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* عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت اهواز

3– 1 - ضروريات و استلزامات استقرار يك بازار نفتی در ايران 
بر مبنای يافته های بررسی بازار بورس لندن  )بازار برنت( 

بازار برنت در دهه 1980 در پاسخگويی به تغييرات اساسی بازار 
نف��ت  ط��ی دهه 1970 به وجود آمد. ب��ازار نفت برنت در واقع 
تأثيرگذارترين بازار نفتي دنيا است كه بررسي آن كمك شاياني 
به شناخت بازارهاي نفتي مي كند داليل بسياری برای پيدايش 
بازار برنت و به تبع آن بازار اس��تاندارد ش��ده نف��ت لندن ارائه 
گرديده اس��ت. از جمله آنان می ت��وان نزديكی به بازار مصرف، 
تمرك��ز صنعت نفت در منطقه ، حج��م باالی توليدات، مالكيت 
گسترده و متفاوت در بين توليد كنندگان و وجود زير ساختهای 
اساس��ی در منطقه اش��اره كرد. اين موارد را در شش طبقه زير 

می توان دسته بندی كرد: )بازار جديد نفتی بايد به شرايط ارائه 
شده در اين طبقات پاسخگو باشد)1((

1- عرضه كنندگان در بازار زياد باشند .)بازار رقابتی باشد(
2- حج��م باالي��ی از نفت  ب��راي مبادله در بازار وجود داش��ته 

باشد. 
3- زير س��اختهای معامله مبادله انبار و تحويل فيزيكی نفت به 
صورت روان در اندازه های مد نظر مش��اركت كنندگان در بازار 

وجود داشته باشد.
4- محدوديت برای توليد و عرضه نفت موجود نباشد .

5- چه��ار چوب نهادی بازارگرا در اقتصاد كش��ور ميزبان وجود 
داشته باشد.

 

 
 دكتر عبدالكريم گيم*

امكان	سنجي	استقرار	يك	بازار	مالي	نفتي	
بورس	نفت	در	ايران	)قسمت	دوم	و	پاياني(

چكيده :
تمامي كشورهاي دنيا به نحوي نسبت به قيمت نفت خام و فراورده هاي آن حساس هستند. در زمان هايي 
كه قيمت نفت با نوسـاناتي همانند آنچه در دهه 1970 ميالدي رخ داد همراه بوده اسـت، تمامي آنان متمايل 
به ايجاد ثبات در بازار نفت بوده اند ، سـؤال اساسـي اين است كه چگونه مشـاركت كنندگان در بازار نفت 
مي توانند از اين نوسـانات برحذر بمانند و آيا اساسـًا پروسـه هايي وجود دارد كه بر اساس آنها بتوان كمتر 
از ايـن نوسـانات تأثير پذيرفت ؟ بازارهاي بـورس نفت با ارائه قراردادهاي خاصي ايـن امكان را براي كليه 
مشـاركت كنندگان فراهم مي سـازند تا با حضور در اين بازارها بتوانند با برخورداري از ويژگي اين بازارها 

نوسانات قيمتي نفت خام و . . . برحذر بمانند .
تقريبـًا تمامي بازارهاي بورس نفت در كشـور هاي مصرف كننده نفتي ايجاد شده اند و توليد كنندگان 
به عنوان يك طرف بازار نقشـي در تشـكيل چنين بازارهايي نداشته اند. به علت اينكه ايجاد چنين بازاري 
در يك منطقه عرضه كننده نفت همانند خليج فارس، مي تواند مزاياي خاصي را براي همگان ايجاد كند، در 
اين مقاله امكان سـنجي اسـتقرار يك چنين بازاري كه پروسه هايي را براي برحذر ماندن از نوسانات قيمت 

نفت خام و فراورده ارائه كند، مورد توجه قرار گرفته است. اين بازار نفتي 
مي تواند در منطقه خليج فارس با نگاهي ويژه به ايران اسـتقرار يابد و با ارائه فرايندهايي امكان ايجاد 

منافع براي تمامي مشاركت كنندگان را عرضه كند .
 ، Markets تك محموله ،  option اختياري ، forward سـلف   future –واژه هاي كليدي: قراردادهاي آتي

Financial Market بازار آتي نفت
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6- موقعيت حقوقی و مالياتی برای مشاركت كنندگان در بازار به 
طور مناسب وجود داشته باشد.

برای ايجاد يك بازار نفتی استاندارد كه به توان در آن قراردادهايی 
را براي كاهش ريسك مش��اركت كنندگان در اين بازار ارائه كرد 

می بايست 6 مورد باال را به طور كامل در نظر گرفت.
)اين تقسـيم بندي از پايان نامه كارشناسـي ارشد خانم وداد حسيني 
صفحه 101 تحت عنوان مطالعه امكان سـنجي تأسيس يك بازار بورس 

نفت در ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اخذ شده است(
در پاس��خ به بند اول بايد عرضه كنن��دگان در چنين بازاری زياد 
باش��ند و مثاًل تنها  شركت ملی نفت ايران به عنوان عرضه كننده 

وجود نداشته باشد . 
برای دس��تيابی به اين مهم می توان  ش��ركت ملی نفت ايران را 
به اجزای كوچكتر تقس��يم كرد و يا به ساير شركت های داخلی و 
خارجی اجازه فعاليت به عنوان توليد كننده داد. پس از ايجاد يك 
سيستم بازار رقابتی بازار آتی كه توسط تعداد بسياري از     توليد 
كنندگان در پاس��خ به بند )1( انجام می ش��ود . مطمئنا هميشه 
حج��م زياد نف��ت  براي مبادله در بازار وجود خواهد داش��ت زيرا  

شرايط رقابتی تضمين كننده ثبات عرضه خواهد بود. 

در منطق��ه برنت وجود انبارهای متعدد و خطوط لوله ودر آمريكا 
وجود خطوط لوله گس��ترده در ام��كان تحويل فيزيكی نفت را در 
بازارها عملی می س��ازد. برای پاس��خگويی به بند س��وم بايد زير 
س��اختهايی از جمله خطوط لوله، اسكله های نفتی، انبارهای نفت 
و فراورده های آن در كش��ور ايجاد ش��وند و س��رمايه گذاری هايی 
براي ايجاد زير س��اختها صورت پذيرد . در حال حاضر كش��ور ما 
به دليل عضويت در اوپك با محدوديت توليد مواجه اس��ت از اين 
رو ب��ا توجه به اينكه براي ايجاد ي��ك بازار نبايد محدوديت توليد 
و عرضه نفت وجود داش��ته باش��د يا بايد براي عضويت در اوپك 

تجديد نظر شود. 
و يا  از س��اير تولي��د كنندگان نفت  براي حضور و مش��اركت در 

چنين بازاری اقدام مقتضی به عمل آيد.
بند پنجم  ش��ايد مهم ترين بند برای ايجاد چنين بازاری باش��د 
در بايد اقتصاد كش��ور به س��مت يك اقتصاد ب��ازار حركت نمايد 
زيرا  نمی توان در يك س��اختار اقتصادی غير بازار كه هيچ كدام 
از بازار های آن رقابتی نيس��تند يك بازار رقابتی ايجاد كرد  از اين 
رو مهم ترين بستر برای تشكيل چنين  بازاری حركت كل اقتصاد 

كشور به سمت يك اقتصاد بازار رقابتی خواهد بود . 

 در مورد بند ششم نيز حتی اگر يك ساختار رقابتی در كل كشور 
و ب��ه تبع آن در بازار و صنعت نفت ب��ه وجود آيد ، ولی قوانين و 
مقررات حقوقی و مالياتی الزم برای چنين بازاری طراحی نش��ده 
باش��د.اين بازار با شكست روبرو خواهد شد . قوانين و مقررات در 
چنين بازاری بايد ش��فاف ، بسيار ساده و دور از هر گونه سليقه و 
گرايش باشند. سخن آخر اينكه پيدايش و گسترش يك بازار مالی 
نفتی تنها به ش��رط برقرار كردن شش بند ياد شده عملی خواهد 
بود و نيازمند حمايت مستمر و مستقيم از سوی دولت )مانند بازار 

آتی سنگاپور(  براي موفقيت و استمرار خواهد بود. 

3 – 1 –1 - مشاركت كنندگان بالقوه در بازارهاي نفتي ايران 
 پااليشگران و شركتهاي مس��تقل حساسترين طبقه از مشاركت 
كنن��دگان در بازار نف��ت ، در مقابل تغييرات قيمتي هس��تند در 
مقابل ، ش��ركتهاي چند مليتي نفت��ي و ديگر بوروكراتهاي بزرگ 
ص��ادر كننده نفتي يعني كش��ورهاي صادر كنن��ده نفت باكنترل 
مرك��زي در توليد و توزيع نفت ، از كمترين حساس��يت نس��بت 
ب��ه تغييرات قيمت و فراورده هاي نفت��ي برخوردارند، عمده ترين 
دليلي كه حساسيت اين گونه شركتها را نسبت به تغييرات قيمت 
كاهش مي دهد ، س��رمايه گذاري در تمامي بخشهاي صنعت نفت       
مي باش��د . از آنجاييكه اين ش��ركتها در قسمتها و صنايع متفاوت 
نفت سرمايه گذاري كرده و بر آنها كنترل دارند ، از اين رو كاهش 
درآمد يكي،  به معناي افزايش درآمد ديگري است و باعث مي شود 

كه در محل درآمد آنان تغييري ايجاد نشود .
اكثر اين ش��ركتها  تمايل به مش��اركت در بازار آتي ندارند . عمده 
ترين دليل شركت نكردن آنها در چنين بازاري اوال« دولتي بودن 
آنهاس��ت زيرا ش��ركتهاي خصوصي در بازار برن��ت  براي افزايش 
كارايي خود به ويژه در مبحث مالياتها ، تمايل به مشاركت در اين 
بازارها دارند . ش��ركتهاي دولت��ي از آنجايي كه كارآيي را حداكثر 
نمي كنند ، در اين بازارها هم مش��اركت نخواهند داشت . در ثاني 
به دليل همه جانبه بودن مالكيت اين ش��ركتها در صنعت نفت و 
مؤثر نبودن نوس��انات قيمت نفت بر آنها ، تمايلي به مشاركت در 
اين بازار نخواهند داشت . البته برخي از شركتهاي ملي زماني كه 
قيمتهاي بازار به نفع آنها است ، در اين بازارها مشاركت مي كنند 
. كشورهاي توليد كننده نيز مي توانند از اين بازارها استفاده كنند 
اگ��ر و فقط اگ��ر قيمتهاي اين بازارها از قيم��ت قراردادهاي بلند 
مدت و يا نقدي بيش��تر باشد عمده ترين مشاركت كنندگان اين 
بازار ش��ركتهاي نفتي و پااليشگران مستقل و آنان كه محصوالت 
خود را در بازارهاي كوتاه مدت به فروش مي رس��انند خواهند بود 
زيرا كه به شدت از نوسانات قيمتي در بازار نفت ضربه مي بينند و 

نسبت به آنها حساسيت دارند .

3 – 2 – قراردادهاي احتمالي در بازار آتي نفت ايران 
عم��ده ترين قراردادهاي آتي و يا اختياري در بازار آتي نفت ايران 
مي توانند همان قراردادهاي پيشنهادي در ساير بازارهاي آتي دنيا 
باش��ند ، ولي يك قرارداد موفق در بازار آتي بايد بي همتا بوده و 
در س��اير بازارها وجود نداشته باش��د ، ضمن آنكه تمامي نيازهاي 
مش��اركت كنندگان در بازار را پوش��ش دهند از اين رو قراردادهاي 

احتمالي پيشنهادي براي بازار نفت ايران به شرح زير خواهند بود.

3 – 2 – 1 – قرارداد آتي نفت خام ايران :
نفت خام صادراتي ايران به طورعمده به اروپا و ژاپن صادر مي شود 
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63 تقاض��اي نفت خام همواره رو به تزايد بوده اس��ت و قيمت آن از 
فرايند بسيار پيچيده اقتصاد سياسي نفت تأثير مي پذيرد بنابراين 
مش��اركت در بازار آتي نفت خام و اس��تفاده از مكانيسم هاي بيمه 
قيم��ت در اين بازار در زمان نوس��انات قيمتي و يا كاهش قيمت 
نفت براي كش��ورهاي نفت خيز مي تواند آنان را از اين نوس��انات 
بركن��ار دارد . از اين رو عمده ترين اس��تفاده كنندگان از قرار داد 
آت��ي نفت خام ايران خود كش��ور ايران به عنوان عرضه كننده آن 

مي تواند باشد .

3 – 2 – 2 – قرار داد آتي بنزين :
پااليش��گران به عرضه و تقاضاي بنزين، بس��يار اهميت مي دهند 
، زيرا اين محصول ، س��ودآورترين محصولش��ان است . بيشترين 
سودي كه به طور متوسط از بنزين به دست مي آيد به نسبت بين 
25 تا 45 درصد است كه عالقه پااليشگران و توجه وافر آنان را به 

اين ماده توجيه مي كند .
3 – 2 – 3 – گاز نفتي مايع)1( 

اين محصوالت كه عمدتا« دو نوع پروپان و بوتان دارند ، از پروس��ه 
پااليش گاز طبيعي و نفت خام به دست مي آيند. اولين قرارداد آتي 
پروپان در NYMEX  در س��ال 1971 معرفي ش��د ولي در سالهاي 
بع��د از آن ، اين قرارداد غير فعال گرديد ، در حال حاضر بس��ته به 
اينكه پروپان در داخل كش��ور توليد شود يا وارد شود مي تواند ثبات 
و يا بي ثباتي قيمت داشته باشد . در هر حال ارائه يك قرار داد آتي 
پروپان به مشاركت كنندگان بازار نفت و فراورده كمك مي كند تا از 

ريسكهاي ناشي از نوسانات اين ماده برحذر باشند.

3 – 2 – 4 – ساير قراردادهاي آتي و اختياري :

عالوه بر قرار دادهاي آتي ذكر ش��ده، قراردادهاي آتي و اختياري 
ديگ��ري در اين بازار مي تواند عرضه ش��ود ك��ه  قراردادهاي آتي 
سوخت جت ، نفت س��فيد، ) محصوالت پتروشيمي ( گاز طبيعي 
و م��ازوت از آن جمل��ه اند . همچنين در اين ب��ازار مي تواند انواع 
قراردادهاي اختياري نيز براي كاهش ريس��ك مشاركت كنندگان 

و امكان مديريت ريسك آنان فراهم آيد . 
بايد هاي قانونی و حقوقی بازارهای آتی و ارائه چهارچوب يك بازار 

آتی پيشنهادی برای ايران)1(
يك بازار آتی بايد برای تش��كيل شدن داراي ويژگی هايی باشد و 
از نظر حقوقی نظارتی و حمايتی كاركردهای خاصی        داشته 
باشد. بازارهای آتی نفت مختصات مشتركی با ساير بازارهای مالی 
و ي��ا كااليی دارند از اين رو در ادامه به بررس��ی وضعيت حقوقی 
تنظيم��ی و ويژگيهای يك بازار پيش��نهادی آتی می پردازيم كه 
ي��ك بازار آتی نفت و فراورده های آن ه��م می تواند در اين قالب 

قرار گيرد . 

چهار چوب تنظيمی و نظارتی بازار آتی :
برای اينكه بازارهای آتی تش��كيل ش��ده پيش��نهادی بتواند مورد 
كنترل و نظارت قرار گيرد بايد يك چهار چوب تنظيمی و نظارتی 
برای آن وجود داش��ته باش��د . اين چهار چوب را می توان در دو 
رويك��رد كوتاه مدت  براي س��رعت راه اندازی ب��ازار آتی و يا دو 

رويكرد ميان مدت و بلند مدت مطرح نمود:

ال�ف 1 ( چارچوب تنظيم�ي و نظارتي بازارآتي نفت بر پايه رويكرد 
كوتاه مدت :

براي راه اندازي يك بازار آتي ابتدا مي بايدكس��ري زير س��اختها و 

چارچوب قانوني 

مقام ناظر 
شوراي علي بازار سرمايه ايران )با تركيب، كاركرد، 

و اختيارات قانوني جديد( 

اليحه قانون جامع بازار سرمايه ايران 
)به پيشنهاد شوراي بورس، تأييد هيأت وزيران و تصويب 

مجلس شوراي اسالمي( 

- مشترك 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

)با اصالح ساختار سازماني( 
- نامشترك

امكان تأسيس نهاد تنظيم گر ويژه بازار ابزارهاي مشتق در 
آينده )با تصويب شوراي علي بازار سرمايه ايران( 

مجموعه مقررات دادوستد در بازار ابزارهاي مشتق 
)با تصويب شوراي عالي بازار سرمايه ايران( 

- ابزارهاي مشتق مالي 
)با تصويب شوراي علي بازار سرمايه ايران( 

نهاد تنظيم گر 

سازوكار تنظيمي

ابزارهاي پيشنهادي

نمودار 4-3 : چهارچوب تنظيمي و نظارتي بازار آتي در ايران بر پايه رويكرد ميان مدت 
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نيز قوانين مشخص و شفافي طراحي شده و يا وجود داشته باشند 
در ح��ال حاضر اگر اين ف��رض را بپذيريم كه قان��ون جديد بازار 
اوراق به��ادار كنوني تا حدودي از اين موارد و ضروريات برخوردار 
اس��ت در آن صورت در كوتاه مدت پيشنهاد مي شود كه بازار آتي 
نفت به عنوان جزئي از اين بازار محس��وب گردد و بورس نفت نيز 
مانند ساير بورسهاي كاال ايجاد و فعاليت آن تحت نظارت شوراي 
بورس و س��ازمان بورس و اوراق بهادار شكل بگيرد و براين اساس 
چارچوب تنظيمي ايجاد چنين بازاري ) نمودار 4-2( ارائه ش��ود. 
همچني��ن نهاد تنظيم گر ، يعني س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
تهران  بايد به اصالح س��اختار س��ازماني تن دهد تا بستر مناسب  
بازارهاي آتي ايجاد ش��ود . پيشنهاد مي ش��ود مقررات دادو ستد 
در بازار آتي كه يك س��از و كار تنظيمي اس��ت با تصويب شوراي 
بورس تهيه و تدوين شود . در اين بازار ابزارهاي پيشنهادي نيز با 

تصويب شوراي بورس بايد معرفي شود. 

الف 2 ( چهارچوب تنظيمي و نظارتي بازار آتي نفت بر پايه رويكرد 
بلند مدت:

 چهارچ��وب قانوني چني��ن بازاري در بلند م��دت در واقع اليحه 
قانون جامع بازار س��رمايه اس��ت كه با پيشنهاد شوراي بورس و با 
تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس رس��يده باشد ، در رويكرد 
بلند مدت ، مقام ناظر ش��وراي عالي بازار س��رمايه خواهد بود كه 
تركيب ، كاركرد و اختيارات قانوني جديد نسبت به شوراي بورس 
در رويك��رد كوت��اه مدت خواهد داش��ت. نهاد تنظي��م گر در اين 
رويكرد دو نهاد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بااصالح ساختار 
سازماني و يك نهاد تنظيم گر ويژه بازار مشتقه با تصويب شوراي 
عالي بازار سرمايه ايران خواهد بود . ساز و كار تنظيمي ، مجموعه 
مقررات داد و س��تد بازار ابزار مش��تقه آتي نف��ت خواهد بود كه 
شوراي عالي بازار سرمايه ايران آن را به تصويب رسانده باشد . در 
اين بازار نيز ابزار هاي مشتقه كااليي و مالي كه شوراي عالي بازار 

سرمايه آن ها را معرفي و تعيين كرده باشد ارائه مي شود . 
شكل 4 – 3 – نمودار اين چهارچوب تنظيمي و نظارتي را نشان مي دهد.

ب ( سازمان پيشنهادي بازار : 
از آنجايي كه در حال حاضر اوراق بهادار در س��ازمان بورس، مورد 
مبادل��ه قرار مي گي��رد و قراردادهاي آتي ، اختي��اري نياز به يك 
بورس سازماندهي داده شده دارند تا رويكردهاي نظارتي ، كنترل 

مديريت ريس��ك ، كاربرد مناس��ب يابد ، بهترين حالت ، طراحي 
مجدد ب��ورس اوراق بهادار تهران ، براي به كارگيري و راه اندازي 

اين بازارهاي جديد است.
 پيشنهادات:  سازماندهي مجدد بازار بورس تهران ، براي پوشش 
ب��ازار آتي با ان��واع قرار دادهاي متفاوت ان��رژي نفت و كاال و . . .  
شكل )4-1( نمودار سازماني بورس تهران را كه براي پوشش دادن 
يك بازار آتي دوباره طراحي ش��ده است، نشان مي دهد همچنين 

در اين نمودار خطوط نقطه چين بازار جديد را نشان مي دهد .

ج ( س�اختار تنظيمي و نظارتي بازار اوراق بهادار در ايران )اصاح 
شده براي پوشش بازار آتي نفت (

در اي��ن حالت براي آنكه ، بتوان يك س��اختار تنظيمي و نظارتي 
همه جانبه را بر بازارهاي اوراق بهادار داش��ت ، بهتر آن اس��ت كه 
بازارهاي اوراق بهادار مانند ) 4-4 ( اصالح ش��وند . در اين ش��كل 
ش��وراي بورس بر س��ازمان بورس و دو هيأت نظارت مي كند .در 
س��ازمان ب��ورس در بازار جديد اوراق مش��اركت و بازار آتي پيش 

بيني شده است .
نكته قابل توجه اين اس��ت كه ساختار بازار پيشنهادي  به صورت 
كلي ارائه شده است و در آن مي توان كليه قراردادهاي آتي غير از 

نفت خام و فراورده را با اندك اضافاتي انجام داد .

پيشنهادات :
با توجه به راهكارها و وجود زير س��اختهاي ذكر شده در خصوص 
اس��تقرار يك بازار مالي نفت ) بورس نفت ( در ايران شامل امكان 
ازدياد عرضه كنندگان نفت، وجود حجم باالي نفت و فراورده هاي 
آن در منطق��ه خليج فارس ، وجود زير س��اختهاي معامله مبادله 
انبار و تحويل فيزيكي نفت از جمله اسكله ها ، بنادر مخازن بزرگ 
ثابت و متحرك در س��واحل ايراني خليج فارس ، نبود محدوديت  
تولي��د و عرضه نفت و تصويب مقررات راه اندازي بورس  و تعيين 
مس��ائل حقوقي و مالياتي براي مشاركت كنندگان در آن تأسيس 
و  ه��ر چه س��ريعتر در اي��ران ترجيحا« )) منطق��ه آزاد كيش (( 
مس��تقر گردد .  با رونق اين بازار مالي نفتي ، عالوه بر نفت خام ، 
فراورده هاي نفتي خصوصا« بنزي��ن ، گاز نفتي مايع ، محصوالت 
پتروش��يمي و غيره نيز در آن داد و س��تد گردد  و  چارچوب هاي 
تنظيمي و نظارتي بازار آتي نفت بر پايه رويكرد كوتاه مدت ، ميان 

و بلند مدت و در مراحل مختلف تهيه و اجرا شود .

شوراي بورس 

هيأت پذيرش اوراق بهادار  سازمان بورس اوراق بهادار تهران  هيأت داوري 

تاالر اصلي دادوستد سهام

تاالر فرعي دادوستد سهام

تاالر آزاد دادوستد سهام

بازار آتي  بازار اوراق مشاركت  بازار گواهي سپرده 

تاالر دادوستد 
واريزنامه هاي ارز صادراتي

تاالر دادوستد 
اوراق مشاركت 

تاالر دادوستد تهي 

بازار سهام 

نمودار 4-4: ساختر تنظيمي و نظارتي بر بازارهاي اوراق بهادار در ايران )اصالح شده براي پوشش بازار آتي( 




