بازار فرآوردههای
هیدروکربوری

گزارش آماری فروردینماه 1398

نگاهی به بازار فرآوردههای هیدروکربوری
بازار فیزیکی:

طی فروردین ماه  1398در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از  115,107تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری
به ارزش بیش از  5,484میلیارد و  779میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت .بیش از  107,732تن از محصوالت
معاملهشده به رینگ داخلی و  7,375تن به رینگ بینالملل بازار فیزیکی اختصاص دارد .همچنین ارزش ریالی
معامالت در رینگ داخلی بیش از  4,969میلیارد و  799میلیون ریال و در رینگ بینالملل بیش از  514میلیارد
و  979میلیون ریال بوده است .یکی از نکات قابل توجه افزایش  90درصدی ارزش کل معامالت طی فروردینماه
سال 1398در مقایسه با مدت مشابه در سال  1397میباشد که به ترتیب در رینگ داخلی افزایش بیش از دو
برابری و در رینگ بینالملل افزایش حدود  18درصدی را تجربه کرده است .از سوی دیگر ,حجم کل معامالت
نسبت به فروردین ماه سال  97با کاهش تقریبی  16درصدی مواجه گردیده است.
جدول  -1ارزش ریالی و حجم کل معامالت به تفکیک رینگ (فروردینماه )1398

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

4,969,799,657,000

107,732/2

بین الملل

514,979,868,811

7,374/9

مجموع

5,484,779,525,811

115,107/1

شایان ذکر است از کل معامالت انجامشده در فروردینماه  1398حدود  84درصد ارزش معامالت (بیش از 4,592
میلیارد و  328میلیون ریال) مربوط به تابلوی سایر حاملهای انرژی و حدودا  16درصد (بیش از  892میلیارد و
 451میلیون ریال) مربوط به تابلوی نفت و گاز بوده است.
جدول  -2ارزش و حجم معامالت به تفکیک تابلو (فروردینماه )1398

تابلو

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

تابلو سایر حامل های انرژی

4,592,328,141,811

92,799/1

تابلو نفت و گاز

892,451,384,000

22,308

مجموع

5,484,779,525,811

115,107/1

فعالیت عرضهکنندگان و میزان عرضههای صورت گرفته توسط آنها ,نقش مهمی در توسعه معامالت بورس انرژی
ایران ایفا مینماید ,به طوری که چهار عرضهکننده با بیشترین حجم و ارزش معامالت در بازار فیزیکی عبارتند از:
شرکت پاالیش نفت تهران ,شرکت پاالیش گاز ایالم ,شرکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت پاالیش نفت شیراز.
همچنین چهار کاالی حالل  ,402میعانات گازی ,نفتای سنگین و متانول نیز دارای بیشترین میزان معامالت در
بازار فیزیکی (ازنظر حجم و ارزش) بودهاند.

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 (فروردینماه )1398

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

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

بازار مشتقه:

پس از تامین مالی فعالیتهای دولت و شرکت ملی نفت ایران با استفاده از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت
خام (سنفت  985 ,984 ,983 ,982 ,981و  )986در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران
در اسفندماه  ,1397بازار ثانویه این اوراق نیز در فروردین ماه به معامالت خود ادامه داد .به طوری که شرکت ملی
نفت ایران با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش  11,000میلیارد ریال و وزارت امور اقتصادی و دارایی به
نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران با انتشار اوراق به ارزش  30,000میلیارد ریال در اواخر سال 1397
اقدام به تامین مالی فعالیتهای خود نمودند .در طول فروردین ماه امسال  139,364اوراق سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت در نمادهای سنفت 983 ,982 ,981
و  984به ارزش بیش از  1,215میلیارد و  523میلیون ریال در بازار مشتقه فرآوردههای هیدروکربوری بورس
انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت.
حجم معامله (تعداد اوراق)

نام قرارداد

ارزش معامله (ریال)

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

1,212,682,918,000

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

2,384,913,530

قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه
شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت
جمهوری اسالمی ایران (سنفت )983

413,000,000

قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه
شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت
جمهوری اسالمی ایران (سنفت )984

42,732,800

5

مجموع

1,215,523,564,330

139,364

139,000

309

50

