بازار فرآوردههای
هیدروکربوری

گزارش آماری تیرماه 1398

نگاهی به بازار فرآوردههای هیدروکربوری
بازار فیزیکی:

طی تیرماه  1398در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از  299,531تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری به
ارزش بیش از  13,357میلیارد و  567میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت .بیش از  207,932تن از محصوالت
معاملهشده در رینگ داخلی و بیش از  91,599تن در رینگ بینالملل بازار فیزیکی مورد داد و ستد قرار گرفتهاند.
همچنین ارزش ریالی معامالت در رینگ داخلی بیش از  9,570میلیارد و  150میلیون ریال و در رینگ بینالملل
بیش از  3,787میلیارد و  416میلیون ریال بوده است .گفتنی است ارزش معامالت طی تیرماه  1398در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل ,از افزایش  67درصدی برخوردار بوده است که در آن ارزش معامالت رینگ داخلی با
افزایش تقریبا  50درصدی و ارزش معامالت رینگ بینالملل نیز با افزایش بیش از دو برابری مواجه گردیده است.
در جدول  1ارزش ریالی و حجم کل معامالت به تفکیک رینگ داخلی و بینالمللی نشان داده شده است.
جدول  -1ارزش ریالی و حجم کل معامالت به تفکیک رینگ (تیرماه )1398

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

9,570,150,834,000

207,932/7

بینالملل

3,787,416,998,900

91,599/1

مجموع

13,357,567,832,900

299,531/8

عرضه و تقاضا

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است ,حجم عرضه ,تقاضا و معامله فرآوردههای هیدروکربوری طی تیرماه
 1398به تفکیک رینگ نشان داده شده است .همچنین نسبت حجم تقاضا به حجم عرضه ,نسبت حجم معامله به
حجم عرضه و نسبت حجم معامله به حجم تقاضا نیز محاسبه گردیده است .بر این اساس ,حجم عرضه در رینگ
بینالملل بیش از دو برابر حجم عرضه در رینگ داخلی است .اگرچه حجم تقاضا در این دو رینگ تقریبا با یکدیگر
مساوی بوده و حجم معامله در رینگ داخلی بیش از دو برابر حجم معامله در رینگ بینالملل است .همچنین 32
درصد از عرضههای داخلی با تقاضا همراه بوده و  29درصد نیز منجر به معامله شده است.
جدول  -2حجم عرضه ،تقاضا ،معامله و نسبتهای مربوط به تفکیک رینگ (تیرماه )1398

رینگ

حجم عرضه
(تن)

حجم تقاضا
(تن)

حجم معامله
(تن)

نسبت تقاضا به
عرضه (درصد)

نسبت معامله به
عرضه (درصد)

نسبت معامله به
تقاضا (درصد)

داخلی

728,109

235,111

207,933

32

29

88

بینالملل

1,579,352

238,728

91,599

15

6

38

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 سه عرضهکننده بازار فیزیکی فرآوردههای هیدروکربوری مجموعا حدود  50درصد
از حجم معامالت بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادهاند که این عرضهکنندگان به ترتیب عبارتند از :شرکت
پاالیش نفت کرمانشاه ,شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت پاالیش نفت الوان .همچنین عرضهکنندگانی که
مجموعا بیش از  55درصد از ارزش معامالت بازار فیزیکی را دربرمیگیرند به ترتیب عبارتند از :شرکت پاالیش
نفت کرمانشاه ,شرکت پاالیش نفت الوان ,شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت پاالیش نفت شیراز.
همچنین طی تیرماه  1398در رینگ داخلی و بینالملل بورس انرژی ایران 47 ,کاال عرضه گردیده که اسامی آنها
در جدول  3نشان داده شده است.
آیزوریسایکل

حالل 410

نفتای سبک

برش سنگین

آیزوفید

حالل 502

نفتای سنگین

حالل 402

برش سبک

حالل 503

نیتروژن مایع

حالل 503

برش سنگین

رافینت

هگزان

رافینت

بلندینگ نفتا حالل 410

ریفورمیت

هیدروکربن

سوخت هوایی ()ATK

بنزول

سی اس او

پروپان

سی او

پروپیلن

گاز بوتان صنعتی

پنتان

گاز پروپان صنعتی

پنتان پالس

گاز مایع

نفت سفید

حالل 400

گاز مایع صنعتی

نفت گاز

حالل 402

متانول

نفتا

حالل 404

میعانات گازی

نفتای سنگین

حالل 406

نفت سفید

هیدروکربن سبک

رینگ بینالملل

رینگ داخلی

جدول  -3کاالهای عرضهشده به تفکیک رینگ (تیرماه )1398

گاز مایع
میعانات گازی
نفت خام سبک
نفت خام سنگین

از سوی دیگر اگر بخواهیم نگاهی به میزان معامله کاالهای عرضهشده بیاندازیم ,بیشترین حجم معامالت طی
تیرماه  1398به ترتیب مربوط به کاالهای گاز مایع ,هیدروکربن و نفتای سنگین (مجموعا بیش از  52درصد) و
بیشترین ارزش معامالت به ترتیب مربوط به هیدروکربن ,نفتای سنگین ,گاز مایع و آیزوریسایکل (مجموعا بیش
از  55درصد) بوده است.

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 (تیرماه )1398

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

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

طی تیرماه  1398بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان نخستین عرضه کاالهای زیر بوده است:
 گاز مایع شرکت پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

 سی اس او پاالیش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
 پروپان مایع پتروشیمی آبادان در رینگ داخلی

 هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد  MT227معماران تجارت آفتاب در رینگ بینالملل

همچنین نخستین معامالت صورتگرفته طی این ماه مربوط به کاالهای زیر بوده است:
 سی اس او پاالیش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
 بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی
قیمت محصوالت پتروشیمی

یکی از بازارهای فعال در بورس انرژی ایران ,عرضه محصوالت تولیدی توسط شرکتهای پتروشیمی میباشد .یکی
از نکات حائز اهمیت در این عرضهها ,اعالم قیمتهای پایه محصوالت پتروشیمی به صورت هفتگی و توسط دفتر
توسعه صنایع پایین دستی صنایع ملی پتروشیمی میباشد که روند قیمتهای پایه اعالمی طی تیرماه سال جاری
در نمودار  3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود قیمت کاالهای متانول ,گاز مایع صنعتی ,گاز
بوتان صنعتی ,گاز پروپان صنعتی و پروپان پالس نسبت به ابتدای تیرماه سال جاری روندی نزولی داشتهاند و
قیمت سایر محصوالت نسبت به ابتدای تیرماه با یک روند افزایشی روبهرو بوده است.
نمودار  -3روند قیمت پایه محصوالت پتروشیمی به ریال (تیرماه )1398

منبع :شرکت ملی صنایع پتروشیمی ()pdid.nipc.ir

بازار مشتقه:

طی تیرماه  1398اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک (سمانک  982 ,981و  )991و اوراق
سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت  983 ,982و  )984به ارزشی بیش از  4,181میلیارد ریال
و تعداد  168,812اوراق در تابلوی سلف موازی استاندارد معامله گردید.
جدول  -4ارزش و حجم قراردادهای سلف موازی استاندارد بازار فرآوردههای هیدروکربوری (تیرماه )1398

نام قرارداد

ارزش معامله (ریال)

حجم معامله (تعداد اوراق)

قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک-
سمانک981

643,388,726,690

13,759

قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک-
سمانک982

1,106,530,838,670

21,418

قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک-
سمانک991

1,482,676,787,200

25,160

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

71,260,762,900

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

850,277,436,000

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

27,135,000,000

3,000

مجموع

4,181,269,551,460

168,812

9,275

96,200

