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مقدمه 
 پيدايش قرارداد  هاي آتي )1(  سلف )2( اختياري )3( بازار هاي 
مال��ي )4( كاالي��ي )5( و معاوض هاي )6( به قرون وس��طي در 
اروپا باز مي گردد. عمده دليل پيدايش اين بازار ها را ايجاد ثبات 
و جلوگيري از نوس��انات قيمتي كه ب��ه داليل مختلف از جمله 
نوس��انات فصلي پيش مي آيد، مي توان ذكر كرد، اين بازار  ها به 
مرور گسترش بس��ياري پيدا كردند به طوري كه اقتصاد جديد 
بدون چني��ن بازار هايي معناي واقعي خوي��ش را ندارد. در اين 
بازار ها قرارداد ها توانايی كاهش ريسك ناشي از نوسانات قيمتي 
را دارن��د از آنجايی كه اين قرارداد ها در بازار هاي نفت هم مورد 
استفاده قرار مي گيرند، به اين قرارداد ها و بازار هاي بورس نفتي 
اشاره مي شود و اهميت و نقش آنان در كاهش نوسانات قيمت نفت 

و پرهيز از ريسك هاي ناشي از آن مورد بررسي قرار مي گيرد. 

1-1-قرارداد هاي آتي،سلف، اختياري 
قرارداد هاي آتي و سلف 

قرارداد س��لف: توافقنام هاي اس��ت ميان دو طرف فروش��نده و 
خري��دار كه تحوي��ل كاال هاي خاصي را در زمان مش��خصي در 
آينده با يك قيمت توافق ش��د هاي كه امروز يا روز معامله تعين 

شده است، معين مي كند.

      قرارداد آتي : 
قرارداد آتي يك قرارداد س��لف استاندارد شده است كه در محل 

تاالر بورس بسته مي شود. 
تف��اوت  هاي عمد هاي هم بين اي��ن دو قرارداد وجود دارد براي 
نمونه قرارداد هاي س��لف رسمي نيس��تند و جاي مشخصي براي 
عقد آن ها وجود ندارد و نيز قوانين رسمي و مشخصي كه برپايه 

 

 
 دكتر عبدالكريم گيم*

امكان سنجي استقرار يك بازار مالي نفتي 
بورس نفت در ايران )قسمت اول(

چكيده :
تمام�ي كش�ورهاي دنيا به نحوي نس�بت ب�ه قيمت نفت خام و فراورده هاي آن حس�اس هس�تند. در 
زمان هايي كه قيمت نفت با نوس�اناتي همانند آنچه در دهه 1970 ميالدي رخ داد همراه بوده اس�ت، تمامي 
آنان متمايل به ايجاد ثبات در بازار نفت بوده اند ، س�ؤال اساس�ي اين است كه چگونه شاركت كنندگان در 
بازار نفت مي توانند از اين نوس�انات برحذر بمانند و آيا اساس�ًا پروس�ه هايي وجود دارد كه بر اساس آنان 
بت�وان كمتر از اين نوس�انات تأثير پذيرفت ؟ بازارهاي بورس نفت با ارائ�ه قراردادهاي خاصي اين امكان را 
براي كليه مشاركت كنندگان فراهم مي سازند تا با حضور در اين بازارها بتوانند با برخورداري از ويژگي اين 

بازارها نوسانات قيمتي نفت خام و . . . برحذر بمانند .
تقريب�ًا تمامي بازارهاي بورس نفت در كشور هاي مصرف كننده نفتي ايجاد شده اند و توليد كنندگان 
به عنوان يك طرف بازار نقش�ي در تش�كيل 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 س�نجي استقرار 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 استقرار يابد و با ارائه فرايندهايي امكان ايجاد 

منافع براي تمامي مشاركت كنندگان را عرضه كند .
 ، Markets تك محموله ،  option اختياري ، forward س�لف   future –واژگان كلي�دي: قراردادهاي آتي

Financial Market بازار آتي نفت
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آن ه��ا اقدام به عق��د قرارداد گ��ردد وجود ن��دارد در حالي كه 
قرارداد هاي آتي قرارداد هاي مش��خصي هستند كه طبق قوانين 
استاندارد شده منعقد مي گردد. در ضمن قرارداد آتي خود قابل 
خريد و فروش��ند و شخص مي تواند قبل از سر رسيد قرارداد ان 
را بفروش��د همچنين در قرارداد  هاي آت��ي امكان تقلب و كاله 

برداري طرفين به دليل قوانين موجود كمتر وجود دارد.

 : )Option( 1-1-2-  قرارداد هاي اختياري
ق��رارداد اختياري قراردادي اس��ت كه بين ي��ك خريدار و يك 
فروشنده كه در آن خريدار از فروشنده حق خريد يا فروش يك 
دارايي را با قيمت مشخصي خريداري مي كند. خريدار به فروشنده 
مبلغي را مي پردازد كه در واقع قيمت قرارداد اختياري بوده و به 
آن )premium( مي گوين��د. يك قرارداد اختياري براي خريدار، 
اختيار معامله خريد)Sail option( و يك قرار داد اختياري براي 
فروش، اختيار معامله فروش)Put option( مي نامند. قيمتي كه 
خريدار و فروشنده قرارداد مي توانند قرارداد را بخرد يا به فروش 
برس��انند قيمت توافقي)Exercise price( انجام ش��ده يا قيمت 

قرارداد)Contract( يا قيمت معامله)call option( مي نامند.
) swap(1-1-3- قرارداد هاي معاوضه اي

قرارداد هاي معاوض هاي قرارداد هايي هستند كه در آن دو طرف 
توافق مي كنند كه براي مدت مشخصي  بر اساس توافق، دارايي 

يا منافع حاصل از آن دارايي را با كيفيت مش��خص و به نسبت 
توافق شده معاوضه كنند .

پس از سررس��يد دو دارايي يا منافع اين دو دارايي به صاحبان 
اوليه آن ها بازمي گردد در اين معامالت دو طرف متعهد هستند 

طبق ضوابط قرارداد عمل كنند . 
قرارداد ه��اي معاوض هاي ع��الوه بر اهداف مختلف��ي كه دارند 
از جمل��ه كاه��ش هزينه س��رمايه، بهره ب��رداري از صرفه  هاي 
اقتصادي و ورود به بازار هاي جديد براي كاهش ريس��ك ناشي 
از نوس��انات قيمتي و مديريت خطرات نيز طراحي شده اند. در 
قراداد هاي معاوض هاي بانك ها و معامله گران بزرگ ريسك هاي 
حضور در بازار هاي مال��ي را پذيرفته و قرارداد هاي معاوض هاي 
را بين خود انجام مي دهند و ريس��ك را براي معامله گران جزء 

كاهش مي دهند.

1-2- بازار هاي نفت خام و قرارداد هاي آتي و سلف 
دراين بخش به بازار هاي نفت خام و فراورده  هاي آن مي پردازيم 
و ابزار هاي مش��تقه در اين بازار ها را معرفي و بررس��ي مي كنيم  
ابتدا  تاريخچ��ه پيدايش بازار هاي نفتي و انواع آن ها و در ادامه 
انواع قرارداد هاي ب��ه كار رفته در اين بازار ها را مورد توجه قرار  

مي دهيم.

 1-2-1- تاريخچه بازار هاي نفت  خام و فراورده :
ت��ا اواس��ط قرن 19 مي��الدي . نفت خام و ف��راورده  هاي ان از 
اهميت چنداني برخوردار نبودند اما با اولين اكتش��اف اقتصادي 
نف��ت خام و آغاز پااليش آن ، نفت اهميت روز افزوني پيدا كرد 
. ب��ه گون هاي ك��ه  در حال حاضر اين م��اده حياتي به صورت 
گس��ترد هاي مورد بهره برداري و وسيله مبادله ميان بسياري از 
ش��ركت  ها و كش��ور  ها قرار گرفته است . به طور كلي تحوالت 
صورت گرفته در بازار نفت را مي توان به پنج دوره تقسيم كرد:

1- دوره امتيازات)1(:         
در اين دور ها قيمت ه��اي نفت خام و فراورده  هاي آن منحصرا 

هيأت مديره

دبير كل

مشاوران 

اداره بازرسي و امور كارگزاري )يا اصالح كاركرد(  اتاق پاياپاي سهام 

اتاق پاياپاي دادوستد )جديد( 

صندوق تضمين  بازار )جديد( 

معاونت اداري و مالي 

مديريت امور مالي 
مديريت 

مطالعات و 
بررسي هاي اقتصادي

مديريت امور كاركنان 
و آموزش 

مديريت نظارت بر 
شركت ها 

اداره خدمات و 
كارپردازي 

مديريت 
ارزيابي سهام و 

طرحها
مديريت امور بازار 

معاونت فني و اقتصادي 

واحد نظارت بر عمليات دادوستد )يا اصالح كاركرد( 

اداره امور بين الملل

اداره روابط عمومي 

اداره امور حقوقي )با اصالح كاركرد( 

نمودار سازماني بورس اوراق بهادار تهران )اصالح شده براي پوشش بازار آتي در ايران( 
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73 در اختيار ش��ركت هاي بزرگ و چند مليتي نفتي بود. اين دوره 
تقريبا تا سال 1972 ادامه يافت.

2- دوره اوپك : )2(                                                                 
اي��ن دوره از س��ال 1973 يعني پس از تحري��م نفتي اعراب به 
دليل جنگ 6 روزه آغاز گرديده و تا س��ال 1979 يعني انقالب 
اسالمي ايران ادامه داشت. در اين دوره قيمت هاي رسمي فروش 

توسط اعضاي اوپك تعيين و اعالم مي گرديد. 
 Concessions period)1(

Opec period)2(
3- دوره بازار هاي تك محموله : )1(                            

در اين دوره كه از س��ال 1974 ش��روع وتا 1985 ادامه يافت. 
قيمت ه��اي نفت براس��اس قيمت هاي بازار ه��اي نقدي يا تك 
محموله تعيين و مبادالت براس��اس آن قيمت ها در بازار صورت 

مي گرفت.
 4- دوره بازار نقدي يا تك محموله و خالص بازيافتي)2(                               
  در اي��ن دوره كه از س��ال 1986 اغاز يعني با س��ومين بحران 
نفتي ش��روع و تا س��ال 1987 ادامه ياف��ت قيمت  هاي فروش 
براس��اس قيمت هاي ف��راورده  هاي اس��تحصالي از نفت خام و 
بر اس��اس فرمول هاي خال��ص بازيافتي صورت مي پذيرفت و در 
قيم��ت گذاري بازار هاي نقدي يا ت��ك محمول هاي هم مد نظر 

قرار مي گرفت.
 5- دوره قيمت گذاري مرتبط با قيمت هاي بازاري )3(

اي��ن دوره از اواخ��ر 1987 آغاز ش��د و تا كن��ون ادامه دارد در 
اي��ن دوره قيمت  هاي نفت خ��ام مرتبط با قيمت هاي نفت خام 

ش��اخص نظير برنت درياي ش��مال، آالس��كا، دوبي و عمان كه 
گاهي در بازار هاي بورس عرضه مي ش��وند، تعيين مي گردند. در 
ح��ال حاضر پ��س از اين دوره اهرم قيمت گ��ذاري نفت خام از 
دس��ت كش��ور هاي توليد كننده اوپك عمال« خارج ش��ده و به 

دست بازار نفت سپرده شده است . 
1 - با جمع بندي پنج دوره مي توان گفت كه ابزار هاي مالي در 
بازار هاي نفتي تن ها در براي حفظ منافع مصرف كنندگان عمل 
نمي كنند بلكه با ارائه يك سري راهكار هاي خاص  توانايي حفظ 

و افزايش منافع توليد كنندگان را نيز دارند. 
 Spot Market period )1(

 Net Back and spot market period )2(
 Market related pricing period )3(

بازار هاي نفت خام و فراورده در سه دسته جاي مي گيرند:  

1-2-2- تقسيم بندی بازار های نفت خام و فرآورده
1- بازار معامالت فيزيكی يا نقدی نفت)1(

2- بازار بورس نفت)2(
3- بازار نفت خارج از بورس)3(

 پيدايش بازار هاي بورس نفت و معرفي ابزار مشتقه مالي جديد 
در اين بازار ها س��اير قرارداد ها اهمي��ت كمتري يافته و به مرور 

اهميت خود را از دست داده اند .
1 -2-2-1 - بازار  های بورس نفت 

بازار های ب��ورس نفت به منظور ايجاد وس��يله ای براي كاهش 
ريس��ك معام��الت نفتی، كاهش ب��ی ثباتی ، افزاي��ش انعطاف 

چارچوب قانوني 

مقام ناظر 
شوراي بورس 

)با اصالح تركيب اعضا( 

 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 
ارديبهشت 1345

اليحه اصالح مواد دوم، سوم و پنجم قانون تأسيس 
بورس اوراق بهادار )با تأييد هيأت وزيران و تصويب 

مجلس شوراي اسالمي( 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
)با اصالح ساختار سازماني( 

مقررات دادوستد در بازار آتي 
با تصويب شوراي بورس( 

- قراردادهاي آتي 
- پيش خريد كاال 

)با تصويب شوراي بورس( 

نهاد تنظيم گر 

سازوكار تنظيمي

ابزارهاي پيشنهادي

چهارچوب تنظيمي و نظارتي بازار آتي در ايران بر پايه رويكرد كوتاه مدت
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پذيری و فراهم كردن ابعاد وس��يع تر تجاری برای نفت و صنايع 
وابسته آن به وجود آمده اند و ابزار های الزم را برای مبادله ميان 
مبادل��ه گران ، توليد كنندگان ، مصرف كنندگان ، پااليش��گران 
و دالالن فراه��م م��ی كنند در اين بازار ه��ا تضمين الزم و كافي 
ب��راي اجراي عمليات و بيمه به منظور جلوگيری از ضرر و خطر 
ورشكستگی فراهم می شود و ريسك ناشی از نوسانات قيمتی يا 

هرگونه ريسك ديگر در اين بازار ها از بين می رود.
 physical oil Markets )1(

organized Futures Markets )2(
O.T.C over the counter )3(

در واقع قرارداد های متفاوت و اس��تراتژی های بيمه قيمت)1( در 
بازار های نفتی هس��تند كه ابزاز كنترل ريسك و تضمين قيمت 

به شمار می آيند.
اولين قرارداد مورد نظر قرارداد های آتی هستند كه ويژگی  های 
آن ها در كليه بازار های آتی تا حدود زيادی با يكديگر اش��تراك 
دارن��د . برای نمونه قرارداد های آتی ب��ازار نفت نيويورك ويژگی 

 های مشترك با ساير قرارداد های آتی كاال های ديگر را دارد.
 اين ويژگی ها عبارتند از :

1- در اين بازار  ها قيمتی مطمئن و بيمه شده برای خريداران و 
فروشندگان اعالم می شود .

2- ب��راي كاهش هزينه  های معامله گ��ران در اين بازار ها تن ها 
وديعه برای مبادله پرداخت می گردد.

3- عملكرد قرارداد ها با يك سيس��تم مالی قدرتمند حمايت می 
ش��وند. عم��ده قرارداد های آتی در بازار ه��اي نيويورك ، لندن و 
س��نگاپور معرفی ش��ده اند كه از آن ميان قرارداد های آتی نفت 
ب��ازار لندن به مرور تبدي��ل به پايه ای برای تعيين و ش��ناخت 
قيمت نفت در س��طح ج هان شده است . از ديگر ابزار  های مالی 

در بازار نفت قرارداد های اختياری هستند . 
قرارداد های اختياری در بازار نفت خام و فرآورده در دهه 1980 
معرفی ش��ده اند، اين نوع قرارداد از س��وی بورس نفت نيويورك 
در 1986 مط��رح ش��د در جهت كاهش ريس��ك و معرفی يك 
ابزار مالی مديريتی در امتداد اجتناب از ريس��ك ها در بازار  های 
نفت خام ب��ود كه قرارداد های اختياری معرفی ش��دند. به دليل 
استقبال گسترده از اين نوع قرارداد  ها ساير قرارداد های اختياری 
به فراورده  های نفتی تس��ري يافتند. برای مثال قرارداد اختياری 
نفت سفيد در 1987 و قرارداد اختياری بنزين در 1989 در بازار 
نفت نيويورك معرفی شدند. اين نوع قرارداد ها موفقيت بسياری 
در بازار های نفت خام پيدا كردند. امروزه به طور متوس��ط روزانه 
26 ه��زار قرارداد اختياری تن ها در بورس نيويورك مورد مبادله 

واقع می شود.)2(
1 – اس��تراتژي هاي بيم��ه قيمت در بازار ه��اي بين المللي نفت  
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد – به راهنمايي دكتر 

حسين عباسي نژاد نگارنده افشين هنرور – 1375
2 – قراداد هاي options  و كاربرد آن ها در بازار هاي بورس نفت  
– پايان نامه كارشناس��ي ارشد – دانشكده اقتصاد – به راهنمائي 

دكتر اسدا... فرزين وش – نگارنده مسعود خضابي - 1376
قرارداد ه��ای جبرانی يكی ديگر از ابزار های مالی هس��تند كه در 
بازار ه��ای بورس نفت مورد مبادله قرار می گيرند. ش��كل كلی و 

ساختار اين قرارداد ها و بازار نفت مانند ساير بازار هاست.
ادامه مطلب در شماره بعدي ... 


