
 مقدمه اي بر بازار بورس انرژي

ايده تاسيس بورسي  80در اوايل دهه . باشد براي قيمت گذاري محصوالت مي  دربازار بورس يكي ازمكانيزمهاي اقتصادي مطمئن و شفاف
در فاز نخست براي محقق شدن اين ايده . براي انجام معامالت نفت طي فرآيندي مشترك ميان وزارتخانه هاي نفت و اقتصاد شكل گرفت

  .ادالت فرآورده هاي نفت و پتروشيمي در بازار سرمايه آغاز گرديدمب 1386در اواخر بهمن 
با راه اندازي بورس برق به علت وجود زير 1387هايي در راستاي شكل گيري بورس نفت، شوراي عالي بورس در خرداد  همزمان با فعاليت

  . .دساختهاي عملياتي وتمرين شده قبلي و در ادامه توسعه بازار برق كشورنيز موافقت كر
هاي جداگانه براي راه اندازي بورس نفت و برق به راه اندازي  با تجميع درخواست 30/3/1390شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در جلسه 

بر اين اساس بورس انرژي به عنوان چهارمين بورس كشور جهت عرضه محصوالت نفت و مشتقات نفتي ، برق، گاز . بورس انرژي راي داد
  .هاي انرژي شكل گرفت سنگ ، حق آلودگي و ساير حامل طبيعي ، زغال

هاي سهامداري اين بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخواني را در  متعاقب صدور مجوز فعاليت بورس انرژي و براي تعيين گروه
درصد نهادهاي  60با قيد تركيب  جهت مشاركت نهادهاي مالي و فعاالن صنعت نفت ، گاز و فراورده هاي نفتي، برق و 5/4/1390تاريخ 

درصد براي هر متقاضي منتشر نمود وخوشبختانه بعد از  5/2درصد عموم مردم و سقف  20درصد فعاالن صنعت برق و نفت و  20مالي ، 
  بازار بورس انرژي كشور فعاليت رسمي خود را اغاز كرد 1391اسفند سال  19فراز ونشيبهاي مختلف در 

هاي انرژي و اقتصاد كه مي تواند تاثير متناسبي نيز دربازار هاي  هاي اخير در حوزه يي ترين تحوالت مديريتي سالبي شك يكي از زيربنا
  .منطقه اي انرزي نيز بگذارد افتتاح بازار بورس در كشور است

ف قيمت عادالنه و رفع بورس انرژي كاركردهاي متعددي دارد كه به گفته اولين مديرعامل شركت بورس انرزي اين بازار با هدف كش
ضمنا از فرايند منطقي مديريت .اندازي شده است  قانون اساسي راه 44سازي در راستاي اجراي اصل  انحصار و به عنوان نماد خصوصي

  .بازار بورس انرژي نتايج زير نيز حاصل ميگردد

  شفافيت بيشتر اطالعات و قيمت -1
رمبناي عرضه و تقاضا تعيين و مشخص خواهد شد داراي شفافيت عمومي است وباعث ب) همچون ساير كشورها(چون قيمت در اين بازار 

هاي  شفافيت اطالعات نيز كه مربوط به مشخصات و ويژگي.ايجاد يك اعتماد عمومي در منطق رفتاري بازيگران بازارانرژي خواهد شد
آنها، همچنين زمان مشخص تحويل برق است، هم به بهبود  توليدكنندگان، فروشندگان و خريداران برق، ميزان واقعي توليد و توان عرضه

  .آورد كند و هم امكان انتخاب درست را براي خريداران فراهم مي فضاي كار و رقابت توليدكنندگان كمك مي

  كشف سريعتر قيمت -2
نده در بورس به توافق برسند و فضاي واقعي عرضه وتقاضا بين مشتري وتامين كننده اين امكان را ايجاد مي نمايد كه خريدار و فروش

  ..ها كاهش يا افزايش خواهد يافت قيمت واقعي كشف شود و طبيعي است و هر كجا الزم باشد قيمت

  مديريت برنوسان قيمت بر اساس واقعيتهاي بازار و صنعت -3
ده وخود به خود مديريت مي شود دليل فضاي رقابتي واقعي نقطه تعادل نوسانات قيمتي بر منطق عرضه وتقاضا بو در بورس انرژي به

ضمنا رقابت با عث افزايش كيفيت مي گردد و كاهش قيمت به عنوان يك اهرم رقابت عمل كرده و قيمت به كمترين ميزان خواهد 
  .رسيد



  امكان نظارت بيشتر بر معامالت و رديابي تخلفات - 4
را فراهم نموده وتجربه تاريخي اينگونه بازارها نشان دهنده فضاي رسمي خريد وفروش ؛امكان نظارت وپايش مستمر اطالعات معامالت 

  سالمت عمومي رفتارهاي اقتصادي انها است

  پوشش ريسك -5
ها و كاهش ريسك تجاري در جمهوري اسالمي ايران از طريق اعمال روشهاي مديريت ريسك به  كاهش ريسك ناشي از نوسان قيمت

  مي نمايد نوعي پوشش ريسك مناسبي در اين بازار ايجاد

  تأمين بازار عادالنه و بيطرف و باال رفتن سطح اعتماد بخش خصوصي و زمينه سازي براي حضور اين بخش -6

سهولت پيوستن به بازارهاي منطقه اي و جهاني و برقراري امكان مبادالت يكجانبه، دو طرفه و چند گانه با كشورهاي  - 7
  منطقه

  بر خريدوفروش انرژي توليدشده، هاي حوزه برق و انرژي عالوه وگاهها و نير امكان خريدوفروش سهام شركت -8

  توسعه بازار سرمايه -9
  .بازار سرمايه كشور در سالهاي اخير از رشد خوبي برخوردار بوده است

يش پيدا كرد ميليارد تومان افزا 128000به  1390ميليارد تومان بود، در پايان سال 32000معادل  1384ارزش بازار سرمايه كه در سال 
  ).اين درحالي است كه ارزش فرا بورس هم بايد به آن اضافه شود( باشد  ميليارد تومان مي 166000و در حال حاضر حدود 

واحد  37000رسيده و در حال حاضر حدود  1390واحد در پايان سال  25900به  1384واحد در سال  9450شاخص قيمت كل از 
  .باشد مي

در پايان سال  105400به حدود  1384در سال  26850تواند عايدي بازار بورس را نشان دهد از  ي كه ميشاخص قيمت و بازده نقد
  .افزايش يافته است 1391در بهمن  157600و به حدود  1390

  .علي رغم رشد مناسب بازار سرمايه در كشور همچنان فاصله معني داري با بازار سرمايه در كشورهاي پيشرفته وجود دارد
اد بورس انرژي عالوه بر توسعه ابزاري از طريق توسعه نهادي به رشد بيشتر بازار سرمايه كمك نموده و افزايش سهم و عمق اين بازار ايج

  .در تامين مالي كشور را در پي خواهد داشت
  امكان مشاركت در سرمايه گذاري مولد براي مردم - 10

ز طريق جهت دهي نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت بخش هاي مولد امكان پذير با توجه به اينكه رشد اقتصادي و كاهش تورم تنها ا
مي باشد، ايجاد شرايط الزم به منظور كاناليزه نمودن نقدينگي به سمت بخش توليد از الزامات اصلي براي دستيابي به رشد اقتصادي 

هاي مردم و  مي تواند مشوق مناسبي براي جذب سرمايه 1391درصد در بهمن ماه سال  47در اين راستا افزايش بازدهي بورس به .است 
سوق دادن آنها به سوي بخشهاي توليدي كشور مي باشد، ايجاد بورس انرژي بازار جديدي براي جذب سرمايه هاي مردم به سمت بخش 

  .الذكر خواهد بود هاي توليدي و تحقق هدف فوق
درصد را براي  50در بهمن ماه بازدهي نزديك به  157600سال به  در ابتداي 105400افزايش شاخص قيمت و بازده نقدي از 

اين موضوع بيانگر اين است كه بازار سرمايه عالوه بر كاركردهاي مهمي كه در سياست . دهد گذاري در بازار سرمايه نشان مي سرمايه
تواند از آثار مثبت  گذاري در اين بازار مي سرمايه با اين تفاوت كه فرد با. گذاري افراد است اقتصادي دارد انتخاب مناسبي براي سرمايه



  .گذاري خود در اقتصاد كشور نيز مطمئن باشد سرمايه
  .گذاري را افزايش دهد تواند دامنه انتخاب افراد براي سرمايه بورس انرژي با ايجاد يك نهاد جديد و احتماالً ارائه ابزارهاي جديدتر مي

  قتصادي كشوراثرگذاري بر برخي ساختارهاي ا -11
ايجاد بورس انرژي در صورت موفقيت يك تحول در ساختار اقتصادي و تجاري كشور محسوب مي شود، به گونه اي كه بخش هاي مالي، 

  .بانكي، بيمه، گمركي، بازرگاني، حمل و نقل، فناوري اطالعات، اجرايي، قانون گذاري و صنعتي كشور از آن تأثير خواهند پذيرفت

  مدهاي نفتيافزايش درآ -12
احتمال افزايش درآمدهاي حاصل از فروش حاملهاي انرژي بخصوص نفت خام و فرآورده هاي نفتي و به تبع آن افزايش توليد ناخالص 

  .داخلي از طريق فروش مناسب نفت و برق ،گسترش داد و ستد منطقه اي و تقويت نقش ژئواستراتژيك ايران در منطقه و اقتصاد جهاني 

  زار جديدايجاد با -13
بورس انرژي با ايجاد فضايي كه توليد كننده و مصرف كننده را به هم نزديك مي كند عالوه بر كاهش هزينه مبادالت، فرصت ايجاد و 

تواند مسيري براي توسعه  ايجاد بازار آن گونه كه در ادبيات اقتصاد توسعه مطرح است مي. توسعه بازار انرژي را فراهم خواهد نمود
  .راهم نمايداقتصادي ف

مروري بر روندشكل گيري وفعاليت اقتصادي بازارهاي بورس معروف جهان نشان دهنده ؛تحقق اهداف ذكر شده است كه ذيال به وضعيت 
  عمومي وتاريخچه تعدادي از انها پرداخته ميشود

  هاي معروف جهان بورس
كنند كه در آنها كاالهاي  بورس كاال در سراسر جهان فعاليت مي ها امروزه ده. گيرند هاي كاال قرار مي هاي انرژي درمجموعه بورس بورس

ها تنها يك كاال و  برخي از اين بورس. شود مختلف، از نفت خام و برق و گاز طبيعي تا فلزات و محصوالت كشاورزي خريدوفروش مي
  .كنند برخي ديگر چند كاالي مختلف را عرضه مي

هايي كه در  ترين بورس در آسيا، معروف. كنند ر آسيا، آمريكا، اروپا، آفريقا و اقيانوسيه فعاليت ميترتيب د هاي كاال به بيشترين تعداد بورس
شود در كشورهاي چين، ژاپن، هند، ايران، دبي  كنند و در آنها نفت خام، گاز طبيعي و برق خريدوفروش مي حوزه انرژي و برق فعاليت مي

هاي نفتي و توليدات پتروشيمي نيز عرضه و  گفته، محصوالتي همچون فراورده بر موارد پيش هدر اين بازارها عالو. اند و نپال واقع شده
بازار بزرگ در شهرهاي نيويورك، شيكاگو، آتالنتا، نيوهمپشاير و كاليفرنيا محصوالتي همچون نفت خام و 6در آمريكا . شود معامله مي

تگزاس  وست(ت كاالي نيويورك مركز عرضه نفت خام سبك آمريكا بازار مبادال. كنند ديگر محصوالت حوزه انرژي را عرضه مي
  .رود المللي نفت خام به شمار مي گذاري بين هاي مهم در قيمت است كه يكي از شاخص) اينترمديت

ياي شمال نفت خام برنت در. هاي انرژي هستند در قاره اروپا، شهرهاي لندن، آمستردام هلند، وين اتريش و اليپزيك آلمان داراي بورس
در آفريقا نيز بازار . گيرد لندن مورد دادوستد قرار مي ICEرود، در بازار  كه ديگر شاخص اصلي براي تعيين بهاي نفت خام به شمار مي

 ASXدر اقيانوسيه نيز بازار . كند هاي نفتي عرضه مي معامالت كاالي آفريقا واقع در شهر نايروبي كشور كنيا، محصوالت و فراورده
  .كند سنگ و برق نيز عرضه مي ليا در كنار گاز طبيعي، محصوالت كشاورزي، زغالاسترا

  نايمكس
شيكاگو مالك و  CMEگروه . ترين بازارهاي كاالي جهان، بازار مبادالت كاالي نيويورك يا نايمكس است ترين و معروف يكي از بزرگ

الدي و درپي تالش تجار و توليدكنندگان كاالهاي مختلف براي هاي قرن نوزدهم مي بورس نايمكس در نيمه. گرداننده اين بورس است
در سال . تدريج قوانين و استانداردهايي براي خريدوفروش محصوالت تعيين و اجرايي شد به. گذاري شد تسهيل روند خريدوفروش پايه



در . گذاري كردند ر نيويورك را پايهتعدادي از توليدكنندگان محصوالت لبني براي خريدوفروش محصوالت خود، بورس كره و پني 1872
شدن چند محصول ديگر اين بازار به بازار مبادالت كاالي  با افزوده 1882درسال . مرغ نيز در اين بازار عرضه شد اندك مدتي، تخم

هاي نفتي و تعيين  هاي كاالي جهان تاثير زيادي در روند دادوستد نفت خام، گاز طبيعي و فراورده بورس. نيويورك تغييرنام پيدا كرد
هاي انرژي نقش  شود و بورس طور معمول، بهاي نفت خام در سطح جهان برپايه عرضه و تقاضا تعيين مي به. قيمت واقعي آنها دارند

  .كنند مهمي در اين ميان بازي مي
  بورس برق

نقش برق در جهان امروز و جايگاه آن . شود ميرود و همچون ساير كاالها دادوستد  ازنظر تعاريف اقتصادي، برق نيز نوعي كاال به شمار مي
كنندگان اين كاال را به ايجاد بازاري براي خريدوفروش آن  در رشد و توسعه صنايع مختلف به حدي بود كه توليدكنندگان و مصرف

كه خصوصي شدن اتفاقي مهم در بازارهاي برق جهان رخ داد  1990در سال . ميالدي رخ داد 1980اين اتفاق در دهه . ترغيب كرد
پس از آن اين امر به الگويي براي بسياري از كشورها تبديل شد و در كشورهاي . صنعت برق بريتانيا در زمان وزارت مارگارت تاچر بود

ك، كشورهاي اسكانديناوي، آلمان، هلند، دانمار(در حال حاضر بازارهاي مهم برق جهان در آمريكا، اروپا . استراليا و نيوزيلند تكرار شد
مقررات خريدوفروش، عرضه و انتقال برق . مشغول فعاليت هستند) هند، ژاپن، فيليپين، سنگاپور(و آسيا ) جمهوري چك، بلژيك، لهستان

هاي  هاي مختلف با برگزاري نشست همه ساله نهادها و سازمان. صورت جهاني مورد پذيرش همه كشورهاي فعال در اين حوزه قرار دارد به
  پردازند هاي برق مي هاي جديد براي بهينه كردن روند عرضه و مبادالت برق در بورس ها و برنامه طرح متعدد به ارائه

ضرورتهاي ملي وبين اللملي حضور موثر وفعال كشور در حوزه سياست واقتصاد انرژي ونقش موثري كه بازار بورس انرژي براي تحقق 
در اين فرايند به اهدافي كه .ومديريت فراگير ان را مورد تاكيد قرار مي دهد اهداف ايف مي نمايد ؛ توجه جدي به اين مجموعه جديد

  :تواند به تحقق آنها كمك كند اشاره ميگردد بازار بورس انرژِي مي
  توسعه و تقويت نظام تامين مالي) 1

) ل بازارهاي پول، سرمايه و بيمهشام(بخش اصلي تأمين مالي مورد نياز در اقتصاد بر عهده نظام مالي و نهادهاي مالي موجود در آن 
  .است

گذاري و به تبع آن منابع مالي  از يك طرف به منظور دستيابي به اهداف رشد و توسعه اقتصادي مندرج در اسناد باالدستي نياز به سرمايه
. ور تقريباً بايد دو برابر شودبررسيها نشان داده است براي دستيابي به اهداف رشد برنامه پنجم توسعه ظرفيت تامين مالي كش. وجود دارد

هاي مولد اقتصادي را  تحقق چنين ضرورتي در كشور، شرايطي استثنائي براي حضور بيشتر بخش خصوصي و صاحبان سرمايه در فعاليت
  .فراهم مي آورد

اقتصاد ايران مثل وابستگي اين ويژگي در كنار ساير مسائل . يكي ويژگي نظام تامين مالي ايران در سالهاي گذشته بانك محور بودن است
زيرا غالباً پايه پولي در . زا پيدا كند به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت باعث شده است، نظام تامين مالي كشور ساختاري تورم

( ركزي ، خالص بدهي دولت به بانك م)اثر درآمدهاي ارزي حاصل از نفت( معرض فشارهاي ناشي از افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي 
در اين . بوده است) اي اثر تامين مالي فعاليتهاي خصوصي يا توسعه( و بدهي بانكها به بانك مركزي ) اثر ساختار تامين مالي بخش عمومي

اي براي منابع مالي جديد براي پوشش  شود و در مرحله افزايش تورم خود انگيزه ساختار تقاضا براي منابع مالي منجر به افزايش تورم مي
بديهي است توسعه نهادهاي بازار . گيرد اي معيوب در اقتصاد شكل مي بدين ترتيب، چرخه. گردد هاي مربوط به افزايش قيمتها مي زينهه

  .هاي معيوب باشد تواند راهي براي رها شدن از اين نوع چرخه سرمايه از جمله بورس انرژي مي
ازار سرمايه را از طريق تعميق آن و تنوع بخشي به ابزارهاي تامين مالي فراهم تواند مسير توسعه ب در اين راستا ايجاد بورس انرژي مي

نمايد و از طرف ديگر، تامين مالي پروژه هاي نفتي را از طريق ارائه ابزارهاي نوين مالي از جمله فروش اوراق مشاركت، اوراق صكوك، 
ساير كشورها در بورس نفت ايران و متقابالً عقد قراردادهاي اوراق سلف نفتي، ترانزيت و سوآپ نفت كشورهاي همسايه و عرضه نفت 

  .همكاري با بورس هاي منطقه اي و بين المللي در جهت عرضه نفت ايران در ديگر بورسها وگردش مالي گسترده تسهيل كند



  قانون اساسي و خصوصي سازي 44تحقق اهداف اصل ) 2
مداخالتي و مالكيتي و افزايش جنبه نظارتي و هدايتي دولت و تالش در  گري دولت در اقتصاد در راستاي كاهش نقش كاهش تصدي

مطابق اين اصل تكليف شده است . باشد قانون اساسي مي 44جهت ارتقاء جايگاه بخش خصوصي از اهداف كليدي سياستهاي كلي اصل 
ستاي تعامل هر چه بهتر توليدكنندگان و اندازي بورس انرژي گامي مهم در را راه. كه توليد و توزيع به بخش خصوصي واگذار گردد

هاي مختلف مي باشد و همچنين شتاب بخشيدن به جريان خصوصي سازي و ايجاد فرصت هاي جديد براي توسعه  كنندگان انرژي مصرف
  .كديگرنددر واقع بورس انرژي و خصوصي سازي بخش توليد و توزيع انرژي الزم و ملزوم ي. فعاليت بخش خصوصي را فراهم خواهد نمود

قانون اساسي ايفا كرده  44بدين ترتيب، همانگونه كه بازار بورس كشور در سالهاي گذشته نقش مهمي در اجراي سياستهاي كلي اصل 
  .تواند اجراي آنرا در بخش انرژي تسريع و تسهيل نمايد است، بورس انرژي مي

  قيمت گذاري شفاف و مطمئن) 3
در مورد انرژي . باشد اين موضوع يكي از مباحث پيچيده علم اقتصاد نيز مي. ين قيمت استيكي از مسائل اصلي فضاي اقتصادي تعي

راه اندازي بورس انرژي . باشند برخي كاالها داراي قيمتهاي مشخص جهاني هستند ولي برخي ديگر فاقد ساز و كار قيمتگذاري معيني مي
طبيعي است وجود بازار خود . به ايجاد يك بازار مطمئن كمك كندتواند  هاي رقابتي و مبتني بر شفافيت مي از طريق كشف قيمت

  .تواند انگيزه مهمي براي شكل گيري فعاليتهاي اقتصادي باشد مي
تواند نوسانات قيمت را پوشش داده و از ريسك قيمتي و نا  هاي بازار سرمايه نظير ابزارهاي معامالت آتي مي از طرف ديگر، برخي ويژگي

  .آن بكاهد اطميناني ناشي از

ضمن تاكيد مجدد بر نقش اجتناب ناپذير ومثبت بازار واقعي بورس انرژي در معادالت اقتصادي كشور وتاثير قابل مالحظه بر اقتصاد 
منطقه وبين اللملي ؛پيشنهاد ميگردد راهبرد بازار فوق بر منطق همگرايي داخلي وبراساس نقشه راه منعطفي وبا حوصله اي ترسيم گردد 

  . . ه داردادام. 

 


