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معامالت بورس انرژی در رینگ بینالملل

براساس آمارهای معالمالت بورس انرژی ،از ابتدای سال جاری تا  21مهرماه  ،1398حدود  5هزار و  964هزار میلیارد تومان
معامله در رینگ بینالملل انجام شده است .حجم معامالت انجام شده بیش از  1.1میلیون تن بوده که حدود  519میلیون دالر
ارزآوری برای کشور داشته است .بیشترین ارزش معامالت نیز مربوط به نفت گاز ( )%43و پس از آن بنزین ( )%30بوده است.
تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
مهر ماه 1398
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بررسی آمارهای بورس انرژی در رینگ بینالملل نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا تاریخ  21مهر سال  1398حدود 5
هزار و  964میلیارد تومان (حدود  519میلیون دالر) معامله انجام شده است .حجم معامالت انجام شده بیش از یک میلیون و
 143هزار تن بوده و به طور متوسط قیمت هر تن معامله حدود  454دالر بوده است .این معاملهها برای  9زیرگروه «نفت
گاز»« ،بنزین»« ،گاز مایع»« ،رافینت»« ،نفت خام سنگین»« ،حالل « ،»402حالل « ،»503برش سنگین» و «نفتای
سنگین» انجام شده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال  ،1397حجم معامالت انجام شده در رینگ بینالملل انرژی بیش از  2.5برابر افزایش یافته و
ارزش معامالت نیز حدود  3برابر شده است .شایان ذکر است که معامله بنزین در رینگ بینالملل بورس انرژی از مرداد ماه
سال جاری آغاز شده و پیش از آن سابقه معامله بینالمللی این کاال در بورس انرژی وجود نداشته است.
در بین این گروههای محصولی بیشترین ارزآوری را زیرگروه «نفت گاز» داشته و ارزش معامله آن حدود  225میلیون دالر
(معادل  2هزار و  541میلیارد تومان) بوده که حدود  43درصد ارزش کل معامالت بورس انجام شده در رینگ بینالملل را به
خود اختصاص داده است .حجم معامالت بورسی انجام شده برای نفت گاز حدود  471هزار تن بوده و متوسط قیمت معامله
آن نیز حدود  478دالر به ازای هر تن نفت گاز بوده است .پس از آن« ،بنزین» با ارزش معامله یک هزار و  743میلیارد تومانی
حدود  154میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته است .طی این مدت حدود  256هزار تن بنزین در رینگ بینالملل معامله
شده و متوسط قیمت آن  602دالر به ازای هر تن بوده است .سهم معامالت بورسی بنزین از ارزش کل معامالت انجام شده
در رینگ بینالملل  30درصد بوده است.
جدول  -1آمار معامالت بورس انرژی در رینگ بینالملل به تفکیک گروه محصولی از ابتدای سال تا  21مهر 1398
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به طور کلی ،در بورس انرژی رینگ بینالملل  16عرضهکننده وجود داشته که بیشترین ارزش معامالت نیز مربوط به «شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران» بوده که با حدود  379میلیون دالر ارزآوری 73 ،درصد ارزش کل معامالت انجام شده
در رینگ بینالملل را به خود اختصاص داده است.
جدول  -2آمار معامالت بورس انرژی در رینگ بینالملل به تفکیک عرضه کنندگان از ابتدای سال تا  21مهر 1398
تولید کننده

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
شرکت پاالیش نفت آبادان
شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پاالیش نفت الوان
شرکت پاالیش نفت تهران
شرکت پاالیش نفت اصفهان
شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
شرکت ملی نفت ایران
شرکت پاالیش نفت الوان
شرکت پاالیش نفت تبریز
پاالیش نفت تبریز
شرکت پاالیش گاز فجر جم
شرکت پاالیش نفت بندرعباس
شرکت پاالیش نفت اصفهان
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معامالت بنزین
معامالت بنزین در رینگ بینالملل بورس انرژی که از مرداد ماه امسال آغاز شده ،مربوط به دو نوع محموله «بنزین اکتان 91
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران» و «بنزین اکتان  95شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران» بوده است.
برآورد میشود طی بازه زمانی بررسی شده ،کل حجم بنزین فروش رفته در رینگ بینالمللی بورس انرژی حدود  346میلیون
لیتر و متوسط قیمت معامله شده هر لیتر بنزین طی این مدت معادل  5040تومان ( 0.45دالر) بوده است.
به طور کلی ،از ابتدای سال جاری تا تاریخ  21مهر سال  ،1398معامالت بورس بنزین در رینگ بینالملل ،بیش از 154
میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته که حدود  44درصد آن مربوط به «بنزین اکتان  » 91و  56درصد آن مربوط به «بنزین
اکتان  »95است .حجم معامالت «بنزین اکتان  » 91معادل  120هزار تن و برای «بنزین اکتان  »95معادل  136هزار تن
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بوده است .متوسط قیمت معامله شده هر تن «بنزین اکتان  »91طی این مدت  562دالر و برای «بنزین اکتان  »95نیز 638
دالر بوده است.
طی مدت مورد بررسی  13عرضهکننده بنزین در رینگ بینالملل ،به ترتیب «آراد ایرانیان»«،بانک پارسیان»« ،سینا»« ،بانک
سامان»« ،خبرگان سهام»« ،اقتصاد بیدار»« ،نگاه نوین»« ،بهپرور»« ،توسعه سرمایه دنیا»« ،بانک تات»« ،ایساتیس پویا»،
«مفید»« ،بانک ملت»« ،مبین سرمایه»« ،بانک ملی ایران» و «آینده نگر خوارزمی» بودهاند که سه عرضه کننده نخست به
ترتیب سهم  21درصد 20 ،درصد و  20درصد از ارزش کل معامالت بنزین را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -3آمار معامالت بورس بنزین در رینگ بینالملل از ابتدای سال تا  21مهر 1398
نام کاال
بنزین اکتان  91شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران در رینگ بینالملل
بنزین اکتان  95شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران در رینگ بینالملل
منبع آمارها :بورس انرژی ایران
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ارزش معامله
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761.9

67.4

120

562

981.3

86.7

136

638

با توجه به اظهارات اخیر قائممقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،متوسط میزان مصرف سوخت
در کشور روزانه  85میلیون لیتر است که در مقایسه با سال  77 ( 1397میلیون لیتر در روز) ،حدود  10.3درصد افزایش داشته
است .به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت بنزین در ایران با سایر کشورهای همسایه ،انگیزه قاچاق برای این فراورده نفتی باالست.
تجربه جدید استفاده از ابزار بورس انرژی برای صادرات این کاال با قیمت رقابتی ،باعث هدایت بخشی از جریان صادرات
غیررسمی به بازار رسمی و تولید درآمد ارزی برای کشور شده و برای توسعه بیشتر این حوزه ،الزم است از پتانسیل باالی آن
هم از مسیر عرضه بیشتر این کاال در بورس و هم از مسیر واقعیسازی قیمت آن در داخل کشور ،بیشتر بهرهبرداری شود.
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