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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺑﻮرسﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﻮرس ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻘﺪی،
اﻋﺘﺒﺎری ،ﻧﺴﯿﻪ و ﺳﻠﻒ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﻠﻒ ﻣﻮازی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳـﭙﺮده ﮐـﺎﻻﯾﯽ ،ﻗﺮاردادﻫـﺎی آﺗـﯽ و اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ و ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود  :در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻠﻒ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت از
اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
دارای ﻃﺮﻓـﺪاران زﯾـﺎدی اﺳـﺖ .دوﻟـﺖ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق ﺳﻠﻒ ﻣﻮازی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﻧﺒﺎرداری در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ۸۰اﻧﺒﺎر در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺰات ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮد.
وی درﺑﺎره رﺷﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻮﻻد ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن رﮐﻮد ﻫﻢ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان
ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اوﺿﺎع رﮐﻮدی

ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻒ ﻣﻮازی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﺧﺮﯾـﺪاران ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران اوراﻗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻒ ﻣﻮازی،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و وﺛﯿﻘﻪﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺛﯿﻖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮای اﻓﺮاد
و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ﭼﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺛﯿﻖ آن و اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ از راه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺪود در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ،ﯾﮏ ﺷﯿﻮه در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان از راه ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن
ﮐﺎﻻی راﮐﺪ در اﻧﺒﺎر و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی ﺑﺎزار ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﻗﺮاردادﻫﺎی آﯾﻨﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان
ﺑـﺮای ﻧﻬـﺎدﯾﻨﻪ ﮐـﺮدن و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن در ﺑـﺎزار و اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺗﻼش
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
در زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی
آﺗﯽ روی ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﻘﺪ ﻗﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

وی اﻓﺰود  :ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن
راهاﻧﺪازی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آﺗﯽ و آﭘﺸﻦ ﻓﻠﺰات را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻒ
روزاﻧﻪ و ﻟﺤﻈﻪای ﻧﺮخ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺮ روز در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮف ،ﻫﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در روزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس ﻣﯽرود ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ
روﻧﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻓﻠﺰات ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺷﺪه و
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﮐﺸﻒ ﻧﺮخ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ دﻧﯿﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻨﮓآﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﺑﻮرسﻫﺎی
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻨﮓآﻫﻦ روی ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ و
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺑﻮرسﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ دﻧﯿﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﺎل ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی در ﺑﻮرس داﻟﯿﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ  ۳۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮارداد
و در ﺑﻮرس ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻪ  ۲۰۲ﻫﺰار ﻗﺮارداد رﺳﯿﺪ .در ﺑﻮرس ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻫﻢ
ﺳﺎل ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی از
 ۷.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت و
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻮرد دادوﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﻧﮋاد

ﮔﻔﺖ

:

ﻗﺮاردادﻫﺎی

آﯾﻨﺪه

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺻﻨﻌﺘﯽ

و

ﻣﻌﺪﻧﯽ،

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش در آﯾﻨﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در
ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود  :درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻨﮓآﻫﻨﯽ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ در ﺗﺎﻻر داﺧﻠﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻨﮓآﻫﻨﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در روﻧﺪ ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯽ ﻧﺮخ
ﺳﻨﮓآﻫﻦ ،ﺑﻪ ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓآﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺑﺴﺘﻪ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓآﻫﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
ﺳﻨﮓآﻫﻦ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ﺳﻨﮓآﻫﻦ را ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان اﺳﺖ.
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