بازار فرآوردههای
هیدروکربوری

گزارش آماری خردادماه 1398

نگاهی به بازار فرآوردههای هیدروکربوری
بازار فیزیکی:

طی خردادماه  1398در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از  192,123تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری به
ارزش بیش از  9,860میلیارد و  797میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت .بیش از  128,782تن از محصوالت
معاملهشده در رینگ داخلی و بیش از  63,340تن در رینگ بینالملل بازار فیزیکی مورد داد و ستد قرار گرفتهاند.
همچنین ارزش ریالی معامالت در رینگ داخلی بیش از  6,299میلیارد و  90میلیون ریال و در رینگ بینالملل
بیش از  3,561میلیارد و  706میلیون ریال بوده است .گفتنی است ارزش معامالت رینگ داخلی طی خردادماه
 1398در مقایسه با مدت مشابه در سال  1397بیش از  11درصد افزایش یافته ,اما کاهش ارزش معامالت در
رینگ بینالملل به میزان حدودا  23درصد طی مدت مشابه ,مجموعاً موجب کاهش  4درصدی 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 (خردادماه )1398

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

6,299,090,171,000

128,782/6

بینالملل

3,561,706,913,993

63,340/9

مجموع

9,860,797,084,993

192,123/5

شایان ذکر است از کل معامالت انجامشده در خردادماه  1398بیش از  92درصد ارزش معامالت مربوط به تابلوی
سایر حاملهای انرژی و حدودا  7درصد 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 (خردادماه )1398

تابلو

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

تابلوی سایر حامل های انرژی

9,129,944,864,993

177,285

تابلو نفت و گاز

730,852,220,000

14,839

مجموع

9,860,797,084,993

192,123

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 پنج عرضهکننده بازار فیزیکی فرآوردههای هیدروکربوری مجموعا بیش از 53
درصد از حجم معامالت بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادهاند که این عرضهکنندگان به ترتیب عبارتند از:

شرکت پاالیش نفت الوان ,شرکت نفت ستاره خلیجفارس ,شرکت پتروشیمی زاگرس ,شرکت پاالیش نفت تهران
و شرکت پاالیش نفت تبریز .همچنین عرضهکنندگانی که مجموعا بیش از  56درصد از ارزش معامالت بازار فیزیکی
را دربرمیگیرند به ترتیب عبارتند از :شرکت پاالیش نفت الوان ,شرکت نفت ستاره خلیج فارس ,شرکت پاالیش
نفت تبریز ,شرکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت پاالیش نفت تهران.
از سوی دیگر اگر بخواهیم نگاهی به میزان معامله کاالهای عرضهشده بیاندازیم ,بیشترین حجم معامالت کاالها
طی خردادماه  1398به ترتیب مربوط به کاالهای حالل  ,402نفتای سنگین ,متانول و گاز مایع (مجموعا بیش از
 58درصد) و بیشترین ارزش معامالت به ترتیب مربوط به حالل  ,402نفتای سنگین ,گاز مایع و آیزوریسایکل
(مجموعا حدود  58درصد) 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 (خردادماه )1398

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

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

طی خردادماه  1398بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان نخستین عرضه کاالهای زیر بوده است:
 بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
 متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

 رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی

 برش سبک شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
 رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بینالملل

 نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت کرمان به مقصد
پاکستان
 نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت کرمان
به مقصد پاکستان
 نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد
عراق

 برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ
بینالملل
همچنین نخستین معامله طی این ماه مربوط به کاالهای زیر بوده است:
 بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
 متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

 رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بینالملل

 برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ
بینالملل
بازار مشتقه:

طی خردادماه  1398اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام (سنفت  983 ,982و  )984به ارزشی بالغ بر 529
میلیارد ریال و تعداد  60,636اوراق در تابلوی سلف موازی استاندارد معامله گردید.

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

نام قرارداد

ارزش معامله (ریال) حجم معامله (تعداد اوراق)

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

5,753,414,230

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

470,443,510,600

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

52,506,225,000

5,805

مجموع

528,703,149,830

60,636

851

53,980

