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هـــزار بــشـکـه
نـفــت خـام در
بــورس انــرژی
مــعـامـلـه شـد
عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی ایران که از
ساعت  ۱۴روز یکشنبه (ششم آبانماه) آغاز شده بود ،با معامله ۲۸۰
هزار بشکه نفت خام پایان یافت.
روز (یکشنبه ،ششم آبانماه) یک میلیون بشکه نفت خام در بورس
انرژی ایران عرضه شد که پس از رقابت خریداران ،هشت محموله
 ۳۵هزار بشکهای با قیمت هر بشکه  74دالر و  85سنت به فروش
رفت .بر اساس این گزارش ،عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران
با هدف تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع
در روشهای فروش نفت و استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی

بهمنظور صادرات نفتخام در دستور کار قرار گرفت و نخستین
عرضه انجام شد .بر این اساس ،فروش نفت در بورس انرژی به
صورت  ۲۰درصد ریالی و  ۸۰درصد ارزی خواهد بود که تسویه
بخش ریالی (براساس نرخ تسعیر سنا) بهصورت نقدی قبل از
تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری ،با ارائه
ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانکهای مورد
قبول شرکت ملی نفت ایران ،پس از تحویل محموله صورت
میگیرد .متقاضیان خرید برای شرکت در معامله ،باید  ۱۰درصد
ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیشپرداخت پیش از

عرضه به حساب اعالمی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله ،بخشی از ۲۰
درصد ریالی محسوب خواهد شد.
خریداران بر اساس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران که
براساس قیمتهای معامالتی امور بینالملل این شرکت خواهد
بود ،روی قیمت نفتخام رقابت میکنند که انتظار میرود ایجاد
چنین فضای رقابتی به کشف قیمت مناسب و شفاف منجر شود.
تاکنون زمان مرحله بعدی عرضه نفت خام در بورس انرژی مشخص
نشده است.

تسهیل شرایط برای خرید نفت خام از سوی بخش خصوصی

تحوالت بازار مبنای قیمتگذاری نفت در بورس است

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت با تاکید بر این که شرکت ملی
نفت ایران ،شرایط را برای خرید نفت ازسوی بخش خصوصی آسان
کرده است ،گفت :کاهش قیمت نفت در  ۲هفته اخیر ،سبب شد
قیمت پایه نفت برای عرضه به بخش خصوصی کاهش یابد و تخفیفی
در کار نیست .سعید خوشرو روز یکشنبه (ششم آبانماه) در نخستین
روز عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بینالملل بورس
انرژی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :عرضه یک میلیون بشکه
نفتخام در بورس انرژی برای حضور بخش خصوصی ،گامی بزرگ
است و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.
وی داشتن پاالیشگاه ،قرارداد معتبر و ارتباط با پاالیشگران و
مشخص بودن مقصد را بهعنوان برخی از شرایط فروش محمولههای
نفت خام ایران به مشتریان عنوان کرد و گفت :شرکت ملی نفت
ایران برای تسهیل خرید نفت از سوی بخش خصوصی این
شرایط را برداشته و تنها عنوان کرده است که متقاضیان
خرید برای شرکت در معامله باید  ۱۰درصد ارزش سفارش
را به صورت ریالی به عنوان پیش پرداخت ،پیش از عرضه به
حساب اعالمی «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه» واریز کنند.
خوشرو با بیان این که مقاصد فروش نفت از سوی
بخش خصوصی آزاد گذاشته شده و آنها
میتوانند به جز مشتریان سنتی ،نفت خام

ایران را به هر مقصدی صادر کنند ،تصریح کرد :شرکت ملی نفت
ایران همچنین برای تسهیل خرید نفت از سوی بخش خصوصی،
محموله یک میلیون بشکهای را به محمولههای کوچکتر ( ۳۵هزار
بشکهای) تقسیم کرده تا بخش خصوصی بتواند با توجه به شرایط
مالی آسانتر خرید کند .مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران
درباره این که آیا برآورد شما از حجم فروش ،همین رقمی ( ۲۸۰هزار
بشکه) بود که امروز فروش رفته است ،اظهار کرد :برآوردم این بود،
با توجه به شرایطی که شرکت ملی نفت ایران برای مشتریان فراهم
کرده است ،خریداران بخش خصوصی در همان دقایق اولیه ،یک
میلیون بشکه نفت خام عرضه شده در رینگ بینالملل بورس را
میخرند؛ البته باید به بخش خصوصی فرصت داد و شرکت ملی نفت
ایران نیز با تسهیل شرایط ،حسننیت خود را به آنها ثابت
کرده است.
وی درباره این که آیا خریداران هشت محموله  ۳۵هزار
بشکهای نفت خام مشخص هستند ،به سخنان
مدیرعامل بورس انرژی درباره محرمانه بودن اسامی
خریداران اشاره کرد و گفت :آنچه من از خریداران
میدانم تنها در قالب یک «کد» است و فردی که
اسامی را اعالم کرده ،احتماال از پشت پرده
معامالت باخبر بوده است.
سید علی حسینی ،مدیرعامل بورس

انرژی که در کنار خوشرو حضور داشت نیز در این زمینه اظهار کرد:
نام خریدار در بورس محرمانه است و افشای آن جرم به شمار میآید.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه این گفتوگو
درباره این که آیا فروش  ۲۸۰هزار بشکه نفت در رینگ بینالملل
بورس انرژی با قیمت  ۷۴دالر و  ۸۵سنت برای هر بشکه ،در حالی
که در اطالعیه عرضه ،این رقم  ۷۹دالر و  ۱۵سنت به ازای هر بشکه
تعیین شده ،به معنای تخفیف است ،اظهار کرد :با توجه به کاهش
قیمت نفت در  ۲هفته اخیر ،قیمت پایه نفت نیز کاهش یافته است
و این به معنای تخفیف نیست.
خوشرو یادآور شد :قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در
هفتهای که اطالعیه عرضه نفت خام در بورس انرژی ( ۲۳مهرماه)
منتشر شد ،در باالترین سطح در چهار سال اخیر قرار داشت و پس
از آن روند کاهشی در پیش گرفت .این موضوع دلیل اصلی کاهش
قیمت پایه برای فروش به خریداران بوده است.
وی درباره عرضه  ۷۲۰هزار بشکهای نفت خام باقیمانده نیز اظهار
کرد :عرضه میتواند ادامه یابد؛ اما قیمت پایین تر از  ۷۴دالر و ۸۵
سنت برای هر بشکه نخواهد بود.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد :شرایط عرضه
یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بینالملل بورس انرژی با همین
روند ادامه مییابد و در صورت نیاز در مراحل بعدی عرض ه تغییر
میکند.

7

