صنایع هم به دولت سپرده شد و به این ترتیب ،دولت و سبک مدیریتی آن ،فعال بالمنازع اقتصاد ایران بود.

در ایــن دوره ،برخــاف هدفــی کــه دولــت بــرای تحقــق عدالــت

کــه بــه چشــم مــی دیدنــد کــه محصــول آنهــا بــا چنــد برابــر

متنــوع تولیــدی خــود را بــا قیمتــی پایینتــر از بــازار بــه دســت

در ایــن برهــه زمانــی هرچنــد هماننــد اکنــون بســیاری از مدیران

اجتماعــی در ســر داشــت و ســعی میکــرد تــا محصــوالت
مصرفکننــده برســاند ،امــا در پیچوخــم صــدور حوالههــا و

امضاهــای طالیــی ،کاال تقریبــا بــا قیمتــی برابــر بــا بــازار آزاد بــه

دســت مــردم و تولیدکننــده میرســید و در ایــن میــان ،فقــط
عــدهای از شــکاف قیمتــی زیــاد نــرخ دولتــی و آزاد ســودهای

کالن میبردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرایط بــرای

کاالهــای اساســی کــه حکــم مــواد اولیــه بــرای تولیــد داشــت،
بــه مراتــب بدتــر از کاالهــای مصرفــی خانــوار بــود .چــرا کــه بــه

قیمــت در بــازار دســت بــه دســت میشــود.

و مســئوالن بهشــدت بــه تفکــر دولتــی و قیمتگــذاری

دســتوری پایبنــد بودنــد ،ولــی مشــکالت متعــدد ایــن تفکــر

آنهــا را بــه ســوی اســتفاده از تجــارب جهانــی بــرای تنظیــم
بازارهــای کاالیــی و بهرهمنــدی از ابزارهــای بــازار ســرمایه کــه

ســابقه طوالنــی در کشــور دارد ،متقاعــد کــرد .بدیــن ترتیــب ،در
نخســتین ســالهای دهــه  ،۸۰احســاس نیــاز بــه ایجــاد بــازار
شــفاف بــرای تســهیل معامــات و کشــف نــرخ قیمــت کاالهــای

هــر روی دولــت بــا اجــرای سیاســت کوپــن تــا حــدودی مــواد

اساســی و مــواد اولیــه واســطهای بــر اســاس مکانیــزم عرضــه و

امــا سیســتم حوالـهای توزیــع مــواد اولیــه تولیــد ماننــد فلــزات

فلــزات تهــران بــه عنــوان اولیــن بــورس کاالی کشــور را فراهــم

غذایــی ضــروری را بــا ســهمیهبندی بــه دســت مــردم میرســاند
اساســی ،محصــوالت کشــاورزی اساســی ،محصوالت پتروشــیمی

تقاضــا ،در شــهریور  ۱۳۸۲بســتر ایجــاد ســازمان کارگــزاران بــورس

و یــک ســال بعــد ســازمان کارگــزاران بــورس کاالی کشــاورزی

و  ...عــاوه بــر اینکــه بــا حضــور دالالن بــه گرانــی محصــوالت

شــروع بــه فعالیــت کــرد.

متضــرر کــرده بــود .تولیدکننــدگان مجبــور بودنــد محصــول خود

بلندتــری برداشــته شــد و بــا بازنگــری و تصویــب قانــون بــازار

نهایــی منجــر میشــد ،بخــش تولیــد کشــور را نیــز بهشــدت
را بــا قیمتــی بــه مراتــب پایینتــر از بــازار عرضــه کننــد ،در حالــی
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دو ســال پــس از راهانــدازی دومیــن بــورس کاالیــی کشــور ،گام

اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران در ســال  ۱۳۸۴و تصمیــم

نمای بازار
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شــورای عالــی بــورس ،بورسهــای فلــزات و کشــاورزی در هــم

جــای دســت بــه دســت شــدن توســط واســطهها بــه صــورت

 ۱۳۸۶فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

بــه طــور مســتقیم بــه تابلــو مـیرود و ســودی کــه تــا پیــش از

ادغــام و بــورس کاالی ایــران تشــکیل شــد و از ابتــدای مهرماه ســال

مدافع مکانیزم بازار

مســتقیم و بــا معیارهــای روشــن و بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا

ایــن نصیــب دالالن میشــد ،بــه جیــب تولیدکننــده مــیرود.

ابزارهــای متنوعــی کــه در بــورس کاال وجــود دارد بــرای هــر

اکنــون در آســتانه  ۱۴ســالگی شــرکت بــورس کاالی ایــران ،بــا وجــود

تولیدکننــده و کاالیــی و بــا شــرایط خــاص تناســب دارد .بدیــن

گرفتــه و همچنــان ادامــه دارد ،یکــی از بازوهــای بــازار ســرمایه ایران

بــازار هرچنــد بــازار فیزیکــی ســهم قابــل توجهــی در معامــات

واقــع ،بــورس کاال بــه مدافــع اصلــی مکانیــزم بــازار و کشــف قیمــت

کــرده اســت.

تمــام مقاومتهــا و کارشــکنیهایی کــه از ســوی ذینفعــان صــورت

بــه جایــگاه بیبدیلــی در اقتصــاد ایــران دســت یافتــه اســت .در
بــر اســاس عرضــه و تقاضــا تبدیــل شــده اســت و بــا وجــود تمــام

دخالتهایــی کــه از ســوی ســایر دســتگاهها صــورت میگیــرد و

ســرعت دســتیابی کامــل ایــن شــرکت را بــه اهــداف اصلــی خــود

کنــد کــرده ،امــا تــا حــدود زیــادی توانســته اســت بــا قــراردادن
قیمــت ،عرضــه و تقاضــا و نــام خریــدار و فروشــنده ،بــازار کاالهــای
اساســی و حســاس کشــور را شــفاف کنــد؛ شــفافیتی کــه تــا پیش از
آن وجــود نداشــت.عملکرد قابــل توجــه بــورس کاال باعــث شــده تــا

ســازوکار آن حتــی بــرای مدیــران دولتــی و نماینــدگان مجلــس هــم

مفــری بــرای رهایــی از رانــت و مبــادالت غیرشــفاف باشــد .بر همین
اســاس ،بــه محــض تصمیم مســئوالن بــرای ســاماندهی بــازاری که

بــا مشــکالت متعــدد روبروســت ،عرضــه در بــورس کاال نخســتین و

تنهــا گزینــه روی میــز اســت.

قابلیتی که نمیتوان نادیده گرفت

اکنــون بــا وجــود اینکــه همچنــان مکانیــزم بــازار بــه عنوان دشــمن

ترتیــب ایــن بــازار از انعطــاف باالیــی برخــوردار اســت .در ایــن
دارد ،امــا همــراه بــا آن ابزارهــای مالــی نویــن نیــز توســعه پیــدا

مقاومتهایی که جواب داد

در تاریــخ حــدود  ۱۴ســاله بــورس کاال ،نمونههــای بســیاری از
مقاومــت مدیــران ایــن شــرکت در برابــر تصمیماتی کــه مکانیزم

بــازار و عرضــه و تقاضــا را بــه خطــر میانــدازد ،وجــود دارد.

البتــه تمــام ایــن مقاومتهــا عــاوه بــر ایمــان بــه کارایــی

ابزارهــای بــازار ســرمایه از پشــتوانه قانونــی محکمــی هــم

برخــودار بــوده اســت .اگــر نــگاه قانونــی بــه جایــگاه بــورس

کاال داشــته باشــیم ،بــورس کاال بــازاری متشــکل بــرای اتصــال
بنگاههــا بــه یکدیگــر اســت .در قانــون« ،بــورس کاال محلــی
بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا کــه در آنجــا کشــف قیمــت صــورت

میگیــرد» ،تعریــف شــده اســت .قوانینــی هــم پشــتوانه بــورس

کاال هســتند؛ غیــر از قانــون ســال  ،۸۴قوانیــن دیگــری ماننــد

مــاده  ۱۸قانــون توســعه ابزارهــا در مــورد ایــن بــازار تعریــف

شــده کــه طبــق آن دولــت مکلــف اســت کاالی پذیرفتهشــده در

فســاد و رانــت خــود دشــمنان بســیاری دارد ،امــا کارنامـهای از خود

بــورس را از نظــام قیمتگــذاری خــارج کنــد.

قابلیتهــای ایــن بــازار بهــره بــرد و ســایر بازارهــا را بــه آن ســپرد.

شــده اســت تــا کاالهایــی کــه در بــورس کاال پذیــرش شــدهاند،

بــر جــای گذاشــته کــه امــکان نادیــده گرفتنــش نیســت .بایــد از
بدیــن ترتیــب هــرگاه بحــث قیمتگــذاری بــه میــان میآیــد،

نــام بــورس کاال مطــرح میشــود .بــه طــوری کــه بــه خصــوص

در ســال هــای اخیــر شــاهد رشــد قابــل توجــه کاالهــای
پذیرششــده در رینگهــای مختلــف بــورس کاال هســتیم و

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،هرچنــد برخــی دخالتهــا باعــث

بــه طــور کامــل از نظــام قیمتگــذاری دولــت خــارج نشــود،

امــا بــا مقاومــت مدیــران بــازار ســرمایه اجــازه دخالتهایــی

کــه ذات بــازار ســرمایه را زیــر ســوال میبــرد ،داده نشــده اســت.
یکــی از نمونههــای اخیــر ایــن مقاومــت در خصــوص کاهــش

در کنــار کاالهــای کشــاورزی ،فلــزات و  ...مســئوالن بــرای عرضــه

ســقف قیمتــی فــوالد از  ۸۰درصــد کشــورهای منطقــه بــه ۷۰

اصــرار دارنــد .در واقــع بــازار ســرمایه از چنــان تنــوع باالیــی در

شــد و بــا پشــتیبانی کارشناســان ایــن حــوزه نتیجــه داد.

کاالهــای مهمــی نظیــر مســکن و خــودرو نیــز در ایــن شــرکت
ابزارهــا و روشهــای معاملــه کاالهــای مختلــف برخــوردار اســت

درصــد بــود کــه بــا واکنــش جــدی مدیــران بــورس کاال مواجــه

هرچنــد هنــوز تــا رســیدن بــورس کاال بــه ظرفیتهــای نهایــی

کــه بــا استانداردســازی ،بســیاری از کاالهــا را میتــوان بــه

خــود فاصلــه زیــادی داریــم ،امــا در شــرایط فعلــی ایــن شــرکت

اکنــون در کنــار مدیرانــی کــه بــه اتــاق شیشــهای بــورس کاال

میکنــد و در مســیر نزدیــک بــه  ۱۴ســاله خــود بســیاری را

میکننــد چراکــه یکــی از مزایــای بــازار ســرمایه کوتــاه کــردن

ایــن بــازار دشــمنانی نیــز دارد کــه عمــده آنهــا در میــان دالالن و

مکانیزمهــای ایــن بــازار ســپرد.

اعتمــاد کردهانــد ،تولیدکننــدگان واقعــی نیــز از آن حمایــت

دســت دالالن و واســطههایی اســت کــه دســترنج تولیدکننــدگان
را از آن خــود میکننــد .بدیــن ترتیــب محصــول تولیدکنندگان به

در برابــر وسوســههای قیمتگــذاری دســتوری مقاومــت

همــراه خــود کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان

رانــت جویــان قــرار دارنــد .امــا هیــچ یــک از ایــن دشــمنیها

مانــع توســعه بــورس کاال نشــده اســت.
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ارتباط معنادار عدم مداخله دولت با موفقیت بورس کاال
عسگری مارانی :اغلب مقامات دولتی برای تنظیم هر بازار آشفتهای ،مکانیزم بورس کاال را پیشنهاد میکنند

علـی افالکـی /سالهاسـت کـه دو تفکـر قیمتگـذاری دسـتوری و مکانیزم بـازار در اقتصاد یـاران در برابـر هم قـرار دارند .از
یـک سـو ،طرفـداران قیمتگـذاری اعتقـاد دارنـد که با ایـن روش از مصرفکننـده حمایت میکنند و در سـوی دیگر کسـانی
هسـتند کـه بـا تکیـه بر تجربه چهـار دهه گذشـته قیمتگـذاری را نه تنها به سـود بلکه به زیـان مصرفکننـده و تولیدکننده
میداننـد .در ایـن میـان از سـال  ۱۳۸۶بـورس کاالی ایـران بـه عنـوان مرجعی برای مکانیزم بازار در کشـور شـکل گرفته اسـت تا بدین
ترتیـب ،کفـه طرفـداران اقتصـاد بـازار سـنگینتر شـود .هرچنـد ،همچنـان ردپـای مداخلههـا و قیمتگـذاری در برخـی از محصوالت
پذیرششـده در بـورس کاال آشـکار اسـت امـا ایـن بـورس توانسـته ،در بسـیاری از بازارهـا و کاالها ،کارآمدی کشـف قیمـت متکی بر
عرضه و تقاضا و شـفافیت را به اثبات برسـاند .علیرضا عسـگری مارانی ،کارشـناس خبره بازار سـرمایه ،از جمله صاحب نظرانی اسـت
کـه اعتقـاد دارد بـا وجـود تمـام مداخالت ،بـورس کاال در دفـاع از مکانیزم بـازار عملکرد موفقی داشـته و افزایش تمایل تصمیمسـازان
به این بازار برای تنظیم بازارهای حساس کشور مؤید آن است.

در ســالهای اخیــر بــه دلیــل خســارتهای آشــکار نظــام

قیمتگــذاری دســتوری ،گرایــش بــه مکانیــزم بــازار بــر اســاس
عرضــه و تقاضــا تقویــت شــده اســت ،آیــا میتــوان امیــد

داشــت کــه ایــن گرایــش تفکــر غالــب اقتصــاد شــود؟

از نگاهــی کلــی ،دو نــوع تفکــر در حــوزه اقتصــاد قابــل تفکیــک

اســت؛ یکــی اعتقــاد دارد کــه ثابــت نگــه داشــتن قیمــت و
قیمتگــذاری بــه نفــع مــردم اســت و دیگــری معتقــد اســت
تنهــا بــر اســاس مکانیــزم بــازار و عرضهوتقاضــا قیمتهــا

کنیــم بــه طــور قطــع بــا قیمــت کمتــر بــه دســت مصرفکننــده

نمیرســد و تنهــا بــه ایجــاد رانــت منجــر میشــود .بنابرایــن

بــرای اســتفاده کامــل از مزیتهــای بــورس کاال مداخالتــی کــه

همچنــان در خصــوص برخــی از کاالهــا از ســوی دولــت صــورت
میگیــرد بایــد متوقــف شــود.

بورسهای کاالیی در سایرکشورها چگونه عمل میکنند؟

دلیــل اصلــی ایجــاد بورسهــای کاالیــی در جهــان ،تنظیمگــری

کنتــرل و بــازار تنظیــم میشــود کــه مصــداق بــارز آن بــورس

بــازار اســت .محصوالتــی کــه ســهم قابــل توجهــی در تولیــد

امــا همانگونــه کــه اشــاره کردیــد تجریــه دهههــای اخیــر در

اســاس مکانیــزم شــفاف عرضــه و تعییــن میشــود .در ایــران

کاالســت.

اقتصــاد ایــران نشــان داده اســت کــه تفکــری کــه بــه دنبــال
قیمتگــذاری اســت در نهایــت بــه ضــرر مصرفکننــده و

تولیدکننــده تمــام میشــود کــه نمونههــای بســیار زیــادی از

آن وجــود دارد .ولــی یکــی از مشــکالتی کــه هماکنــون وجــود

دارد ،مداخلــه بــا روشهــای مختلف در ســازوکار بورس کاالســت.

درواقــع اگــر در بــورس کاال محصولــی را زیــر قیمــت بــازار عرضــه
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ناخالــص داخلــی دارنــد ،در بــورس کاال عرضــه و قیمــت آنهــا بــر
هــم بــه همیــن دلیــل محصوالتی ماننــد فــوالد ،زعفــران ،مس و

 ...بــه دلیــل اهمیــت باالیشــان وارد بــورس کاال شــد .دولتهــا
بــا ایــن راهــکار کل یــک زنجیــره را تنظیــم میکننــد ،زیــرا وقتــی

کاالی باالدســتی کــه مــاده اولیــه صنایــع پاییندســتی اســت

را بــه مکانیــزم بــازار میســپاریم و قیمــت واقعــی آن کشــف
میشــود ،بــر روی تمــام محصــوالت پاییندســتی هــم تاثیــر

نمای بازار
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میگــذارد و دیگــر نیــازی نیســت کل زنجیــره تنظیم و کنترل شــود.

و مصرفکننــده اســت ،بلکــه عامــل قاچــاق گســترده بســیاری از

یافــت ،ایــن محصــول وارد بــورس کاال شــد تــا بــه عنــوان کاالی

متاســفانه شــیوهنامه فــوالدی کــه بــا شــعار حمایــت از تولیــد

نســاجی هــم وارد عرضــه بــورس شــوند ،زیــرا وقتــی محصــول

فراهــم آورد .در شــرایطی کــه ساختوســاز در کشــور راکــد اســت

بــه عنــوان نمونــه ،طــی ســالیان گذشــته کــه اهمیــت پنبــه افزایش

باالدســتی تنظیــم شــود .بنابرایــن دیگــر نیــازی نیســت محصوالت

اصلــی بــر اســاس مکانیــزم بــازار عرضــه شــود تــا انتهــای زنجیــره
تنظیــم میشــود.

بــر همیــن اســاس در دنیــا کاالهایــی کــه بــرای هــر اقتصــادی

اهمیــت باالیــی دارد و در تولیــد ناخالــص داخلــی ســهمی دارد
وارد بــورس کاال میشــود .بــرای مثــال در برزیــل شــکر و در آمریــکا

آب پرتقــال و در ســایر کشــورها کاکائــو ،محصــوالت کشــاورزی و ...
کاالهــای اصلــی در بــورس کاالســت .بدیــن ترتیــب عالوه بــر تنظیم

بــازار داخلــی بازارهــای صادراتــی نیــز شــفاف میشــوند.
چالشهای اصلی بورس کاالی ایران چیست؟

ایــن محصــوالت بــه خــارج نیــز میشــود .در همیــن خصــوص

در واحدهــای پاییندســتی ابــاغ شــد ،زمینــه تولیــد کاذب را
و پروژههــای عمرانــی نیــز رونــق زیــادی نــدارد شــاهد آمارهایــی

از رشــد میــزان مصــرف محصوالتــی ماننــد فــوالد ،میلگــرد و ...
هســتیم کــه ریشــه آن قاچــاق بــه خــارج اســت.

عــدهای معتقدنــد بــه دلیــل عرضــه یارانــهای برخــی کاالهــا

ماننــد حاملهــای انــرژی یاران ـهای بــه تولیدکننــدگان ،اســتفاده از
راهــکار قیمتگــذاری دســتوری ،قابــل دفــاع و درســت اســت ...

برخــی از صنایــع را متهــم میکنیــم کــه از امکانــات ارزان دولتــی

اســتفاده میکننــد و محصــول خــود را گــران میفروشــند .بــرای

مثــال گفتــه میشــود کــه تولیدکننــده از حاملهــای انــرژی ارزان

اگــر بــرای کاالیــی کــه وارد بــورس شــده اســت ،مکانیزمــی

اســتفاده میکنــد و بایــد محصــول خــود را بــا قیمــت کمتــری

مکانیزمهایــی ماننــد ســامانه «بهینیــاب» وزارت صمــت کــه

واحدهــای تولیــدی نــدارد ،چــرا کــه اوال در بودجــه  ۱۴۰۰قیمــت

طراحــی کنیــم کــه حــراج اتفــاق نیفتــد ایجــاد رانــت کردهایــم.
مشــخص میکنــد فقــط افــراد خاصــی بایــد ایــن محصــول را
خریــداری کننــد یــا مقرراتــی کــه بــرای مثال

عرضــه کنــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت هیــچ منتــی بــر

بســیاری از حاملهــا بــه ســطح قیمتهــای جهــان و منطقــه

تعییــن میکنــد کــه بایــد قیــر بــا نصــف

رســیده اســت .بــرای مثــال قیمــت بــرق بــا ترکیه

کــه یکــی از گرانتریــن نرخهــای بــرق دنیــا را

قیمــت بــرای آســفالت جــاده و خیابانهــا

دارد برابــری میکنــد .در خصــوص گاز نیــز دلیــل

عرضــه شــود ،بــه دلیــل ناکارآمــدی ،بــرای

اینکــه قیمــت هنــوز بــه نــرخ جهانــی نرســیده،

ایــن در ایــن زنجیــره اتفاقاتــی میافتــد

نیــز بســیاری از واحدهــای تولیــد بــزرگ ماننــد

بــورس کاال چالــشزا میشــود .عــاوه بــر

نبــود بــازار صادراتــی اســت .در خصــوص آب

کــه دیگــر هیــچ مکانیــزم کنترلــی بــرای

چادرملــو و مــس سرچشــمه بــا ســرمایهگذاری

نظــارت بــر آن وجــود نــدارد و دولتهــا

خــود و کشــیدن خــط لولــه ،آب را از دریــا بــه

هــم اغلــب مجــال و تمرکــزی بــرای پیگیری

و رفــع ایــن کاســتیها ندارنــد و گاهــی
تصمیمهــا و مصوبــات دولتــی ،خــود عامــل
تحمیــل تنــش جدیــدی بــه بــورس کاال
میشــود .مثــا تصمیمگیــران بــا هــدف

کاهــش قیمتهــا در بــازار مســکن بــا

قیمتگــذاری دســتوری فوالدســازان را ناچــار

میکننــد تــا محصــوالت خــود را زیــر قیمــت
بــازار عرضــه کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه

قیمــت فــوالد بایــد برگرفتــه از نــرخ جهانی و
مبتنــی بــر مکانیــزم عرضــه و تقاضــا تعییــن

شــود .رعایــت نکــردن همیــن نکتــه بدیهــی
موجــب شــده تــا شــکاف قیمتــی زیــادی

میــان قیمــت دولتــی و نــرخ آزاد کاالهــای
مشــمول قیمتگــذاری دســتوری ایجــاد
شــود کــه نــه فقــط بــه زیــان تولیدکننــده

واحدهــای خــود منتقــل کردهانــد .ضمــن اینکــه

مکانیزمهایـــی ماننـــد
ســـامانه «بهینیـــاب»
وزارت صمـــت کـــه
مشـــخص میکنـــد فقـــط
افـــراد خاصـــی بایـــد ایـــن
محصــول را خریــداری کننــد
یـــا مقرراتـــی کـــه بـــرای
مثـــال تعییـــن میکنـــد
کـــه بایـــد قیـــر بـــا نصـــف
قیمـــت بـــرای آســـفالت
جـــاده و خیابانهـــا
عرضـــه شـــود ،بـــه دلیـــل
ناکارآمـــدی ،بـــرای بـــورس
کاال چالـــشزا میشـــود

واحدهایــی مثــل چادرملــو نیــروگاه نیــز خریداری

کردهانــد یــا ســاختهاند .بنابرایــن دولــت نبایــد

منتــی بــر ســر واحدهــای تولیــدی بــزرگ داشــته
باشــد .در خصــوص مــواد معدنــی ارزان نیــز در
ســال  ۱۳۹۲آنقــدر بهــره مالکانــه را افزایــش دادند
کــه جــای صحبتــی باقــی نمیمانــد.

راهکارهــای موثــر بــرای تقویــت بــورس کاال

چیســت؟

عــاوه بــر کاالهایــی کــه هماکنــون وارد بــورس
کاال شــده اســت ،بایــد تمــام کاالهایــی کــه امــکان

پذیــرش در بــورس را دارد وارد ایــن بــازار کــرد
تــا مکانیــزم آنهــا شــفاف شــود .هیــچ بنگاهــی

نمیتوانــد محصــول خــود را بــا زیــان عرضــه

کنــد و ایــن در شــرایطی اســت کــه بــه دلیــل
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قیمتگــذاری دســتوری برخــی از صنایــع ماننــد خــودرو هماکنون

بــا زیــان محصــول عرضــه میکننــد و ضمــن اینکــه صنعــت بــا
زیــان انباشــته مواجــه میشــود ،منافــع میلیونهــا ســهامدار

مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن صنایــع نیــز پایمــال میشــود .باید

بــه نظــام ســرمایهای کــه مالیــات پرداخــت میکنــد ،احتــرام

گذاشــت و تنهــا بــا بخشهایــی کــه از مالیــات فــرار میکننــد

بایــد برخــورد شــود .ایــن در حالــی اســت کــه تمــام کاالهایــی که

در بــورس کاال عرضــه میشــود بــه صــورت شــفاف مالیــات خــود

را میپردازند.مکانیــزم جهانــی قیمتگــذاری در حیطــه مدیریــت
اســتراتژیک قــرار دارد ،بــه ایــن معنــا کــه عرضــه بایــد بــر اســاس

قیمــت تمامشــده روز و محاســبه تمــام هزینههــا صــورت گیــرد
و بــر همیــن اســاس ،قیمــت جهانــی در هــر منطقــه و هــر فصــل
تفــاوت دارد.بحــث دیگــر ،حلقــه مفقــودهای اســت کــه در توزیــع

داریــم .توزیــع بــه دلیــل ســنتی بــودن مشــکالت بســیاری دارد.
در ســایر کشــورها بــا فعالیــت واحدهــای عمدهفروشــی کــه کاال را

بــا قیمــت تمامشــده عرضــه میکننــد ،ایــن مشــکل حــل شــده
اســت.

کارنامــه بــورس کاال در دفــاع از از مکانیــزم بــازار را چگونــه

ارزیابــی میکنیــد؟

بــورس کاال در مقایســه بــا ســایر بخشهــای اقتصــاد ایــران ،
عملکــرد موفقیتآمیزتــری داشــته تــا حــدی کــه میتــوان

گفــت ،بیــش از  ۸۰درصــد از اهــداف خــود را محقــق کــرده و
اگــر دخالتهــای دولتــی نبــود ،ایــن رقــم میتوانســت بیشــتر

هــم باشــد .در واقــع هــر بخشــی از بــورس کاال کــه دولــت در
آن حضــور نــدارد ،شــاهد موفقیــت چشــمگیری بودهایــم و ایــن
بــورس در برآوردهســازی اهــداف و عملیاتــی کــردن مکانیــزم بــازار
و عرضــه و تقاضــا ،توانمنــد ظاهر شــده اســت .بــرای مثــال دلیل

نبــود مشــکل در معامــات بورســی زعفــران یــا نقــره ،حضــور
نداشــتن دولــت در ایــن معامــات اســت .نکتــهای کــه بــه
بــورس کاال مجــال میدهــد تــا بــر اســاس ســازوکارهای خــود،

عیار بورسکاال دراقتصاد
مشخص شد
محمدکاظم مهدوی :مقامات به ناکارآمدی
قیمتگذاری دستوری پی بردهاند
سـیاوش ضرابـی /بـا وجـود تمـام مقاومتهـا و
کارشـکنیهایی کـه برخـی مدیـران در رابطـه بـا بورس
کاال انجـام میدادند ،در سـالهای اخیر شـاهد افزایش
تمایـل مسـئوالن به این بازار هسـتیم تـا با بهرهگیـری از مزیتها
و قابلیتهـای آن مشـکالت و معضلات عدیـده بازارهـای کاالیی
برطـرف شـود ،اما اینکه چـرا مدیـران دولتی به بـورس کاال تمایل
پیدا کردهاند ،پرسشـی اسـت کـه محمدکاظم مهـدوی ،مدیرعامل
کارگـزاری آپادانـا به آن پاسـخ میدهـد .به اعتقاد این کارشـناس
بـازار سـرمایه ،آثـار مخـرب سیاسـت قیمتگـذاری دسـتوری و
مداخلـه در اقتصـاد آنقـدر گسـترده اسـت کـه مدیـران دولتـی
چـارهای جز پذیـرش ابزارهـای بازار سـرمایه ندارنـد؛ ابزارهایی که
طـی سـالهای متمادی در تمام کشـورها تجربه موفقـی به همراه
داشته است.
ســرکوب قیمتهــا و مقاومــت در برابــر مکانیســم بــازار در اقتصاد

ایــران چــه پیامدهایی داشــته اســت؟

ایــن بازارهــا را تنظیــم و رضایــت فعــاالن بــازار را جلــب کنــد .امــا

در ســالهای اخیــر ،شــاهد دخالتهــای زیــادی در ســازوکارهای

خــود را تحمیــل کــرده ،کاســتیهایی مشــاهده میشــود و میــان

اســت ،اگــر نتوانیــم در بــازار داخــل قیمــت واقعــی داشــته باشــیم،

در بخشهــای دیگــر بــورس کاال کــه دولــت حضــور و مداخلــه

بــورس کاال هســتیم .وقتــی قیمــت جهانــی یــک کاال افزایــش یافتــه

هدفگذاریهــا و خروجیهــا شــکافی پدیــد آمــده اســت .امــا

نتیجــه آن بــر هــم خــوردن نظــم بــازار و رشــد قاچــاق میشــود .بــر

کاال نقــش مهمــی دراقتصــاد ایــران بــازی میکنــد و در حــد تــوان

دلیــل حجیــم بــودن دشــوار اســت هــم بــه خــارج از کشــور قاچــاق

بــا وجــود تمــام ایــن مداخــات و مشــکالت ،هماکنــون بــورس

همیــن اســاس حتــی کاالهایــی کــه از نظــر اقتصــادی حمــل آنهــا به

خــود از مکانیــزم بــازار جانانــه دفــاع کرده اســت .به همیــن دلیل

شــد کــه در خصــوص کاالهــای قابل حمــل شــاهد قاچــاق چندبرابری

بــازار آشــفتهای ،مکانیــزم بــورس کاال را پیشــنهاد میکننــد و در

نیــز ناتــوان و فرســوده کــرده اســت و در مقابــل عدهای واســطه ســود

شــده تــا بــا اســتفاده از مزیتهــای بــورس ،ایــن بــازار هــم

بــه طــور معمــول در اقتصــاد ایــران قیمتهــا را ســرکوب میکننــد

طــی ســالهای اخیــر ،اغلــب مقامــات دولتــی بــرای تنظیــم هــر

هســتیم .عــاوه بــر ایــن ،قیمتگــذاری دســتوری بخــش تولیــد را

همیــن چارچــوب ،طــرح ورود خــودرو بــه بــورس کاال هــم تدوین

سرشــاری از اختــاف قیمــت دولتــی و آزاد بــه دســت آوردهانــد.

سامان یابد.

و هنگامــی کــه شــرایط بحرانــی میشــود ،شــاهد یــک ولنــگاری در
قیمتهــا هســتیم چــرا کــه دیگــر بــا ســرکوب قیمــت امــکان ثبــات
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قیمتهــا وجــود نــدارد .مدیــران دولتــی در تمــام اقتصادهــا
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حالــی اســت کــه در اقتصــادی کــه بــا تــورم باالیــی روبروســت،

بــه طــور معمــول کارایــی دانشمحــور را بــه دور از منافــع

درخواســت ایــن افزایــش قیمــت طبیعــی بــود .امــا شــخص

بــر همیــن اســاس در دولتهــای مختلــف نظــرات مدیریتــی و

حــوزه ،نظــر تمــام اعضــا را رد کــرد .در ایــن دوره ،بــه دلیــل اینکه

سیســتمی و حزبــی دنبــال نمیکننــد و تابع دســتورات هســتند.

غیرکارشناســی خــود را بــه مدیــران تحمیــل کردهانــد.

رئیسجمهــور وقــت در شــورای اقتصــاد بــه عنــوان متولــی ایــن

گاوداریهــا بــا فشــار هزینــه روبــهرو بودنــد ،بســیاری از آنهــا
گوســالهها را ســر بریدنــد و نتیجــه ایــن کار کمبــود تولیــد شــیر

پــس چــرا مدیــران و مســئوالن بــه خصــوص در ســالهای

و جهــش قیمتــی شــد .نمونههــای مشــابه بســیاری در اقتصــاد

اینکــه مدیــران دولتــی و نماینــدگان مجلــس بــرای تنظیــم بــازار

محصــول خــود را بــرای مثــال  ۲۰ناموت عرضــه کنــد و قیمــت آن

اخیــر بــه بــورس کاال تمایــل پیــدا کردهانــد؟

کاالهــا ســازوکار بــورس کاال را انتخــاب میکننــد بــه ایــن دلیــل
اســت کــه دیگــر راهــی ندارنــد و درواقــع مجبــور هســتند .وقتی

مشــاهده میکننــد که بــا روشهــای ســنتی تولیدکننــدگان یکی

پــس از دیگــری از چرخــه رقابــت حــذف میشــوند چــارهای

جــز انتخــاب ســازوکارهای بــازار ســرمایه ندارنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،در حالــی کــه بخشــی از مدیــران دولتــی و نماینــدگان
مجلــس تصــور میکردنــد کــه بــا قیمتگــذاری دســتوری و

شــیوههای ســنتی قــادر بــه تنظیــم و مدیریــت بــازار هســتند،

اجبارهــا و واقعیتهــای اقتصــادی بــه آنهــا نشــان داد کــه ایــن

مســیر چارهســاز نیســت .وقتــی کــه بهرغــم اختصــاص منابــع
هنگفــت بــرای پرداخــت یارانــه ،همچنــان بــازار متعادل نیســت
و محصــول بــا قیمــت تعیینشــده بــه دســت مصرفکننــده

نمیرســد ،مشــخص اســت کــه ایــن روش کارایــی نــدارد.
روشــی کــه تولیدکننــدگان را نیــز بــا مشــکالت جــدی روبــهرو

ایــران وجــود دارد .وقتــی تولیدکننــده ســیمان مجبــور اســت که

در بــازار  ۷۰ناموت اســت ،تنهــا ایــن فاصلــه  ۵۰تومانــی بــه جیب
دالالن و عــدهای خــاص م ـیرود.

بورس کاال چه مزیتهایی نسبت به بازار سنتی دارد؟

در مجمــوع و در هــر شــرایطی ابزارهــای بازارســرمایه کارایــی و
عملکــرد مطلوبتــری نســبت بــه روشهــای دولتــی دارد .در
بــورس کاال محصــول بــر اســاس مکانیــزم بــازار یعنــی عرضــه و

تقاضــا و رقابــت بــه صــورت شــفاف کشــف میشــود و دیگــر
دالالن و واســطهها نقشــی در آن ندارنــد .بــه ایــن ترتیــب
تولیدکننــده هــم بــه دلیــل قیمــت واقعــی که کشــف میشــود،

میتوانــد ســر پــا بمانــد.در یــک ســال اخیــر کــه بســیاری

بــورس اوراق بهــادار را حبابــی میداننــد بایــد ایــن پرســش

را مطــرح کــرد کــه اگــر بــورس نبــود چــه اتفاقــی در اقتصــاد
ایــران میافتــاد .ایــن موضــوع بــرای بــورس کاالیــی نیــز

کــرده اســت .بــر همیــن اســاس ،اســتفاده از

ایــران بــا آن روبروســت ،اســتفاده از

ابزارهــای شــفاف بــازار ســرمایه در بــورس کاال
تنهــا گزینــه شــده اســت .از ســوی دیگــر اگــر
قــرار باشــد ،روشهــای ســنتی تــداوم یابــد بــا
شــرایطی بهمراتــب بدتــر مواجــه خواهیــم
شــد.

در ســال  ۱۳۸۶قیمــت شــیر یارانـهای  ۱۳۰ناموت

تعییــن شــده بــود .در ایــن دوره بــه دلیــل
افزایــش شــدید هزینههــا ،همــه تولیدکننــدگان

درخواســت کردنــد کــه قیمــت  ۱۰ناموت افزایش

یابــد و بــه  ۱۴۰ناموت برســد .امــا شــخص
رئیسجمهــور وقــت بــا ایــن درخواســت

مخالفــت کرد .بــه گفتــه وی اینکه قیمــت دوغ

بــه  ۵۰۰ناموت رســیده منطقــی نیســت .ایــن در

صــادق اســت .در شــرایطی کــه اقتصاد

اینکـــه مدیـــران دولتـــی
و نماینـــدگان مجلـــس
ب ــرای تنظی ــم ب ــازار کااله ــا
ســـازوکار بـــورس کاال را
انتخـــاب میکننـــد بـــه
ایـــن دلیـــل اســـت کـــه
دیگـــر راهـــی ندارنـــد و
درواقـــع مجبـــور هســـتند

بــورس کاال ضــروری اســت .حداقــل در

ایــن بــازار کشــف قیمــت بــر اســاس
عرضــه و تقاضــا بــه صــورت واقعــی
انجــام و هزینــه واقعــی تولیدکننــدگان

پوشــش داده میشــود .ایــن در حالــی
اســت کــه در روش ســنتی ،آســیب

زیــادی بــه تولیدکننــدگان وارد میشــود.

بــا ایــن حــال بایــد گفــت ،در صورتــی
کــه اقتصــاد ایــران بــا خــارج تعامــل
گســتردهای داشــته باشــد ،بســیاری
از مشــکالت فعلــی اقتصــادی حــل

خواهــد شــد.
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شفافیتگریزی ،حلقه وصل مخالفان عرضههای بورسی
بهادر شمس :اغلب کاستیهای بورس کاال ناشی از ناهمراهی سایر نهادهای مرتبط با این بورس است

سـیاوش ضرابـی /ایـن روزهـا نـام بورس کاال بـا بازارهای کاالیـی گره خورده و هرگاه قرار اسـت بازاری به سـامان برسـد و
متعـادل شـود ،رینگهـای شـفاف بـورس کاال گزینـه اصلـی روی میـز مدیران اسـت .این در حالی اسـت که بر خالف سـایر
کشـورها ،بـورس کاال در ایـران هنـوز بـا ظرفیتهـا و قابلیتهـای خـود فاصلـه دارد .در واقـع مداخالتـی کـه از سـوی
وزارتخانههای دولتی و سـتادها و شـوراهای مختلف در سـازوکارهای آن صورت میگیرد ،از شـتاب توسـعه این بازارکاسـته اسـت .با
ایـن وجـود مـرور عملکـرد بیش از  ۱۳سـاله بورس کاال حاکـی از موقعیتی ویژه بـرای آن در اقتصاد اسـت ،بهگونهای کـه این بورس به
مأمنی برای مقابله با قیمتگذاری دستوری و رجوع به اقتصاد بازار تبدیل شده است.
در همیـن خصـوص ،بهادر شـمس ،کارشـناس بـازار کاالیی و مدیرعامـل کارگزاری آرمان تدبیـر نقش جهان ،جایگاه امـروزی بورس کاال
را تحلیـل میکنـد .بـه گفتـه وی ،در طـول فعالیت این بازار مخالفتهای بسـیاری از سـوی مدیران سـنتی صورت گرفـت ،اما به دلیل
نقـش و اهمیتـی که سـازوکارهای این بـازار دارد ،هیچ یـک از این مخالفتها اثر نداشـت.

بــه عنــوان یــک کارشــناس ،وضعیــت و جایــگاه بــورس کاال

میاندازنــد و برخــی مقامــات حتــی کمــر بــه تعطیلــی بــورس

واقعیــت ایــن اســت کــه در ســایر بورسهــای کاالیــی جهــان  ،بــه

اتفــاق نظــر ایجــاد شــده کــه معامــات بورس کاال شــفاف اســت و

دراقتصــاد ایــران را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

کاال بســته بودنــد کــه موفــق نشــدند .بــا ایــن وجــود ،هماکنــون

خصــوص کشــورهای صنعتــی ،ســازوکارها بــا ایــران تفــاوت دارد.

در ایــن ســازوکار ،فســاد و رانــت کمتــر میشــود .البتــه همانگونــه

معامــات فیزیکــی ،ابزارهــای مالــی و قراردادهــای آتــی مــورد

کاال وجــود دارد کــه البتــه اغلــب آنهــا ناشــی از ناهمراهــی ســایر

اقتصــادی متفــاوت ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها ،بــورس کاال

ســامانه «بهینیــاب» کــه مســئول معرفــی متقاضیــان بــه بــورس

چــرا کــه درکشــورهای توســعهیافته بــه طــور عمــده بــه جــای

دادوســتد قــرار میگیــرد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه وضعیــت

در معامــات فیزیکــی هــم نقــش پررنگــی دارد.

البتــه ،بــورس کاال در ایــران بدخواهــان بســیاری هــم دارد .طیفــی

کــه اشــاره شــد هماننــد دیگــر بازارهــا کاســتیهایی هــم در بورس

نهادهــای مرتبــط بــا ایــن بــورس اســت .بــه عنــوان نمونــه در
کاالســت ،تخلفاتــی صــورت میگیــرد.

از مدیــران از شــفافیت معامــات بــورس کاال خرســند نیســتند و

دلیــل کارشــکنی و ناهمراهــی برخــی مســئوالن بــا بــورس کاال

و غیرشــفاف انجــام شــود .بــه همیــن دلیــل هجمههایی از ســوی

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،طــی ســالهای گذشــته

کاال صــورت میگیــرد و برخــی مشــکالت را گــردن ایــن بــورس

صــورت گرفــت .بــه طــوری کــه برخــی از مدیــران اگــر توانــش

ترجیــح میدهنــد هماننــد دهــه  ۶۰معامــات بــه صــورت ســنتی

چیست ؟

برخــی مدیــران دولتــی و شــماری از نماینــدگان مجلس بــه بورس

مقاومتهــا و کارشــکنیهای بســیاری در برابــر بــورس کاال
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ســرمایه باالســت کــه ایــن موضــوع عــاوه بــر بــورس کاال در بــورس

مدیــران برخــی از شــرکتها کــه خــود ســهامدار بــورس کاال هــم

اوراق بهــادار نیــز مشــاهده میشــود کــه نتیجــه آن نوســانات

بــورس کاال عرضــه کننــد یــا بــه صــورت حداقلــی ایــن کار را انجــام

ســرمایه کــه در ســال  ۱۳۸۴بــه تصویــب رســید ،شــورای عالــی

هســتند ،ترجیــح میدهنــد کــه محصــوالت خــود را در خــارج از

شــدید ســالهای اخیــر در بــورس اوراق اســت .طبــق قانــون بــازار

دهنــد .امــا بــه دلیــل ارتقــای نقــش بــورس کاال در اقتصــاد ایــران،

بــورس در رأس قــرار دارد کــه وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی ،رئیــس

در واقــع بــورس کاال توانســته اســت در اقتصــاد ایــران کــه تمایــل

ســرمایه دارد .تاثیــر ایــن نــگاه دولتــی را در بورس کاال هم مشــاهده

ایــن دســت از مدیــران نتوانســتند در برابــر آن ایســتادگی کننــد.

زیــادی بــرای مداخلــه دولــت در آن وجــود دارد هــم موفــق عمــل
کنــد ،بــه طــوری کــه عمــده کاالیــی کــه در ایــن بــازار عرضــه
میشــود بــا مشــکالت بــه مراتــب کمتــری نســبت بــه کاالهــای
خــارج از بــورس مواجــه اســت .بــر همیــن اســاس و البتــه پــس از

ســالها تــاش ،اکنــون ایــن بــورس جایــگاه خــود را در اقتصــاد
کشــور تقویــت کــرده و قاطبــه تصمیمگیــران و مســئوالن بــه

کارایــی آن اعتمــاد دارنــد .رونــد صعــودی

ایــن شوراســت .بدیــن ترتیــب دولــت نقــش مهمــی در اداره بــازار
میکنیــم و یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــده اســت تــا از تمــام

ظرفیتهــای ایــن بــازار اســتفاده نشــود ،همیــن موضــوع اســت.

متاســفانه برخــی از نماینــدگان مجلس که دانــش الزم در حــوزه بازار

ســرمایه ندارنــد و بــا ســازوکارهای آن آشــنایی کافــی ندارنــد ،صــرف
اینکــه قیمــت کاالهــا بایــد در بــازار ثابــت باشــد بــا بــورس کاال زاویه

پیــدا کردهانــد .از ســوی دیگــر فرهنگســازی مناســب در میــان
مــردم نیــز صــورت نگرفتــه اســت و مهمتــر از

کاالهــای پذیرششــده در بــورس کاال کــه در

ســال هــای اخیــر دامنــه آن بــه مســکن و

خــودرو نیــز کشــیده شــده ،مهــر تاییــدی بــر
ایــن تحــول اســت.

بــرای بهبــود جایــگاه بــورس کاال چــه

اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد؟

اگــر بخواهیــم بــا فســاد مقابلــه کنیــم بایــد

میــزان مبــادالت در بــورس کاال بــه عنــوان
یــک بــازار شــفاف افزایــش یابــد .در ایــن

خصــوص بایــد از ابزارهــای نویــن مالــی
بیشــتر و متنوعتــری در بــورس کاال اســتفاده
کنیــم .همچنیــن کاالهایــی را کــه هماکنــون

در بــورس انــرژی معاملــه میشــود ،بــه
راحتــی میتوانســتیم در بســتر بــورس

کاال وارد کنیــم ،امــا ایــن بخــش از کاالهــای
انرژیمحــور از بــورس کاال جــدا شــد.اگر

آن برخــی از قوانیــن و مقــررات نیــز مشــکل دارد.

برخـــی از مدیـــران اگـــر
توانـــش را داشـــتند حتـــی
ایـــن بـــورس را تعطیـــل
میکردنـــد .در ایـــن
زمینـــه مدیـــران برخـــی
از شـــرکتها کـــه خـــود
ســـهامدار بـــورس کاال
هـــم هســـتند ،ترجیـــح
کـــه
میدهنـــد
محصـــوالت خـــود را در
خـــارج از بـــورس کاال
عرضـــه کننـــد یـــا بـــه
صـــورت حداقلـــی ایـــن کار
را انجـــام دهنـــد

کاالهــای جدیــدی در بــورس کاال پذیــرش

ایــن در حالــی اســت کــه بــازار ســرمایه نبایــد
تحــت تاثیــر تصمیــم یــک مدیــر یــا نماینــده

مجلــس قــرار گیــرد .در برخــی از مــوارد مدیران و
تصمیمگیــران بــه جــای ریشــهیابی مشــکالت،

صــورت مســاله را پــاک میکنند.بــرای مثــال در
دورهای کــه قیمــت مســکن بــا جهــش مواجــه

شــد ،درج قیمــت در فضــای مجــازی ممنــوع
شــد ،امــا هیــچ نتیجــهای نداشــت چــرا کــه

جلــوی قیمــت را بــا ایــن اقدامــات نمیتــوان

گرفــت و قیمــت ســازوکار خــاص خــود را دارد.

بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــه آن اشــاره

کردیــد ،آینــده بــورس کاال را چگونــه میبینیــد؟

نســبت بــه آینــده بــورس کاال بســیار خوشــبین

هســتم .هرچقــدر شــفافیت بیشــتر شــود و فــرار

مالیاتــی کاهــش یابــد ،اســتقبال از بــورس کاال
نیــز بیشــتر میشــود .بــا توجــه بــه برنامههــای

شــود و ابزارهــای معامالتــی توســعه یابــد ،نقــش ایــن بــازار در

متعــددی کــه وزارت اقتصــاد بــرای جلوگیــری از فــرار مالیاتــی تدوین و

ماننــد مســکن و امــاک دشــوار اســت و بــه تابلــوی ویــژهای نیاز

بــه بــورس کاال خواهیــم بــود.

اقتصــاد پررنگتــر میشــود .البتــه پذیــرش برخــی از کاالهــا

دارد .بــا ایــن حــال ایــن دســت از کاالهــا را نیــز میتــوان بــا

استانداردســازی وارد بــورس کاال کــرد .حتــی فراتــر از آن میتــوان
اتفاقاتــی را کــه در حــوزه خصوصیســازی در کشــور میافتــد ،از
بســتر بــورس کاال هدایــت کــرد.

دلیــل اصلــی اینکــه در ایــران از ظرفیــت کامــل بــازار ســرمایه

اســتفاده نشــده ،چــه بــوده اســت؟

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

اجــرا کــرده اســت ،بــه طــور قطع شــاهد افزایــش اســتقبال بــرای ورود

به چه دلیل استقبال از بورس کاال بیشتر میشود؟

هماکنــون بــه دلیــل اینکــه فضــا شــفافیت الزم را نــدارد ،بســیاری از

تولیدکننــدگان بــرای فــرار از مالیــات ترجیــح میدهنــد کــه محصــول

خــود را خــارج از بــورس عرضــه کننــد ،امــا اگــر موضــوع مالیاتهــا
شــفاف شــود ،ایــن عامــل حــذف خواهــد شــد و در ایــن صــورت بــه
نفــع همــه تولیدکننــدگان اســت کــه کاالی خــود را بــر اســاس مکانیزم

بــازار و عرضــه و تقاضــا عرضــه کننــد.
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پله پله تا قله

بازخوانی سیر تکاملی  ۱۴ساله بورس کاال
علـی افالکـی  /مهـر مـاه امسـال ،بـورس کاال  ۱۴سـاله میشـود ۱۴ ،سـالی کـه آجرهای ایـن بازار یـک به یک بـر روی هم
گذاشته شده تا امروزه شرکت بورس کاالی ایران ،نقشی بیبدیل در بازار کاالیی کشور داشته باشد.
در حالـی که نخسـتین حلقه شـرکت بـورس کاالی ایران یعنی سـازمان کارگزاران بـورس فلزات تهران ،تنها با هدف پوشـش
فلـزات بـه خصـوص فـوالد راهاندازی شـده بود ،اما با اضافه شـدن محصوالت کشـاورزی کـه با راهاندازی بورس کشـاورزی دنبال شـد
و ادغـام ایـن دو بـورس و تشـکیل بـورس کاالی مسـتقل ،دایـره پذیـرش محصـوالت متعـدد و متنوع گسـترش یافت .به طـوری که
هماکنـون مجموعـه گسـتردهای از کاالهـا در ایـن بورس پذیرش و دادوسـتد میشـود .اما گام دیگـری که جایگاه این شـرکت را بیش
از پیـش محکـم کـرده ،توسـعه ابزارهـای متنـوع مالـی همچون معامالت سـلف ،سـلف مـوازی اسـتاندارد ،قراردادهای آتـی و اختیار
معاملـه ،گواهـی سـپرده کاالیـی و صندوقهـای کاالیـی اسـت که در شـرایط نوسـانی اقتصاد ایـران به یکـی از نقاط قوت بـورس کاال
تبدیل شـده اسـت.در همین راسـتا ،سـال  ۱۳۹۳اولین اوراق سـلف موازی اسـتاندارد منتشـر و در سـال  ۱۳۹۵معامالت اختیار معامله
راهانـدازی شـد .در سـال  ۱۳۹۷نیـز معاملات آتـی زعفران به بـازار بورس معرفـی و در آخرین اقدام شـرکت بورس کاال ،بـورس امالک
و مسـتغالت در بـازار فرعی ایـن بازار راهاندازی شـد.
سیر تکاملی بورس کاالی ایران

و در نهایــت بــا قوانینــی کــه بــه تصویــب رســید ،شــرکت

بررســی رونــد و مســیر تکاملــی بــورس کاالی ایــران در

بــورس کاالی ایــران در مهرمــاه ســال  ۸۶بــه صــورت

ســالهای اخیــر حاکــی از توســعه مــداوم ایــن بــازار

رســمی تشــکیل شــد.

دارد .در کنــار گســترش فیزیکــی کــه بــا افتتــاح تاالرهــا و

بــه ایــن ترتیــب نخســتین بــازار بــه فلــزات اختصــاص

کارگزار یهــای اختصاصــی در ســایر اســتانها و شــهرها

داشــت کــه بــا متنــوع شــدن محصــوالت راه یافتــه

بــرای ســهولت دسترســی انجــام شــده ،در دورههــای

بــه آن هماکنــون بــه تــاالر محصــوالت صنعتــی و

مختلــف از ابزارهــای جدیــد معامالتــی نیــز رونمایــی

معدنــی تغییــر نــام داده اســت .محصــوالت کشــاورزی

شــده اســت.

نیــز دومیــن بــازار تشــکیل شــده در بســتر بــورس

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،شــکلگیری بــورس کاال

کاالســت .بــازار ســوم نیــز بــه محصــوالت پتروشــیمی

بــه ســال  ۸۲برمیگــردد کــه ســازمان کارگــزاران فلــزات

نیــز فرآوردههــای نفتــی اختصــاص دارد کــه در بهمــن

تهــران راهانــدازی شــد و بعــد از آن در ســال  ۸۳بــورس

ســال  86بــه بــورس کاال راه یافتنــد و در آبــان ســال ۸۸

کشــاورزی نیــز بــه عنــوان بخشــی دیگــر آغــاز بــه کار کرد

تــاالر صادراتــی در جزیــره کیــش بــرای مبــادالت ایــن
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محصــوالت راهانــدازی شــد کــه البتــه بــه مــرور محصــوالت

پــس از عضویــت در فیــاس ،در شــهریور ســال ،۹۳

صنعتــی ،معدنــی و حتــی کشــاورزی نیــز از طریــق تــاالر

بــورس کاال بــه عضویــت کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی

کیــش بــه بازارهــای جهانــی صــادر شــد.

بینالمللــی( )ICCدرآمــد تــا از ایــن پــس بــورس کاالی

رونــد توســعه بــازار بــورس کاال ،در ســال  ۸۷بــا معامــات

ایــران بتوانــد در کمیســیونهای  ICCدر داخــل کشــور و

جدیــد قراردادهــای آتــی ســرعت گرفــت کــه بــا ســکه طــا

همچنیــن در کمیســیونهای معــادل در سراســر دنیــا از

جــای خــود را میــان معاملهگــران بــاز کــرد و بــا پیوســتن

جملــه در پاریــس شــرکت کنــد.

محصــوالت کشــاورزی ماننــد زیــره ،زعفــران و پســته
تکمیلتــر شــد .در اردیبهشــت  ،۸۷بــا آغــاز بــه کار رینــگ
صادراتــی بــورس کاال ،ســکویی بــرای صــادرات محصــوالت
پذیرششــده در ایــن بــازار ســاخته شــد .امــا در اواخــر
ســال  ۱۳۹۱بــا تصویــب هیاتمدیــره ســازمان بــورس ،تــاالر
فرعــی نیــز بــه عنــوان بــازار پنجــم در پیکــره بــورس کاال قرار
گرفــت .ایــن بــازار در مهــر ســال  ۱۳۹۳بــه صــورت رســمی
کار خــود را بــا هــدف پذیــرش کاالهایــی کــه استاندارســازی
آنهــا مشــکل اســت ،آغــاز کــرد.
نگاهــی بــه رونــد توســعه ایــن بــورس نشــان میدهــد
کــه در آذر ســال  ۱۳۹۲بــا عضویــت بــورس کاالی ایــران در
فدراســیون بورسهــای اوراق بهــادار اروپایــی و آســیایی

در آخریــن مــاه ســال  ،۹۴ابــزار جدیــدی در بــورس کاال

()FEASدر راســتای توســعه مناســبات و ارتباطــات و

رونمایــی شــد کــه منشــأ تحــول بزرگــی شــد .در اســفند

همــکاری بــا تشــکلها و نهادهــای بینالمللــی یکــی از

ایــن ســال معامــات گواهــی ســپرده ســکه آغــاز شــد

گامهــای توســعه برداشــته شــد.

و در تیــر مــاه  ۹۵نیــز معامــات آنالیــن گواهــی ســپرده

فدراســیون بورسهــای اوراق بهــادار اروپایــی و آســیایی

ســکه طــا کلیــد خــورد .ایــن ابــزار در حــوزه کشــاورزی

در ســال  ۱۹۹۵بــا هــدف ایجــاد رویــه واحــد در بازارهــای

نیــز توســعه پیــدا کــرد .در همیــن راســتا اجــرای مــاده

مالــی اعضــا و ارتقــای توانمندیهــای بورسهــا ،نهادهــا،

 ۳۳قانــون افزایــش بهــرهوری بخــش کشــاورزی و منابــع

شــرکتها و کارگــزاران عضــو و بــا  ۱۲عضــو تأســیس شــد

طبیعــی محصــوالت جــو و ذرت عملیاتــی شــد .در ســال ۹۵

و اکنــون دارای  ۳۴عضــو ثابــت و  ۱۴عضــو وابســته اســت.

نیــز معامــات گواهــی ســپرده زعفــران آغــاز شــد کــه بــا

انتشــار اولیــن اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد در تیــر ۱۳۹۳

راهانــدازی معامــات اختیــار معاملــه رونــد توســعه ابزارهــا

نیــز باعــث شــد تــا ابزارهــای بــورس کاال متنوعتــر شــود.

ادامــه یافــت.

در مهــر همیــن ســال شــروع معامــات در بــازار فرعــی کــه

در آبــان ســال  ۹۵بــا پذیــرش بــورس کاال بهمنظــور حمایــت

تمــام محدودیتهــا را بــرای پذیــرش کاال از بیــن بــرد،

و حراســت از منافــع ســهامداران حقیقــی و روانتــر شــدن

فصــل تــازهای را بــرای بــورس کاال رقــم زد.

معامــات ســهام ،در بــازار پایــه الــف فرابــورس ایــران،
جایــگاه ایــن شــرکت بــه عنــوان یــک شــرکت بورســی
تقویــت شــد.
عضویــت بــورس کاالی ایــران در فدراســیون جهانــی
بورسهــا( )WFEدر تیــر ســال  ۹۵تحــول بــزرگ دیگــری
بــود کــه بســترهای همــکاری بــا ســایر بورسهــای کاالیــی
جهــان را فراهــم کــرد.
ســال  ۱۳۹۶نیــز ســه رخــداد مهــم در کارنامــه بــورس کاال
ثبــت شــد .پذیــره نویســی اولیــن صنــدوق ســرمایهگذاری
کاالیــی ،راهانــدازی معامــات گواهــی ســپرده پســته و آغــاز
معامــات مــاده  ۳۳قانــون افزایــش بهــرهوری بخــش
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کشــاورزی و منابــع طبیعــی محصــول گنــدم و راهانــدازی

پــس از آن بــا فــروش یــک قطعــه زمیــن از ســوی بانــک

معامــات کشــف پریمیــوم؛ ســه گام جدیــد ایــن بــازار به

اقتصــاد نویــن و معالمــه ملــک وزارت دفــاع و پشــتیبانی

ســمت جلــو در ســال  ۹۶بــود .در ســال  ۱۳۹۷نیــز پــس از

نیروهــای مســلح عمــا پــای امــاک مــازاد بانکهــا و

آنکــه معامــات آتــی زعفران راهانــدازی شــد ،در تیر همین

دســتگاههای اجرایــی کشــور بــه بــورس کاال بــاز شــد.

ســال بــورس کاالی ایــران در بــازار اول بــورس اوراق بهادار

همــواره ،محصــوالت کشــاورزی و ابزارهــای متنوعــی

پذیــرش شــد و بدیــن ترتیــب ســهام بــورس کاالی ایــران

کــه بــرای آن تعریــف شــده یکــی از نقــاط قــوت بــورس

کــه تاکنــون در بــازار پایــه فرابــورس معاملــه میشــد،

کاالی ایــران بــوده اســت .در همیــن راســتا در پنجــم مهــر

پــس از ایــن بــا درج در فهرســت نر خهــای بــورس

ســال گذشــته معامــات گواهــی ســپرده کشــمش بعــد از

اوراق بهــادار ،روی تابلــوی اول بــورس معامــات خــود را

محصوالتــی چــون زعفــران نگیــن ،زعفــران پوشــال ،زیــره

از سر گرفت.

ســبز ،پســته فندقــی و بادامــی راهــی بــازار گواهــی ســپرده
بــورس کاال شــد.
هرچنــد محصــول خرمــا از ســال  ۱۳۸۳در بــازار فیزیکــی
بــورس پذیــرش شــده و عرضههــای مقطعــی داشــته
اســت ،امــا در  ۱۶دی ،خرمــای مضافتــی هــم بــه معامــات
گواهــی ســپرده بــورس کاالی ایــران راه یافــت .همزمــان
بــا ورود خرمــای مضافتــی بــه رینــگ بــورس کاال ،از دو
صنــدوق کاالیــی کشــاورزی هــم رونمایــی شــد تــا پــس از
صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی بــر پایــه دارایــی طــا،
نوبــت بــه راهانــدازی دو صنــدوق کشــاورزی بــه نامهــای
ســحرخیز و نهــال برســد کــه مبتنــی بــر کاالهــای کشــاورزی
در حــوزه بــازار گواهــی ســپرده و ابــزار مشــتقه اســت .در

 ،۱۳۹۹فصلی تازه

بهمــن مــاه ســال گذشــته بــا امضــای یــک تفاهمنامــه

مــرور تاریخچــه بــورس کاال از ابتــدای پیدایــش تــا کنون،

میــان بــورس کاال و یکــی از غولهــای اقتصــادی ایــران

سرشــار از گامهــای جدیــدی اســت کــه باعــث شــده تــا

یعنــی شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی کــه برخــی

جایــگاه ایــن بــازار در اقتصــاد ایــران محکمتــر شــود.

از زیرمجموعههــای آن ســابقه همــکاری بــا بــورس کاال را

امــا میتــوان ســال  ۱۳۹۹را بــه دلیــل اقدامــات متنــوع

داشــتند ،گامــی جدیــد در جهــت ورود شــرکتهای جدیــد

مدیــران ایــن شــرکت ،آغازگــر فصــل تــازهای بــرای ایــن

و توســعه اقدامــات گذشــته اســت.

بــورس دانســت.
ســال گذشــته بــا وجــود اینکــه بــورس کاال بــه ســد
قیمتگــذاری دســتوری از ســوی وزارت صمــت
درخصــوص برخــی از کاالهــای اســتراتژیک برخــورد ،امــا
توانســت بــا اتخــاذ راهکارهــای مناســب و موثــر ،دایــره
فعالیــت خــود را گســترش قابــل توجهــی دهــد.
یکــی از ایــن اقدامــات ،ورود امــاک و مســتغالت بــه بورس
کاال بــود کــه معامــات آن بــا وجــود تمــام کشوقوسهــا
از روز  ۲۹مــرداد  ۹۹بــر تابلــوی امــاک و مســتغالت بــورس
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کاالی ایــران آغــاز شــد .نخســتین عرضــه متعلــق به شــرکت

در اســفند مــاه قطــار توســعه بــورس کاال ســرعت گرفــت .در

عمــران شــهر جدیــد پردیــس بــود کــه ایــن شــرکت ،یــک

دومیــن روز از آخریــن مــاه ســال  ،۹۹معامــات بــه شــیوه

بــاب واحــد تجــاری را بــا قیمــت پایــه  ۱۰میلیــارد و ۶۳۹

مناقصــه بــا همــکاری شــرکت توانیــر و بــورس کاال و در

میلیــون ریــال بــه فــروش رســاند.

پــی درخواســت خریــد  ۳هــزار عــدد کنتــور بــرق از ســوی
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شــرکت توزیــع نیــروی بــرق منطقــه اســتان آذربایجــان غربــی

فروردیــن مــاه امســال آغــاز شــد.

کلیــد خــورد.

در روز  ۱۰خــرداد مــاه نیــز پــس از کشوقوسهــای

چهــار روز بعــد امضــای تفاهمنامــه همــکاری میــان مرکــز

فــراوان یــک بــار دیگــر تجربــه عرضــه ســیمان در بــورس

توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صمــت و بــورس کاالی

کاال عملیاتــی شــد و  ۹واحــد تولیــدی بزرگتریــن هلدینــگ

ایــران در راســتای تســهیل تبــادل الکترونیکــی اطالعــات و

تولیــدی ســیمان روی تابلــو رفــت و تجربــه موفقــی داشــت.

توســعه بهکارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانههای

محصولــی کــه طــی ســالهای گذشــته بــه دلیــل

بــورس کاال ،امضــای دیجیتــال هــم وارد تــاالر نقــرهای شــد.

قیمتگــذاری دســتوری بــا مشــکالت فراوانــی روبـهرو شــده

در روز  ۱۳اســفند نیــز تفاهمنامــه معاملــه حوالــه حملونقــل

اســت و فعــاالن ایــن صنعــت امیــد دارنــد بــر اســاس مــاده

بــا بهرهگیــری از ظرفیــت اوراق حــق امتیــاز در بــورس کاال

 ۱۸قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد مصــوب

بــا همــکاری راهآهــن ایــران امضــا شــد .بــر ایــن اســاس،

ســال  ۸۴کــه دولــت را مکلــف کــرده کاالی پذیرفتهشــده

تولیدکننــدگان حوزههــای مختلــف شــامل صنایــع فــوالد،

در بــورس را از نظــام قیمتگــذاری خــارج کنــد؛ ســیمان

پتروشــیمی و ســنگ آهــن کــه در بــورس کاالی ایــران حضــور

از قیــد دســتور خــارج شــود و بــر پایــه ابزارهــای رقابتــی

دارنــد میتواننــد همزمــان بــا انجــام معامــات کاالهایشــان،

خریــد و فــروش شــود .البتــه نماینــدگان مجلــس نیــز در

حوالههــای حملونقــل را نیــز خریــداری کننــد تــا بــا بهتریــن

حــال پیگیــری طرحــی بــرای عرضــه خــودرو در بــورس کاال

قیمــت قــادر بــه حملونقــل کاالی خــود باشــند.

هســتند .اقدامــی کــه یــک بــار بــا عرضــه خــودرو ســراتو
تجربــه شــده بــود و اکنــون قانونگــذاران بــرای ســاماندهی
بــازار خــودرو دوبــاره بــه فکــر اســتفاده از ابزارهــای بــورس
کاال افتادهانــد کــه در صــورت تصویــب و نهایــی شــدن در
ســال جــاری شــاهد بورســی شــدن کامــل خــودرو خواهیــم
بــود.در اوایــل خــرداد یکــی از پروندههــای قدیمــی در بــازار
آتــی بــورس کاال بازگشــایی شــد ،یعنــی ورود ارز بــه ایــن
بــازار کــه ســالها قبــل بحــث آن جــدی شــد ،امــا بــه
دلیــل مخالفــت بانــک مرکــزی بــه ســرانجام نرســید .امــا
اکنــون مرکــز پژوهشــی بانــک مرکــزی در گزارشــی جدیــد

چهارمیــن رخــداد مهــم در اســفند مــاه در روز هفدهــم ایــن ماه

اعــام کــرده کــه بســترهای راهانــدازی قراردادهــای آتــی ارز

بــا افتتــاح تــاالر حــراج باز بــا عرضــه  ۲۵۰هــزار تن ســنگ آهن

در بســتر بــورس کاالی ایــران فراهــم شــده اســت .بنابرایــن

کلوخــه و  ۵۰هــزار تــن ســنگ آهــن دانهبنــدی رقــم خــورد

در صورتــی کــه نهادهــای ذیربــط در ایــن زمینــه مصمــم

تــا زنجیــره محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال تکمیــل شــود.

باشــند ،میتــوان امیــد داشــت کــه ارز هــم بــه کاالهــای

در همیــن روز در قراردادهــای آتــی پنجمیــن تحــول اســفند

متنــوع بــورس کاال بپیونــدد.

مــاه عملیاتــی شــد .بدیــن ترتیــب در  ۱۷اســفند ،بــا راهانــدازی
قــرارداد آتــی نقــره ایــن محصــول روی تابلــوی بــازار آتــی
بــورس کاال رفــت تا نقــره در همســایگی زعفــران ،پســته و زیره

دادوستد  ۱۸۴کاال در بازار فیزیکی بورس کاال

قرار گیرد.
تداوم توسعه در ۱۴۰۰
بعــد از ســال طالیــی  ۱۳۹۹بــرای توســعه بــورس کاال ،ایــن
مســیر در ســال جــاری نیــز ادامــه داشــته اســت .در همیــن
فروردیــن امســال بــا ورود برنــج بــه بــورس کاال ،محصــول
جدیــدی طبــق اســتاندارد در انبارهــا پذیــرش شــد .بدیــن
ترتیــب برنــج نیــز بــه عنــوان یــک دارایــی پایــه جدیــد بــه

بــا رســیدن تدریجــی قافلــه کاالهــای مختلــف بــه رینگهــای

ایــن بــازار اضافــه و معامــات آن نیــز در ایــن بــازار از ۱۴

مختلــف بــورس کاال هماکنــون  ۱۸۴کاال در زیرگــروه فرعــی و
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 ۵۴زیرگــروه اصلــی در تــاالر نقــرهای پذیــرش شــده اســت.

در ســال گذشــته بــازار محصــوالت کشــاورزی نیــز بــا معامله

همچنیــن در بــازار فیزیکــی تــاالر صنعتــی و معدنــی کــه

 ۶۸۴تــن محصــول ،ارزش  ۶۴۹میلیــارد تومانــی را بــه ثبــت

محصوالتــی ماننــد فــوالد ،آلومینیــوم ،مــس ،روی ،ســرب،

رســاند تــا علیرغــم کاهــش حجــم معامــات ،شــاهد رشــد

فلــزات گرانبهــا و صنعتــی و معدنــی را شــامل میشــود

چشــمگیر ارزش معامــات ســال  ۹۹باشــیم .در ســالی کــه

دارای  ۲۴زیرگــروه اصلــی و  ۵۱زیرگــروه فرعــی اســت کــه

گذشــت معاملهگــران  ۷۴تــن زعفــران و  ۶۱۰تــن خرمــا را

انــواع مقاطــع ،شــمش و  ...را در بــر میگیــرد.

در تــاالر محصــوالت کشــاورزی مــورد دادوســتد قــرار دادنــد.
در تــاالر کاال و اوراق مبتنــی بــر بــازار مشــتقه نیــز جمــع
کاالهــا بــه  ۲۶مــورد میرســد .ایــن بــازار نیــز شــاهد
معاملــه  ۱۳میلیــون و  ۷۶۱هــزار و  ۸۸۵قــرارداد آتــی و
اختیــار معاملــه بــه ارزشــی حــدود  ۱۹هــزار و  ۵۶۲میلیــارد
ناموت بــود.
بــازار ابزارهــای مالــی بــورس کاالی ایــران نیــز در حالــی بالــغ
بــر یــک میلیــارد و  ۷۴۵میلیــون و  ۶۶۴هــزار قرارداد شــامل
اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ،گواهــی ســپرده کاالیــی و
واحدهــای صندوقهــای ســرمایهگذاری دســت بــه دســت

در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بیــش از  ۱۳میلیــون

شــد کــه ارزشــی بیــش از  ۱۸هــزار و  ۷۲۲میلیــارد ناموت را

و  ۷۳۸هــزار تــن کاال بــه ارزشــی بالــغ بــر  ۱۶۶هــزار میلیــارد

در پــی داشــت .در ایــن تــاالر حجــم و ارزش معامــات بــه

ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه نســبت بــه ســال

ترتیــب  ۹۰و  ۱۸۷درصــد رشــد را تجربــه کــرد.

پیــش از آن بــه ترتیــب رشــد  ۴۲و  ۱۷۱درصــدی را در حجــم
و ارزش معامــات داشــت.
در ایــن تــاالر حــدود  ۹/۸میلیــون تــن کاال بــه صــورت
ســلف ۲۷۹ ،هــزار تــن کاال در قالــب قــرارداد نســیه و ۳/۶
میلیــون تــن کاال بــه صــورت نقــدی فروختــه شــد کــه در
ایــن بیــن حجــم معامــات ســلف و نقــدی بــا افزایــش
 ۲۹/۷و  ۱۰۷/۸درصــدی همــراه بــود کــه عمــده ایــن حجــم
و ارزش مربــوط بــه معامــات فــوالد بــوده اســت.
در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی نیــز
 ۹زیرگــروه اصلــی و  ۵۶زیرگــروه فرعــی مشــاهده میشــود.
عملکــرد ایــن تــاالر در ســال گذشــته حاکــی از دادوســتد ۵

در بــازار فرعــی بــورس کاال تعــداد کاالهــا در زیرگــروه

میلیــون و  ۱۴۱هــزار و  ۵۵۰تــن محصــول بــه ارزش  ۸۳هــزار

اصلــی  ۸مــورد و در زیرگــروه فرعــی  ۵۶مــورد اســت .در

و  ۳۷۷میلیــارد ناموت اســت کــه نســبت بــه ســال  ۹۸رشــد

ســال گذشــته ۱۲۲ ،هــزار و  ۹۷۳تــن کاال در بــازار فرعــی

 ۱۱و  ۹۶درصــدی بــه ترتیــب در حجــم و ارزش معامــات در

معاملــه شــد کــه ارزش ایــن معامــات بــه رقمــی بیــش

بــازار محصــوالت پتروشــیمی داشــته اســت.

از  ۹۲۶میلیــارد ناموت رســید .بــه ایــن ترتیــب ،رشــد ۳۳

در بخــش محصــوالت فرآوردههــای نفتــی نیــز  ۱۴میلیــون

و  ۹۵درصــدی حجــم و ارزش معامــات بــازار فرعــی از

و  ۳۸۷هــزار و  ۳۷۱تــن کاال معاملــه شــد کــه رشــد ۲۰/۵

دیگــر رکوردهــای ثبتشــده در بــورس کاال اســت.به ایــن

درصــدی نســبت بــه ســال  ۹۸بــرای ایــن معامــات بــه

ترتیــب هرچنــد همچنــان ظرفیتهــای بســیاری بــرای

ثبــت رســید .ارزش معامــات نیــز بــا  ۸۳درصــد افزایــش

پذیــرش کاالهــای جدیــد در بــورس کاالی ایــران وجــود

بــه رقــم  ۶۰هــزار و  ۷۲۸میلیــارد ناموت بالــغ شــد .همچنیــن

دارد ،امــا محصــوالت متنوعــی کــه در بخشهــای

در تــاالر محصــوالت کشــاورزی دامنــه وســیعی از محصوالت

مختلــف وارد ایــن بــورس شــدهاند نشــانهنده ســهم

دیــده میشــود .در ایــن تــاالر  ۲۱زیرگــروه اصلــی و ۷۶

و نقــش بــورس کاال در بــازار کاالیــی و اقتصــاد ملــی

زیرگــروه فرعــی وجــود دارد.

ایــران اســت.
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رقــم  ۳۱۲هــزار و  ۶۳۵میلیــارد ناموت نزدیــک شــد.
از کل کاالهــای معاملــه شــده در بــازار فیزیکــی بــورس کاالی
ایــران نزدیــک بــه  ۱۲/۷میلیــون تــن کاال بــه صــورت ســلف
فروختــه شــد و حــدود دو میلیــون تــن کاال نیــز بــه صــورت
نســیه مــورد معاملــه قــرار گرفــت و مابقــی یعنــی بیــش از
 ۱۸/۶میلیــون تــن کاال نیــز بــه صــورت نقــدی خریــداری شــد
و در ایــن بیــن ،حجــم معامــات نســیه رشــد  ۲۲۵درصــدی
را نســبت بــه دوره پیــش از آن تجربــه کــرد .امــا رکوردزنــی
بــورس کاال محــدود بــه ســال گذشــته نمانــد و در دومیــن مــاه
از ســال جــاری رکــورد تاریخــی ارزش معامــات ماهانــه بــورس
کاال شکســته شــد.
طــی اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ۲ ،میلیــون و  ۹۲۵هــزار
تــن انــواع کاال بــه ارزش بیــش از  ۴۰۶هــزار میلیــارد ریــال

هرچنــد تعــداد محصوالتــی کــه وارد تاالرهــای مختلــف بورس

در بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایــران مــورد دادوســتد قــرار

کاال شــده ،زیــاد اســت امــا حجــم و ارزش معامــات آنهاســت

گرفــت کــه نســبت بــه فرودیــن مــاه بــه ترتیــب رشــد  ۶و

کــه کارایــی بــورس کاال را تاییــد میکنــد .بــر همیــن اســاس

 ۱۶درصــدی را در حجــم و ارزش معامــات دارد .رویــداد مهــم

نگاهــی بــه آمــار معامــات بــورس کاال در ســال گذشــته حاکــی

در ایــن حــوزه ،ثبــت رکــورد جدیــد  ۴۰۰هــزار میلیــارد ریالــی

از ثبــت رکوردهــای جدیــدی در تاریــخ ایــن شــرکت اســت .در

ارزش معامــات ماهانــه بــوده کــه در تاریــخ معامــات بــورس

همیــن راســتا پیشبینیهــا نشــان میدهــد کــه در آینــده

کاال رقمــی بیســابقه اســت.

ارزش معامــات بــورس کاال یــک چهــارم تولیــد ناخالــص
داخلــی کشــور را شــامل شــود .امیرحمــزه مالمیــر ،عضــو
هیاتمدیــره بــورس کاال بــا ترســیم چشــماندازی روشــن
طــی ســالهای آینــده ،پیشبینــی کــرد طــی ســالهای
آینــده ارزش معامــات ایــن بــورس حداقــل تــا  ۲۵درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد.
مــرور معامــات ســال  ۹۹بــورس کاال نشــان میدهــد کــه
جــدای از ثبــت رکوردهــای جدیــد در حجــم و ارزش معامــات
بــه تفکیــک محصــوالت مختلــف ۸ ،رکــورد اصلــی در بــازار
فیزیکــی بــه ثبــت رســیده اســت؛ طــی ســال گذشــته رکــورد
تاریخــی حجــم و ارزش معامــات بــازار فیزیکــی ،حجــم و
ارزش معامــات محصــوالت صنعتــی ،حجــم و ارزش معامــات
پتروشــیمی و حجــم و ارزش معامــات فرآوردههــای نفتــی
همگــی شکســته شــد .همچنیــن عــاوه بــر رشــد بســیاری
از متغیرهــا ،رکــورد تاریخــی ارزش معامــات گواهــی ســپرده
کاالیــی و ارزش معامــات صندوقهــای ســرمایهگذاری
کاالیــی در ســال گذشــته نیــز جابهجــا شــد .در ســال ۱۳۹۹
ارزش معامــات بــورس کاال بــه رقــم  ۳۵۰هــزار و  ۹۲۷میلیــارد
ناموت رســید کــه  ۱۰۸درصــد بیشــتر از ســال  ۱۳۹۸اســت.
در ســال گذشــته ،در بــازار فیزیکــی بــورس کاال بیــش از ۳۳
میلیــون و  ۳۹۰هــزار تــن انــواع کاال دادوســتد شــد کــه ایــن
حجــم نســبت بــه ســال  ۹۸بــا رشــد  ۲۷درصــدی همــراه بــود.
ارزش معامــات در ایــن بــازار نیــز بــا افزایــش  ۱۲۷درصــدی به
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ضربه مرگبار دستکاری در عرضه و تقاضا
جعفری طهرانی :اغلب تصمیمات دولتی اعتماد فعاالن بازار را کاهش میدهد

علـی افالکـی /تعییـن قیمتهـای دسـتوری در بـورس اگرچـه به عنـوان یک چالـش در بـورس کاال قابل طرح اسـت اما آنچه
بـه عقیـده کیـوان جعفری طهرانی مهمتر از قیمتهای دسـتوری محسـوب میشـود؛ دسـتکاری در عرضه و تقاضاسـت .کیوان
جعفـری طهرانـی ،تحلیلگـر ارشـد بـازار بینالمللـی فوالد و سـنگ آهن معتقد اسـت :دسـتکاری در ایـن عرضه و تقاضا بسـیار
خطرنـاک اسـت و سـبب میشـود اعتمـاد مردم به بازار کم شـود .بـه همین دلیل او توصیـه میکند بـورس کاال زمانهای مناسـبی را برای
عرضه کاالها در نظر بگیرد .او همچنین سیاستهای مقطعی در بازار را موجب زیان اقتصاد و از بین رفتن اعتماد عمومی میداند.
بــورس کاال بــه عنــوان بــازاری شــفاف کــه تابــع نظــام عرضــه

و تقاضاســت در ســالهای گذشــته تــا چــه انــدازه تحــت فشــار

سیاسـتهای دســتوری دولــت قــرار گرفتــه اســت؟

بیشــتر از تقاضــا باشــد و قیمتهــا حتــی بــه آن عــدد مــورد
نظــر کــف قیمــت هــم نرســد .گاهــی اوقــات امــا تقاضــا بســیار

زیــاد اســت و اصطالحــا بــازار تشــنه اســت امــا عــدد عرضــه و

دســتورالعملهایی کــه در گذشــته توســط وزارت صمــت بابــت

تنــاژ آن از میــزان تقاضاشــده پایینتــر اســت؛ در ایــن مواقــع

بــوده اســت؛ هــم محدودکننــده صــادرات بــوده و هــم بــه عنوان

قیمتــی میرســد .هــر دو ایــن اتفاقــات باعــث بــر هــم خــوردن

ایــن مســاله بســیار مهــم اســت کــه دولــت بخشــنامهای را

دارد میــزان عرضــه و تقاضــای صــورت گرفتــه اســت .بنابرایــن

عرضــه کاالیــی در بــورس تعییــن میشــد ،بهشــدت تاثیرگــذار

یــک ابــزار محدودکننــده عرضــه در بــورس کاال عمــل کرده اســت.
تصویــب و ابــاغ کنــد کــه بتوانــد از هــر دو بخش حمایــت کند.

یعنــی هــم از عرضههــای بورســی حمایــت شــود تــا قیمــت بــه
صــورت واقعــی کشــف و فروختــه شــود و هــم بخــش صــادرات

را پشــتیبانی کنــد.

قیمتهــا بــه صــورت هیجانــی افزایــش مییابــد و بــه ســقف

نظــم بــازار میشــود .بنابرایــن آنچــه بیــش از همــه اهمیــت

دســتکاری در عرضــه و تقاضــا بســیار خطرنــاک اســت و ســبب
میشــود اعتمــاد مــردم بــه بــازار کــم شــود ،همانطــور کــه در

مــورد بــورس اوراق بهــادار اتفــاق افتــاد.

توصیـهام بــه فعــاالن بــازار ایــن اســت کــه زمانهــای درســتی را

بخشــنامه جدیــد وزارت صمــت از ایــن منظــر عملــی ،اجرایــی و

بــرای عرضــه در نظــر بگیرنــد .بــه طــور مثــال وقتــی  ۵۰هــزار تن

پــس از دو بــار عرضــه ،در صورتــی کــه متقاضــی درخواســت

تــن انجــام شــود .زیــرا باعــث میشــود حتــی  ۵۰هــزار تــن

صحیــح اســت .در ایــن بخشــنامه تاکیــد شــده کــه هــر کاالیــی

خریــد آن را نداشــته باشــد میتوانــد صــادر شــود و دیگــر نیــازی

بــه تیــک صادراتــی و امضــای طالیــی نیســت.

اینکــه گاهــی اوقــات بــرای کاالهایــی ســقف قیمــت یــا

تقاضــا بــرای گندلــه وجــود دارد نبایــد عرضــه بــرای یکصــد هــزار
گندلــه مــورد تقاضــا بــه پایــه قیمــت اعالمشــده هــم نرســد.

محصــوالت فلــزی چــه مقــدار تحــت تاثیــر ایــن نظامــات

دســتوری قــرار گرفتــه و بــازار آنهــا چــه انــدازه متالطــم شــده

قیمتهــای پایــه پاییــن تعییــن میشــود چــه تبعاتــی

اســت؟

در اغلــب بورسهــای کاالیــی یــک ســقف یــا یــک کــف تعییــن

چیــن هــم بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده و مصرفکننــده

کــه قیمتهــا از یــک حــدی باالتــر نــرود و کــف قیمــت بــرای

دارد و بهشــدت در بــازار تاثیرگــذار اســت .طبیعتــا مــا بــه

شــروع شــود .مســاله اینجاســت کــه بــازار بایــد بــا یــک عرضــه

طــوری کــه اغلــب مواقــع شــاهد تفــاوت قیمتهــای جهانــی

بــه ایــن صــورت اســت کــه مطابــق بــا تقاضــای موجــود ،عرضــه

قــرار میدهــد ،سیاســتگذاریهای مقطعــی اســت .تجربــه

میتوانــد بــر بــازار داشــته باشــد؟

میشــود .ســقف قیمــت بــه ایــن منظــور تعییــن میشــود
ایــن تعییــن میشــود کــه رقابــت قیمتــی از یــک نــرخ پایــه

و تقاضــای درســت بــه تعــادل برســد .عرضــه و تقاضــای درســت

هــم صــورت گیــرد .در واقــع معتقــدم بیشــتر از آنکــه تعییــن
کــف و ســقف قیمــت موثــر باشــد ،میــزان عرضــه و تقاضــا

تاثیرگــذار اســت.

یعنــی وقتــی در بــازاری کــه کشــش وجــود نــدارد عرضــه مــازاد
انجــام دهیــم .ایــن مــازاد عرضــه ســبب میشــود کــه عرضــه
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بــازار محصــوالت فلــزی بهشــدت تابــع بــازار جهانــی اســت.
محصــوالت فلــزی نقــش تعیینکننــدهای در تعییــن قیمتهــا

دلیــل تحریمهــا بــه بــورس کاالی جهانــی وصــل نیســتیم بــه

و داخلــی هستیم.مســالهای کــه بــازار مــا را تحــت تاثیــر زیــادی

ثابــت کــرده اگــر برنامهریزیهــا در ســه بــازه زمانــی کالن

کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت در نظــر گرفتــه نشــود،

زیــان بســیار زیــادی بــرای اقتصــاد بــه همــراه خواهــد داشــت.
متاســفانه ،بســیاری از تصمیمــات دولتــی اعتمــاد فعــاالن بــازار را

کاهش میدهد.
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عملکرد بزرگترین بورس کاال در ژاپن
بررسی فرآیند قراردادها و کاالهایی که در بورس کاالی توکیو عرضه میشوند

هـدا عربشـاهی /بـورس کاالی توکیـو ( )TOCOMبزرگتریـن بـورس در نـوع خودش در ژاپن اسـت .مأموریت این شـرکت
تسـهیل در تجارت کاالهایی اسـت که براسـاس «قانون مشـتقات کاال» ( )Commodity Derivatives Actتنظیم شـدهاند.
وظیفـه ایـن قانـون ،تنظیم مقـررات کسـبوکارهای حـول کاالهای داخلی اسـت .بـورس کاالی توکیـو زیرمجموعـه «گروه
بـورس ژاپـن» ( )JPXاسـت و قراردادهـای آتـی و معامالت اختیار طیف وسـیعی از کاالهای بازار انرژی را عرضـه میکند .بورس کاالی
توکیـو ( )TOCOMنوعـی شـرکت سـهامی انتفاعی اسـت که گروه بورس ژاپـن آن را در اکتبـر  2019خرید و از آنپس ،بهعنوان شـرکت
تابعـه کاملا متعلـق بـه ایـن گـروه فعالیـت میکنـد و بازارهـای الکترونیکـی را بـرای قراردادهـای آتـی و معاملات اختیـار مجموعه
گسـتردهای از کاالهـا بهویـژه در بـازار انـرژی ،مواد اولیه و منابـع طبیعی اداره میکند .گـروه بورس ژاپن در جـوالی  2020تصمیم گرفت
معاملات آتـی و قرادادهـای اختیار مربـوط به فلزات گرانبها و محصوالت کشـاورزی را از بـورس کاالی توکیو به بـورس اوزاکا (،)OSE
یکـی دیگـر از بورسهـای تابعـه خودش انتقال دهد که این اقدام با ادغام شـرکت تسـویه وجـوه اوراق بهادار ژاپن ( )JSCCو شـرکت
تسویه وجوه کاالی ژاپن ( )JCCHهمزمان شد.

چه کاالهایی در بورس کاالی توکیو معامله میشود؟

اختیــار بــرای تجــارت طــا (در ســه شــکل اســتاندارد،

در آغــاز و پـساز تشــکیل بــورس کاالی توکیــو کــه در ســال

مینــی و نوردشــده) ،نقــره ،پالتیــن (در دو شــکل اســتاندارد

 1984از ادغــام بــورس نســاجی توکیــو ،بــورس الســتیک

و مینــی) ،پاالدیــوم ،نفــت خــام ،بنزیــن ،نفــت ســفید،

توکیــو و بــورس طــای توکیــو رخ داد ایــن بــورس روی

الســتیک طبیعــی ،دانههــای ســویا ،ذرت و آزوکــی (لوبیــای

عرضــه معامــات در بازارهــای الســتیک ،طــا ،نقــره و

قرمــز) عرضــه میشــد و بهخصــوص ،در اینســال ،حجــم

پالتیــن متمرکــز شــد .بیـشاز دو دهــه بعــد ،در دهــه ،1990

معامــات کاالهــای طــا ،نفــت خــام ،پالتیــن و الســتیک در

پاالدیــوم ،آلومینیــوم ،بنزیــن و نفــت ســفید هــم فهرســت

ایــن بــورس بــه باالتریــن میــزان خــودش رســید .امــا بعــد

معامــات ایــن بــورس افــزوده شــد.

از جــوالی  2020تاکنــون ،ایــن بــورس بــه ســرمایهگذاران

بهتدریــج و تــا جــوالی  2020ایــن بــورس بازارهــای فلــزات

قراردادهــای آتــی و معامــات اختیــار را در بــازار انــرژی،

گرانبهــا ،نفــت ،الســتیک و کاالهــای نــرم کشــاورزی را اداره

نفــت ســفید ،نفــت گاز ،بنزیــن و نفــت خــام و بــرق عرضــه

میکــرد و درایــن بــورس قراردادهــای آتــی و معامــات

میکنــد.
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ایــن بــورس در ســال  1984از ادغــام بــورس نســاجی
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اســت و ازایــنرو ،میتوانــد امــکان دسترســی مســتقیم بــه
بــازار را بــرای فعــاالن در بازارهــای ایاالتمتحــده ،ســنگاپور،
دبــی و هنگکنــگ فراهــم کنــد.
اعضــای بــورس کاالی توکیــو بــه چنــد دســته تقســیم

میشــو ند ؟

توکیــو ،بــورس الســتیک توکیــو و بــورس طــای توکیو

عضــو کارگــزار -اعضــای کارگــزار قادرنــد معامــات اختصاصــی

تشــکیل شــد

و معامــات مشــتری را در بــازار آتــی کاال کــه بــورس کاالی

بــورس کاالی توکیــو درحــال حاضــر ،قراردادهــای آتــی

توکیــو عرضــه میکنــد انجــام دهنــد .تعرفــه ماهانــه عضویــت

و معامــات اختیــار را بــرای نفــت خــام ،بنزیــن ،نفــت
گاز و بــرق عرضــه میکنــد
ایــن بــورس روزهــای دوشــنبه تــا جمعــه در دو نوبــت
صبــح و عصــر بــا یــک زمــان اســتراحت بیــن آنهــا
فعالیــت میکنــد

در ایــن بخــش 60هــزار یــن ژاپــن بــرای هــر قســمت بــازار
اســت .عضــو تجــارت -اعضــای تجــارت قادرنــد معامــات
اختصاصــی در بــازار آتــی کاال را کــه  TOCOMارائــه میدهــد،
انجــام دهنــد .تعرفــه ماهانــه عضویــت در ایــن بخــش 50هزار
یــن ژاپــن بــرای هــر قســمت بــازار اســت.
عضــو کارگــزار از راه دور -اعضــای کارگــزار از راه دور هیــچ دفتــری
در ژاپــن ندارنــد و قادرنــد معامــات اختصاصــی و معامــات

اعضای بورس کاالی توکیو
بــورس کاالی توکیــو از ســامانه معامــات الکترونیکــی بهرهمنــد
اســت .ایــن بــورس ،نخســتینبار در آوریــل  1991معامــات
مــداوم را روی یــک ســامانه الکترونیکــی عامــل مجــاز دانســت
و بهدلیــل اســتقبال از ایــن ســامانه ،در ژانویــه  ،2003بســتر
پیشــرفته معامــات الکترونیکــی نســل دوم را معرفــی کــرد.
نســخههای نســلهای ســوم و چهــارم ایــن ســامانه
بهترتیــب در ســالهای  2009و  2013عرضــه شــدTOCOM .
چنــد ســطح عضویــت را بســته بــه نــوع کســبوکاری کــه
هریــک از اعضــا انجــام میدهنــد ،ارائــه میدهــد .شــرط
اصلــی عضویــت در بــورس کاالی توکیــو ایــن اســت کــه
متقاضیــان پیـشاز هرچیــز بایــد عضــو شــرکت تســویه وجوه
کاالی ژاپــن ( )JCCHباشــند تــا بتواننــد بــرای عضویــت در
نظــر گرفتــه شــوند.
اعضــای ایــن بــورس ،اپراتورهــای تجــارت مشــتقات کاال در
داخــل ،بازرگانــان ،اپراتورهــای تجــارت مشــتقات کاال در خــارج،
اپراتورهــای تجــارت مشــتقات کاالی فرابــورس ،اپراتورهــای
شــیوه بازاریابــی ( CTAدعــوت بــه عمــل) ،موسســات بازرگانــی
اختصاصــی و موسســات مالــی ثبتشــده را شــامل میشــود.
بــرای عضویــت ،متقاضیــان بایــد در بررســی کســب صالحیــت
ایــن بــورس امتیــاز الزم را بهدســت آورنــد و پــساز کســب
صالحیــت میتواننــد مســتقیما وارد بــورس کاالی توکیــو
شــوند .نکتــه مثبــت در ایــن عضوگیــری ایــن اســت کــه
اعضــای بــورس کاالی توکیــو نیــاز ندارنــد کــه حتمــا در ژاپــن
دفتــر داشــته باشــند .ایــن بــورس دارای تاییدیــه نظارتــی

مشــتری خــارج از کشــور را در بــازار آتــی کاال کــه TOCOM
ارائــه میدهــد ،انجــام دهنــد .تعرفــه ماهانــه عضویــت در
ایــن بخــش 50هــزار 50،000پــن ژاپــن بــرای هــر قســمت بــازار
اســت.
عضــو تجــارت از راه دور -اعضــای تجــارت از راه دور هیــچ
دفتــری در ژاپــن ندارنــد و قادرنــد معامــات اختصاصــی در
بــازار آتــی کاال را کــه  TOCOMارائــه میدهــد انجــام دهنــد.
تعرفــه ماهانــه عضویــت در ایــن بخــش 50هــزار یــن ژاپــن
بــرای هــر قســمت بــازار اســت.

گروه بورس ژاپن چیست؟

-------------------------ـروه بــورس ژاپــن ( )JPXاز ترکیــب تجــاری میــان
گـ :2
باکس
گــروه بــورس اوراق بهــادار توکیــو و بــورس اوراق بهادار
اوزاکا در اول ژانویــه  2013تاســیس شــد .ایــن گــروه در
اول اکتبــر  2019باهــدف توســعه کســبوکار خــودش
در بــازار معامــات مشــتقات کاال ،بــورس کاالی توکیــو
را خریــد JPX .بازارهــای ابزارهــای مالــی بــورس
را اداره میکنــد و محیطهــای معتبــری را بــرای
خریــد و فــروش اوراق بهــادار و ابزارهــای مشــتقات
در اختیــار کاربــران بــازار قــرار دهــد .عالوهبــر تأمیــن
زیرســاختهای بــازار و دادههــای بــازارJPX ،
خدمــات تســویه حســاب و تســویه وجــوه را هــم
ارائــه میدهــد و بــرای حفــظ یکپارچگــی بازارهــا بــر
عملکــرد معامــات نظــارت میکنــد.
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  بورس کاالی توکیو چگونه تنظیم میشود؟

کارگــروه خودتنظیمــی ( )SRCبایــد در وهــل اول از مدیــران

 TOCOMبــر تنظیــم مبــادالت نظــارت دارد و در ایــن ِســمت،

خار جســازمانی تشــکیل شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن

بهعنــوان یــک ســازمان خودتنظیمــی ( )SROعمــل میکنــد.

کارگــروه مســتقل از معامــات ،تســویه وجوه و ســایر عملیــات بورس

قانــون ابزارهــای مالــی و مبادالتــی در ژاپــن ،نــوع فرآینــد

اســت .قــدرت اختیــارات کارگــروه خودتنظیمــی بــورس کاالی توکیــو

خودتنظیمــی و تشــکیل کارگــروه خودتنظیمــی را تعییــن میکنــد.

دربــاره موضوعاتــی در ســه حــوزه براســاس جــدول زیــر اســت:

شرح

عملکردهای تنظیم

دوره بررسی صالحیت اعضای جدید حدود سهماه بهطول میانجامد و براساس فرآیند زیر انجام میشود:
بررسی صالحیت اعضا

 TOCOMمشاورههای الزم را عرضه میکند و شرایط الزم را برای عضو احتمالی توضیح میدهد
بورس فرم عضویت را در اختیار متقاضی قرار میدهد
متقاضی درخواست عضویت را تکمیل میکند و کارگروه خودتنظیمی آن را بررسی و تایید میکند
متقاضی هزینه ثبتنام را پرداخت میکند
بورس قرارداد عضویت را منعقد میکند
سپردههای اعضا وجوه را تضمین میکنند

اعمال تحریم علیه اعضا

اگر بورس مشکوک شود که عضو از ظوابط و مقررات یا قوانین مربوط به بورس تخطی کرده است ،کارگروه
خودتنظیمی تصمیم میگیرد تحریمهای ویژهای را علیه آن عضو اعمال کند .این کار براساس فرآیند زیر
انجام میشود:
بهنظر میرسد موردی تحت معامالت ناعادالنه یا تخلفات دیگری در بورس انجام شده است
کارگروه خودتنظیمی پیشاز هرچیز در اینخصوص تحقیق میکند ،سپس فرصتی را در اختیار عضو قرار
میدهد تا درخصوص موضوع تحقیق توضیح دهد
کارگروه خودتنظیمی نوع تحریم و مجازات و دالیل آن را اعالم میکند و سپس آن را اعمال میکند

بررسی معامالت و

 TOCOMبر کلیه معامالت انجامشده در بازارهای بورس نظارت دارد و وضعیت معامالت و روند قیمتها را

شیوههای تجارت

بررسی میکند تا اقدامات تجاری ناعادالنه ازجمله دستکاری در بازار را تشخیص دهد

68

>شماره  > 29خرداد1400

بورس های جهانی
www.i me.c o.i r

  نیازهای مارجین در بورس کاالی توکیو

>شماره  > 29خرداد1400

بهــره میگیــرد SPAN .یــا «تحلیــل استانداردشــده دارایــی

شــرکت تســویه وجــوه ژاپــن ( )JCCHقوانینــی را درخصــوص

درمواجهــه بــا ریســک» اســت و بنابرایــن ،مارجیــن SPAN

نیازهــای مارجیــن بــرای مشــتریان  TOCOMوضــع میکنــد.

براســاس دارایــی نســبت بــه ریســک محاســبه میشــود .یــک

از ســال  JCCH ،2011اســتفاده از مــدل اختصاصــی مارجیــن

ســامانه پیشــرو کــه برپایــه مجموعـهای پیچیــده از الگوریتمهــا

 SPANرا کــه ازســوی در بــورس کاالی شــیکاگو ()CME

اســت بــا انجــام ارزیابیهــا جهانــی (مجمــوع داراییهــا)

توســعه یافتــه اســت اجــرا میکنــد .ایــن مــدل بــرای تعییــن

ریســک یــکروزه بــرای حســاب بازرگانــان را بررســی و ســپس

نیازهــای مارجیــن ،از نوســانات تاریخــی و نوســانات قیمــت

نیازهــای مارجیــن را تعییــن میکنــد.

 TOCOMکدامیک از دادههای بازار را در دسترس قرار میدهد؟
بــورس کاالی توکیــو انــواع مختلفــی از دادههــای بــازار و اخبــار مرتبــط بــا آنهــا را در اختیــار مشــتریانش قــرار میدهــد کــه ازجملــه
آنهــا میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
قیمت محصوالت بهصورت مجزا
قیمــت تمــام محصــوالت براســاس تاریــخ معاملــه -دادههــای تاریخــی تــا پنــج روز قبــل ،مربــوط بــه قیمــت تمــام محصوالتــی کــه
در فهرســت معامــات آمدهانــد عرضــه میشــود
قیمــت تمــام محصــوالت براســاس هــر بخــش -دادههــای تاریخــی مربــوط بــه قیمــت هــر محصــول از پنــج روز قبــل کــه در
بخشهــای روز یــا عصــر ســازماندهی شــدهاند عرضــه میشــود
بازار گسترده (تقویم) -دادههای معامالت براساس ماه انقضای قراردادهای آتی
قیمت دورهای کلیه محصوالت براساس تاریخ معامالت (معامالت آتی)
حجم معامالت و سود باز -شامل هر کاال و ماه انقضا
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فراز و فرود بورس
سرزمین آفتاب تابان
مرور روند تاریخی بورس کاالی توکیو

هـدا عربشـاهی /بـورس کاالی توکیـو که با نام اختصاری  TOCOMهم شـناخته میشـود،
بزرگترین بورس کاالی آتی در ژاپن و یکی از ارزشـمندترین آنها در آسـیا اسـتTOCOM .
تـا یکسـال قبـل ،بازارهـای الکترونیکی فلـزات گرانبهـا ،روغن ،السـتیک و کاالهـای نرم را
اداره میکـرد و معاملات آتـی و قراردادهـای اختیار را بـرای فلزات گرانبهایی چون طلا ،نقره ،پالتین
و پاالدیـوم بـرای انـرژی شـامل نفـت خـام ،بنزین ،نفت سـفید و نفـت گاز و برای السـتیک طبیعی و
محصـوالت کشـاورزی شـامل سـویا ،ذرت و لوبیـای قرمـز را عرضـه میکرد .بـورس کاالی توکیو سـال
 ۱۹۸۴از ادغـام بـورس نسـاجی توکیو ،بورس السـتیک توکیو و بورس طالی توکیو تاسـیس شـد .این
بورس در سال  ۲۰۰۸به شرکت انتفاعی تحت مالکیت سهامداران تغییر وضعیت داد.

سپتامبر ۲۰۰۱

جوالی ۱۹۹۹

آوریل ۱۹۹۷

عرضــه قراردادهــای نفــت

ورود نفــت بــا عرضــه

ورود فلــز آلومینیــوم به فهرســت

خــام

بنزیــن و نفــت ســفید

عرضههــا ( توقــف قــرارداد
معامــات از اکتبــر )۲۰۱۰

ژانویه ۲۰۰۳

ژوئن ۲۰۰۳

جوالی ۲۰۰۳

راهانــداری نســل دوم

آغــاز فعالیــت شــرکت

شــروع اتصــال بــه ISVهــا

معامــات

تســویه وجــوه درون

(فروشــندههای مســتقل

بــو ر س

نرمافــزار) بــرای تســهیل

ســکوی
ا لکتر و نیــک

در امــر ســفارش از خــارج
از کشــور

دسامبر ۲۰۰۸

نوامبر ۲۰۰۸

جوالی ۲۰۰۷

تغییــر وضعیــت بــورس

آغاز عرضه مینی پالتین

شروع عرضه مینی طال

کاالی توکیــو از ســازمان
عضویــت غیرانتفاعــی بــه
شــرکت ســهامی انتفاعــی

می ۲۰۰۹

مارس ۲۰۱۰

تعریــف نســل ســوم ســامانه

شــروع بــازار شــاخص کاالی  Nikkei-TOCOMو

و

عرضــه شــاخص معامــات آتــی کاالی Nikkei-

معامــات

الکترونیــک

افزایــش ســاعت معامــات
تــا  ۱۱شــب
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فوریه ۱۹۵۱

دسامبر ۱۹۵۲

فوریه ۱۹۸۲

تاســیس بــورس

تاســیس بــورس

تاســیس بــورس

نســاجی توکیــو

الســتیک توکیــو

طــای توکیــو

آگوست ۱۹۹۲
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نوامبر ۱۹۸۴

ورود فلز پاالدیوم

آوریل ۱۹۹۱

بــورس نســاجی توکیــو بــا بــورس

به فهرست عرضهها

راهاندازی سکوی الکترونیک

الســتیک توکیــو و بــورس طــای توکیــو

معامالت مداوم

ادغــام و بــورس کاالی توکیــو راهانــدازی
شــد و قراردادهــای الســتیک ،طــا ،نقــره
و پالتینیــوم (پالتیــن) را عرضــه کــرد

سپتامبر ۲۰۰۳

می ۲۰۰۴

دسامبر ۲۰۰۴

آغــاز عرضــه قراردادهــای

عرضــه قراردادهــای اختیار

لغــو آزادســازی کامــل

نفــت گاز (توقــف عرضــه

طال

کمیســیونهای کارگــزاری

در فوریــه )۲۰۰۶

تــاالر معامــات حــراج

جوالی ۲۰۰۶

سپتامبر ۲۰۰۵

می ۲۰۰۵

آغــاز انتشــار روزانــه

تعریــف معامــات EFT

آغــاز قانــون تجدیدنظرشــده

بــرای

بــورس کاال ،برنامــه عملیاتیشــدن

کاالهــای فیزیکــی) بــرای

شــرکت تســویه وجــوه کاالی ژاپــن

شــاخص

بــورس

(بــورس

آتــی

بازارهــای الســتیک ،فلزات
گرانبهــا و آلومینیــوم

می ۲۰۱۰

سپتامبر ۲۰۱۰

می ۲۰۱۱

بازگشــایی بــازار معامــات آتــی

افزایــش ســاعت کار معامــات

انتقــال شــرکت تســویه وجــوه کاالی

نفــت گاز

تــا  ۴بامــداد و راهانــدازی ســامانه

ژاپــن بــه ســاختمان بــورس کاالی

دسترســی مســتقیم مشــتری

توکیــو
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دسامبر ۲۰۱۱

فوریه ۲۰۱۳

تبدیــل شــرکت تســویه وجــوه کاالی

عرضــه محصــوالت کشــاورزی و بــازار

ژاپــن ،بــه شــرکت تابعــه بــورس

شــکر و آغــاز معامــات ســویا ،لوبیــای

کاالی توکیــو

قرمــز ،ذرت و شــکرخام (توقــف عرضــه
معامــات شــکر خــام در ژانویــه )۲۰۱۵

ژانویه ۲۰۱۷

سپتامبر ۲۰۱۷

عرضــه معامــات نفــت

راهاندازی نسل چهارم سامانه معامالت الکترونیکی

فیز یکــی

مارس ۲۰۱۷

می ۲۰۱۷

عرضــه معامــات آتــی

راهانــدازی معامــات آتــی محصــوالت نفتــی بــا

پالتیــن

نوردشــده

پرداخــت نقــدی

اکتبر ۲۰۱۹
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه ســهامهای بــورس کاالی توکیــو از ســوی
گــروه بــورس ژاپــن ( )JPXو تبدیــل بــورس کاالی توکیــو بــه
شــرکت تابعــه و متعلــق بــه گــروه بــورس ژاپــن

دسامبر ۲۰۱۹
تغییــر ماهیــت بــورس کاالی توکیــو بــه شــرکت دارای هیــات
حسابرســی
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نوامبر ۲۰۱۳

جوالی ۲۰۱۴

تاســیس فرابــورس ژاپــن از طریــق ســرمایهگذاری

بازتنظیــم ســاعات معامــات:

مشــترک بــا شــرکت انــرژی جینــگای ژاپــن بــا هــدف

ســاعت تعطیلــی بخــش روز۱۵:۱۵ :

عرضــه بســتر معامــات فرابــوس انــرژی

و شــروع بخــش عصــر۱۶:۳۰ :
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جوالی ۲۰۱۶

می ۲۰۱۵

ژانویه ۲۰۱۵

عرضــه معامــات طــای

عرضــه معامــات آتــی

ثبــت کمیســیون معامــات

طــای

فیزیکــی

نوردشــده

آتــی کاال بهعنــوان هیــات
معامــات خارجــی

اکتبر ۲۰۱۸
آغــاز

معامــات

الســتیک

آتــی

مشخصشــده

فنــی

سپتامبر ۲۰۱۹
عرضــه بخــش بــازار نفــت بــه بخــش بــازار انــرژی تغییــر
نــام داد و معامــات آتــی حــوزه بــرق نیــز بــه همیــن ترتیــب

اکتبر ۲۰۱۹

سپتامبر ۲۰۱۹

ارائــه پیشــنهاد مناقصــه ســهامهای بــورس کاالی

عرضــه بخــش بــازار نفــت بــه

توکیــو از ســوی گــروه بــورس ژاپــن ( )JPXو

بخــش بــازار انــرژی تغییــر نــام داد

تبدیــل بــورس کاالی توکیــو بــه شــرکت تابعــه و

و معامــات آتــی حــوزه بــرق نیــز بــه

متعلــق بــه گــروه بــورس ژاپــن

همیــن ترتیــب

جوالی ۲۰۲۰
انتقــال تمــام محصــوالت ،از جملــه کاالهــای بخشهــای فلــزات گرانبهــا ،الســتیک و محصــوالت
کشــاورزی ،بــه اســتثنای محصــوالت مرتبــط بــا انــرژی ،ماننــد نفــت خــام و بــرق از بــورس کاالی توکیــو
بــه بــورس ازاکا
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کارنامه سالطین بازارهای کاالیی جهان
بررسی افتوخیز معامالتی  ۱۵کاالی برتر در سال ۲۰۲۰

نسـیم بنائـی /بازارهـا هنـوز بیشـتر از آنکـه در اختیـار ارزها ،شـاخصها و رمزارزها باشـند ،تحت نفـوذ کاالها قـرار دارند.
کاالهایـی ماننـد نفـت ،طلا ،نقـره ،گاز طبیعی ،گنـدم ،ذرت ،آهـن و  ،...بر دنیـای بازارهـا حکمرانی میکنند .هنـوز هم این
نفـت و آلومینیـوم و پنبـه ،تـاج پادشـاهی را در جهـان بازارهـا بـه سـر دارنـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه کاالها دنیـای ما را
میچرخاننـد :کاالهـای سوخترسـانی ،ماشـینها را بـه حرکـت درمیآورنـد ،کاالهـای زیرسـاختی مصالـح مـورد نیازمـان بـرای
ساختوسـاز را تامیـن میکننـد ،کاالهـای خوراکـی ،تغذیـه روزانهمـان را فراهـم میآورنـد و بخـش عمـدهای از آنها هم به پوشـاک و
تجهیـزات مـورد نیـاز زندگیمـان بـدل میشـوند .بـه همین خاطر اسـت که کاالها ،نقشـی حیاتـی در بازارهـای جهانی ایفـا میکنند.
در نتیجه نوسان ارزش آنها اهمیت زیادی دارد.
همـه کاالهـا در بازارهـای جهانـی معاملـه میشـود .هیچیـک از آنهـا بـه یک بـازار محلـی محدود نمیشـود ،از نفـت گرفته تـا ذرت،
همگـی وارد بـازار جهانـی میشـوند و تاجـران بـه کمک آنها به تجـارت میپردازند .هـر بار که تغییـرات و تحوالتی در شـرایط جامعه،
سیاسـت ،فنـاوری و اقتصـاد ایجـاد میشـود ،نوسـاناتی در ارزش و قیمـت این کاالهـا پدید میآید .سـرمایهگذاران باهـوش هم پول
و سـرمایه خـود را وارد ایـن بـازار میکننـد و بـه تناسـب شـرایط اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی ،در مورد خریـد و فروش ایـن کاالها
تصمیـم میگیرند.
امـا یـک نکتـه حائز اهمیت اسـت :همه کاالها ارزش و اثر یکسـانی در بازار ندارند .برخی از آنها سـهم بیشـتری در معامالت را به خود
اختصـاص میدهنـد ،برخـی دیگـر هم به کلی از بازار محو میشـوند .سـال گذشـته ،سـال کرونـا بود .البته هنـوز هم این ویـروس ،در
بـازار نقشـی پررنـگ ایفـا میکند .اما در سـال  ۲۰۲۰چـه اتفاقاتی برای بـازار کاالها افتـاد؟ در این گزارش ،با پانزده کاالیی آشـنا شـوید
کـه بـه صـورت مسـتمر در بـازار معاملـه میشـدند و ارزش آنهـا مدام نوسـان پیدا میکـرد .البته دنیـای کاالها بسـیار پهناورتـر از این
پانـزده کاالسـت امـا اینهـا همان کاالهای اساسـی و اصلی هسـتند که بازار را تحت سـلطه خودشـان دارند .با سلاطین بـازار کاالها و
عملکرد آنها در سـال  ۲۰۲۰بیشـتر آشـنا شوید.
زندگــی بــدون نفــت ،در ماههــای ســرد زمســتان،

در بــازار نفــت ،دو ســبد قیمتــی وجــود دارد کــه بــه

ناممکــن اســت .اگــر نفــت نباشــد ،حتــی نمیتــوان در

عنــوان دو متغیــر اصلــی در ایــن بــازار شــناخته میشــود.

ســرمای زمســتان ،جایــی نشســت و بــه زندگــی ادامــه

یکــی نفــت برنــت یــا همــان حــوزه دریــای شــمال اســت

داد .امــا ایــن کاال کــه تــا ایــن انــدازه نقــش پررنگــی را در

و دیگــری دبلیو.تــی.آی کــه در حقیقــت همــان نفــت

زندگــی مــا ایفــا میکنــد ،چــه وضعیتــی در بــازار کاالهــا

تگــزاس بــه شــمار میآیــد .ایــن دو ســبد قیمتــی بــه

دارد؟

عنــوان مرجــع بــرای تشــخیص وضعیــت تجــارت نفــت
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بــه شــمار میآیــد .البتــه شــاخصهای نفتــی بیشــماری
نمودار تحوالت قیمت نفت دبلیو تی آی

در بــازار نفــت وجــود دارد ،بهویــژه در کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس .مثــا ســبد نفتــی دوبــی یکــی از آنهاســت اما
آن ســبد قیمتــی کــه بیشــتر مــورد توجــه واقــع میشــود،
همیــن نفــت برنــت و نفــت دبلیو.تــی .آی اســت .طبــق
گــزارش بلومبــرگ ،ســال  ،۲۰۲۰ســالی پرنوســان بــرای نفــت
بــود .نفــت برنــت بــا قیمــت  ۶۴دالر بــه ازای هــر بشــکه،
ســال  ۲۰۲۰را ســپری کــرد .امــا ایــن قیمــت کاهــش  ۹دالری
را نســبت بــه ســال گذشــتهاش تجربــه میکــرد و دلیــل آن
هــم ،همهگیــری کرونــا بــود.
امــا وضعیــت بــرای نفــت دبلیو.تــی.آی در آمریــکا ،بســیار
بدتــر از اینهــا بــود .ایــن شــاخص نفــت در اوایــل بهــار ۲۰۲۰
ـی  ۳۷دالر در ازای هر
قیمتــی باورنکردنــی را تجربــه کــرد :منفـ ِ

بشــکه .یعنــی قیمــت نفــت در ســال  ۲۰۲۰نــه تنهــا کاهــش

   طال

یافــت ،بلکــه منفــی شــد .یعنــی تولیدکننــدگان حاضــر بودند

باارزشتریــن فلــز دنیــا ،طالســت .فلــزی کــه در ســالهای

پولــی هــم بدهنــد تــا بشــکههای نفــت روی دستشــان

گذشــته نوســان زیــادی را تجربــه کــرد .هــر بــار اتفــاق بــدی

نمانــد و فضایــی بــرای ذخیــره ،اشــغال نکنــد.

در جهــان رخ میدهــد ،طــا دوبــاره ارزش و قیمتــش را پیــدا

البتــه هــر دو شــاخص نفتــی در نهایــت بهبــود پیــدا کردنــد.

میکنــد .امــا هــر بــار اتفاقــات بــه خوبــی و خوشــی ختــم

فاجعــه تــا حــدی بــه پایــان رســید و قیمــت نفــت دوبــاره

میشــود ،طــا هــم ارزشــش را از دســت میدهــد .دلیــل

ثبــات خــودش را پیــدا کــرد .حــاال تحلیلگــران میگوینــد

ایــن ماجــرا هــم ســاده اســت .طــا کاالیــی امــن بــرای

قیمــت نفــت در ســال  ۲۰۲۱در محــدوده  ۵۰دالر در ازای هــر

ســرمایهگذاری محســوب میشــود .هــر بــار ســرمایهگذاران

بشــکه بــه ثبــات خواهــد رســید .بــه ایــن ترتیــب ،نفــت

دچــار تــرس و اضطــراب میشــوند ،بــه ایــن کاال بــه عنــوان

روزهــای خوبــی را ســپری نکــرده و قــرار هــم نیســت روزهای

کاالیــی امــن بــرای ســرمایهگذاری مراجعــه میکننــد .امــا

بهتــری را تجربــه کنــد امــا در کل ،از یــک طوفــان عظیــم ،بــه

هــر بــار وضعیــت بــازار بهبــود پیــدا میکنــد ،ســرمایهگذاران

صــورت موقتــی نجــات پیــدا کــرده اســت .در ضمــن ،هنــوز

هــم بــه ســمت کاالهــای دیگــر هجــوم میبرنــد و در نتیجــه

هــم انســانها بــه ایــن کاالی اساســی در زندگــی خــود نیــاز

از ارزش طــا کاســته میشــود.

دارنــد .همیــن نیــاز باعــث میشــود ایــن کاال فعــا ارزش

در ســال  ۲۰۲۰بــه دلیــل بحــران کرونــا ،همــه ســرمایهگذاران

خــود را بــه صــورت کامــل از دســت ندهــد.

دچــار تــرس و نگرانــی شــدند .در نتیجه بــرای ســرمایهگذاری
بــه طــا روی آوردنــد .حاصــل ماجــرا ،افزایــش ارزش طــا و
بازگشــت ایــن فلــز زرد درخشــان بــه میــدان بــود .بر اســاس

تحوالت قیمت نفت برنت»

گــزارش فاکــس ،طــا در ســال  ۲۰۲۰نســبت بــه ســال ۲۰۱۹
افزایــش ارزش  ۲۴درصــدی را تجربــه کــرد .ایــن فلــز ،ســال
را بــا قیمــت هــزار و  ۵۲۰دالر در ازای هــر اونــس آغــاز کــرد
و بــه  ۲هــزار و  ۶۰دالر در ازای هــر اونــس رســید .نهایتــا
هــم ســال را تنهــا بــا کمــی فاصلــه از قیمــت هــزار و  ۹۰۰دالر
در ازای هــر اونــس پایــان داد .البتــه عوامــل مختلفــی در
افزایــش قیمــت طــا اثرگــذار بودنــد کــه مهمتریــن آنهــا،
کوویــد ۱۹-بــود .طــا در میــان کاالهــا ،همیشــه امنتریــن
موقعیــت را داشــته اســت .در جهانــی کــه بــا همهگیــری
یــک بیمــاری ســخت مواجــه شــده ،ایــن فلــز نقشــی پررنگ
را ایفــا کــرده اســت.
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البتــه قضیــه فقــط کرونــا نبــود .دولتهــا هــم اقداماتــی داشــتند

افزایــش ارزش شــدیدی را تجربــه کــرده بــود .اکنــون میتــوان

و سیاســتهای پولــی خــود را در مســیری پیــش بردنــد کــه

در انتظــار وضعیتــی بهتــر بــرای ایــن بــازار بــود.
تحوالت بازار نقره

نهایتــا نــرخ بهــره را بــرای مصرفکننــده پاییــن مـیآورد و حاصــل
همــه اینهــا ،افزایــش ارزش طــا بــود .طــا در برابــر فشــارهای
تورمــی هــم یــک نقطــه اطمینــان ایجــاد کــرده بــود.



تحوالت قیمت طال

  مس
فلــز دیگــری کــه پایــش را جــای پــای طــا و نقــره گذاشــته و مثــل
آنهــا عملکــرد خوبــی را در ســال  ۲۰۲۰از خــودش بــه ثبــت رســانده،
مــس اســت .ایــن فلــز هــم در ســال  ۲۰۲۰بــا افزایــش ارزش زیــادی
همــراه شــد .بــر اســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس ،ایــن فلــز
   نقره

در ساختوســاز و صنایــع ســنگین کاربــرد زیــادی دارد .در ســال

ـی طــا ،نقــره اســت .فلــزی کــه در ســال
خواهــر یــا بـ ِ
ـرادر ناتنـ ِ
 ۲۰۲۰ماننــد طــا ،عملکــرد موفقیتآمیــزی داشــت .نقــره

 ۲۰۲۰ایــن فلــز زیــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در ســال  ۲۰۲۱امــا
شــدن حضــور کرونــا میتــوان در انتظــار پیشــرفت
بــا کمرنگ
ِ

نســبت بــه طــا کمارزشتــر اســت امــا توانســته نزدیــک بــه

بیشــتری بــرای بــازار مــس بــود .در واقــع  ۲۰۲۱میتوانــد ســالی

طــا ،افزایــش ارزش را در ســال  ۲۰۲۰تجربــه کنــد.

بــه مراتــب بهتــر بــرای مــس باشــد.

بــر اســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس ،نقــره در ســال ۲۰۲۰

مــس در ســال  ۲۰۲۰قیمتهــای پایینــی را هــم تجربــه کــرد

افزایــش ارزش  ۴۵درصــدی را تجربــه کــرد .در واقــع نقــره هــم

امــا در نهایــت ســال را بــا قیمــت  ۳/۵۶دالر در ازای هــر تــن

ماننــد طــا از وضعیــت و شــرایطی کــه در جهــان ایجــاد شــده

بــه پایــان رســاند .بــه ایــن ترتیــب ایــن فلــز از ابتــدا تــا انتهای

بــود ،نهایــت بهــره را بــرد و بــه ایــن ترتیــب ســالی خــوش را

ســال ،افزایــش  ۲۷/۲۵درصــدی را در ارزش خــود تجربــه کــرد.

ســپری کــرد .اکنــون در ســال  ۲۰۲۱انتظــار مــیرود نقــره بــاز

روی هــم رفتــه میتــوان گفــت ســال  ۲۰۲۰بــرای فلــزات بــد

هــم شــرایط خــوب و مطلوبــی را ســپری کنــد .حتــی برخــی

نبــود ،امــا بــرای طــا و نقــره بهتــر و بــرای مــس هــم تقریبــا

تحلیلگــران میگوینــد وضعیــت عرضــه ایــن کاال بهگونــهای

ســال خوبــی بــود .اکنــون در  ۲۰۲۱هــم سرنوشــت مشــابهی

اســت کــه باعــث میشــود ارزش آن در ســال  ۲۰۲۱نســبت

بــرای ایــن ســه فلــز پیشبینــی میشــود.

بــه ســال  ۲۰۲۰بیشــتر شــود .ایــن ماجــرا میتوانــد بــه نفــع
کشــورهایی باشــد کــه تولیدکننــده نقــره هســتند.
بررسـیها نشــان میدهــد  ۵۰درصــد از نقــره جهــان در چیــن،
پــرو و مکزیــک تولیــد میشــود .امــا تعطیلیهــای کرونایــی
در ایــن کشــورها باعــث شــده عرضــه نقــره دچــار اختــال
شــود .ایــن اختــال در عرضــه ،میتوانــد بــه باارزشتــر شــدن
ایــن کاال کمــک زیــادی کنــد .بــه هــر حــال بایــد در انتظــار
افزایــش ارزش شــدیدی بــرای نقــره باشــیم .ایــن افزایــش
احتمــاال نســبت بــه طــا هــم بیشــتر خواهــد بــود .بــه ایــن
ترتیــب ایــن فلــز از طــا پیشــی خواهــد گرفــت .نقــره پیــش
از ایــن هــم در ســالهای پــس از بحــران بــزرگ اقتصــادی،
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نهایــت در بهــار  ۲۰۲۰پــس از نوســانات بســیار پــس از

آیــا میدانســتید ســویا یکــی از مهمتریــن کاالهــا در

بحــران کرونایــی ،توانســت اندکــی بهبــود را در میــان کاالها

جهــان اســت؟ البتــه یــک نکتــه جالــب در مــورد ســویا

تجربــه کنــد .پیشبینیهــا از ایــن قــرار اســت کــه گاز

وجــود دارد .براســاس گــزارش فائــو ۸۵ ،درصــد از ســویایی

طبیعــی در ســال  ۲۰۲۱نیــز همچنــان بــا ثبــات بــه وضعیــت

کــه در جهــان تولیــد میشــود ،بــرای خــوراک دام و

خــود ادامــه خواهــد داد .ایــن جریــان میتوانــد بــه نفــع

حیوانــات اســت .در واقــع درصــد کمــی از ایــن کاال ،بــرای

کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده گاز طبیعــی در جهــان

مصــرف مســتقیم انســانها بــه کار مــیرود .امــا همیــن

باشــد.
تحوالت بازار گاز طبیعی

کــه خــوراک حیوانــات اســت ،یعنــی در زندگــی انســانها
هــم نقشــی اساســی دارد.
یکــی از اتفاقاتــی کــه در ســال  ۲۰۲۰افتــاد ایــن بــود کــه
ســویا هــم از همهگیــری کرونــا بهــره گرفــت و بــا افزایــش
ارزش همــراه شــد .افزایــش ارزش ســویا از ابتــدای ســال تــا
پایــان آن ســال ،بــه انــدازه  ۳۳درصــد بــود .ایــن یعنــی
همهگیــری لطفــی بیکــران بــه ســویا داشــت.
تقاضــا بــرای ســویا در میــان مــردم جهــان افزایــش پیــدا
کــرد .همزمــان بــا افزایــش تقاضــا ،ارزش ایــن کاال هــم
بــاال رفتــه اســت .تعطیلیهــای کرونایــی میتوانــد منجــر
بــه کاهــش تولیــد و عرضــه ســویا شــود و ایــن مســاله
میتوانــد در زنجیــره تامیــن و همچنیــن قیمــت ایــن کاال
اثــر منفــی داشــته باشــد ،امــا در درازمــدت ،بــازار ســویا بــا
قــدرت و بــا ثبــات پیــش خواهــد رفــت.

   قهوه
خیلیهــا روز خــود را بــا قهــوه شــروع میکننــد .بــرای
چنیــن افــرادی ،آغــاز روز بــدون قهــوه ،ناممکــن اســت.

تحوالت بازار سویا

امــا آیــا از بــازار ایــن کاال خبــر داریــد؟ آیــا میدانیــد یکــی
از کاالهــای اساســی در جهــان بــازار کاالهــا ،همیــن قهــوه
اســت .در ابتــدا ،ســال  ۲۰۲۰ســالی مطلــوب بــرای ایــن
نوشــیدنی تلــخ بــود امــا بــه مــرور ،ســال بــه انــدازه خــودِ
قهــوه بــرای ایــن کاال تلــخ شــد .البتــه در کل نوســان بــرای
ایــن کاال زیــاد بــود.
قهــوه ســالش را در  ۲۰۲۰بــا قیمــت  ۱/۱۵دالر در ازای هــر
پونــد آغــاز کــرد و در مقاطعــی از ســال بــه  ۰/۹۴دالر در ازای
هــر پونــد هــم رســید .امــا در نهایــت ســال را بــا قیمــت
حــدودا  ۱/۲۶دالر بــه ازای هــر پونــد بــه پایــان رســاند.
بــه ایــن ترتیــب محــدوده نوســان ایــن کاال در ســال ۲۰۲۰
بســیار بــاال بــود .البتــه حــاال کــه فرآینــد واکسیناســیون

   گاز طبیعی

در جهــان آغــاز شــده و کافههــا هــم کار خــود را از ســر

یکــی از جانشــینهای دوستداشــتنی بــرای نفــت ،گاز

گرفتهانــد ،میتــوان امیــد داشــت کــه روزهــای تلــخ ایــن

طبیعــی اســت .ایــن کاال در ســال  ۲۰۲۰نوســانات بســیاری

نوشــیدنی تلــخ هــم دوبــاره شــیرین شــود .هرچنــد عمــده

را تجربــه کــرد ،امــا در نهایــت وضعیتــش آنقــدر هــم بــد

نگرانیهــا مربــوط بــه برزیــل اســت کــه نقــش مهمــی در

نبــود.

تولیــد ایــن کاال دارد .وضعیــت قرنطینــه و اقتصــاد در ایــن

براســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس ،گاز طبیعــی بــار

کشــور بهگون ـهای اســت کــه نمیتــوان امیــد چندانــی بــه

 ۲۵ســال کاهــش قیمــت را بــه دوش میکشــید امــا در

قهــوه داشــت.
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شــکر دوبــاره بــه ســرازیری شــیرین افتــاد و بــه لحــاظ قیمتــی
بهبــود پیــدا کــرد.
ماجــرا شــاید قــدری پیچیــده باشــد امــا تولیــد اتانــول و شــکر
بــه هــم ارتبــاط دارد .کاهــش قیمــت اتانــول ،بــه افزایــش
قیمــت شــکر کمــک میکنــد .در ســال  ۲۰۲۰هــم همیــن اتفــاق
یعنــی کاهــش قیمــت اتانــول باعــث شــد شــکر افزایــش
قیمــت را تجربــه کنــد .تحلیلگــران در اف.ایکس.پریمیــوس
میگوینــد شــکر در ســال  ۲۰۲۱افزایــش ارزشــی را تجربــه
نخواهــد کــرد و شــاید نســبت بــه قیمت فعلــی ،کاهــش ارزش
را هــم تجربــه کنــد.
تحوالت بازار شکر

گندم
در ایــن دنیــا بــدون گنــدم نمیتــوان زنــده مانــد .هــر لقمــه
نــان بــا گنــدم حاصــل میشــود .امــا ایــن کاال چــه وضعیتــی
دارد؟ ســال  ۲۰۲۰بــرای گنــدم هــم ســالی پرنوســان بــود .در
ایــن ســال ،قیمــت گنــدم زیــاد بــاال و پاییــن شــد .امــا در
نهایــت گنــدم ســال  ۲۰۲۰را بــا افزایــش ارزش  ۱۲/۲درصــدی
بــه پایــان رســاند.
تحلیلگــران در اف.ایکس.پریمیــوس معتقدنــد گنــدم ماننــد
ســویا در ســال  ۲۰۲۱بــا کمبــود تولیــد مواجــه خواهــد شــد ،امــا
انتظــار م ـیرود از تابســتان  ۲۰۲۱قیمــت گنــدم کمــی کاهــش
پیــدا کنــد.
تحوالت بازار گندم

ذرت
ذرت در ســال  ۲۰۲۰رونــدی مشــابه بــه شــکر را تجربــه کــرد.
ایــن کاال ســالش را بــا قیمتــی پاییــن شــروع کــرد و در پایــان
ســال هــم افزایــش نســبی داشــت .افزایــش تقاضــا بــرای
خــوراک دام در چیــن بــه بهبــود وضعیــت قیمــت ذرت در
جهــان کمــک کــرد .قیمــت ایــن کاال ابتــدا کاهــش شــدیدی
داشــت امــا بــه لطــف تقاضایــی کــه ایجــاد شــد ،قیمــت ذرت
هــم بهبــود پیــدا کــرد.
وضعیــت عرضــه ذرت کامــا بــه شــرایط تولیــد در برزیــل و
آرژانتیــن وابســته اســت ،دو کشــوری کــه بــه لحــاظ شــرایط
کرونایــی ،بســیار ضعیــف هســتند و بــه نظــر میرســد قرنطینه
در آنهــا تــازه آغــاز شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب شــاید تولیــد

  شکر

ذرت هــم دچــار اختــال شــود .ایــن کاهــش تولیــد میتوانــد

بــاور کنیــد یــا نــه ،شــکر یکــی از کاالهایــی اســت کــه در دنیــا

بــازار ایــن کاال را دچــار مشــکل کنــد .بهعــاوه ذرت روی

زیــاد معاملــه میشــود و بــه همیــن خاطــر در دنیــای تجــارت

بــازار چیپسهــای تردیــا و کور نفلکسهــا اثــر زیــادی

نقشــی حیاتــی دارد .قیمــت ایــن کاالی اساســی در اواســط

میگــذارد .در نتیجــه بایــد در انتظــار افزایــش قیمــت بــرای

ســال  ۲۰۲۰ناگهــان ســقوط کــرد .امــا از دســامبر ســال ۲۰۲۰

ایــن کاالهــا بــود.
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   آهن
ســالی کــه گذشــت بــرای آهــن جهنــم بــود .وضعیــت
تجــارت کاال بــرای آهــن بــه قــدری بــد بــود کــه خیلیهــا در
ایــن حــوزه دچــار مشــکل و ورشکســتگی شــدند .بســیاری از
افــراد از آهــن قراضــه در تولیــد فــوالد بهــره میگیرنــد ،امــا
ایــن کاال نتوانســت بــه انــدازه نفــت ،اهمیــت داشــته باشــد
و بــه یــک کاالی اولیــه مهــم در ســال  ۲۰۲۰تبدیــل شــود.
چیــن هــم عملکــرد ضعیفــی داشــت و در نتیجــه نتوانســت
کمکــی بــه حــال آهــن کنــد .البتــه در مواقعــی از ســال،
وضعیــت آهــن بــه عنــوان یــک کاالی اساســی ،بهبــود پیــدا
میکــرد امــا در کل ،وضعیــت مطلــوب نبــود .اگــر عرضــه از
چیــن افزایــش پیــدا کنــد ،بایــد دیــد تقاضــا بــرای آهــن از

   فوالد

طــرف شــرکتهای بــزرگ فــوالدی بــه چــه صــورت خواهــد

یکــی از اصلیتریــن کاالهــا در ساختوســاز ،ساختمانســازی

بــود .در صورتــی کــه شــرکتهای تولیدکننــده فــوالد بــرای

و ایجــاد تجهیــزات ،فــوالد اســت .ایــن کاال ،مــاده اولیــه

آهــن ،تقاضــا کننــد ،میتــوان بــه آینــده بــازار آهــن هــم

بــرای بســیاری از امــور محســوب میشــود .تجــارت ایــن

امیــدوار بــود.
    تحوالت بازار آهن

کاال عمدتــا در شــانگهای متمرکــز اســت .البتــه در بــازار فلــزات
لنــدن هــم شــاهد معامــات ســنگین بــرای فــوالد هســتیم.
از طرفــی محصــوالت و فرآوردههــای فــوالد هــم بســیار مهــم
هســتند.
قیمــت فــوالد در اواخــر ســال  ۲۰۲۰ناگهــان افزایش شــدیدی
را تجربــه کــرد .بــر اســاس گــزارش اف.ایکس.پریمیــوس،
افزایــش تقاضــا در چیــن بــرای فــوالد ،باعــث شــد قیمــت
ایــن کاال در شــرایط پســاکرونایی تــا حــدودی بهبــود پیــدا
کنــد .بــه صــورت کلــی ،تقاضــا بــرای فــوالد در ســال ۲۰۲۰
نســبت بــه ســال قبــل آن ،کاهــش داشــت امــا انتظــار
مــیرود تــا ســال  ۲۰۲۲دوبــاره ارزش فــوالد بــه ســطوح
پیــش از کرونــا برســد .در ســال  ۲۰۲۱هــم شــاهد ثبــات بــرای
قیمــت فــوالد خواهیــم بــود .البتــه فرصتهــای جدیــد

   آلومینیوم

بــرای مبــادالت بــا فــوالد میتوانــد شــرایط را بــه کلــی

اگــر میخواهیــد یــک سرســره هیجانانگیــز ببینیــد کافــی

دگرگــون کنــد.

اســت بــه نمودارهــای قیمــت آلومینیــوم در ســال ۲۰۲۰
   تحوالت بازار فوالد

نگاهــی بیندازیــد .ایــن کاال مــدام در حــال نوســان بــود.
ابتــدا قیمــت ایــن کاال کاهــش پیــدا کــرد .بعــد دوبــاره
افزایــش یافــت و ایــن افتوخیــز همینطــور تــا پایــان
ســال ادامــه داشــت .در ســال  ۲۰۲۱انتظــار مــیرود قیمــت
بــرای آلومینیــوم کاهــش پیــدا کنــد ،دلیــل آن هــم وضعیــت
بحرانــی چیــن اســت .تقاضــای چیــن بــرای آلومینیــوم
نقشــی حیاتــی در سرنوشــت ایــن کاال بــازی میکنــد .چیــن
جــزو اصلیتریــن واردکننــدگان آلومینیــوم در جهــان اســت و
بــه همیــن خاطــر وضعیــت تقاضــای ایــن کشــور میتوانــد
کامــا سرنوشــت ایــن کاال را تعییــن کنــد.
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     تحوالت بازار آلومینیوم

   کاکائو
ـی خوراکــی ،کاکائــو لذیذتریــن اســت.
در میــان کاالهــای اساسـ ِ

ایــن آخریــن کاالیــی اســت کــه در فهرســت  ۱۵کاالی اساســی
قــرار میگیــرد .کاکائــو مــاده اولیــه بــرای ســاخت شــکالت

اســت .ایــن کاال هــم نوســانات قیمتــی زیــادی را تجربــه کــرد.
هرچنــد ایــن کاال در میــان کاالهــای کشــاورزی ،ســهم اندکــی دارد
امــا نقــش بســیار مهمــی را در صنایــع غذایــی جهــان ایفــا میکند.
بــه همیــن خاطــر ،نوســانات قیمــت ایــن کاال ،اهمیــت زیــادی
دارد .امــا کاکائــو ،کاالیــی پرنوســان اســت و بــه همیــن خاطــر
نمیتــوان آینــده آن را در ســال  ۲۰۲۱بــه طــور دقیــق بــرآورد کــرد.
تحوالت بازار کاکائو

   پنبه
بســیاری از نیازهــای پوشــاکی در جهــان بــا پنبــه برطــرف
میشــود .ایــن کاال باید همیشــه در دســترس باشــد .نخســتین
امــواج کرونــا اثراتــی مخــرب بــر بــازار پنبــه داشــت .امــا بــه
مــرور و تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰شــرایط بــرای ایــن کاال در جهــان
بهبــود پیــدا کــرد.
اکنــون در ســال  ۲۰۲۱قــدری دشــوار اســت کــه آینــده ایــن کاال را
پیشبینــی کنیــم .عوامــل مختلفــی میتواننــد در ایــن زمینــه
اثرگــذار باشــند .بــرای مثــال تولیــد ایــن کاال هنــوز مشــخص
نیســت بــه چــه ســمتی مایــل شــود .خردهفروشــیها هــم
کــه نقشــی تعیینکننــده در زمینــه وضعیــت پنبــه دارنــد ،هنوز
وضعیــت مشــخصی ندارنــد .اگــر برنامههــای واکسیناســیون
در جهــان بهدرســتی انجــام شــود ،میتــوان امیــد داشــت
سرنوشــت خوبــی در انتظــار بــازار پنبــه باشــد .اقدامــات آمریــکا
در برابــر چیــن هــم میتوانــد نقشــی اساســی در سرنوشــت
ایــن کاال ایفــا کنــد.

   جمعبندی
کاالهایــی کــه مــورد اشــاره قــرار گرفتنــد ،نقشــی اساســی در
بازارهــای جهانــی و زندگــی انســانها ایفــا میکننــد .قیمــت
آنهــا در ســال  ۲۰۲۰بــه دلیــل شــیوع کرونــا و چندیــن عامــل
دیگــر ،دســتخوش تحــوالت بســیاری شــد .بــرای مثــال ،انتخابــات

تحوالت بازار پنبه

ریاســتجمهوری آمریــکا هــم روی قیمــت کاالهــای مختلــف
اثــر میگذاشــت .بــه ایــن ترتیــب ،ســال  ۲۰۲۰بــرای کاالهــای
اساســی ،ســالی پرنوســان بــود .برخــی از آنهــا رشــد کردنــد و
برخــی دیگــر ،در جــا زدنــد یــا بــه عقــب برگشــتند .اکنــون امــا در
ســال  ،۲۰۲۱همــراه بــا واکسیناســیون سرتاســری در جهــان ،بایــد
در انتظــار بهبــود کلــی بــرای کاالهــای مختلــف در جهــان باشــیم.
براســاس گــزارش بانــک جهانــی ،اینکــه در ســال  ۲۰۲۱شــاهد چــه
وضعیتــی باشــیم ،کامــا وابســته بــه وضعیــت همهگیــری کرونــا
و واکسیناســیون در جهــان اســت .در واقــع ،رونــد واکسیناســیون
میتوانــد نقشــی تعیینکننــده در ایــن زمینــه داشــته باشــد .اگــر
دولتهــا هــم اقدامــات حمایتــی داشــته باشــند ،میتــوان بــه
آینــده کاالهــای مختلــف در بــازار امیــد داشــت.
   منبع تمامی نمودارهای این گزارش سایت ماکروترندز است
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