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چکیده
ریسک نوسانات قیمتی فرآوردههای نفتی ،همواره باعث ایجاد مشکالت بسیاری برای
فعاالن این صنعت بوده است .ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در
جهان است که شرکتهای بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند .هدف از انجام این
پژوهش امکانسنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک
فعاالن این صنعت است .برای این امر ،از روش سهبخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده
که بیان میکند برای امکانسنجی ایجاد بازار آتی هر کاالیی نیاز است تا امکان سنجی در
سه گام :بررسی ویژگیهای کاالی مورد نظر ،بررسی ویژگیهای بازار و قرارداد ،و بررسی
امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کاال ،انجام شود .نتیجه بررسیها حاکی
از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد ،چراکه یکم ،حجم
معامالت و نوسانات قیمتی قیر بسیار باال و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان
ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد .دوم ،امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد
و عدم دستکاری در این بازار فراهم است .سوم ،بازار موازی برای پوشش متقاطع
ریسکهای قیمتی قیر وجود ندارد.
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1

 .1مقدمه

در بازار محصوالت پتروشیمی و پاالیشی ،قیمت کاال عالوه بر تاثیرپذیری از عوامل معمول بازار و عرضه
و تقاضا ،تحت تاثیر شدید قیمت نفت نیز قرار دارد .وجود نوسانات قیمتی در هر کاالیی ،ریسک فعالیت
در فضای آن محصول را نیز افزایش داده و اثراتی منفی بر تولیدکننده و مصرفکننده خواهد گذاشت.
مسأله پیشبینی ناپذیری قیمت فرآوردههای نفتی ،از جمله قیر ،برنامهریزی بلندمدت تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران ،مخصوصا محصوالت بر پایه قیر همانند آسفالت و ایزوگام را با مشکل مواجه کرده است.
چراکه اگر تولیدکننده نتواند تخمینی مناسب از قیمت محصول در زمان فروش خود داشته باشد ،و بالعکس
خریدار پیشبینی قابل قبولی از قیمت کاال نداشته باشد ،قادر نخواهد بود تا منابع در دسترس را به درستی
و در جهت حداکثرسازی سود خود به کار گیرد.
کشور ایران ،ششمین تولیدکننده قیر و بزرگترین صادرکننده این کاال در جهان در سال 2018
محسوب میشود (دادههای سازمان ملل .)2021 ،2طبق آمار پایگاه دادههای دادههای سازمان ملل
( ،)2021در سال  2018ظرفیت تولید کشور حدود  6/2میلیون تن بوده که در عمل حدود  75درصد آن
به کار گرفته شده و  4/66میلیون تن تولید داشته است .از این میزان  3/2میلیون تن صادر شده و باقی
آن در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفت .همچنین بیش از  70شرکت در زمینههای تولید ،بستهبندی
و فروش قیر فعالیت دارند که از میان آنها میتوان به شرکت نفت جی با ظرفیتی حدود  1/8میلیون تن
در سال و شرکت نفت سپاهان با ظرفیتی حدود  4/3میلیون تن در سال اشاره کرد (مرکز مطالعات زنجیره
تقاضای فراوانی دارد .این فرآورده نفتی یک هیدروکربن متراکم و بسیار چسبناک است که در عایقکاری
رطوبت و ساخت آسفالت و راهسازی کاربرد دارد .حدود  85الی  90درصد قیر تولیدی در راهسازی و باقی
آن برای عایق کاری به کار گرفته میشود (سیفیان.)1400 ،

 .1این مطالعه برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان« :امکانسنجی ایجاد بازار آتی قیر در ایران با عنایت به بند نهم
سیاستهای اقتصاد مقاومتی» ،دانشگاه امام صادق(ع) ،است.
2 UNdata
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در کنار وجود مشکل نوسانات قیمتی ،بازار قیر ایران با خأل ابزارهای پوشش ریسک نیز مواجه است.
معامالت قیر در ایران در معامالت فیزیکی بورس کاال صورت میگیرد .در این بازار امکان پوشش ریسک
حاصل از نوسانات قیمتی و تامین کاال و یا فروش آن با قیمت مطلوب در زمان مناسب وجود نداشته و
واسطهگران و دالالن این امکان را دارند تا دسترسی به منابع اولیه پیدا کرده و جلوی دسترسی فعاالن
واقعی صنعت قیر را به کاالی واقعی بگیرند (طباطبایی .)1391 ،در نتیجه فعالین حوزه تولید و مصرف و
صادرکنندگان ،ابزاری برای مقابله با ریسک های بازار قیر ندارند .این در حالی است که استفاده از ابزارهای
پوشش ریسک در میان کشورهای جهان ،یک رویه رایج است (نگهدار و همکاران .)5 :1395 ،یکی از
ابزارهای پرکاربرد پوشش ریسک قیمتی و دیگر مسائل موجود در بازار کاالها ،قراردادهای آتی است که
در قالب بازار آتی آن محصول مورد استفاده قرار میگیرد (چیتسازیان و نوعپرور.)28 :1395 ،
بازار آتی بازاری است که در آن قراردادهای آتی مورد معامله قرار میگیرند .قرارداد آتی ،قراردادی
است که مالک آن تعهد میدهد که دارایی پایه ذکر شده در قرارداد (موضوع قرارداد) که ممکن است
بصورت اوراق بهادار و ارز و یا یک محموله فیزیکی با ویژگیهای مشخص باشد را در حجم استاندارد
مشخص و در یک زمان مشخص در آینده و در محلی خاص و طبق شرایط و ضوابط بورس بخرد و یا
بفروشد .به عبارتی ،قرارداد آتی یک قرارداد سلف استاندارد است که تحت نظارت سازمان بورس و در
بازار بورس معامله میشود و مهمترین نقش آن ،کمک به بازیگران عرصه کاالی مربوطه جهت مقابله و
کاهش ریسکهای ناشی از قیمت و عرضه و تقاضا است (بهاتاچاریا.)629 :2019 ،1
ممکن است این سوال پیش بیاید که با توجه به اهمیت این موضوع چرا تا کنون بازار قراردادهای
بازمیگردد .به صورت کلی میتوان چند عامل را برشمرد:
قوانین متعددی از جمله ماده  18قانون توسعه ابزارها بیان میکند دولت موظف است کاالیی که در
بورس معامله میشود را از سیستم قیمتگذاری دستوری خارج کند (سلطانی نژاد .)1399 ،ولی از آنجایی
که قیر در مصارف ساختمانی و ایزوگام نقشی مستقیم ،و با افزایش هزینهها در بخش توسعه راه و آسفالت

1 Bhattacharyya
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جادهها به صورت غیرمستقیم بر هزینه و مخارج مردم اثرگذار است ،دولت در قیمتگذاری آن دست برده
و در ساز و کار تعیین قیمت بازار اختالل ایجاد میکرد (نیکزاد.)1399 ،
قیمت قیر ضریبی از قیمت وکیوم باتوم است .وکیوم باتوم تهمانده برج تقطیر پاالیش نفت است که
با اندک تغییراتی به قیر تبدیل میشود .قیمت وکیوم باتوم خود وابسته به قیمت نفت کوره با سولفور باال
و نفت سفید بوده و خود نفت کوره و نفت سفید وابسته به قیمت نفت میباشند .لذا شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی فرمولی را تنظیم کرده که هر  15روز یکبار قیمت وکیوم باتوم 1بر اساس آن
تنظیم و تعیین میگردد (سیفیان .)1400 ،قبل از این قیمتگذاری از فرمول مشخص تبعیت نمیکرد و
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ،قیمتی اعالم میشد .ولی حاال قیمتها یا بر اساس فرمول و یا
براساس قیمتهای جهانی که توسط نشریه آرگوس 2اعالم میشود تنظیم میگردند (ناصرپور.)1398 ،
برای اینکه کاالیی بتواند به صورت آتی مورد معامله قرار بگیرد نیاز است تا امکان ذخیره سازی آن
وجود داشته باشد .بصورت کلی قیر در بورس کاال به صورت فله عرضه میشد و امکان ذخیرهسازی
بلندمدت نداشت (سلطانینژاد .)1395 ،در حال حاضر تمایل واحدهای تولیدی به عرضه بصورت بشکه
بیشتر شده و  40درصد قیر مورد معامله در بورس کاال بصورت بشکه عرضه میشود که امکان ذخیرهسازی
و انبار شدن تا چندین ماه وجود دارد (زنگنهنژاد.)1398 ،
یکی از طرحها و مصوبههای مجلس شورای اسالمی ،قیر تهاتری بود .بدین صورت که دولت وکیوم
باتوم را بصورت رایگان در اختیار ارگانهای مرتبط با راه و شهرسازی قرار میدهد و این نهادها وکیوم
باتوم را با هماهنگی واحدهای تولید قیر خصوصی تبدیل به قیر کرده و بخشی را مصرف کرده و بخشی
کاهش حجم معامالت در بورس کاال شکل گرفت .برای ایجاد یک بازار آتی نیاز به بازار نقدی قوی آن
کاال است (آبنیکی .)1399 ،لذا اگر حجم معامالت بازار نقدی کاهش یابد ،اختاللی در ایجاد معامالت آتی
رخ میدهد.

1 Vaccume Buttom
2 Argus Media
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مشکل دیگری که برای قیر مطرح بود ،بحث بازار آن است .با بررسی سابقه معامالت بورس کاال
مشاهده میشود به علت حجم نامناسب معامالت طی یک هفته عرضه زیادی انجام میشد و در هفته
بعد بکل عرضهای صورت نمیگرفت .لذا تغییرات قیمت قیر پیوسته نبوده و پلهای بود (بورس کاال،
 .)1400اما در حال حاضر با افزایش حجم تولیدات و عرضه بیشتر این مسئله نیز رفع شده است.
مطلب آخر بحث معافیت مالیاتی گواهی سپرده قیر است .قبل از اینکه بازار آتی برای قیر شکل
بگیرد ،نیاز است تا بازار گواهی سپرده کاالیی قیر که روزانه است به بهرهبرداری برسد .منتهی معافیت
مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بنا به دالیلی صادر نمیشد .بعد از مذاکرات بسیار بورس کاال
با سازمان امور مالیاتی این مشکل نیز در بهمن ماه سال  1399رفع شده است (ناصرپور .)1399 ،در
نهایت میتوان گفت چند دلیل برای جلوگیری از ایجاد بازار آتی قیر وجود داشت که با افزایش تولید و
عرضه قیر و همچنین پیگیری مسئولین و حل مشکالت قانونی ،این مسائل حل شده و از این جهت دیگر
مانعی وجود ندارد.
این مطالعه در صدد است تا به بررسی شرایط ایجاد بازار آتی و تطبیق این شرایط با اقتصاد ایران و
صنعت قیر ایران بپردازد .پس الزم است تا به تجارب موجود در این زمینه و بازارهای آتی ،علیالخصوص
آتی قیر در جهان مراجعه و با استناد به مقاالت و پژوهشهای قبلی به بررسی پیشنیازهای این بازار
پرداخته شود .همچنین دادههای مورد نیاز برای بازار قیر ایران نیز از اطالعات موجود در سایت بورس
کاال و واحدهای تولید قیر جمعآوری میشود .در نتیجه روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر دادههای ثبتی
و تحلیلهای آماری است ،بنابراین روشهای کتابخانهای– اسنادی و تحلیلی– آماری به کار گرفته
در این پژوهش ،ابتدا با روش انجام پژوهش آشنا شده و به بررسی پیشینهای از مطالعات انجام شده
در ارتباط با امکانسنجی ایجاد بازار آتی کاالهای مختلف در ایران و دیگر کشورهای جهان میپردازیم.
در ادامه با چارچوب نظری ،کلیاتی از چیستی قرارداد و بازار آتی ،شرایطی که ایجاد بازار آتی یک کاال به
آن نیاز داشته و روش سهبخشی پنینگز و میولنبرگ )1998( 1برای انجام امکانسنجی ایجاد بازار آتی
قیر در ایران آشنا شده و با استفاده از دادههای آماری و ثبتی به انجام امکانسنجی میپردازیم .فرضیه

1 Pennings and Meulenberg
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این پژوهش آن است که امکان ایجاد بازار آتی قیر در ایران وجود دارد .در انتها به نتیجهگیری پژوهش
و ارائه توصیههایی برای سیاستگذاران جهت اجرای هرچه بهینهتر این بازار خواهیم پرداخت.

 .2پیشینه پژوهش
از آنجایی که ایران فاقد بازارهای آتی سازمان یافته در زمینه محصوالت پتروشیمی ،از جمله قیر بوده ،مسلما
تحقیقات داخلی زیادی در این ارتباط انجام نشده است .اما میتوان مطالعاتی که در مورد بازارهای آتی
موجود در ایران و همچنین امکانسنجی و طراحی دیگر بازارهای آتی صورت گرفته را مورد بررسی قرارداد
که در این باب ادبیاتی غنی وجود دارد .صالحآبادی ( )1381به بررسی چالشهای موجود در راهاندازی بازار
آتی شاخص سهام و پاسخ فقهی به آنها میپردازد .وی از روش کتابخانهای استفاده کرده و به این نتیجه
میرسد که از نظر مالی امکان راهاندازی بازار آتی شاخص سهام در سال  1380وجود ندارد .همچنین بدلیل
مغایرت با مواد قانونی ،از نظر قانونی و شرعی نیز ایجاد آنها مقدور نیست .عبداللهی عزتآبادی و نجفی
( )1382به بررسی و امکانسنجی استفاده از بازارهای آتی و اختیار معامالت برای کاهش نوسانات تصادفی
قیمت پسته در ایران پرداختند .ایشان پس از اندازهگیری نوسانات قیمتی تصادفی و غیرتصادفی ،به این
نتیجه رسیدند که حدود  50درصد نوسانات قیمت پسته در سطح تولیدکننده تصادفی است .فلذا ضرورت
استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله را در جهت کاهش این نواسانات را پیشنهاد دادند.
حسینی یکانی و زیبایی ( )1389تالش کردند تا مولفههای اصلی قراردادهای آتی محصوالت
کشاورزی را مشخص نمایند تا از امکان موفقیت باالیی برخوردار باشد .ایشان برای این کار ،میزان سپرده
مورد نیاز ،حد مجاز نوسانات قیمت روزانه ،طول دوره تحویل و اندازه قراردادها را تعیین کردند .برای
از نرخ بهره بدون ریسک بازار بورس تهران استفاده کردند .منظور و نیاکان ( )1391به معرفی و بررسی
ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات قیمتی در صنعت نفت و گاز و همچنین الزامات توسعه
ابزارهای مشتقه پرداختند .ابزارهایی که بررسی شدند عبارتند از قراردادهای سلف ،قراردادهای آتی ،اختیار
معامله و معاوضات .پیشنیازهایی که برای ایجاد این ابزارها بیان میشوند عبارتند از :شفافیت اطالعات
مالی و شفافیت اطالعات بازار .در انتها این نتیجه حاصل میگردد که پوشش ریسک بویسله ابزارهای
مختلف از جمله آتیها میتواند در بهبود عملکرد مالی شرکت اثرات مثبتی داشته باشد.
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رحمانیانی و رحمانیانی ( )1391به امکانسنجی ارائه قرارداد آتی ورق فوالد در بورس کاالی ایران
پرداختند .ایشان در ابتدای پژوهش به بررسی وضعیت موجود تولید فوالد کشور و موقعیت این صنعت در
بورس کاال پرداخته و در مرحله بعد تجارب مشابه و دالیل عدم موفقیت آنها را مورد بررسی قراردادند.
در انتها به بحث ارزشگذاری و ویژگیها قرارداد آتی فوالد و اثرات این بازار بر فعاالن صنعت فوالد
پرداختند .ایشان برای طراحی ویژگیها قرارداد از روش بنچمارکینگ استفاده کرده و مشخصات قرارداد
آتی فوالد را مشابه تجارب جهانی تنظیم کردند .گیم ( )1392به بررسی این مطلب میپردازد که بازیگران
عرصه بازار نفت خام چگونه میتوانند از نوسانات قیمتی این بازار برحذر بمانند و ریسک خود را کاهش
دهند؟ در ادامه با بررسی شرایط و عوامل اصلی ایجاد یک بازار آتی ،به این مهم میرسد که امکان ایجاد
بازار آتی نفت خام در منطقه خلیج فارس وجود دارد و یک منفعت همگانی برای شرکت کنندگان در آن
را میتواند رقم بزند.
نگهدار و همکاران ( )1395تالش کردند تا جزئیات قرارداد آتی برای برنج را طراحی نمایند .لذا از
پرسشنامه برای شناسایی ویژگیهای بازار فیزیکی برنج ،و از مدل ارزش مخاطرهای شرطی ()CVaR
برای تعیین جزئیات قرارداد آتی استفاده کردند .نتایج بررسی پرسشنامه نشان میدهد که حدود  60درصد
از فعاالن بازار برنج مایل به انجام معامالت در بازار آتی هستند .همچنین نتایج روش  CVaRبیانگر این
بود که میزان سپرده اولیه برای برنج مرغوب  623،904ریال و برای برنج پر محصول  1،084،839ریال
است .طول دوره تحویل نیز  9روز محاسبه شد .مجتهد سلیمانی و داودآبادی ( )1397به بررسی فقهی و
حقوقی معامالت قراردادهای آتی پرداختند .ایشان با استفاده از روش اسنادی-کتابخانهای به این نتیجه
توجه به کالم فقهای امامیه و حقوقدانان ایران و بنا بر اصل آزادی قراردادها این نتیجه حاصل شد که
قرارداد آتی سکه مطابق موازین اسالمی است.

سلیمانی ( )1398به بررسی شرایط ایجاد بازار آتی نفت در بورس انرژی از منظر حقوق و فقه
پرداخت .وی با استفاده از روش اسنادی-کتابخانهای به این نتیجه میرسد که قرارداد آتی یک قرارداد
واحد نبوده و همانند عقد بیمه یک عقد مستحدثه است که ترکیبی از تعهد به بیع در زمان معین و انجام
معامله در زمان سررسید میباشد .همچنین مشخص میکند که طبق ماده  10قانون مدنی ،معامالت
قراردادهای آتی از منظر حقوقی مشکلی ندارد .همچنین بیان میدارد که این نوع بیع ،کالی به کالی نبوده
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و تعهدی برای انجام بیع در آینده است .غیاثی و احمدی شادمهری ( )1400به بررسی جهت علیت بین
بازار نقدی و آتی زعفران با تمرکز بر دورههای صعودی و نزولی طی بازه زمانی خردادماه  1397الی
آبانماه  1398میپردازند .ایشان از آزمون علیت گرنجر و مدل ناهمسانی شرطی تعمیم یافته استفاده
کرده و به این نتیجه رسیدند که در حالت عمومی نتیجه صریحی حاصل نمیشود .اما اگر دادههای به دو
دورهی صعودی و نزولی تفکیک شوند ،در دوره نزولی جهت علیت از بازار آتی به نقدی بوده و در دوره
صعودی بعضا جهت علیت از طرف بازار نقدی به بازار آتی بوده است.

در نهایت میرزاده و همکاران ( )1400به بررسی تغییرات اختالف قیمت نقد و آتی سکه بهار آزادی
در بازه زمانی آذرماه  1387الی شهریورماه  1397و همچنین زعفران طی بازه خردادماه  1397الی اسفناماه
 1398و بررسی همگرایی قیمتها پرداختند .ایشان با استفاده از مدل ضریب رگرسیون به بررسی تغییرات
اختالف قیمت قراردادهای نقدی و آتی از زمان معامله تا سررسید آتی پرداخته و با استفاده از رویکرد
همانباشتگی و مدل آزمون مقایسات میانگین زوجی ،همگرایی میان این دو قیمت را آزمایش کردند .در
نهایت به استفاده از آزمون علیت گرنجر وجود رابطه علّی میان قیمتهای آتی و آنی را مورد بررسی قرار
دادند .نتیجه محاسبات این پژوهش بیانگر این بود که در طول زمان و با نزدیک شدن به سررسید قرارداد
آتی ،اختالف قیمت میان بازار آتی و نقدی سکه طال کم شده و میل به همگرایی پیدا میکنند ،ولی برای
زعفران اینطور نیست .نتایج آزمون علیت نیز بیانگر وجود یک رابطه علّی دوطرفه میان قیمت آنی و آتی
سکه طال بود.
اما در مطالعات خارجی نیز پژوهشهای متعددی در باب ایجاد بازارهای آتی کاالهای مختلف صورت
عمده بیان میکند .اول اینکه ممکن است قرارداد ،ضعیف تنظیم شده باشد ،برای مثال شرایط تحویل به
نفع خریدار و یا فروشنده باشد .این مسئله میتواند قدرت کنترل قیمت یکی از طرفین را در زمانی که به
سررسید قرارداد نزدیک میشود تقویت کرده و در نتیجه به درستی عملیات پوشش ریسک انجام نپذیرد.
دوم اینکه انحصاری در بازار وجود داشته باشد .طبیعتا انحصارگران با ایجاد بازار رقابتی جدید مخالفت
کرده و عرضهای در آن نخواهند داشت .سوم شکست در جذب سفتهبازان است .این سفتهبازان هستند
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که میتوانند تعداد موقعیتهای خرید و فروش در بازار آتی را به تعادل برسانند .در انتها نیز اضافه میکند
اگر بازار آتی بتواند به وظیفه پوشش ریسک خود عمل کند و تعداد بسیاری از معاملهگران ،چه
پوششدهندگان ریسک و چه سفتهبازان را به سمت خود جذب کند بازاری موفق محسوب میشود .پاورز1

( )1967به بررسی اثر مفاد قرارداد آتی بر جذب پوششدهندگان ریسک میپردازد .وی بیان میکند
قراردادی که تعداد معامالت آن در بازار پایین باشد ،یک قرارداد شکست خورده است .در ادامه جزئیات
قرارداد آتی گوشت خوک در سال  ،1961به عنوان یک نمونه شکست خورده را مورد بررسی قرار میدهد.
نتیجه آن بود که ضعف در طراحی اهرم مالی ،محدودیت در ذخیره و انبارسازی کاال ،عدم استاندارسازی
دارایی پایه ،محدودیتهای حمل و نقل ،شیوهی ذخیرهسازی و مراقبت از کاال و در نهایت زمان تحویل
باعث عدم موفقیت این قرارداد شدند.
بیلی و کوه )1990( 2به ارزیابی میزان موفقیت قرارداد آتی نفت کوره بازار سایمکس در پوشش
ریسک نوسانات قیمتی طی بازه زمانی  1984الی  1990پرداختند .ایشان از روش تحلیل رگرسیون ساده
استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این قراردادها میتوانند دو سوم ریسکهای نوسانی موجود را
پوشش دهند ،لذا این قرارداد را یک قرارداد موفق برشمردند .ونزلی )1994( 3به بررسی استانداردهای
الزم برای ایجاد بازار آتی چوب میپردازد .وی بیان میکند ویژگیهایی که الزم است در یک قرارداد
آتی موفق ذکر شود عبارتند از :خصوصیات جزئی و فنی کاال ،حجم معامله ،نحوه قیمتگذاری ،میزان
نوسانات و حداقل نوسان مجاز( تیک قیمتی) ،میزان سپرده اجباری ،نحوه تسویه حساب ،زمان تسویه
حساب ،روز نهایی معامله و تسویه حساب ،روش تسویه حساب و زمان معامله در آینده .نتایج پژوهش
آن به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک استفاده کرد.
پنینگز و میولنبرگ ( )1998به امکانسنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی بر حق و سهمیه شیر در
بازارهای شیر بریتانیا و هلند پرداختند .ایشان با استناد به مطالعات سندور1973( 4؛  )1991روش سهبخشی
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امکانسنجی ایجاد یک بازار آتی را ارائه میکنند .بیان میشود که برای بررسی موفقیت یک بازار ،بعد از
امکانسنجی به روش سهبخشی ،باید ویژگیهای قرارداد و عملی بودن اجرای آن بررسی شود .در بخش
روش پژوهش با روش سهبخشی بیشتر آشنا خواهیم شد .برورسن و فوفانا )2001( 1اثرات عوامل مختلف
بر موفقیت قراردادهای آتی را مورد بررسی قرار میدهند .ایشان عواملی که از لحاظ آماری دادهای ندارند
از جمله همگنی ،ادغام عمودی ،تمرکز خریداران و فعالیت بازارهای نقدی را مورد بررسی قرار میدهند.
با استفاده از روش پژوهشی دلفی برای متغیرهای بدون آمار و داده ،به این نتیجه میرسند که وجود یک
بازار نقدی فعال برای موفقیت معامالت آتی ضروری است .همچنین این پژوهش نشان میدهد که
عوامل ذکر شده در تشریح اختالفها و تفاوتهای موجود در حجم مبادالت و تعداد پوزیشنهای باز
بازارهای آتی مختلف حائز اهمیت هستند.
سندرز و منفردو )2002( 2به بررسی بازار قراردادهای آتی میگوی سفید در بورس غالت مینیاپولیس
پرداختند .ایشان بیان میکنند که اگرچه حجم باالی معامالت در این بازار ،موفقیت آن را به تصویر
میکشد ،اما این بازار با مشکالتی مواجه است از جمله نقدشوندگی پایین و موفقیت در پوشش ریسک.
آنها دلیل این اتفاق را در نواقص اطالعاتی و کمبود اطالعات در بازار ،و از همه مهمتر ضعف درطراحی
قرارداد میدانند .در انتها قرارداد بهینه پیشنهادی را ارائه دادند .روح )2006( 3به بررسی امکان ایجاد
قراردادهای آتی دانه سویا و ذرت در کره جنوبی میپردازد .وی با بررسی نوسانات قیمتی ،تقاضای پوشش
ریسک و حجم معامالت فیزیکی به این نتیجه میرسد که امکان ایجاد بازار آتی برای این کاالها وجود
دارد .اما نکته حائز اهمیت آن است که دانههای سویا باید توسط استانداردهای آمریکا تعیین کیفیت و
از ایجاد بازار آتی زغالسنگ در آمریکا پرداخته و با توجه به این تجربه ،ایجاد بازار آتی زغالسنگ
مخصوص ساخت کُک در چین را مورد بررسی قرار دادند .ایشان با بررسی حجم عرضه و تقاضا و همچنین
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نوسانات قیمتی این کاال بدین نتیجه دست یافتند که امکان ایجاد این قرارداد و بازار آن در چین وجود
داشته و میتواند از موفقیت برخوردار شود.
هانگ و همکاران )2011( 1به بررسی عوامل کلیدی موثر در موفقیت در بازار قراردادهای آتی آسیا
میپردازند .ایشان با مطالعه و بحث درمورد تجارب موجود از قراردادهای آتی آسیا به این نتیجه درست
پیدا میکنند که بازار نقدی بسیار بزرگ و نوسانات شدید قیمتی عوامل اصلی موفقیت این بازار بودند.
همچنین نشان دادند که هرچه اندازه قرارداد کوچکتر باشد ،حجم معامالت بازار آتی باالتر میرود .و
بالعکس هرچه اندازه قرارداد بزرگتر باشد ،حجم معامالت بازار آتی کاهش پیدا میکند .همچنین پلتفرم و
بستر نرمافزای معامالت را نیز موثر در این امر برشماردند .هوآ و خوآ )2012( 2با استفاده از روش
آماری-تحلیلی به بررسی نوسانات قیمتی انواع سوخت در جهان و بطور خاص در ویتنام پرداختند .بعد از
این ،نقاط ضعف و قدرت مستقات و ابزارهای مالی موجود در پوشش ریسک این نوسانات را مورد مطالعه
قرار داده و در انتها ،یک قرارداد آتی سوخت برای ویتنام ارائه و پیشنهاد دادند.
پررا و همکاران )2020( 3به امکانسنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی چای در سریالنکا میپردازند.
برای این امر ابتدا به بررسی بازار فیزیکی چای و نوسانات قیمتی و ریسک حاصل از آن پرداخته و در
ادامه اندازه بازار فیزیکی ،تعداد فعاالن بازار چای ،همگنی محصوالت و کیفیت آنها و امکان پوشش
متقاطع را بررسی کرده و نتیجه میگیرند که با توجه به ساختار فعلی بازار چای سریالنکا ،به آسانی امکان
ایجاد بازار قراردادهای آتی برای آن وجود ندارد .و در نهایت بهاتاچارجی و ماهاپاترا )2020( 4به
امکانسنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی در هند میپردازند .ایشان با بررسی صادرات چای که اثر
نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که بدلیل تقاضای باالی بازار و همچنین وجود نوسانات قیمتی ،امکان
ایجاد بازار آتی چای در هند وجود دارد.

1 Hung
2 Hoa and Khoa
3 Perara
4 Bhattachrajee and Mahapatra
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 .4چارچوب نظری
بازار آتی محلی است (چه فیزیکی و چه بصورت مجازی) که در آن قراردادهای آتی معامله میگردد .هر
قرارداد آتی پیمانی است که به موجب آن ،فروشنده متعهد میگردد تا کاالیی خاص و با کیفیت مشخصی
که به آن دارایی پایه گویند را در زمانی مشخص در آینده و در حجمی مشخص و با قیمتی مشخص که
هنگام عقد قرارداد مشخص میشود را تهیه کرده و به خریدار داده ،و خریدار متعهد میشود که با توجه
به موارد ذکر شده وجه الزم را در آن زمان مشخص در آینده پرداخت کرده و کاال را اخذ نماید (درخشان،
 .)136 :1390یک قراداد آتی نسخه تکامل یافته یک قرارداد سلف است (جارو و اولدفیلد.)382 :1981 ،1
عمده تفاوت میان بازار آتی و سلف در استاندارد بودن ،تحت نظارت بورس بودن قرارداد آتی ،وجود اتاق
پایاپای ،نحوه پرداخت ودیعه و چگونگی خروج از بازار است (نگهدار.)12 :1393 ،
در بازار قراردادهای آتی به کاالیی که قرارداد برای آن تنظیم میشود دارایی پایه گویند .همچنین
در این بازار مفهومی وجود دارد به نام «موقعیت خرید و یا فروش گرفتن» .هرگاه یک معاملهگر در بازار
آتی یک قرارداد استاندارد شده آتی را بخرد ،اصالحا میگویند موقعیت خرید را اتخاذ کرده و در موضع
خرید قرار دارد .و هرگاه یک معاملهگر در بازار آتی یک قرارداد استاندارد شده آتی را بفروشد ،اصطالحا
میگویند موقعیت فروش را اتخاذ کرده و در موضع فروش قرار دارد (نعمتی .)37 :1384 ،مفهوم دیگری
که حائز اهمیت است بحث استاندارد بودن قراردادهای آتی است .یکی از عمده تفاوتهای میان قرارداد
آتی و سلف همین بحث استاندارد بودن قرارداد است .در معامالت سلف طرفین قرارداد با یکدیگر مذاکره
کرده و در مورد حجم دارایی پایه ،قیمت آن ،تاریخ تحویل ،نحوه تسویه حساب و  ...به توافق میرسند.
ایجاد میشود (بهاتاچاریا.)721 :2019 ، 2
همانطور که در بخش پیشنیه پژوهش مشاهده شده مطالعات بسیاری به بررسی پیشنیازهای ایجاد
یک بازار آتی پرداختند .به نظر میرسد کاملترین و جامعترین آنها را میتوان روش ارائه شده توسط
پنینگز و میولنبرگ ( )1998دانست .پنینگز و میولنبرگ ( )55 :1998بیان میکنند که روشی متشکل از

1 Jarrow and Oldfield
2 Bhattacharyya
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سه بخش جامع و شناخته شده برای امر بررسی پیشنیازهای ایجاد یک بازار آتی موفق وجود دارد .بخش
اول بررسی ویژگیهای کاال ،بخش دوم بررسی ویژگیهای قرارداد و بخش سوم بررسی امکان پوشش
متقاطع 1است .در بخش اول یک لیست از ویژگیهای الزم برای یک کاال جهت ورود به بازار آتی و
مقبولیت آن در این بازار مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش دوم به شیوهی اداره و عقد قراردادهای آتی
مد نظر متمرکز میشود .در نهایت در بخش سوم امکان و یا عدم امکان پوشش متقاطع مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

در بخش اول باید چند مسئله در مورد قیر به عنوان کاالی پایه مورد بررسی قرار گیرد .موضوع اول
بحث نوسانات قیمتی است .باید بررسی شود که آیا نوسانات قیمتی ریسکی برای معاملهگران این صنعت
بوجود میآورند یا خیر؟ سوال بعد این است که آیا بازار نقدی کاال به اندازه کافی بزرگ هست که بتوان
ایجاد بازار آتی را برای آن توجیه کرد؟ مورد بعد بررسی پیوستگی عرضه کاال در بازار و همچنین پذیرش
و تقاضای باالی آن است .ویژگی بعدی که باید مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا امکان ذخیره و
انبار بلندمدت کاال وجود دارد؟ در نهایت ،همگنی کاال از نظر کیفیت میبایست مورد بررسی قرار گیرد.
آیا کیفیتهای مختلف این کاال از همدیگر قابل تفکیک است؟
بخش دوم به بررسی امکان موفق بودن بازار آتی قیر میپردازد .در باب موفقیت یک بازار آتی
مطالعات بسیاری صورت گرفته است که در بخش پیشینه پژوهش به آنها اشاره خواهد شد .نتیجه
مشترک تمام پژوهشهای این بود که بازاری موفق است که حجم معامالت در آن باال باشد .لذا در بخش
دوم باید به بررسی مسائلی پرداخت که امکان افزایش حجم معامالت را فراهم میآورد .این موارد عبارتند
دستکاری و کنترل بازار .همچنین در این قسمت میبایست وجود انحصار در بازار کاال نیز بررسی شود،
چراکه انحصارگران در قیمتها دست برده و اعضای کوچک بازار توان رقابت با اعضای بزرگتر نخواهند
داشت که در نتیجه آزادی عمل ایشان درمورد فعالیت در بازار آتی سلب خواهد شد .البته به عقیده

نتز2

( )191 :1995با اعمال قوانین دقیق و سختگیرانه میتوان مشکل کنترل بازار را رفع کرد.

1 Cross-Hedge
2 Netz
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در نهایت بخش سوم ،بررسی امکان پوشش متقاطع است .پوشش متقاطع زمانی امکان دارد که یک
بازار آتی ،سلف و یا اختیار معامله برای کاالیی وابسته به کاالی مد نظر که ایجا قیر باشد وجود داشته
باشد و بتواند اثری مثبت بر کاهش نوسانات قیمت کاالی اصلی (قیر) داشته باشد (حسینی یکانی و
زیبایی.)18 :1389 ،

 .5امکانسنجی ایجاد بازار آتی قیر
 .5-1گام اول :ویژگیهای کاالیی
طبق روش پنینگز و میولنبرگ ( ،)59 :1998ابتدا وجود نوسانات قیمتی و ریسک حاصل از آن باید بررسی شود.
در نمودار ( )1قیمت قیر نوع  60/70به صورت ماهانه و بر حسب دالر در هر تن و نوسانات آن از بهمن ماه
سال  1386به بعد قابل مشاهده است .کما اینکه مشاهده میشود قیمت قیر دچار نوسانات شدیدی است .گاها
طی چند ماه بیش از  200دالر رشد و یا کاهش قیمت دارد .این میزان تغییرات نسبت به قیمت قیر ،ریسکهای
زیادی به همراه دارد و گاه باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری به فعاالن این صنعت میشود .در نمودار ()2
این تغییرات را بر حسب درصد تغییر قیمت نسبت به ماه قبل معامالتی میتوان مشاهده کرد.
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نمودار  .1روند قیمت ماهانه قیر در بورس کاالی ایران (بر حسب دالر در هر تن)
منبع :دادههای بورس کاال ( )1400و دادههای سری زمانی بانک مرکزی ()1400
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نمودار  .2تغییرات قیمت قیر نسبت به ماه قبل معامالتی (درصد)
منبع :دادههای بورس کاال ()1400

پس از تایید وجود نوسانات شدید قیمتی و ریسک حاصل از آن ،باید اندازه بازار و حجم معامالت
بررسی شود .آیا اندازه بازار فیزیکی قیر آنقدر بزرگ هست که ایجاد بازار آتی توجیه داشته باشد؟ در نمودار
( )3میتوان ارزش دالری معامالت ماهانه بازار فیزیکی قیر را در قالب نمودار هیستوگرام مشاهده نمود.
همانگونه که مشاهده میشود ،ارزش دالری بازار داخلی قیر بطور متوسط بین  40تا  250میلیون دالر در
نوسان بوده است.
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نمودار  .3ارزش معامالت ماهانه بازار فیزیکی قیر ایران (میلیون دالر)
منبع :دادههای بورس کاال ( )1400و دادههای سری زمانی بانک مرکزی ()1400

همچنین میتوان اندازه و حجم معامالت این بازار را نیز در نمودار ( )4و در قالب هیستوگرام دید
که متوسط بین  90الی  750هزار تن در هر ماه بوده است .لذا میتوان نتیجه گرفت اندازه بازار فیزیکی
و نقدی قیر به اندازه کافی بزرگ و پویا هست تا بتوان گفت ارزش ایجاد یک بازار آتی را دارد.

منبع :دادههای بورس کاال ()1400
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جدول ( )1بیانگر آمار توصیفی داده های حجم و ارزش معامالت و قیمت قیر در بورس کاالی
ایران است .همانطور که مشاهده می شود میانگین حجم معامالت قیر در ماه حدود  376/874هزار تن
و به ارزش  116/392میلیون دالر است .کمترین حجم معامالتی که به ثبت رسیده حدود 91/427
هزار تن و بیشترین آن حدود  737/421هزار تن در یک ماه معامالتی بوده .ارزش این معامالت به
ترتیب حدود  37/892و  250/55میلیون دالر بوده است .در نهایت می توان گفت مجموع حجم
معامالت قیر در بورس کاالی ایران تا تیرماه  1400قریب به  58/415میلیون تن و به ارزش 18/04
میلیارد دالر بوده است .به آمار توصیفی قیمت قیر نیز می توان اشاره داشت که بطور متوسط حدود
 308/75دالر در هر تن بوده و کمترین رقم ثبت شده آن  104/68دالر و بیشترین آن  504/21دالر
بوده است .لذا میتوان نتیجه گرفت اندازه بازار فیزیکی و نقدی قیر به اندازه کافی بزرگ و پویا هست
تا بتوان گفت ارزش ایجاد یک بازار آتی را دارد.
جدول  .1آمار توصیفی حجم و ارزش معامالت قیر و قیمت آن در بورس کاالی ایران
***

حجم

ارزش معامالت

قیمت قیر

حجم عرضه

حجم تقاضا

معامالت

ماهانه

(دالر در هر

هفتگی (هزار

هفتگی (هزار

ماهانه (هزار

(میلیون دالر)

تن)

تن)

تن)

تن)
کمترین

91/427

37/892

104/68

20/25

20

بیشترین

737/421

250/55

504/21

200/77

328/75

مجموع

58415/499

18040/846

-

11543/03

12783/19

42/01

113/189

91/64

41/58

61/60

انحراف
معیار

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه الزم است تا پیوستگی عرضه و وجود تقاضا برای قیر بررسی شود .برای این امر میتوان از
حجم عرضه و تقاضای معامالت سابق به عنوان شاخص استفاده کرد و نتیجه گرفت .همانگونه که در
جدول ( )1و نمودارهای ( )5و ( )6مشخص است ،عرضه و تقاضا از ابتدای سال  1398با حجم حداقل
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باالی  20هزار تن در هر هفته و بدون هیچ گسستگی وجود داشته و میتوان به پویایی و نقدشوندگی
باال و سریع این بازار پی برد.

نمودار  .5حجم عرضه هفتگی در بازار فیزیکی قیر ایران (هزار تن) از ابتدای سال 1398
منبع :دادههای بورس کاال ()1400

منبع :دادههای بورس کاال ()1400
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موضوع بعدی امکان انبارسازی و ذخیره بلندمدت قیر است .عمده قیر معامالتی در بازار فیزیکی
بورس کاال بصورت فله و بشکه است .در حال حاضر بیش از  40درصد قیر معامالتی بصورت بشکه
عرضه میشود که قابلیت ذخیره و انبار تا چندین ماه را دارد (زنگنهنژاد .)1398 ،اما باقی قیر که فلهای
باشد ،برای ذخیرهسازی نیاز به تجهیزات شعله مستقیم و گرمای مستمر دارد تا خشک نشود (آترا کران
انرژی ،بیتا) .لذا امکان ذخیره و انبار این نوع قیر نیز وجود دارد ولی هزینههای انبارداری آن بیشتر از
حالت ذخیره با بشکه خواهد شد.
بصورت کلی اگر ساز و کار معامالت طوری طراحی شود که نیاز به ذخیره و انبار بلندمدت قیر نباشد
برای ایجاد بازار آتی آن هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد .اما در صورتی که قیر بخواهد در مدتی طوالنی
درون انبار قرار بگیرد ،هزینههای انبارداری باال رفته و از مقداری از جذابیت قراردادها کاسته خواهد شد.
لذا میتوان نتیجه گرفت بصورت کلی از لحاظ ذخیره و انبار قیر نیز مشکلی وجود ندارد .و در نهایت،
آخرین موردی که به عنوان ویژگی قیر باید بررسی شود بحث همگنی کاال از نظر کیفیت و یا
تفکیکپذیری کیفیتهای مختلف آن است .در یک دستهبندی کلی ،قیر به سه دسته نفتی ،قطرانی و
طبیعی تقسیم میشود (احمدی.)23 :1398 ،

منشاء قیر نفتی از نفت خام است و بصورت جامد و نیمه جامد از تقطیر نفت خام و انجام عملیاتهای
تکمیلی در واحدهای تولید قیر بدست میآیند .نفت خام در پاالیشگاه به وسیلهی برج تقطیر به مواد
مختلف تفکیک میشود .این مواد که نقطه جوشهای متفاوتی دارند در بخشهای مختلف برج از یکدیگر
جدا میشوند .در مرحله اولیه تقطیر ،مقداری مواد سنگین در پایین برج باقی میماند که به آن وکیوم
قیر وارد برج تولید قیر کرده و تحت عملیات هوادهی قرار میدهند .در این برج دمای هوا بین  240الی
 320درجه سانتیگراد قرار گرفته و با عبور هوا از داخل برج ،عمل اکسایش صورت میگیرد که خواص
تهمانده را بهبود میبخشد .از جمله این موارد کاهش درجه نفوذ و افزایش نقطه نرمی قیر است .عواملی
بر درجه نفوذ و کیفیت قیر خروجی موثر است ،از جمله کیفیت نفت خام پاالیش شده ،درجه گرانروی
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وکیوم باتوم ،دمای داخل برج تولید قیر ،زمان ماندن وکیوم باتوم درون برج ،سرعت هوادهی که نقش
کنترلکننده دما و همزن محتویاط برج را دارد (سیاهفام ، 1بیتا).

قیرهای قطرانی موادی سخت و سیاهرنگ ،و باقیمانده تقطیر قطران زغالسنگ هستند .از آنجایی
که منبع تهیه این قیر با قیر نفتی متفاوت است ،در نتیجه ترکیب شیمیایی و خواص متفاوتی از آن دارد.
از آنجایی که خاصیت اسیدی دارد ،چسبندگی خوبی ایجاد کرده و برای الیهی رویی آسفالت بکار میرود.
همچنین برای لعاب و روکش لولهها نیز استفاده میشود .امروزه بدلیل مشکالت زیستمحیطی و توسعه
عاملهای چسبندگی شیمیایی ،استفاده از این نوع قیر کمتر و محدودتر شده است .همچنین میتوان
اشاره داشت که حساسیت حرارتی این نوع از قیر بسیار بیشتر از قیر نفتی بوده و با اندک حرارتی به نقطه
نرمی میرسد (ایران قیر پاسارگارد.)1399 ،

قیرهای طبیعی تحت تاثیر عوامل طبیعی و با گذشت زمان بصورت طبیعی ایجاد شده و بدون نیاز
به پاالیش و تقطیر به همان شکل به کار گرفته میشوند .قیر طبیعی ویژگیهایی همچون محلول بودن،
خلوص باال و وزن مولکولی باال داشته و به عنوان بهترین عایق رطوبتی در طبیعت شناخته میشود .نطقه
نرمی آن هم بر اساس کیفیت میتواند بین  130الی  250درجه سانتیگراد باشد .همچنین برای تولید
ایزوگام ،آسفالت ،رنگ و جوهر و تولید قیرهای امولسیونی مورد استفاده قرار میگیرد (دهقانی.)1400 ،
در دستهبندی مصرف و کاربرد ،چهار نوع کلی قیر داریم؛ قیر خالص ،قیر دمیده ،قیر مخلوط یا محلول و
قیر امولسیون .قیر خالص همان است که از برج تقطیر پاالیشگاه و یا معادن طبیعی قیر ،و قیر دمیده از
دمیدن هوای داغ به قیر خالص در آخرین مرحله تصفیه بدست میآید (سیفیان.)1400 ،

است .خاصیتی که این نوع قیر دارد اینست که در دمایی نزدیک به دمای محیط میتواند در حالت مایع
باقی بماند و حرارت بسیار کمی برای میعان نیاز دارد .و در نهایت قیر امولسیون از ترکیب قیر به همراه
آب و یک ماده امولسیونساز همانند نمک قلیایی ،اسیدهای آلی و یا نمک آمونیم حاصل میگردد (دهقانی،
 .)1400اما نکته حائز اهمیت آن است که دستهبندی قیر به همین دو طریق خاتمه نمییابد .بلکه

1 Siahfam
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مشخصاتی برای قیر تعریف میشود که میتوان انواع آن را برای کاربردهای مختلف در آزمایشگاه از
یکدیگر تفکیک کرد .هفت مشخصه برای قیر تعریف میشود:

• درجه نفوذ :این مشخصه برای تعیین سختی قیر مورد استفاده قرار میگیرد .در آزمایشی یک سوزن
استاندارد را تحت فشار وزنهی  100گرمی به مدت پنج ثانیه وارد قیر تحت دمای  25درجه سانتیگراد
میکنند .اندازهای که سوزن وارد قیر شده باشد را بر حسب دهم میلیمتر ،درجه سختی قیر بیان
میکنند .هرچه این عدد بیشتر باشد ،قیر نرمتر است (اخوان و مرادی.)2 :1385 ،

• درجه گرانروی :1این ویژگی را با استفاده از دستگاه سیبولت 2تحت دمای  21الی  90درجه سانتیگراد
و یا دیگر روشهای مرسوم اندازه میگیرند .هرچه شدت حرکت قیر کندتر و کندروانتر باشد ،جامد
و سختتر است (کالنتر و گلی خوراسگانی.)5 :1395 ،

• درجه اشتعال :درجهای از حرارت را گویند که اگر به قیر وارد شود گازهای قابل اشتعال آزاد میشود.
لذا حداکثر دمایی که در محیط کارگاه و یا انبار میتوان به قیر وارد نمود ،درجه اشتعال آن قیر است
(نگاه عمران.)1394 ،

• شاخص افت وزنی :در دمای باال و در اثر تبخیر قسمتی از روغن و ترکیبات نفتی همراه قیر ،وزن قیر
کاهش مییابد .این مسئله مخصوصا در صنعت آسفالتسازی که عموما در دمای باال صورت میگیرد
برای خریداران و فعاالن حائز اهمیت بسیار است (دهقانی.)1400 ،

• شاخص شکلپذیری :آزمایشی صورت میگیرد بدین شکل که نمونهای از قیر با سطح مقطع یک
سانتیمتر مربع با سرعت پنج سانتیمتر در هر دقیقه کشیده میشود .این عمل را تا لحظه پاره شدن
شاخص شکلپذیری میگویند (کرمپور بیرانوند و آرام.)3 :1396 ،

• درجه خلوص :قیر در ماده سولفور کربن و تتراکلروکربن حل میشود .پس در آزمایشی نمونه قیر را
در این مواد حل کرده و ناخالصیها حل نمیشوند و باقی میمانند .در نتیجه نسبت این ناخالصی به
کل نمونه را اندازه گرفته و درجه خلوص قیر حاصل میشود (دهقانی.)1400 ،

1 Viscosity
2 Saybolt
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• درجه نرمی :دمایی که قیر از حالت جامد به روان و نیمه مایع در میآید را درجه نرمی قیر گویند.
عموما درجه نرمی قیر بین  60تا  70درجه سانتیگراد است (اخوان و مرادی.)8 :1385 ،
با توجه به اینکه میتوان انواع کیفیت قیر را با استفاده از آزمایشات مختلف از یکدیگر تفکیک کرد ،لذا
میتوان نتیجه گرفت که قیر تمام ویژگیهایی که یک کاال برای حضور در بازار قراردادهای آتی داشته باشد را
داشته و از مرحله اول روش پنینگز و میولنبرگ ( )1998برای امکانسنجی ایجاد بازار آتی گذر میکند.
 .5-2گام دوم :ویژگیهای قرارداد
برای اینکه بازار قراردادهای آتی قیر برای معاملهگران جذاب باشد ،در ابتدا نیاز است تا ویژگیها و جزئیات
دقیق قرارداد آتی قیر از طرف بورس کاال مشخص و ارائه شود .همچنین میتوان وجود چند مسئله را
متذکر شد که اگر رعایت شوند احتمال موفقیت این بازار و پذیرش و استقبال قرارداد توسط معاملهگران
باال میرود:

• باید آگاهیبخشی نسبت به بازار قراردادهای آتی ایجاد شده و آموزش الزم توسط سازمان و شرکت
بورس کاال به عموم جامعه ،علیالخصوص فعاالن صنعت قیر ارائه شود.

• اندازه قراردادها طوری تعیین گردد که معاملهگران خرد و با سرمایههای کم نیز بتوانند در این بازار مشارکت
و فعالیت داشته باشند .البته وجود اهرمهای مالی نیز میتواند در این مسئله کمککننده باشد.

• دامنه نوسان مجاز روزانه باید حداقل به اندازه نوسانات قیمتی بازار فیزیکی باشد تا امکان پوشش
ریسک توسط فعاالن این صنعت وجود داشته باشد.

• نهاد و یا سازمان خاصی نباید در انجام معامالت و تغییرات قیمتی مربوط به آن دخالت کرده و دست
• هزینههای انبارداری ممکن است در پذیرش قراردادها و مقبولیت آنها موثر واقع شوند .لذا باید تالش
شود تا سهم بیشتری از قیر بصورت بشکه عرضه و انبار شود .البته میتوان شرایط و قوانین این بازار
را طوری تنظیم کرد که نیاز به ذخیره و نگهداری بلندمدت قیر در انبار نباشد.

با توجه به آنکه تجربههائی از ایجاد بازار قراردادهای آتی مختلف طی چندین سال وجود دارد و
همچنین آموزشهای بسیار و متنوعی که شرکت بورس کاال و کارگزاریهای مختلف آماده و تنظیم شده
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است ،ریسک مورد اول کاهش پیدا میکند .اما باقی موارد وابسته به طراحی قرارداد آتی قیر توسط شرکت
بورس کاال و نهادهای ناظر است.

در ادامه باید وجود انحصار نیز در این مرحله بررسی شود .بیش از  70شرکت تولیدکننده قیر در حال
فعالیت هستند .قیمتهای پایه نیز توسط شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی برای رقابت در
معامالت بورس کاال اعالم میشود .همچنین تقاضای بسیار باالی قیر توسط متقاضیان متنوع در بورس
کاال بیانگر عدم وجود هرگونه انحصار در بخش تقاضا است .لذا میتوان گفت هیچ انحصاری چه در
بخش عرضه و چه در بخش تقاضای صنعت قیر وجود ندارد و یک بازار رقابتی است.

در انتهای این بخش میتوان نتیجه گرفت در صورتی که قرارداد آتی قیر به درستی تنظیم گردد،
احتمال پذیرش آن توسط معاملهگران بسیار باال است .از آنجایی که انحصاری نیز در این صنعت وجود
ندارد این نتیجه حاصل میشود که از مرحله دوم روش پنینگز و میولنبرگ ( )1998میتوان عبور کرد و
به بررسی مرحله سوم و نهایی امکانسنجی ایجاد بازار آتی برای قیر پرداخت.
 .5-3گام سوم :پوشش متقاطع
بیان شد پوشش متقاطع بدین معنی است که امکان پوشش ریسک فعاالن صنعت قیر در بازاری دیگر
وجود نداشته باشد .طبق آنچه از تجربیات بازار قراردادهای آتی ایران بیان شد ،معلوم میگردد که قرارداد
آتی برای نفت و یا دیگر فرآوردههای نفتی و همچنین ارز و دالر که موثر بر تغییرات قیمت قیر هستند
وجود ندارد .همچنین در بازار سلف و یا اختیار معامله نیز قیر ،نفت و یا دیگر فرآوردههای نفتی قابل معامله
نیستند .لذا میتوان نتیجه گرفت که هیچ روشی برای پوشش ریسک و کاهش اثرات نوسانات قیمتی در
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که از مرحله سوم امکانسنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به
روش پنینگز و میولنبرگ ( )1998نیز عبور کرده و به نتیجه نهایی میرسیم .نتیجه نهایی آن است که
امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی برای کاالی قیر در ایران وجود دارد.

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد سیاستی
کشور ایران در صنعت قیر جایگاه بسیار مهمی در جهان دارد .در این صنعت ،عوامل بسیاری همچون
دالیل سیاسی ،شرایط جوی و از همه ممتر قیمت نفت در تغییرات و نوسانات قیمت قیر نقش بسزایی
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دارند .اما در کشور ایران هیچ تدبیری برای پوشش ریسک حاصل از نوسانات قیمتی قیر اندیشیده نشده
است .لذا در این پژوهش ،سعی شده تا به امکانسنجی ایجاد بازار آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش
ریسک قیمتی قیر بپردازیم .در ابتدای امر و پس از بیان مقدماتی ،با روش انجام پژوهش که مبتنی بر
دادههای ثبتی و کتابخانهای-اسنادی و تحلیلی-آماری بود ،آشنا شده و به بررسی مطالعات پژوهشگران
پیشین پرداختیم .در ادامه با چارچوب نظری ،کلیاتی از چیستی قرارداد و بازار آتی ،شرایطی که ایجاد بازار
آتی یک کاال به آن نیاز داشته و روش سهبخشی پنینگز و میولنبرگ ( )1998برای انجام امکانسنجی
ایجاد بازار آتی قیر در ایران آشنا شده و با استفاده از این روش به امکانسنجی ایجاد بازار آتی قیر و
بررسی پیششرطهای الزم برای ایجاد این بازار پرداختیم.
در روش سهمرحلهای پنینگز و میولنبرگ ابتدا با ویژگیهای کاالی قیر آشنا شده و آنها را مورد
بررسی قرار دادیم .نتیجه آن بود که حجم معامالت فیزیکی قیر بسیار باال بوده و عرضه پیوسته برای آن
وجود داشته است .همچنین در دورهی بررسی شده ،تقاضا به اندازه عرضه باال بوده و هیچ گسستگی در
معامالت هفتگی قیر در بازار فیزیکی مشاهده نشد .همچنین بحث انبارسازی و تفکیک کیفیات مختلف
قیر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن بود که امکان ذخیرهسازی و تفکیک انواع کیفیات قیر با آزمایشات
مختلف وجود دارد .در مرحله دوم توصیههایی برای جذاب شدن بازار برای پوششدهندگان ریسک و
سفتهبازار بیان شد تا حجم معامالت آتی باال رفته و موفقیت این بازار را شاهد بود .در نهایت مشاهده شد
که امکان پوشش متقاطع ریسک قیمتی قیر در ایران وجود ندارد .لذا نتیجه نهایی آن است که فرضیه
پژوهش رد نشده و امکان ایجاد بازار آتی قیر در ایران وجود دارد.
کسب اطمینان نسبی از موفقیت بازار آتی قیر بوده و به همراه مواردی دیگر میتوانند مورد توجه مسئوالن
سیاستگذار قرار بگیرند :اطالعرسانی و آگاهیبخشی مناسبی در سطح جامعه برای آشنایی با بازار
قراردادهای آتی صورت بگیرد .اندازه قراردادها و نسبتهای اهرمهای مالی طوری تعیین گردند تا فعاالن
و معاملهگران خرد نیز بتوانند در این بازار مشارکت داشته باشند .دامنه نوسان روزانه میبایست حداقل به
اندازه دامنه نوسان روزانه کاال در بازار فیزیکی باشد تا تجارب بازار آتی سکه تکرار نشود .همچنین دامنه
بیش از حد بزرگ نباشد تا نوسانات شدید اثرات مخربی بگذارد .هزینههای انبارداری کنترل شود و
واحدهای تولید قیر سعیکنند تا محصوالت خود را بصورت بشکه عرضه کنند.
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نهادی مستقل برای جمعآوری ،کنترل و انتشار دادهها و اطالعات مربوط به بازار قیر ایران و جهان
ایجاد شود .سازمان نظارتی برای کنترل بازار و جلوگیری از دستکاری قیمتها تحت قوانین مشخص و
پروتکلهایی دقیق ایجاد گردد .اطالعات مربوط به قیمتهای قیر ایران و جهان به طور منظم به
واحدهای تولیدی ارائه شود تا در فضای معامالت بینالملل رقابتی و به ضرر اقتصاد ایران عمل نکنند.
نهاد و یا سازمان خاصی نباید در جزئیات بهینه از قبل تعیینشده بازار همچون دامنه نوسان دخالت کند،
و در نهایت میتوان گفت قیر تهاتری معضالت بسیاری به همراه دارد .از جمله آنها افزایش واحدهای
تولید قیر و بهدلیل رایگان بودن خوراک ،کاهش کیفیت قیر است .همچنین رانتهای مختلف و مفاسد
اقتصادی بسیاری به همراه دارد .لذا الزم است در این مورد تجدیدی نظری توسط نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی صورت بگیرد.
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