بازار فرآوردههای
هیدروکربوری

گزارش آماری اردیبهشتماه 1398

نگاهی به بازار فرآوردههای هیدروکربوری
بازار فیزیکی:

طی اردیبهشتماه  1398در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از  308,373تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری
به ارزش بیش از  16,895میلیارد و  522میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت .بیش از  245,290تن از محصوالت
معاملهشده در رینگ داخلی و بیش از  63,082تن در رینگ بینالملل بازار فیزیکی مورد داد و ستد قرار گرفتهاند.
همچنین ارزش ریالی معامالت در رینگ داخلی بیش از  12,761میلیارد و  478میلیون ریال و در رینگ بینالملل
بیش از  4,134میلیارد و  43میلیون ریال بوده است .گفتنی است ارزش معامالت رینگ داخلی طی اردیبهشتماه
 1398در مقایسه با مدت مشابه در سال  1397از افزایش بیش از دو برابری برخوردار بوده است ,اما کاهش ارزش
معامالت در رینگ بینالملل به میزان حدودا  70درصد طی مدت مشابه ,مجموعاً موجب کاهش  15درصدی
ارزش کل معامالت شده است .در جدول  1ارزش ریالی و حجم کل معامالت به تفکیک رینگ داخلی و بین المللی
نشان داده شده است.
جدول  -1ارزش ریالی و حجم کل معامالت به تفکیک رینگ (اردیبهشتماه )1398

رینگ معامالت ارزش معامله شده (ریال) حجم کل معامله شده (تن)
داخلی

12,761,478,611,530

245,290/7

بین الملل

4,134,043,423,593

63,082/5

مجموع

16,895,522,035,123

308,373/2

شایان ذکر است از کل معامالت انجامشده در اردیبهشتماه  1398حدود  89درصد ارزش معامالت مربوط به
تابلوی سایر حاملهای انرژی و حدودا  11درصد مربوط به تابلوی نفت و گاز بوده است .جدول  2ارزش و حجم
معامالت به تفکیک تابلوهای معامالتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران را نشان میدهد.
جدول  -2ارزش و حجم معامالت به تفکیک تابلو (اردیبهشتماه )1398

تابلو

ارزش معامله شده (ریال) حجم کل معامله شده (تن)

تابلو سایر حامل های انرژی 15,036,607,172,393

277,716/4

تابلو نفت و گاز

1,858,914,862,730

30,656/8

مجموع

16,895,522,035,123

308,373/2

عرضهکنندگان ،کاالها و نوع معامله

فعالیت عرضهکنندگان و میزان عرضههای صورت گرفته توسط آنها ,نقش مهمی در توسعه معامالت بورس انرژی
ایران ایفا مینماید .به طوری که شش عرضهکننده بازار فیزیکی فرآوردههای هیدروکربوری مجموعا بیش از 50

درصد از حجم معامالت بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادهاند که این عرضهکنندگان عبارتند از :شرکت پاالیش
نفت کرمانشاه ,شرکت پاالیش نفت الوان ,شرکت پاالیش نفت شیراز ,شرکت نفت ستاره خلیجفارس ,شرکت
پاالیش نفت تهران و شرکت پتروشیمی زاگرس .همچنین عرضهکنندگانی که مجموعا بیش از  54درصد از ارزش
معامالت بازار فیزیکی را دربرمیگیرند عبارتند از :شرکت پاالیش نفت الوان ,شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ,شرکت
پاالیش نفت شیراز ,شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ,شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت پاالیش نفت اصفهان.
از سوی دیگر اگر بخواهیم نگاهی به میزان معامله کاالهای عرضهشده بیاندازیم ,بیشترین حجم معامالت کاالها
طی اردیبهشت ماه  1398به ترتیب مربوط به کاالهای نفتای سنگین ,متانول ,هیدروکربن ,نفتای سبک و حالل
( 402مجموعا حدود  53درصد) و بیشترین ارزش معامالت به ترتیب مربوط به آیزوریسایکل ,نفتای سنگین ,حالل
 ,402نفتای سبک ,هیدروکربن و ریفورمیت (مجموعا بیش از  57درصد) بوده است.
شایان ذکر است طی اردیبهشتماه  1398بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان نخستین عرضه کاالهای زیر
بوده است:
 نفتای مخلوط شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بینالملل
 حالل  502عمده پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی

 نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بینالملل

 گاز مایع پاالیش نفت اصفهان در رینگ بینالملل به مقصد ارمنستان
 حالل  402شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی

 نفت گاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل از انبار نفت اراک به مقصد عراق
 نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل از انبار نفت اصفهان به مقصد
عراق
 نفت گاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل از انبار نفت اراک

 نفت گاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل از انبار نفت اصفهان
 رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی

همچنین مطابق با دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران ,تمامی عرضههای
بازار فیزیکی براساس چهار نوع قرارداد نقدی ,نسیه ,سلف و کشف پریمیوم انجام میپذیرد .براین اساس حجم
عرضه و معامله کاالهای بازار فرآورده های هیدروکربوری به تفکیک نوع قرارداد در نمودارهای  1و  2نشان داده
شده است.

نمودار  -1حجم عرضه به تفکیک نوع معامله (اردیبهشتماه )1398

نمودار  -2حجم معامله به تفکیک نوع معامله (اردیبهشتماه )1398

همانطور که مشاهده میشود طی اردیبهشت ماه  ,1398بیشتر عرضههای صورت گرفته درقالب قرارداد کشف
پریمیوم و بیشترین قراردادهای معامالتی نیز به صورت نقدی بوده است.
بازار مشتقه:

طی اردیبهشت ماه  1398اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام (سنفت  )982 ,981به ارزشی بالغ بر  156میلیارد
ریال و تعداد  17,932اوراق مورد معامله قرار گرفت .همچنین اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی
استوک (سمانک 981و  )991به ارزش بیش از  6هزار میلیارد و تعداد  121,974اوراق در بازار مشتقه فرآوردههای
هیدروکربوری بورس انرژی ایران مورد داد و ستد قرار گرفت .مجموعاً طی اردیبهشت ماه  1398تعداد 139,906
اوراق و به ارزش  6,537میلیارد ریال در تابلوی سلف موازی استاندارد معامله گردید.

جدول  -3ارزش و حجم قراردادهای سلف موازی استاندارد بازار فرآوردههای هیدروکربوری (اردیبهشتماه )1398

نام قرارداد

ارزش معامله (ریال)

حجم معامله (تعداد اوراق)

قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک-
سمانک981

2,500,060,647,000

54,740

قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک-
سمانک991

3,879,984,046,440

67,234

قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده
توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری
اسالمی ایران (سنفت )981

152,888,864,040

قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده
توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری
اسالمی ایران (سنفت )982

4,221,126,000

616

مجموع

6,537,154,683,480

139,906

17,316

