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ش��اخص آن اس��ت که تا حد امکان، امکان دس��تکاری قیمت ها2، تحت 
فش��ار قرار دادن بازار3 و یا غیرواقعی نمودن قیمت ها4 وجود نداشته باشد 
و قیمت های گزارش ش��ده صرفاً انعکاس ش��رایط موجود عرضه، تقاضا و 
معامالت واقعی انجام ش��ده در بازار باش��د. نکته بسیار مهم در اینجا آن 
اس��ت که وظیفه آژانس های گزارش دهی قیمت نفت، تعیین قیمت نفت 
نیس��ت بلکه اس��تفاده از روش هایی است که بتوانند قیمت های مربوط به 
نفت خام های شاخص را به گونه ای ارزیابی و شناسایی کنند که بیشترین 
همبس��تگی و ارتباط را با معامالت واقعی انجام ش��ده در بازار داشته باشد 
و همچنین قادر به جلب اعتماد عرضه کنندگان س��ایر نفت خام ها باش��د، 
چراک��ه آنها نفت خام پایه را مبنای قیمت گ��ذاری نفت خام های خود قرار 

داده اند. 
در ط��ول ده��ه 1960 میالدی و پیش از آن، قیم��ت نفت خام به صورت 
یکجانبه از س��وی ش��رکت های بین المللی نفتی تعیین می شد. با تشکیل 
اوپ��ک و وقوع ح��وادث مربوط به دوران ش��وک اول نفتی، کنترل قیمت 
نفت از دست تولیدکنندگان خارج و اوپک به عنوان یک نهاد تعیین کننده 
قیمت نفت ظاهر ش��د. در چنین شرایطی در دهه 1980 و1970، اوپک 
قیم��ت نفت را به ب��ازار دیکته می نمود]1[. در این دوره با کاهش س��هم 
ش��رکت های بین المللی و کش��ورهای مصرف کننده در ب��ازار واقعی نفت، 
ضرورت تشکیل مؤسساتی که به گزارش قیمت نفت خام بپردازند، بیش از 
پیش احساس  شد. تأسیس آرگوس مدیا در این دوران که امروزه به عنوان 
یکی از مؤسس��ات گزارش دهی قیمت از آن یاد می ش��ود، نمونه ای از این 
موارد اس��ت. ملی گرایی، حذف تدریجی انحصار ش��رکت های بین المللی 
نفتی در بازار و کاهش س��هم ایش��ان، افزایش نقش کش��ورهای صاحب 

ذخایر در بازار از ویژگی های بارز این دوران به حساب می آید. 
به طور کلی از میان آژانس های گزارش دهی قیمت نفت، دو نشریه پالتس6  
و آرگوس7 از شهرت بیش��تری برخوردار می باشند. لذا این مقاله در ابتدا 
به تشریح عملکرد و سازوکارگزارش قیمت های ارزیابی شده توسط این دو 
نشریه خواهد پرداخت و سپس نحوه تأثیرگذاری این آژانس ها بر ارزیابی 
قیمت نفت خام بررس��ی می شود تا روش��ن گردد آیا این نهادها می توانند 

تأثیری بر قیمت های نفت خام داشته باشند یا خیر؟ 

1- آژانس های گزارش دهی قیمت نفت خام
1-1- پالتس

پالتس به عنوان یکی از مهم ترین و با سابقه ترین آژانس های گزارش دهی 
قیمت نفت در س��ال 1909 میالدی توسط وارن پالت7 بنیان گذاری شد. 
هدف اصلی این نشریه، انتشار گزارش ها و ارائه روش های تحلیلی به منظور 
ایجاد ش��فافیت هرچه بیش��تر در بازار عنوان شده است]3[. پالتس، ابتدا 

کار خود را از بازار آسیا شروع کرد. در اوایل سال 1923، پالتس با انتشار 
اولین روزنامه برای پوشش اطالعات بازار نفت، یک خبرنامه دو صفحه ای 
ب��رای ارائه گزارش قیمت ها و اطالعات ب��ازار اختصاص داده بود. با ایجاد 
بازار اس��پات نفت خام در اوایل دهه 1980 می��الدی، پالتس با راه اندازی 

اولین سرویس اطالعاتی بازار موسوم به زمان حقیقی8 ارتقاء یافت. 
پایان��ی روز  ب��ازار در س��اعات  در س��ال 1992 پالت��س، متدول��وژی 
تجاری)MOC( را به منظور ایجاد ش��فافیت کش��ف قیمت در آسیا ارائه 
کرد]3[. پالت��س از آن زمان تاکنون، از این متدولوژی برای گزارش دهی 
قیت نفت خام در تمام بازارهای نفتی در سطح جهان استفاده کرده است 
ک��ه این موضوع، ش��فافیت ب��ازار را تضمین می کند. در س��ال های اخیر، 
پالتس از تکنولوژی الکترونیکی به منظور باالبردن س��رعت خود استفاده 
نموده اس��ت. عوامل��ی چون: افزایش تع��داد فعاالن ب��ازار در فرايندهای 
ارزیابی قیمت، افزایش نوس��انات ب��ازار و اهمیت ارائه اطالعات به بازار در 
زمان مقتضی، نیاز پالتس را به اس��تفاده از ابزارهای پیشرفته برای کمک 

به تعامل با بازار بیش از پیش نشان می دهد.

1-1-1- نقش پالتس در ارتباط با قیمت گذاری نفت خام
پالت��س، یک ناش��ر اطالعات تخصصی در زمینه ان��رژی و دیگر بازارهای 
کاالیی اس��ت که می تواند به بهبود کارایی و شفافیت در آن بازارها کمک 
 کن��د. پالتس، فعالی��ت بازارهای مذک��ور را رصد نموده و با اس��تفاده از 
متدول��وژی خود، ارزش کاالهای قابل مبادل��ه در بازار را ارزیابی می کند. 
بنابر اظهارات پالتس، وجود بیش از 250 گردآورنده اطالعات بازار که در 
نقاط مختلف جهان شامل آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه مستقر 
می باش��ند، موجب گردیده است تا پالتس به عنوان یک منبع قابل اعتماد 
در اع��الم ش��اخص های قیمت گذاری، اخبار ب��ازار و اطالعات تحلیلی در 
صنعت، شهرت یابد. قیمت های اعالمی توسط پالتس، مورد توجه فعاالن 
بازار بوده و به عنوان معیاری برای قراردادهای فیزیکی و بازارهای مالی، از 
جمله نفت خام، محصوالت پاالیشی، پتروشیمی و دیگر مشتقات مربوطه 

در سطح جهانی شناخته می شوند]4[.
بنابر اظهارات پالتس]4[، این مؤسس��ه به عنوان ناش��ری که مالکیت آن 
در اختیار شرکت مک گروهیل9 می باش��د، تالش می نماید تا ارزیابی های 
خود را از بازار با کمال استقالل و بی طرفی انجام  دهد و علی رغم دریافت 
حق عضویت ساالنه از مش��ترکین، هیچگونه جهت گیری در ارزیابی های 
خود از قیمت نفت خام نداش��ته باشد. سیس��تم ارزیابی قیمت پالتس که 
در طول چندین دهه تکامل یافته اس��ت، توسط گروهی مستقل از هیئت 
تحریریه که شامل س��ردبیران و ناظران می باشد، نظارت می شود. پالتس 
در تالش برای حفظ روش های گزارش دهی قیمت  بوده و داده های قیمتی 



مقاالت کاربرد ی

86

که بیانگر ارزش های بازاری می باشد را منتشر می کند.
از زمان ش��روع رویکرد قیمت گذاری مبتنی بر بازار از اواسط دهه 1980 
می��الدی، قیمت گذاری نفت خام بر س��ه ش��اخص کلی��دی متمرکز بوده 
اس��ت: ش��اخص نفت خام دوبی برای نفت انتقالی از خاورمیانه به آس��یا، 
ش��اخص نفت خام برنت دریای ش��مال برای طیف وسیعی از نفت اروپا یا 
مرزهای اروپا و ش��اخص WTI برای نفت خام مصرف��ی در داخل آمریکا. 
ارزیاب��ی پالتس از قیمت نفت خام برنت، به عنوان پرکاربردترین ش��اخص 
قیمت گ��ذاری نفت خام در بازار فیزیکال در س��طح بین المللی ش��ناخته 
می ش��ود]1[. نفت خام تولیدی در کانادا، آفریقا، دریای شمال، خاورمیانه، 
روس��یه، آس��یای مرکزی و نفت تحویلی به چین، ژاپن و کره، همگی به 
ارزیاب��ی پالت��س از قیمت نفت خام برن��ت ارجاع داده می ش��وند. مطابق 
برآوردهای صنعتی، ارزیابی پالتس از قیمت نفت خام برنت به عنوان مرجع 

قیمت گذاری70 درصد نفت خام تولیدی در دنیاست]1[.
پالتس به دنبال تکامل روش های ارزیابی خود، به منظور انعکاس تغییرات 
بازار می باشد. در طول سال های متمادی، پالتس موفق به ایجاد تغییراتی 
در روش های ارزیابی خود ش��ده اس��ت؛ از جمله این تغییرات می توان به 
جایگزینی نفت خام های دیگر با نفت خام های شاخص اشاره کرد. به عنوان 
مثال در س��ال 2001، نفت عمان و در س��ال 2006 نف��ت آپرزاکوم10 را 
به عن��وان جایگزین��ی برای دوبی مطرح نمود. همچنین در س��ال 2002، 
نفت خام فورتیس و اوزبرگ11 و در س��ال 2007 نفت خام اکوفیسک12 به 
ارزیابی پالت��س از نفت خام برنت افزوده ش��دند]2[. بدین ترتیب ارزیابی 
پالتس از نفت خام برنت ش��امل چهار نفت خام برن��ت، فورتیس، اوزبرگ 
و اکوفیکس13 ش��د. علت افزودن این س��ه نفت به ارزیابی پالتس، کاهش 

تولید نفت اصلی یعنی نفت خام برنت بود.

 1  اصول حاکم بر گزارش دهی پالتس از قیمت های بازار اصل الزام چگونگی جلوگیری از ایجاد انحراف در فرایند ارزیابی قیمت های گزارش شده                

چگونگی جلوگیری از ایجاد انحراف در فرایند ارزیابی قیمت های الزاماصل
گزارش شده

شفافیت1
تمامــی پیشــنهادهاي خرید و فــروش و معامالت باید شــفاف 
باشــند. یعنی با نام شــرکت مشخص شده باشــند و در زمان 

واقعی منتشر شوند.

الزام به اجرای شــفافیت و عدم ارسال اطالعات ناشناس)بدون 
ذکر نــام(، منجر بــه حصول اطمینــان از مســئولیت پذیری تمام 

فعاالن بازار می شود.

تکرارپذیری17 

به منظور حصول اطمینان از اتمام عرضه )یا تقاضا( در ســطوح 
قیمتی ارائه شــده قبل از تغییرات بازار، پیشــنهادات خرید 
و فــروش در یــک معامله باید در ســطح قیمتی یکســان، قبل 
از آنکــه تغییر کنند، تکرار شــوند. هر شــرکت کننده در این 
فرایند، پــس از صورت گرفتن معاملــه، فرصت تکرار قیمت 

پیشنهادی خرید یا فروش را خواهد داشت.

تکــرار پذیری، این اطمینان را به وجــود می آورد که امکان باالتر 
بودن قیمت پیشــنهادی خریــد از ارزش بــازار و پایین تر بودن 
قیمت پیشــنهادی فروش از ارزش بازار وجود نخواهد داشــت. 
عــالوه بر این، الزام شــرکت ها بــه تکرار قیمت های پیشــنهادی 
خریــد و فــروش به منظــور اتمام عرضــه و تقاضا، ایــن اطمینان 
را به وجــود می آورد که هیــچ تک معامله ای به تنهایــی نمی تواند 

تعیین کننده ارزیابی پالتس باشد.

اطمینان پذیری و قابلیت 
اجرا18 

تمــام داده های ارســالی، بایــد منعکس کننده  معامــالت قابل 
اعتمــاد حقیقی یا قیمت های پیشــنهادی خرید و فروش موثق 
و قابل اجرا باشــند. عالوه بر این، ممکن است پالتس به منظور 
اطمینان از انجام یــک معامله، مدارکی را از دیگر طرف دخیل 

در معامله درخواست نماید.

الزام به اینکه داده های ارسالی، باید منعکس کننده معامالت قابل 
اعتماد حقیقی و یا قیمت های پیشنهادی خرید و فروش قابل اجرا 
باشــند، منجر به ممانعت از ارسال قیمت های پیشنهادی خرید و 
فروش اجرا نشــده توسط شرکت کنندگان )قیمت های پیشنهادی 
خرید و فروشــی که فقط به قصد تأثیرگــذاری بر روند قیمت ها 

ارسال می شوند و عملیاتی نیستند( می شود.

مشارکت منظم19 

شــرکت کنندگان در فراینــد ارزیابــی قیمــت، بایــد قبــل از 
بازشــدن باجه )دوره قبل از بسته شــدن بازار که خریداران 
و فروشــنگان می توانند قیمت های پیشنهادی خرید و فروش 
خــود را تغییر دهند(، قصــد خود را برای ارســال قیمت های 

پیشنهادی خرید و فروش اعالم کنند.

این اصل که با بازشــدن باجه، هیچگونه قیمت پیشنهاد خرید یا 
فروش پذیرفته نمی شود و اینکه تغییرات باید قبل از باز شدن 
باجه اعمال شــود، منجر بــه ممانعت از ارائه قیمت هایی توســط 
معامله گــران می گردد که با قیمت های موجــود در جدول اختالف 
دارند. همچنیــن این اصل، این اطمینــان را می دهد که داده ها 
قبــل از اینکه وارد فرایند ارزیابی شــوند، به طور کامل توســط 

بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

قابیلت رشد و افزایش منظم20 

شرکت کنندگان باید استانداردهای دقیق و سخت  گیرانه ای را 
در مورد ســطوح افزایش هر تغییر در قیمت پیشنهادی خرید 
یا فــروش و همچنین زمان بندی تغییــرات در طول دوره باجه 

را دنبال کنند

وجود دســتورالعمل هایی برای تغییرات در قیمت های پیشنهادی 
خرید و فروش، از تحــرکات هیجانی و ناگهانی قیمت ها جلوگیری 
می کند. بــا این کار، طرف مقابل معامله می تواند زمان کافی برای 
واکنــش بــه قیمت های پیشــنهادی خریــد و فــروش، در اختیار 
داشــته باشد و این اطمینان حاصل می شود که نشانه های قیمتی 

در هر سطحی مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
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1-1-2- کاربرد قیمت های گزارش شده نفت خام توسط پالتس 
قیمت های اس��پات روزانه نفت خام که توس��ط پالتس ارزیابی شده است، 
به طرق مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرد. از جمله موارد استفاده این 
ارزیابی ها عبارتند از: تسویه معامالت دارای قیمت شناور، تسویه معامالت 
تحت قراردادهای بلندمدت، معامالت و قراردادهایی که بر اس��اس قیمت 
اسپات نفت خام هستند، قراردادهای مشتقات از جمله سواپ14 و همچنین 

برای بازار معامالت آتی15 ]3[.
همچنی��ن از ارزیابی های پالتس ب��رای کنترل عملکرد تج��ار، به منظور 
کّمی س��ازی مالی ارزش نفت انتقالی از بخش باالدس��تی به پاالیش��گاه و 
س��پس برای انتقال به تجار عرضه کننده در بازار اس��تفاده می ش��ود. این 
ارزیابی ه��ا ب��رای تصمیم گی��ری پاالیش��گاهي ها نیز مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د. به عنوان مثال در مورد حداکثرس��ازی تولید س��وخت جت یا 
حداقل س��ازی س��وخت دیزل یا تعطیلی کامل پاالیشگاه. از آنجا که یکی 
از مؤلفه های مهم در مطالعات امکان س��نجی پروژه های باالدستی صنعت 
نفت و گاز، قیمت نفت خام می باش��د، ل��ذا می توان از ارزیابی های پالتس 
به منظ��ور برآورد میزان س��ود و هزینه در پروژه های چندس��اله از جمله 

پروژه های حفاری و خط لوله استفاده کرد.

1-1-3- اصول حاکم بر نحوه عملکرد پالتس
اص��ول حاکم ب��ر متدولوژی پالتس]5[، به طور خاص ب��رای جلوگیری از 
ایج��اد انح��راف و ایجاد یکپارچگ��ی در فرايند ارزیاب��ی قیمت ها طراحی 
شده اند. بدین منظور نیاز است تا فعاالن بازار، اصول پالتس را به درستی 

اجرا کنند. در جدول1، به این اصول اشاره شده است.

1-2- آرگوس
پ��س از پالت��س، آرگوس در جای��گاه دوم ق��رار دارد و از قدمت کمتری 
برخوردار می باش��د. پترولیوم آرگوس ک��ه امروزه به آرگوس مدیا21 تغییر 
نام داده اس��ت، در سال 1970 تأسیس ش��د که امروزه مقر اصلی آن در 
لندن می باشد]6[. آرگوس همانند پالتس و به عنوان یکی از رقبای اصلی 
پالت��س به ارائه اطالع��ات مربوط به قیمت و اطالع��ات بازار در خصوص 

صنایع نفت و گاز می پردازد.
تمرکز اصلی آرگوس بر گزارش دهی قیمت هاست. آرگوس یک کسب وکار 
انتش��اراتی مس��تقل اس��ت که مأموریت اصلی آن تهیه گزارش برای هر 
ب��ازاری در حوزه تجارت اس��ت. آرگوس از س��ال 1970 میالدی تاکنون 
به ارزیابی قیمت فرآورده های نفتی نیز پرداخته اس��ت و دارای کارمندان 
زیادی در دفاتر مختلفی در اقصی نقاط جهان همچون لندن، هوس��تون، 
واش��نگتن، نیویورک، س��ان فرانسیسکو، کلگری، دوبی، آس��تانه، توکیو، 
پک��ن و ... می باش��د. آرگوس به ارائ��ه ارزیابی های قیمت��ی در بازارهای 

مختلفی همچ��ون نفت خام، فرآورده های نفت��ی، ال پی جی، گاز طبیعی، 
ب��رق، زغال س��نگ، انرژی های زیس��ت توده22، کود، صنایع پتروش��یمی، 
فل��زات و حمل و نقل می پ��ردازد. قیمت های آرگوس در سراس��ر جهان 
در قراردادهای بلندمدت، شاخص های سواپ، قیمت گذاری نرخ انتقال،23 
حس��ابداری تعدیل شده بر حس��ب ارزش بازار24، محاسبات حق امتیاز25، 

برنامه ریزی شرکت ها و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
 

2- روش شناسی گزارش دهی آژانس های گزارش دهی قیمت نفت خام
امروزه آژانس ه��ای گزارش دهی قیمت نفت از طیف وس��یعی از روش ها 
برای شناس��ایی و ارزیابی قیمت نفت اس��تفاده می کنند که این روش ها 
ش��امل سیس��تم میانگین موزون حجمی26، انجام معامالت باال و پایین27  
و بازار در س��اعات پایانی روز تجاری28 می باش��د. دق��ت ارزیابی قیمت ها 
در درجه اول بس��تگی دارد به خط مش��ی ها، روش ها و آموزش هایی که 
توس��ط آژانس های گزارش دهی قیمت اعمال می ش��ود. چنین رویه هایی 
برای اطمینان از اس��تقالل داخلی و خارجی الزم است تا اطمینان حاصل 
ش��ود که گزارش��گران از همان قوانین، رویه ه��ا و روش های گزارش دهی 
پیروی می کنند که توسط آژانس های گزارش دهی قیمت ارائه می شوند.

در این بخش ابتدا به تش��ریح فرايند ارزیابی قیمت نفت توس��ط نش��ریه 
پالتس پرداخته می ش��ود. در گام دوم، فرايند ارزیابی قیمت توسط نشریه 
آرگوس مورد بررسی قرار گرفته و آزمون های مربوطه در این حوزه تشریح 

می گردد.

2-1- فرایند ارزیابی قیمت نفت در ساعات پایانی روز تجاری توسط نشریه پالتس
پالت��س به عنوان تاثیرگذارترین آژانس گزارش ده��ی قیمت نفت در بازار 
نفت خام به حساب می آید]5[. در ژانویه 2001، پالتس استفاده از سیستم 
میانگین موزون حجمی را متوقف ساخت و روش بازار در ساعات پایانی روز 
تجاری موسوم به )MOC( را جایگزین نمود. این روش یک سیستم کشف 
قیمت است که ارزیابی قیمت انجام شده، بیانگر انعکاسی از ارزش بازاری 
در پایان روز کاری می باش��د. استفاده از سیستم های مشابه این سیستم، 
در بازاره��ای آتی مالی و انرژی بس��یار رایج می باش��د. در این سیس��تم، 
پالتس یک باجه زمانی29 را به نام باجه پالتس30 نامگذاری می کند و تنها 
معام��الت موجود در ای��ن باجه زمانی برای ارزیابی قیمت نفت اس��تفاده 
می ش��ود. آن دسته از بازیگران بازار که مایل به ثبت معامالتشان در باجه 
پالت��س می باش��ند، معامالت خ��ود را مطابق با روش پالت��س و در باجه 
پالتس انجام می  دهند]7[، که این موضوع می تواند زمینه س��از ایجاد یک 
تعصب ناخواسته در شکل گیری قیمت ها گردد. بنابراین می توان سیستم 
مورد نظر را یک سیس��تم ساختاری برای جمع آوری اطالعات دانست که 

پالتس بر اساس آن قیمت های روزانه نفت را ارزیابی و گزارش می کند.
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از آنجا که باجه پالتس، تجارت های خارج از باجه را ش��امل نمی ش��ود و 
نتایج حاصل از معامالت انجام شده در باجه نمی تواند توضیح دهنده تمام 
معامالت در طول روز باش��د، گزارش های قیمتی ارائه شده توسط پالتس 
نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باش��د؛ هرچند این موضوع از س��وی 

این مؤسسه رد می گردد.
دس��تورالعمل های روش ب��ازار در س��اعات پایانی روز تج��اری، با حذف 
ورودی ه��ای غیرمعتب��ر و نادیده گرفت��ن معامالت غیرمج��از و غیرقابل 
تکرار یا معامالتی که ممکن اس��ت واقعیت های بازار را خدش��ه دار کنند، 
به منظور اجتناب از انحراف ارزیابی های نهایی طراحی شده است. چنین 
مبادالتی بین طرفین معامله، در فرايند ارزیابی لحاظ نمی ش��وند. گاهی 
اوقات، بازرس��ی های ثانویه انجام می ش��ود که در آنه��ا، پالتس خواهان 
ارائه مس��تنداتی برای معامالت انجام شده اس��ت. این مستندات ممکن 
اس��ت شامل مستندات قرارداد و دیگر مسائل مؤید انجام معامله از قبیل 
بارگیری و اس��ناد بازرسی باشد که در صورت مهیا نبودن این مستندات، 
سؤاالتی در مورد اعتبار شرکت مطرح می شود و می تواند منجر به نادیده 
گرفت��ن داده ها از طرف پالتس گردد. برای هر روش معتبر قیمت گذاری 
ب��ازار، اعتبار داده ه��ا از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت و پالتس نیز در 
صورتی که به داده ها مش��کوک باشد، از این داده ها در فرايند روش بازار 
در س��اعات پایانی روز تجاری اس��تفاده نمی کند. به ج��ای این موضوع، 
پالت��س اطالعات ش��رکت هایی را در نظر خواهد گرف��ت که قیمت های 
پیش��نهادی خرید و فروش، تنها به صورت علنی بوده و شفافیت کامل را 

داشته باشند.

2-1-1- نحوه گزارش قیمت در روش ساعات پایانی روز تجاری در دنیای 
واقعی

فرايند بازار در ساعات پایانی روز تجاری به گونه ای طراحی شده است که 
قیمت منتشر شده، منعکس کننده ارزش بازاری است]4[. در زیر می توان 
نمونه ای از طرز کار ای��ن فرايند را به صورت عملی برای فرآورده ای مثل 

بنزین مشاهده کرد:
در مثالی از دنیای واقعی، یک فروش��نده بنزین اعتقاد به باالبودن ارزش 
بازاری بنزین داشته در حالی که یک خریدار بنزین اعتقاد به پایین بودن 
ارزش بازاری بنزین دارد. در اینجا پالتس به دنبال س��نجش ارزش واقعی 

بنزین است.
در فراين��د بازار در س��اعات پایانی روز تجاری، فروش��نده ممکن اس��ت 
پیش��نهاد فروش بنزین در قیمت 154/25 س��نت در هر گالن و خریدار 
ممکن اس��ت پیشنهاد خرید بنزین در قیمت 152/75 سنت در هر گالن 

را ارائه کنند.

فروش��نده و خریدار، پیش��نهادات قیمتی خود را برای یکی از مس��ئولین 
پالتس )مس��ئول جمع آوری اطالعات قیمتی( ارس��ال می کنند. ارس��ال 
اطالعات ممکن اس��ت از طریق ی��ک پیام فوری به یکی از گزارش��گران 
بازاری پالتس انجام شود یا ممکن است از طریق باجه الکترونیکی پالتس 
که ش��رکت کنندگان را قادر به برقراری ارتباط مستقیم با پالتس می کند، 
ارس��ال شود. در هر صورت، اطالعات از طریق سرویس هشدار الکترونیک 

پالتس31 به بازار جهانی مخابره می شوند.
در ای��ن مرحل��ه، پالت��س می توان��د ارزش ب��ازاری را بی��ن 152/75 و 
154/25س��نت در هر گال��ن ارزیابی کند. فروش��نده و خریدار می توانند 
قیمت پیش��نهادی خرید و فروش را به ص��ورت منطقی تغییر دهند و هر 
کدام از این تغییرات قیمتی در زمان واقعی به عنوان یک هش��دار قیمتی 

منتشر می شوند.
هنگامی ک��ه در نتیجه مذاکرات، قیمت های پیش��نهادی خرید و فروش، 
مشخص تر می شوند، قدرت هر کدام از طرفین معامله می تواند تعیین کننده 
قیمت باش��د؛ با توجه به اینکه هر دو به خوبی می دانند که دیگر حاضرین 
در بازار می توانند یک پیش��نهاد قیمتی خرید یا فروش را مطرح کنند و 
در معامله دخیل شوند. فروشنده ممکن است به تدریج قیمت پیشنهادی 
فروش خود را به 153 سنت در هر گالن کاهش دهد، در حالی که خریدار، 
بودجه خود را تغییر نداده و فروشنده ممکن است نهایتاً بنزین خود را در 

قیمت 152/75 سنت در هر گالن به فروش برساند.
این فرايند، اطالعات دقیقی را به پالتس می دهد و ارزیابی حاصله از آن به 
معنی درستِی کار فروشنده یا خریدار نیست بلکه انعکاسی از این واقعیت 
اس��ت که انتظار می رود هر ک��دام از طرفین دخیل، معامله را کامل کنند. 
ای��ن موضوع در صورتی خواهد بود که ط��رف مقابل یا دیگر حاضرین در 

بازار، پیشنهاد خرید یا فروش را مطرح نمایند.
ممکن است هیچ گونه معامله ای بین طرفین صورت نگیرد و پیشنهاد 
خری��د در قیمت 152/75 س��نت در هر گالن و پیش��نهاد فروش در 
قیمت 153 س��نت در هر گالن باق��ی بماند که در این صورت، قیمت 
پیش��نهادی خرید و ف��روش در ارزیابی لحاظ خواهد ش��د و ارزیابی 
مبتنی بر داده های واقعی بازار شکل خواهد گرفت. ذکر این نکته مهم 
است که پالتس دارای سیستم سخت گیرانه ای است و فعالیت بازاری 
دارای شکاف را نادیده می گیرد. به طور مثال، اگر یکی از حاضرین در 
بازار بخواهد پول اضافی برای خرید پرداخت کند یا فروش زیر قیمت 
انج��ام دهد، در این صورت چنین فعالیت هایی از طرف پالتس نادیده 
گرفته می ش��وند. در چنین مواردی، معام��الت نادیده گرفته خواهند 
ش��د و آخرین قیمت های پیش��نهادی خرید و فروش، مالک ارزیابی 

پالتس خواهند بود.
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2-2- فرایند ارزیابی قیمت توسط نشریه آرگوس
آرگوس]8[ به دنبال ارائه روش هایی اس��ت ک��ه منعکس کننده معامالت 
بازار می باش��د. بنابر گفته مقامات آرگوس، این مؤسس��ه در تالش اس��ت 
تا ارزیابی قیمت ها را به گونه ای ارائه کند که ش��اخص های قابل اعتمادی 
از ارزش ه��ای بازار کاالها بوده و فاقد انح��راف و نمایانگر ارزش های بازار 

اسپات باشند. 
در بازار جهانی نفت خام، آرگوس با اس��تفاده از طیف وس��یعی از روش ها، 
قیمت بازارهای فیزیکال و آتی را منعکس می کند. این روش ها عبارتند از: 
ثبت قیمت های پیش��نهادی خرید و فروش در یک زمان خاص، میانگین 
معامالت انجام ش��ده در یک باجه، میانگین موزون حجم معامالت صورت 
گرفت��ه در ط��ول کل روز، میانگین تجمعی معام��الت ماهانه و میانگین 
تجمع��ی معامالت روزانه. منطق هر روش، به نوع بازار مورد بررس��ی آن 

بستگی دارد. 
ارزیابی های قیمتی آرگوس، با استفاده از اطالعات به دست آمده از فعاالن 
ب��ازار یعن��ی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و واس��طه ها اطالع رس��انی 
می ش��وند. آرگوس اطالعات را از سیس��تم های معامالت��ی الکترونیکی و 
به طور  مس��تقیم از فع��االن بازار نیز دریافت می کن��د. آرگوس داده های 
بازار را از طریق تلفن، پیام رسان فوری، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی در 
اختیار می گیرد. همچنین آرگوس اقدام به تشویق تمام منابع جمع آوری 

داده های بازار به ارسال داده ها در هر زمان و مکان ممکن می نماید.
در تمام��ی بازارها، آرگوس به دنبال افزایش تعداد ش��رکت های داوطلب 
جهت ارائه داده های بازار اس��ت. تعداد نهادهای ارائه کننده داده های بازار 
می توانند روزانه به طور قابل توجه، بسته به شرایط بازار، تغییر پیدا کنند. 
آرگوس متعهد به ارائه بس��یاری از قیمت های منتشرشده به مشتریان، با 
یک مهلت مشخص در هر روز است. به علت طوالنی بودن فرايند تدوین و 
تأیید معامالت و دیگر داده های بازار، ارزیابی قیمت بايد قبل از این مهلت 
به انجام برس��د. بنابراین، آرگوس برای ارس��ال داده های فعاالن بازار، یک 
مهلت نهایی تعیین می کند. همچنین تمام داده های دریافتی را بررس��ی 
می کن��د و تمامی معامالت قابل تأیید و داده های دریافتی پس از آخرین 
مهل��ت را در فرايند ارزیابی قیم��ت قرار می دهد. آرگوس داده هایی را که 

پس از آخرین مهلت دریافت می شوند، نادیده می گیرد.
در هر بازار، آرگوس از روش متناسب با آن بازار استفاده می کند که یکی 
از مهمترین مؤلفه ها در این زمینه، قابل اعتمادبودن روش اس��تفاده شده 
اس��ت]8[. در این زمینه، آرگوس با اس��تفاده از داده ه��ای مختلف نظیر 
داده ه��ای مربوط به معامالت انجام گرفته، قیمت های پیش��نهادی خرید 
و فروش و س��ایر اطالعات مرتبط مانند مکان انجام معامالت، زمان انجام 
معامالت و غیره به ارزیابی قیمت های نفت خام می پردازد. در بس��یاری از 

بازارها، داده های مربوط به معامالت انجام گرفته از اهمیت بیشتری نسبت 
به قیمت های پیش��نهادی خری��د و فروش برخوردار ب��وده و قیمت های 
پیشنهادی خرید و فروش نیز از اهمیت بیشتری نسبت به سایر داده های 
بازار برخوردار اس��ت. هر چند ممکن اس��ت وجود چنین سلسله مراتبی 
در برخ��ی بازارها، منجر به ارزیابی های قیمت��ی غیرقابل اعتمادی در آن 

بازارها  شود.

2-2-1- تأیید اطالعات معامالت در نشریه آرگوس
گزارش��گران به دقت تمامی داده های ارس��الی برای انجام فرايند ارزیابی 
قیم��ت را تجزی��ه و تحلی��ل می نماین��د. ای��ن داده ها ش��امل معامالت، 
قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، حجم معامالت، معامله گران و دیگر 
اطالعات تعیین  کننده قیمت اس��ت. این سطح از توجه و دقت باال، بدون 
در نظرگرفتن روش به کار گرفته ش��ده اعمال می گردد؛ به خصوص برای 
معامالت و قیمت های پیش��نهادی خرید و فروش، گزارش��گران به دنبال 
تأیید قیمت، حجم، مشخصات، مکان انجام معامله و معامله گر می باشند. 
گزارش��گران به منظور تعیین اینک��ه آیا داده های به دس��ت آمده از بازار 

 1  سازوکارســازوکار گزارش قیمت در روش ســاعات پایانــی روز تجاری در دنیای 
واقعی به کارگرفته شده توسط نشریه پالتس
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 بلكه نيست خريدار يا فروشنده كار درستيِ معني به آن از حاصله ارزيابي و دهدمي پالتس به را دقيقي اطالعات ،فرايند اين
 كه بود خواهد صورتي در موضوع اين. كنند كامل را معامله دخيل، طرفين از كدامهر رودمي انتظار كه است واقعيت اين از انعكاسي

  .نمايند مطرح را فروش يا خريد پيشنهاد بازار، در حاضرين ديگر يا مقابل طرف
 پيشنهاد و گالن هر در سنت 152,75 قيمت در خريد پيشنهاد و نگيرد صورت طرفين بين ايمعامله گونههيچ است ممكن

 شد خواهد لحاظ ارزيابي در فروش و خريد پيشنهادي قيمت صورت، اين در كه بماند باقي گالن هر در سنت 153 قيمت در فروش
 است ايگيرانهسخت سيستم داراي پالتس كه است مهم نكته اين ذكر .گرفت خواهد شكل بازار واقعي هايداده بر مبتني ارزيابي و
 پرداخت خريد براي اضافي پول بخواهد بازار در حاضرين از يكي اگر مثال، طور به. گيردمي ناديده را شكاف داراي بازاري فعاليت و

 مواردي، چنين در. شوندمي گرفته ناديده پالتس طرف از هاييفعاليت چنين صورت اين در، دهد انجام قيمت زير فروش يا كند
  .بود خواهند پالتس ارزيابي مالك فروش، و خريد پيشنهادي يهاقيمت آخرين و شد خواهند گرفته ناديده معامالت

  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

به كارگرفته شده توسط نشريه  يواقع يايدر دن يروز تجار يانيدر روش ساعات پا متيگزارش ق سازوكارسازوكار.  1شكل 
  پالتس

  آرگوس هينشر توسط متيق يابيارز فرايند.2,2
 مؤسسه بنابر گفته مقامات آرگوس، اين. باشدمي بازار كننده معامالتمنعكس كه است هاييروش ارائه دنبالبه [8]آرگوس
 و انحراف فاقد و بوده كاالها بازار هايارزش از اعتمادي قابل هايشاخص كه كند ارائه ايگونه به را هاقيمت ارزيابي در تالش است تا

  . باشند اسپات بازار هايارزش نمايانگر
 اين. كندمي منعكس را فيزيكال و آتي بازارهاي قيمت ها،روش از وسيعي طيف از استفاده با آرگوس خام،نفت جهاني بازار در

 ميانگين باجه، يك در شده انجام معامالت ميانگين خاص، زمان يك در فروش و خريد پيشنهادي هايقيمت ثبت عبارتند از: هاروش
 هر منطق. روزانه معامالت تجمعي ميانگين و ماهانه معامالت تجمعي ميانگين روز، كل طول در گرفته صورت معامالت حجم موزون
  . مورد بررسي آن بستگي دارد بازار نوع به روش،
 هاواسطه و كنندگانمصرف توليدكنندگان، يعني بازار فعاالن از آمده دستهب اطالعات از استفاده با آرگوس، قيمتي هايارزيابي
. كندمي دريافت نيز بازار فعاالن از مستقيم طورهب و الكترونيكي معامالتي هايسيستم از را اطالعات آرگوس. شوندمي رسانياطالع

 به اقدام آرگوس همچنين. كندمي دريافت ارتباطي وسايل ديگر و ايميل فوري، رسانپيام تلفن، طريق از را بازار هايداده آرگوس
  .نمايدمي ممكن مكان و زمان هر در هاداده ارسال به بازار هايداده آوريجمع منابع تمام تشويق

دالر براي هر گالن 152,75مذاكرات طرفين و توافق بر سر قيمت

دالر  154,25و  152,75 بازاري هر گالن بنزين توسط پالتس بين تعيين ارزش

 2  داده هــای مورد اســتفاده آرگــوس و درجه اهمیت آنهــا در ارزیابی های قیمتی 
انجام شده نفت خام
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 كنندهارائه نهادهاي تعداد. است بازار هايداده ارائه جهت داوطلب هايشركت تعداد افزايش دنبال هب آرگوس بازارها، يتمام در
 يهاقيمت از بسياري ارائه به متعهد آرگوس. كنند پيدا تغيير بازار، شرايط به بسته توجه، قابل طورهب روزانه توانندمي بازار هايداده

 هايداده ديگر و معامالت تأييد و تدوين فرايند بودن طوالني علت هب. است روز هر در مشخص مهلت يك با مشتريان، به منتشرشده
 تعيين نهايي مهلت يك بازار، فعاالن هايداده ارسال براي آرگوس بنابراين،. برسد انجام به مهلت اين از قبل بايد قيمت ارزيابي بازار،
 در را مهلت آخرين از پس دريافتي هايداده و تأييد قابل معامالت تماميو  كندمي بررسي را دريافتي هايداده تمام آرگوس. كندمي

  .گيردمي ناديده ،شوندمي دريافت مهلت آخرين از پس كه را هاييدادهدهد. آرگوس قرار مي قيمت ارزيابي فرايند
ها در اين زمينه، قابل اعتمادبودن كند كه يكي از مهمترين مؤلفهميدر هر بازار، آرگوس از روش متناسب با آن بازار استفاده 

هاي مربوط به معامالت انجام گرفته، هاي مختلف نظير داده. در اين زمينه، آرگوس با استفاده از داده[8]روش استفاده شده است
به ارزيابي  غيرههاي پيشنهادي خريد و فروش و ساير اطالعات مرتبط مانند مكان انجام معامالت، زمان انجام معامالت و قيمت
 يهاقيمت به نسبت بيشتري اهميت از گرفتههاي مربوط به معامالت انجامداده ا،بازاره از بسياري در پردازد.خام ميهاي نفتقيمت

 بازار هايداده ساير به نسبت بيشتري اهميت از نيز فروش و خريد پيشنهادي يهاقيمت و بوده برخوردار فروش و خريد پيشنهادي
ي در اعتماد غيرقابل قيمتي هايارزيابي به منجر، بازارها مراتبي در برخي سلسله چنين وجود ممكن است چند هر. است برخوردار
  شود. آن بازارها
  

  
  خامنفت انجام شده هاي قيمتيدر ارزيابيداده هاي مورد استفاده آرگوس و درجه اهميت آنها .  2شكل 

  

  در نشريه آرگوس معامالت اطالعات دييتأ.2,2,1
 شامل هاداده اين. نمايندميتحليل  و را تجزيه قيمت ارزيابي فرايند انجام براي ارسالي هايداده تمامي دقت هب گزارشگران

 از سطح اين. است قيمت كنندهتعيين اطالعات ديگر و گرانمعامله ،معامالت حجم فروش، و خريد پيشنهادي يهاقيمت معامالت،
 پيشنهادي يهاقيمت و معامالت براي خصوص هب ؛گرددمي اعمال شده گرفته كار هب روش نظرگرفتن در بدون باال، دقت و توجه
  . باشندمي گرمعامله و معامله انجام مكان مشخصات، حجم، قيمت، تأييد دنبال هب گزارشگران فروش، و خريد

 چندين از ،خير يا بگيرند قرار بيشتر بررسي مورد بايد بازار از آمده دست هب هايداده آيا اينكه تعيين ورمنظبه گزارشگران
 براي. گرفت خواهد قرار بيشتر بررسي مورد معامله آن آنگاه شود، رد هاآزمون اين توسط ايمعامله اگر. كنندمي استفاده آزمون

 تشديد شامل كه كندمي استفاده داخلي هايروش از آرگوس اي،منطقه مديريت توسط گرفته صورت قيمتي ارزيابيبررسي صحت 
 از بايد ايمعامله كه كند تأييد فرايند اين اگر. باشدمي آرگوس مديريت توسط بررسي تشديد و اطالعات منبع شركت از وجوپرس

داده هاي مربوط به 
معامالت انجام گرفته

قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش

ت ساير اطالعات مرتبط مانند اطالعاتي كه به نوعي با معامال
 انجام شده مرتبط است مانند مكان انجام معامالت، زمان انجام

معامالت 
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بايد مورد بررس��ی بیش��تر قرار بگیرند یا خیر، از چندین آزمون استفاده 
می کنن��د. اگر معامله ای توس��ط این آزمون ها رد ش��ود، آنگاه آن معامله 
مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. برای بررسی صحت ارزیابی قیمتی 
ص��ورت گرفته توس��ط مدیریت منطقه ای، آرگ��وس از روش های داخلی 
اس��تفاده می کند که ش��امل تشدید پرس وجو از ش��رکت منبع اطالعات 
و تش��دید بررسی توس��ط مدیریت آرگوس می باشد. اگر این فرايند تأیید 
کند که معامله ای بايد از فرايند ارزیابی قیمت حذف ش��ود، س��ردبیر این 
موض��وع را تصویب می کند و در صورت لزوم از روش های مستندس��ازی 

استفاده خواهد شد.

2-2-1-1- آزمون های اولیه انجام شده توسط گزارشگران آرگوس
       

2-2-1-2- آزمون ه�ای ثانوی�ه برای معامالت نیازمند به بررس�ی بیش�تر در 
آرگوس

2-2-1-2-1- آزمون های معامله
 تأثی��ر ارتباط معامله با دیگر معامالت ممکن از قبیل پرداخت در زمان 
نکول، معاوضه ها، آپش��ن ها، س��واپ ها یا دیگر ابزارهای مشتقه. این مهم 
ش��امل بررسی آن دس��ته معامالتی از بازار اس��ت که ممکن است توسط 

گزارشگران پوشش داده نشده باشد. 
 ماهیت اختالف نظر بین طرفین معامله در مورد جزئیات معامله.

 امکان ارتباط مستقیم یک معامله با یک معامله جبرانی که برای عموم 
معلوم نیست مانند یک معامله تنظیم شده به گونه ای که در آن، نه سودی 
وجود دارد نه ضرری32 که هدف از این موضوع تأثیرگذاری بر قیمت های 

منتشر شده است.
 تأثی��ر عوامل غیربازاری بر قیمت و حجم معامالت. از جمله این عوامل: 
تحویل اضطراری، مس��ائل مرب��وط به اعتبار، مباح��ث زمان بندی، کرایه 

تاخیر  یا کنترل.

2-2-1-2-2- آزمون های منبع
 اعتبار توضیحات ارائه شده برای پرت بودن ماهیت معامله.

 میزان نزدیک بودن دریافت اطالعات به مهلت تعیین ش��ده برای کسب 
اطالعات و همچنین اثرگذاری آن بر فرايند اعتبارسنجی 

 پیشینه و سابقه منبع.
منابع در صورتی معتبر تلقی می شوند که شامل: 

 ارائه داده ها همراه با خطای کم
 ارائه داده ها در مهلت مقرر توسط آرگوس

 پاسخگویی سریع به سؤاالت مطرح شده توسط گزارشگران آرگوس

3- نقد و تحلیل سازوکارهای گزارش دهی قیمت نفت خام
علی رغ��م وجود تفاوت در روش شناس��ی  آژانس های گزارش دهی قیمت 
که تفاوت در قیمت های اعالمی توسط این مؤسسات را بدیهی می نماید، 
در صورت��ی که یک��ی از آژانس های گزارش دهی قیم��ت نفت بخواهد در 
قیمت ها دس��تکاری نموده و تحریف ایجاد نماید، این موضوع به راحتی و 
در مقایس��ه با قیمت های گزارش شده توسط دیگر مؤسسات گزارش دهی 
مش��هود می باش��د. گزارش قیمت ه��ا در زمان خاصی از روز توس��ط این 
مؤسسات، امکان تحریف در قیمت های گزارش شده توسط این مؤسسات 

را عماًل غیرممکن خواهد ساخت.
هرگونه دس��تکاری در قیمت ها باید از س��د بررس��ی گزارش��گران هر دو 
آژان��س گزارش ده��ی قیمت بگ��ذرد. آژانس ه��ای گزارش ده��ی قیمت، 
به منظ��ور آزمودن اعتبار معامالت انجام گرفت��ه، اطالعات تمام معامالت 
دیگ��ری که در ب��ازار انجام می گی��رد و به نوعی با معامالت انجام ش��ده 
مرتبط می باش��د را در اختیار دارند. این موضوع می تواند احتمال هرگونه 
تبانی ب��رای دس��تکاری در قیمت ها را کاهش ده��د. قیمت های اعالمی 
توس��ط آژانس ه��ای گزارش دهی قیمت نف��ت، مورد وثوق فع��االن بازار 
ب��وده و به عن��وان مرجعی برای قراردادها و معامالت نفت خام در سراس��ر 
دنیا محس��وب می ش��وند. اگرچه به اعتقاد کارشناس��ان بازار، آژانس های 
گزارش ده��ی قیمت، صرفاً به عنوان ناظر بازارهای نفت خام و فرآورده های 
نفت��ی عمل نموده و هیچگونه دخالت��ی در قیمت گذاری نفت خام ندارند، 
اما وجود ابهامات در این زمینه منجر به انجام بازرس��ی از س��وی بازرسان 

کمیسیون اروپا از آنها گردید.
اگرچه مطابق با دستورالعمل های موجود، آژانس های گزارش دهِی قیمت 
نفت به دنب��ال به کارگیری روش های مختلفی به منظور حداقل رس��اندن 
احتمال به کارگیری روش های متقلّبانه توس��ط مشارکت کنندگان در بازار 
می باش��ند، اما نکته قابل ذکر آن اس��ت که آنها اغلب می توانند تنها یک 
روی معامله را مشاهده کنند، زیرا در معامالت جبرانی که به منظور بستن 
موضع معامالتی متقاضی اعم از خریدار یا فروشنده استفاده می شود، هیچ 
الزامی در گزارش اینگونه معامالت به آژانس های گزارش دهی قیمت وجود 
ندارد. این موضوع می تواند زمینه را برای آن دس��ته از مشارکت کنندگان 
در بازار که به دنبال استفاده از روش های متقلبانه به منظور دستکاری در 

قیمت ها می باشند، فراهم نماید.
شرکت کنندگان در بازار هیچ مش��کل قانونی یا نظارتی به منظور گزارش 
معامالت خود به آژانس های گزارش دهی قیمت یا هر س��ازمان دیگری در 
این زمینه ندارند. اینکه آیا ش��رکت کنندگان تصمیم به اش��تراک گذاری 
اطالعات خود در این زمینه را دارند یا خیر، به سیاس��ت های گزارش دهی 
و عالقه آنها به انجام این کار بستگی دارد. در ایاالت متحده، این موضوع 
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داوطلبانه بوده، اما یک تفس��یر بالقوه از قانون ساربینز-آکسلی  این است 
که شرکت ها یا باید همه چیز را گزارش دهند یا هیچ چیز را و نمی توانند 

به صورت انتخابی اطالعات خود را افشا کنند.
از آنجا که ش��رکت کنندگان در بازار، منافع و موقعیت های مختلف دارند، 
برخ��ی از معامله گران ممکن اس��ت انگیزه ای برای دس��تکاری قیمت ها 
با اس��تفاده از اطالعات نادرس��ت به گزارش��گران داش��ته باشند؛ هرچند 
تالش ه��ای قانونی برای محدودک��ردن چنین رفتارهای��ی صورت گرفته 
است. بنابراین، آژانس های گزارش دهی قیمت باید اطمینان حاصل کنند 
که اطالعات دریافت ش��ده درست و دقیق بوده و معامالت در داخل باجه 
انجام می ش��وند وگرنه تمام فرايند کشف قیمت ها کارایی خود را از دست 
داده و تضعیف می گردد. به عنوان مثال، نش��ریه پالتس به صورت آگاهانه 
ه��ر گون��ه تمایل به خرید و ف��روش  را که در مح��دوده قیمت های بازار 

نیست، منتشر نخواهد کرد.
 در روزهایی که گزارش��گران نمی توانند خریداران و فروشندگان فعال را 
مش��اهده کنند، آژانس های گزارش دهی قیمت متک��ی به منابع مختلف 
اطالعاتی می ش��وند تا بتوانند یک ارزیابی هوش��مندانه از قیمت ها داشته 
باش��ند. به عنوان مثال برای بازار نفت خام در چنین شرایطی، گزارشگران 
به اظهارتمایل ها به خرید و فروش توس��ط معامله گران برای سایر بازارها 
نگاه می کنند و مقایسه های مختلفی را با نفت خام های مشابه انجام داده و 
منافع پیش بینی شده را تحلیل می کنند. همچنین نظرات شرکت کنندگان 
در بازار را بررسی کرده و ارزیابی های گسترده در سراسر بازار را به منظور 
دس��تیابی به ارزیابی قیم��ت انجام می دهند. در بعض��ی از موارد ارزیابی 
قیم��ت می تواند دقیق��اً در غیاب معامالت صورت گی��رد؛ این در صورتی 
خواه��د بود که معامالت به منظور دس��تکاری در قیمت نفت انجام ش��ده 

باشد.
آژانس ه��ای گزارش دهی قیمت، امکان حسابرس��ی جامعی��ت داده های 
دریافتی را ندارند. از آنجا که هیچگونه الزام قانونی برای مشارکت کنندگان 
در ب��ازار به منظور گزارش معامالت فیزیکی یا فوروارد یا معامالت تفاضلی 
وجود ن��دارد، مش��ارکت کنندگان می توانند تنها معامالتی که همس��و با 
نظر آنان  باش��د را گزارش نمایند که این موضوع نیز خود می تواند زمینه 

تحریف و جهت دهی در قیمت ها را برای معامله گران فراهم نماید.
انتق��ادات گس��ترده ای به روش شناس��ی آژانس ه��ای گزارش دهی قیمت 
از س��وی منتقدی��ن وارد آمده ام��ا تاکنون هیچگونه ش��واهدی مبنی بر 
دس��تکاری قیمت ها توسط آنها به اثبات نرس��یده است. به دنبال ابهامات 
مطرح شده در سال 2013 مبنی بر دستکاری قیمت ها توسط آژانس های 
گزارش دهی قیمت، بازرسان کمیسیون اروپا به  طور سرزده از دفاتر پالتس 
و دفاتر ش��رکت های نفتی اس��تات اویل، رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم 

بازدی��د کرده تا درباره  اتهام تحریف قیمت های نفت توس��ط آنها تحقیق 
کنند. هدف بازرس��ان اروپایی، نگرانی پیرامون اِعمال نفوذ ش��رکت های 
نفت��ی بین المللی روی قیمت گذاری نفت و تبانی ش��رکت های نفتی برای 
گزارش  قیمت های دس��تکاری شده به مؤسس��ه پالتس اعالم شده است.  
اگرچه تحقیقات در این حوزه به دالیل نامعلومی متوقف شد اما هیچگونه 
ادعایی مبنی بر دستکاری قیمت ها توسط آژانس های گزارش دهی قیمت 

اثبات نگرديد.
انتقادات وارده، به روش های ارزیابی قیمت آژانس های گزارش دهی قیمت 
نفت خام می باش��د که شامل روش "میانگین حجمی" و روش "ارزیابی در 
س��اعات پایانی روز تجاری" است. از آنجایی که "سیستم میانگین موزون 
حجمی" در مقایس��ه با "بازار در س��اعات پایانی روز تج��اری"، معامالت 
بیش��تری را ش��امل می شود، از این رو بیش��تر مورد نقد قرار گرفته است. 
به عنوان مثال، در سیس��تم میانگین موزون حجمی خصوصاً در روزهایی 
که بازار با نوس��انات بس��یار زیادی همراه می باش��د، استفاده از این روش 
نمی توان��د منعکس کننده قیم��ت واقعی بازار در پایان روز باش��د. ضعف 
کلیدی اس��تفاده از این روش آن اس��ت که قیمت های بازاری اعالم شده، 
قیمت ه��ای با تاخیر  هس��تند. به عبارت دیگر قیمت های گزارش ش��ده 
بیانگر قیمت های حال حاضر نبوده بلکه بیانگر قیمت های زمان گذش��ته 
نزدیک به زمان حال بوده که با تأخیر برای حال حاضر گزارش می ش��ود. 
انتقاد دیگر به این روش آن اس��ت که معامالت انجام ش��ده اولیه در بازار 
دارای انحرافات زیادی نس��بت به ش��رایط بازار بوده و با نزدیکی به پایان 

روِز معامالتی، قیمت های واقعی مشخص می شوند. 
انتقاد اصلی وارد ش��ده به روش شناسی پالتس موسوم به بازار در ساعات 
پایان��ی روز تجاری آن اس��ت ک��ه باجه پالتس اغل��ب از گردش پذیری و 
جامعیت کافی برخوردار نمی باشد و ممکن است تحت نفوذ و سلطه چند 
بازیگر قرار گیرد که این موضوع ممکن اس��ت روند کشف قیمت را مختل 
نماید. از نقطه نظر دیگر این انتقاد نیز مطرح می ش��ود که استفاده از این 
روش نمی تواند منعکس کننده ش��رایط تمام معامالت انجام شده در طول 
یک روز تجاری باش��د. این موض��وع می تواند به عنوان یکی از نقاط ضعف 
باجه پالتس به حس��اب آید که ام��کان تبانی معامله گران به منظور تالش 
در جه��ت دس��تکاری قیمت ها را فراهم می نمای��د. از نقطه نظر دیگر این 
انتقاد نیز مطرح می شود که استفاده از این روش نمی تواند منعکس کننده 

شرایط تمام معامالت انجام شده در طول یک روز تجاری باشد.
نشریه آرگوس در سال 2007 مطالعه ای را با موضوع بررسی و مقایسه 
حجم معامالت بازار اسپات نفت خام درون باجه و حجم معامالت انجام 
ش��ده در طول روز در بازار نفت خام ایاالت متحده انجام داده است که 
نش��ان می دهد حجم معامله شده در باجه پالتس تنها بخش کوچکی 
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از حجم معامالت روزانه بوده و گردش پذیری پایین و کمبود گس��تره 
ش��رکت کنندگان در باجه پالتس، ابهاماتی ج��دی را در مورد کارایی 
روش کش��ف قیمت های آن افزای��ش می دهد. به منظ��ور حفاظت از 
فرايند ارزیابی قیمت، آژانس های گزارش دهی قیمت نفت خام به دنبال 
اطمین��ان از صحت اطالعاتی که دریاف��ت می کنند، بوده و زمانی که 
نتوانند از صحت اطالعات دریافتی اطمینان حاصل نمایند، حق حذف 
آنها را ب��رای خود محفوظ می دانند. به ای��ن ترتیب از ارزیابی قیمت 
در برابر داده های اش��تباه که به منظور تحریف و دس��تکاری قیمت ها 
انجام می ش��ود، محافظت مي کنند. آنها همچنین روش های زیادی را 
در س��ازمان خود و نی��ز در ارتباط با ش��رکت کنندگان خارجی انجام 
می دهن��د. به عنوان مثال، پالتس بر بخش هایی که می توانند در باجه 
ش��رکت کنند، کنترل دارد. شرکت هایی که تمایل به خرید یا فروش 
دارن��د باید با ثبت عملک��رد مالی و عملیاتی در بازار قابل شناس��ایی 

باشند.

ب��ا توجه به آنکه بخش عمده ای از نفت خام تولیدی در منطقه خاورمیانه، 
از نوع نفت ترش می باش��د، لذا به نظر می رس��د شاخص نفت ترش آرگوس 
می تواند به عنوان یک معیار مناس��ب برای این منطقه در نظر گرفته شود. 
برای مثال، در س��ال 2010، عربس��تان برای قیمت گذاری نفت صادراتی 
خ��ود به ایاالت متحده، ش��اخص نفت ترش آرگ��وس را جایگزین ارزیابی 

پالتس از نفت WTI نمود )شکل-4(. 
   در س��ال 2012، آژان��س بین الملل��ی ان��رژی نیز، گزارش��ات آرگوس را 
جایگزی��ن پالت��س نمود. اوپک نیز در س��ال 2016، گ��زارش آرگوس را 
جایگزین پالتس نمود. برخی کش��ورها از جمله ش��یلی در سال2014 و 
اکوادور، کلمبیا و پرتغال در س��ال 2015، قیمت های آرگوس را جایگزین 

پالتس نمودند.

نتیجه گیری
1- ش��واهد بیانگر آن اس��ت که پالت��س و آرگوس به عن��وان دو آژانس 
گزارش دهن��ده قیمت، ضمن گزارش قیمت  ش��اخص های نفت خام پایه، 
به دنب��ال اثرگ��ذاری ب��ر قیمت ها نب��وده و تالش آنه��ا در جهت گزارش 
قیمت های نفت خ��ام بدان صورت که در بازار معامله می ش��وند، متمرکز 
می باشد. براساس نظر کارشناس��ان، هدف اصلی آژانس های گزارش دهی 
قیمت، جلوگیری از دستکاری در قیمت ها و گزارش آنها به صورت واقعی 
اس��ت؛ اگرچ��ه در این زمینه با ف��روش خدمات خود نظی��ر گزارش های 
قیمتی منتش��ر ش��ده از انتفاع مالی برخوردار شده و ادعای آنها مبنی بر 
عدم وجود هیچگونه انتفاع مالی آنها در گزارش دهی قیمت ها رد می شود.

2- انتقاد اصلی وارد ش��ده به روش شناس��ی پالتس موس��وم به بازار 
در س��اعات پایان��ی روز تج��اری آن اس��ت که باجه پالت��س اغلب از 
گردش پذی��ری  و جامعیت کافی برخوردار نمی باش��د و ممکن اس��ت 
تح��ت نفوذ و س��لطه چند بازیگ��ر قرار گیرد که ای��ن موضوع ممکن 
اس��ت روند کشف قیمت را مختل نماید. از نقطه نظر دیگر این انتقاد 
نیز مطرح می ش��ود که استفاده از این روش نمی تواند منعکس کننده 
ش��رایط تمام معامالت انجام شده در طول یک روز تجاری باشد. این 
موضوع می تواند به عنوان یکی از نقاط ضعف باجه پالتس به حس��اب 
آید که امکان تبانی معامله گران به منظور تالش در جهت دس��تکاری 

قیمت ها را فراهم می نماید.
3- سیس��تم میانگین م��وزون حجمی آرگوس خصوص��اً در روزهایی که 
بازار با نوس��انات بسیار زیادی همراه می باش��د، نمی تواند منعکس کننده 
قیمت واقعی بازار در پایان روز باش��د. ضعف کلیدی استفاده از این روش 
آن اس��ت که قیمت های بازاری اعالم ش��ده، قیمت های با تاخیر  هستند. 
ب��ه عبارت دیگر قیمت های گزارش ش��ده بیانگ��ر قیمت های حال حاضر 
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 خواهد استفاده مستندسازي هايروش از لزوم صورت در و كندمي تصويب را موضوع اين ردبيسر شود، حذف قيمت ارزيابي فرايند
  .شد
  

  آرگوس گزارشگران توسط شده انجام هياول يهاآزمون.2,2,1,1

  
  

  در آرگوس شتريب يبررس به مندازين معامالت يبرا هيثانو يهاآزمون.2,2,1,2
  

  معامله يهاآزمون.2,2,1,2,1
ابزارهاي ديگر يا هاسواپ ها،آپشن ها،معاوضه نكول، زمان در پرداخت قبيل از ممكن معامالت ديگر با معامله ارتباط تأثير 

  . باشد شدهن داده پوشش گزارشگران توسط است ممكن كه است بازار از معامالتي دسته آن بررسي شامل مهم اين. مشتقه
معامله جزئيات مورد در معامله طرفين بين نظراختالف ماهيت.  
ايگونهبه شده تنظيم معامله يك مانند نيست معلوم عموم براي كه جبراني معامله يك با معامله يك مستقيم ارتباط امكان 

  .است شده منتشر يهاقيمت بر تأثيرگذاري موضوع اين از هدف كه 1ضرري نه دارد وجود سودي نه ،آن در كه

                                                            
1- Wash trade 

       يكديگر به وابسته افراد يا مربوطه طرفين بين معامالت شامل كه اند نشده انجام آزادانه صورت به كه معامالتي•
.باشد مي

.قيمت معامالتي كه  اختالف قابل توجهي با ميانگين كل معامالت صورت گرفته در آن روز دارد•

.قيمت معامالتي كه خارج از بازه حداقل و حداكثر قيمت هاي آن روز است•

.معامالتي كه قسمتي از يك معامله ديگر بوده يا متعلق به يك معامله مجهول است•

.حجم هاي مربوط به تك معامله كه به طور قابل توجهي بيشتر از حجم معمول معامله براي آن بازار است•

.ادي استجزئيات معامله اي كه توسط ديگر فعاالن بازار مشخص شده است كه به هر دليلي به طور بالقوه غير ع•

رف ديگر جزئيات معامالتي كه توسط يكي از طرفين معامله اعالم شده است و متفاوت از جزئيات اعالمي توسط ط•
.معامله است

مالت  اين معا. هر نوع جزئيات معامالت كه از نظر گزارشگران، غيرمنطقي بوده و خارج از قواعد رفتار تجاري است•
ه در آنها مي توانند شامل معامالتي باشند كه مشخصات متفاوت يا مكان تحويل غيرمعمول دارند و طرفين معامل

.ديده نشده است
ي قرار معامالتي كه داراي طرفين يكسان، قيمت و تاريخ تحويل يكسان هستند، به صورت جداگانه مورد بررس•

.مي گيرند تا يك معامله، دو بار توسط آرگوس ثبت نشود 

 4  علل جایگزینی شاخص نفت ترش آرگوس به جای ارزیابی پالتس جهت ارزیابی و 
 13قیمت گذاری نفت خام صادراتی عربستان سعودی به ایاالت متحده

 

 بازار در اوليه شده انجام معامالت كه است آن روش اين به ديگر انتقاد. شودمي گزارش حاضر حال براي تأخير با كه بوده حال زمان
  . شوندمي مشخص واقعي هايقيمت ،معامالتي روزِ پايان به نزديكي با و بوده بازار شرايط به نسبت زيادي انحرافات داراي

آن است كه باجه پالتس اغلب از  يروز تجار يانيموسوم به بازار در ساعات پاپالتس  يشناسوارد شده به روش اصلي انتقاد
موضوع ممكن است  نيكه ا رديقرار گ گريو ممكن است تحت نفوذ و سلطه چند باز باشديبرخوردار نم يكاف تيو جامع يريپذگردش

كننده منعكس توانديروش نم نيكه استفاده از ا شوديمطرح م زيانتقاد ن نيا گرينقطه نظر د. از ديرا مختل نما متيروند كشف ق
از نقاط ضعف باجه پالتس به  يكي عنوانبه توانديموضوع م نيباشد. ا يروز تجار كيتمام معامالت انجام شده در طول  طيشرا

 نيز انتقاد اين ديگر نظرنقطه از .دينمايرا فراهم م هامتيق يدستكارور تالش در جهت منظبهگران معامله يكه امكان تبان ديحساب آ
  .باشد تجاري روز يك طول در شده انجام معامالت تمام شرايط كنندهمنعكس تواندنمي روش اين از استفاده كه شودمي مطرح

 حجمو  باجه درون خامنفت اسپات بازار معامالت حجم مقايسه و بررسي اي را با موضوعمطالعه 2007 سال در آرگوس نشريه
 پالتس باجه در شده معامله حجمدهد انجام داده است كه نشان مي متحده اياالت خامنفت در بازار روز طول در شده انجام معامالت

 يابهامات پالتس، باجه در كنندگانشركت گستره كمبود و پايين پذيريگردش و بوده روزانه معامالت حجم از كوچكي بخش تنها
 دهيگزارش هايآژانس قيمت، ارزيابي فرايند از حفاظت ورمنظبه .دهدمي شيافزاي آن هاقيمت كشف روش كارايي مورد در را جدي
 اطمينان دريافتي اطالعات صحت از نتوانند كه زماني و بوده ،كنندمي دريافت كه اطالعاتي صحت از اطمينان دنبالبه خامنفت قيمت
 ورمنظبه كه اشتباه هايداده برابر در قيمت ارزيابي از ترتيب اين به .دانندمي محفوظ خود براي را آنها حذف حق ،نمايند حاصل
 با ارتباط در نيز و خود سازمان در را زيادي هايروش همچنين آنها. كنندمي محافظت ،شودمي انجام هاقيمت دستكاري و تحريف
. دارد كنترل كنند، شركت باجه در توانندمي كه هاييبخش بر پالتس مثال، عنوانبه. دهندمي انجام خارجي كنندگانشركت
  .باشند شناسايي قابل بازار در عملياتي و مالي عملكرد ثبت با بايد دارند فروش يا خريد به تمايل كه هاييشركت

رسد شاخص نظر ميباشد، لذا بهترش مينفتخام توليدي در منطقه خاورميانه، از نوع اي از نفتبا توجه به آنكه بخش عمده
، عربستان براي 2010يك معيار مناسب براي اين منطقه در نظر گرفته شود. براي مثال، در سال  عنوانبهتواند ترش آرگوس مينفت

  نمود.  WTIترش آرگوس را جايگزين ارزيابي پالتس از نفت گذاري نفت صادراتي خود به اياالت متحده، شاخص نفتقيمت

  

 WTI كوي  براساس نفت سبك شرين است در حالي كه غالب نفت توليدي شركت آرام
ترش   به همين دليل از شاخص نفت. عربستان، نفت ترش است يعني حاوي سولفور است

.آرگوس استفاده كرده است تا قيمت نفت خام توليدي اش را بدرستي منعكس كند

شده است  WTIعرضه و تقاضاي محلي نفت در كوشينگ آمريكا، موجب انحراف در قيمت 
.را كاهش داده است WTIاين موضوع، ثمربخشي . كه ارتباطي با قيمت هاي جهاني ندارد

متدولوژي هاي آرگوس براي محاسبه قيمت روزانه نفت خام، متنوع تر از متدولوژي هاي 
.پالتس است

شاخص نفت ترش آرگوس، بصورت روزانه از سه گريد نفتي فراساحلي به نام 
Southernو  Mars ،Poseidonهاي Green Canyon از آنجا كه . بدست مي آيد

به آمريكا وارد   اين سه گريد نفتي، متكي به نفتي است كه از ميادين فراساحلي توليد و
كه يك شاخص داخلي است، قيمت هاي جهاني را  WTIمي شود، مي توانند نسبت به 

.بهتر منعكس كنند
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نبوده بلکه بیانگر قیمت های زمان گذش��ته نزدیک به زمان حال است که 
ب��ا تأخیر برای حال حاضر گزارش می ش��ود. انتقاد دیگر به این روش آن 
اس��ت که معامالت انجام شده اولیه در بازار دارای انحرافات زیادی نسبت 
به شرایط بازار بوده و با نزدیکی به پایان روِز معامالتی، قیمت های واقعی 

مشخص می شوند. 
4- از آنج��ا که بخش عمده ای از نفت خ��ام تولیدی در منطقه خاورمیانه، 
از نوع نفت ترش می باش��د، لذا به نظر می رس��د شاخص نفت ترش آرگوس 
می تواند به عنوان یک معیار مناس��ب برای این منطقه در نظر گرفته شود. 
برای مثال، در س��ال 2010، عربس��تان برای قیمت گذاری نفت صادراتی 
خ��ود به ایاالت متحده، ش��اخص نفت ترش آرگ��وس را جایگزین ارزیابی 

پالتس از نفت WTI نمود. 
5- آغاز به کار ش��اخص نفتی ش��انگهای ب��ا حاکمیت یوآن چین 

نشان دهنده تالش این کشور برای به دست آوردن قدرت بیشتر در 
قیمت گذاری نفت آسیا می باشد. اگرچه این موضوع در ظاهر هیچ 
تعارضی با قیمت های اعالمی توس��ط نشریات نفتی نظیر پالتس و 
آرگ��وس ن��دارد، اما می تواند پتانس��یل کاهش نفوذ آنه��ا در بازار 
نفت خام را فعلیت بخش��د. توسعه بازارهای آتی نفت خام در بورس 
ش��انگهای نه تنها زمینه اِعمال بیشتر شفافیت در تعیین قیمت ها 
را ايج��اد مي كند، بلک��ه زمینه کاه��ش وابس��تگی تعیین قیمت 
نفت خام های صادراتی به آس��یای ش��رقی به نفت خام های شاخص 
نظی��ر عمان و دوبی]9[ را نیز فراهم خواهد س��اخت. این موضوع 
می توان��د به معن��ای تالش بیش��تر در جهت تعیی��ن قیمت های 
نفت خ��ام مبتنی  بر نتایج واقع گرایانه ای از عوامل اقتصادی در بازار 

آسیا-پاسیفیک تفسیر گردد.
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