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رضوی1

تاریخ پذیرش1400/07/25 :

چکیده
بازار نفت آس یا از بزرگترین بازارهای جهان اس ت ه بزرگترین مش ریان نف ی نظیر چین ،هند و ...در این
منطقه واقعش د اس ت .یکی از مس ال مه در فف بازار نفت ش ور مرموق قیم ی مناس و دارای ویژگی
رقاب ی بودن با س ایر تولید نندگان در این منطقه اس ت؛ ازاینرو ،بررس ی مرموق قیم ی نفتخام ش ور در بازار
آس یا بالحاظ مس ال منی بازار نفت و مالی نظیر ش اخ های ارزش یفی و س اخ ار بازار نفت عالو بر روابط
قیمت با نفتخامهای ش اخ این بازار ،در توض یح مرموق قیمت نفتخام ش ور در بازار آس یا بس یار اهمیت
دارد .رقبای نف ی طی ساقهای اخیر با تغییر مرموق قیم ی نفتخام در تالش برای س سه بیش ر در بازار
آس یا میباش ند .بدینمنظور در این مقاله با اس فاد از داد های ماهانۀ س ری زمانی س اقهای  2013 -19و
روش گارچ چندم غیر  ،مرموق قیمت نفتخام ایران در بازار آس یا براس ا پارم رهای منی و اق ص ادی بازار
موردبررس ی قرارمیگیرد .ن ایج این پژوهش نش ان میدهد ه قیمت نفتخام ایران در بازار آس یا تابعی از
ارزش یفی نف تخام ایران نس ب ت به رقب ا ،میزان ان ان و ی ا بکوارد بودن بازار نف تخام و نوس انا قیمت
م وس ط نفت دوبی و عمان اس ت؛ همچنین نفتخام ش اخ تاپیس بهطور غیرمس قی ازطریق م أثر نمودن
بازارهای نفتخامهای عمان و دوبی برروی قیمت نفت شور اثر میگذارد.
کلیدواژهها :ساخ ار بازار ،نفتخام تاپیس ،ارزش ناخال نفت و مرموق قیمت.
طبقهبندی .G1, O16, P18 :JEL

 .1استاا یار گروه اقاصتا و مدیریت انرژی ،انشتدد نفت هررا ،،انشتااه صتت ت
نفت ،هررا ،،ایرا.،

Email: srazavi@put.ac.ir
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 .1مقدمه
بازار آسیا با هوجه به رشد جم یت ر این متطقه و بههبع آ ،چشمانداز مساعد هقاضای نفت ر این بازار
از بازارهای مرم جرا ،محسوب میگر و کشورهای هولیدکتتد نفت نیز با یددیار ر هصاحب سرم
بیشار ر رقابت میباشتد .یدی از مؤلفههای مرم ر کسب سرم بیشار ر بازار آسیا با هوجه به رقابت
صا رکتتدگا ،نفت ر این بازار ،قیمت نفتخام ارائهشده است؛ لذا بررسی فرمول براساس هر یک از
نفتخامهای شاخص میهواند ر جذب مشاریا ،و رنایجه بر رآمدهای نفای اثرگذار باشد .از یکسو
اهمیت این مسأله را ر این انست که وابساای زیا اقاصا کشور به رآمدهای نفای آسیبپذیری
اقاصا کشور را افزایش ا ه و اخاالالت شدیدی ر برنامههای هوس ه و جاری کشور فراهم نمو ه است.
شتاخت سازوکار شدلگیری قیمتهای نفت میهواند ریسک نوسانات قیمت نفت و هأثیرات متفی آ،
بر اقاصا ایرا ،را کاهش هد .بازار آسیا یدی از مرمهرین بازارهای نفتخام جرا ،بهشمار میرو و
بزرگهرین مصرفکتتدگا ،جرا ،نظیر :چین ،هتد ،ژاپن و کرهجتوبی که بههرهیب ومین ،سومین،
چرارمین و پتجمین مصرفکتتدگا ،نفتخام جرا ،ر این بازار قرار ارند .رشد جم یت ،افزایش طبقۀ
ماوسط و روند سریع شررنشیتی باعث افزایش هقاضای آسیا برای کاالهای مصرفی ،موا مور نیاز برای
بساهبتدی و مصالح ساخامانی خواهد شد که بهشدل روزافزونی از پالسایک ساخاه میشوند .ر ور
هحریم فروش ر ور گذشاه ر سال 2012م .بازار آسیا همچتا ،بهعتوا ،یدی از بازارهای هدف برای
صا رات نفت کشور ف ال بو  .هولیدکتتدگا ،و صا رکتتدگا ،اصلی نفتخام ،همواره برای کسب سرم
بیشار از بازار و کتار ز  ،سایر صا رکتتدگا ،با یددیار ،رقابای هتااهتگ اشاهاند .صا رکتتدگا ،اصلی
نفت رصد کسب سرم حداکثری از این بازار میباشتد .ر اینزمیته ،عربساا ،،عراق ،روسیه ،ایرا ،و
حای آمریدا براساس شرایط مخالف ،با اسافا ه از روشهای قیمای به نبال هرغیب مشاریا ،آسیایی
برای کسب سرم بیشار بازار مذکور میباشتد .ر مقابل ،بازارهای اروپا با هوجه به سیاستهای مدیریت
هقاضای نفت و اسافا ه از انرژیهای جایازین نسبت به بازار آسیا محدو یت بسیار زیا ی ار .
قیمتگذاری نفتخام یدی از مرمهرین اساراهژیهای شرکتهای هولیدکتتد نفت ر افزایش
کسب سرم بازار محسوب میگر  .ر اینراساا ،شرکتهای ولای جرا ،مرهباً سیسام قیمتگذاری و
فرمول قیمت نفت خو را ماتاسب با شرایط بازار و ر جرت کسب سرم بازار هغییر می هتد؛ بهعتوا،
نمونه ،عراق بهعتوا ،ومین صا رکتتد بزرگ نفت اوپک بافاصله گرفان از شاخص قیمتهای
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متاشرشده هوسط پالهس ر گزارش قیمت این مؤسسه و همایل به قیمتهای متاشرشده ازسوی بورس
کاالی بی 1ر قرار ا های آهی ،2هغییر روش قیمتگذاری نفتخام خو به مقصد آسیا  -اقیانوسیه را
مطرح نمو ه است .شرکت ولای «سومو» 3ر قالب ارسال نامهای به مشاریا ،بلتدمدت و شرکای ف ال
ر بخش باال سای خو به نبال ریافت بازخور این هغییر پیشترا ی است .طرح مذکور شرکت سومو
را به اولین هولیدکتتد اصلی ر متطقۀ خلیجفارس و عضو اوپک که از سیسام قیمتگذاری بورس
کاالی بی به مقصد آسیا  -اقیانوسیه اسافا ه میکتد ،هبدیل مینماید .این هغییر ،شرکت سومو را قا ر
میساز ها روش قیمتگذاری خو را از بزرگهرین صا رکتتد نفتخام اوپک ،ی تی عربساا ،جدا نماید.
عربساا ،،ایرا ،،عراق و کویت برای ه یین فرمول قیمت رسمی ماهیانه نفتخام خو به مقصد آسیا-
اقیانوسیه از میاناین ماهانۀ شاخص عما ،و بی که هوسط پالهس 4متاشر میگر  ،اسافا ه مینمایتد
(محمدی.)1398 ،
ر اینمیا ،،شرکت ملی نفت ایرا ،آخر هر ماه میال ی فرمول قیمت نفتخامهای ایرا ،را برای
ماه آیتد میال ی ر بازارهای مخالف (آسیا ،شمال غرب اروپا ،مدیارانه و آفریقای جتوبی) را ه یین و
ر سایت امور بینالملل این شرکت مطابق جدول ذیل اعالم مینماید (سایت امور بینالملل شرکت
ملی نفت ایرا .5 )2021 ،،ازآنجاییکه سیسام قیمتگذاری نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا برمبتای سیسام
قیمتگذاری پالهس بو ه مبتای قیمتگذاری اسافا ه از نفتخامهای شاخص بازار آسیا است .باهوجه به
اینکه برخی از عوامل مؤثر ر بازار و پارامارهای فتی نظیر شاخص ارزش کیفی و شاخص بازار ر
قیمت نفتخام شاخص مت دس نمیگر  ،ضرورت بررسی این شاخصها برروی فرمول رسمی قیمت
حائز اهمیت بو ه و بررسی این موضوع برای امور بینالملل شرکت ملی نفت ایرا ،هم بسیار اولویت
ار  .مسألهای که ر برخی موار نظیر عدم اسافا ه فرمول قیمای و یا عدم فروش نفتخام با این
Dubai Mercantile Exchange Limited (DME).
Futures Contract.

1.
2.

 .3شترکت نفت ستومو عراق ( )SOMOاز مرمهرین شترکتها ر بخش نفت عراق ،این هترا شترکت رستمی مجاز برای مذاکره ر
مور ان قا قرار ا های فروش نفتخام و قرار ا های فرآور ههای نفای مطابق با اسااندار های بینالمللی است.
 .4یدی از نشریات م ابر ر حوز ارائه قیمتهای نفت و فرآور ههای آ ،،نشریۀ پالهس است .این نشریه قدمای بیش از  100سال
ار و سازوکار گزارشهای آ ،به اینصورت است که با ریافت قیمتهای مخالف مبا الهی ازطریق واسطهای مخالف ر کل نیا،
به ارائه قیمت میپر از .
https://www.nioc-intl.com/EN/Default.aspx.

5.

266

رضوی :بررسی تأثیر شاخ های ارزش یفی و ساخ ارزمانی بازار بر مرموق قیمت نفت خام ایران...

266

فرمولهای ارائهشده ،ر شرایط هحریم مطرح میگر  ،قابلپذیرش نیست؛ چراکه هخفیفات و امایازات
ازطریق مدتزما ،بازپر اخت قرار ا ی این مشاریا ،یا مساعدت ر هزیتۀ حمل نفتکشها و بیمه
جبرا ،میگر  ،لذا همام مشاریا ،نفتخام ایرا ،از فرمول قیمای نفتخام ایرا ،حای ر زما ،هحریمها
هب یت مینمایتد؛ بتابراین ،بهنظر میرسد ،ریسکهای هحریم ازطریق امایازاهی ر هزیتۀ حمل و
مدتزما ،پر اخت جبرا ،میشو و شرکت ملی نفت نیز به لیل عدم اخاالل قیمای نفتخام رمیا،
مشاریا ،خو ر هر بازار همایلی به انحراف قیمای از فرمول خو ندارند .شرکت نفت ایرا ،مسئولیت
فروش نفتخام را برعرده ار  ،لذا مسئولیت قیمتگذاری و ه یین فرمول قیمت نفت برای مشاریا ،را
نیز عرده ار است ،مدانیسم قیمت ر بازارهای گوناگو ،مافاوت است و این پژوهش با هوجه به اهمیت
بسیار زیا بازار آسیا رصد بررسی عوامل مؤثر نظیر شاخص ارزش کیفی و شاخص ساخاار بازار برروی
فرمول قیمت نفتخام ایرا ،ر این متطقه است .این پژوهش رصد پاسخگویی به پرسشهاست؛ آیا
شاخص ارزش کیفی نفت هأثیر م تا اری برروی فرمول قیمت نفت ایرا ،ر بازار آسیا ار ؟ همچتین،
آیا ساخاار بازار (کانااناو ویا بدوار ) هأثیر م تا اری برروی فرمول قیمت نفت ایرا ،ر بازار مذکور ار ؟
و رنرایت مدل متاسب برای هوضیح رفاار فرمول قیمت نفتخام سبک ایرا ،ر بازار آسیا کدام است؟
ر اینراساا ،ر بخش اول ،پیشیتۀ هحقیق ،و سپس چارچوب نظری مور بررسی قرارگرفاه و ر مرحلۀ
ب د روش هحقیق و یافاههای پژوهش هشریح گر یده و ر مرحلۀ پایانی جمعبتدی و پیشترا ها مور هوجه
قرارگرفاه است.
 .2پیشینۀ تحقیق
 .1-2پیشینۀ تحقیق خارجی
«وو» و همدارا )2020( ،ر مقالهای هحتعتوا« ،هحلیل عوامل مؤثر بر آیتد نفتخام» به مطال ۀ
عوامل نوسا ،قیمت آهی نفتخام میپر از  .ر این هحقیق با اسافا ه از ا ههای سری زمانی روزانه از
سال 2010ها 2019م .با روش «گارچ» به هحلیل عوامل مؤثر بر قیمت آهی نفت میپر ازند .ناایج
پژوهش نشا ،هد که عوامل مؤثر قیمت نفتخام هولید نفت ،مصرف ،موجو ی و قیمت گاز طبی ی
حجم م امالت ر بازار و قیمت نفت ر بازار بورس است که میهواند بهطور قابلهوجری هوضیح هد.
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قیمتهای جایازین افزایش نوسانات حجم م امالت بهطور قابلهوجری اثر مثبای بر نوسا ،قیمت نفت
ار .
«برک» و همدارا )2019( ،ر مقالهای هحت عتوا« ،هغییر ر ساخاار بازار جرانی نفتخام»
بالحاظ هحوالت بازار جرانی نفتخام طی و سال اخیر به و مرحلۀ مرم ر هغییرات قیمت نفت هأکید
مینماید .اولی ،سقوط قیمت بو که ر سهماهۀ سوم سال  2014آغاز شد و ها اواسط سال  2016ا امه
اشت .ومین مرحله ر اواخر سال  ،2016پس از هوافق هولیدکتتدگا ،اصلی ر اخل و خارج از اوپک
برای کاهش هولید اهفاقافاا  .ر اینراساا با اسافا ه از مدل ه ا ل جزئی و شبیهسازی بازار ر فاصلۀ
 2013ها  2017به بررسی قیمت نفتخام هحت شرایط وجو کارهل و یا بازار رقابای میپر از  .ناایج
شبیهسازی نشا ،می هد که هوضیح قیمتهای پایین طی سالهای  2015و  ،2016به لیل نز یدی
ساخاار بازار بهشرایط رقابای بو ه است .کاهش قابلهوجه قدرت بازار هولیدکتتدگا ،نفت عمده از سال
 2014بهب د ،ارای است باعث نز یدی بازار به حالت بازار رقابای است.
« ومیتیک کویتت» ( )2019ر مقالهای با عتوا« ،هحوالت اخیر ر قیمت نفت» ،عالوهبر همامی
موار اقاصا ی و بازاری مؤثر بر نوسانات قیمت نفت ر جرا ،،کشف و اساخراج نفت شیل آمریدا و
بهطورکلی هولیدات نفت رقیب ر هر بازار ،هأثیر بسزایی ر روند قیمتگذاریها و همینطور بیاثر بو ،
سیاستگذاری هولیدکتتدگا ،مرم نفت و اوپک ر جرا ،ار و بیا ،میکتد بهطورکلی ،انقالب «شیل»
ساخاار بازار نفت را هغییر ا ه است و زما ،آ ،است که اوپک واکتش هولیدکتتدگا ،شیل را نیز ر
هصمیمگیریهای خو رنظر اشاه باشد؛ چراکه رقابت با نفت شیل ممدن است قدرت هولیدکتتدگا،
ستای نفت را برای باال بر  ،قیمتها از یک سطح م ین ر افقهای طوالنی کاهش هد.
«السو »،و همدارا 1)2014( ،رابطۀ بین بازارهای انرژی و سرام را با اسافا ه از هخمین هوابع
عدسال مل از یک مدل چتدماغیر بک بررسی میکتد .یافاهها نشا ،می هد که شاخص
«اساندپی 2»500باعث افزایش نوسانات بازار انرژی میشو ؛ عالوهبر این هجزیهوهحلیل نسبتهای
بریتۀ پویا نشا ،می هد شاخص انرژی یک ابزار مصو،سازی ض یف است.

Elson & et al.
S & P 500

1.
2.
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«باخپن» و همدارا )2015( ،به بررسی اثرات مافاوت باز ه سرام هولیدکتتدگا ،و مصرفکتتدگا،

نفت هحتهأثیر هغییرات قیمت نفت میپر ازند .ناایج حاکی از این است که باز ه سرام هولیدکتتدگا،
نفت و هغییرات قیمت نفت رابطهای مثبت باهم ارند ،صرفنظر از اینکه قیمت نفت رحال افزایش
یا کاهش باشد ،برای مصرفکتتدگا ،نفت ،هغییرات قیمت نفت نمیهواند بر زیر بخشهای مصرفکتتده
هأثیر باذار و اینکه قیمت نفت اثر ناماقارنی بر باز ه اکثر زیربخشها ار .
«بر اسااک» و «فیلیس» ( 1)2014با اسافا ه از روش همبساای ماغیر ر طول زما ،،ارهباط بین
قیمت نفت و باز ه سرام برای و کشور آمریدا و چین ر ور زمانی  1995ها  2013را بررسی نمو ه
و نایجه گرفاتد که همبساای بین این و ماغیر واضح و رطول زما ،ماغیر است؛ الباه چین نسبت به
آمریدا ان طافپذیری بیشاری نسبت به شوکهای نفای ار .
 .2-2پیشینۀ تحقیق داخلی
«زینالدیتی» و همدارا )1399( ،ر مقالهای هحت عتوا« ،بررسی اثر هدانههای قیمت نفت بر عملدر
بازار سرام ایرا »،روابط میا ،قیمت نفت و باز ه سرام را ارزیابی مینمایتد .این هحقیق آثار ماغیرهای
نرخ ارز ،نرخ برره ،نرخ هورم و شاخص هولیدات صت ای برروی شاخص کل قیمت بورس را ر ور
 1367ها  1396بهصورت ساالنه با روش رگرسیو،چتدکی مور مطال ه قرار ا ه و رنرایت رابطۀ میا،
باز ه شاخص سرام و ماغیرهای کال ،اقاصا ی را بررسی میکتد .ناایج نشا ،می هد که هغییر نرخ
برر هأثیری متفی بر باز ه شاخص سرام اشاه و قیمت نفت ،شاخص هولیدات صت ای و نرخ ارز ارای
هأثیر مثبت بر باز هی این شاخص اشاه؛ رحالیکه نرخ هورم هأثیر م تا اری بر باز هی این شاخص
نداشاه است.
«فطرس» و همدارا )1395( ،ر مقالهای هحت عتوا« ،بررسی هأثیر نوسانات قیمت نفتخام بر
نوسانات باز هی بورس اوراق برا ار هررا ،رویدر گارچ چتدماغیره» به مطال ۀ هأثیر گسار متفی
نوسانات قیمت نفت بر بخشهای مخالف اقاصا ایرا ،پر اخاتد .این مقاله به بررسی نوسانات باز هی
قیمت نفت برروی نوسانات باز هی شاخص بورس اوراق برا ار با اسافا ه از یک مدل گارچ چتدماغیره
و ا ههای ماهانه طی ور زمانی ماه می  2001ها ماه مارس  2016میپر از  .ناایج این پژوهش نشا،
Broadstock & Filis
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می هد رابطۀ متفی و م تی اری میا ،نوسانات باز هی قیمت نفتخام و نوسانات باز هی شاخص بورس
اوراق برا ار هررا ،وجو ار ؛ همچتین رابطۀ متفی و م تی اری میا ،نوسانات نرخ ارز و باز هی
نوسانات باز هی شاخص بورس اوراق برا ار هررا ،وجو ار .
«نیدومرام» و همدارا )1394( ،به بررسی سرایتپذیری هالطم ر بازار سرمایۀ ایرا ،با اسافا ه
از مدل هحلیل بر اری خو رگرسیونی و مدل گارچ ر فاصلۀ زمانی  1382الی  1392پر اخاتد .ناایج
پژوهش آ،ها نشا ،هأیید اثر سرایتپذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی ارز ،طال و نفت ار ؛ لذا از
این مقاله نیز نایجهگیری میشو  ،ه یین قیمت نفت بهصورت قیق و رست حائز اهمیت است؛ چراکه
نوسانات آ ،بر بازار سرمایۀ کشور نیز بهشدت اثرگذار خواهد بو .
«بدی» و همدارا )1393( ،به پیشبیتی نوسانات بازارهای آهیهای نفت با اسافا ه از مدلهای
گارچ و مدلهای هغییر رژیم مارکوف گارچ میپر ازند .با اسافا ه از این مدلها ،پیشبیتی نوسانات
بازارهای آهیهای نفت ر افقهای زمانی یکروزه ها یکماهه ،مقایسه میشو  .پیشبیتی این مدلها
حدایت از نوسانات بسیار باال و بسیار نامحسوس ار  .ناایج هجربی این مقاله که با اسافا ه از ا ههای
آهی نفت وست هازاس ایتارمدیت به ستآمده ،نشا ،می هد که مدلهای هغییر رژیم مارکوف گارچ
بهطور قابلهوجری عملدر باالهری ر پیشبیتی نوسانات از مدل م مولی گارچ ر افقهای زمانی
کوهاهمدت ارند.
«سلمانی» و همدارا )1393( ،به بررسی نقش شوکهای نفای ر شدلگیری قیمت نفتخام،
پر اخاهاند و آ،را موجب شدلگیری نوسانات قیمت می انتد .ازنظر آ،ها ،ایتن نوستانات ر
وض یتهای مخالف اقاصا ی ،هأثیرات مافتاوهی بتر رشتد اقاصتا ی کشتورها ارنتد .بترای کتاهش
هأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقاصا و هدوین سیاستهای متاسب اقاصتا ی ر وض یتهای مخالتف
اقاصتا ی ،شتاخت الاوی چتدرفااری رشد اقاصا ی ر واکتش بته ایتن نوستانات ،مفیتد استت .با
اسافا ه از مدل گارچ نمایی و ا ههای فصلی مربوط به برار  1367ها زمساا ،1389 ،نوستانات قیمتت
نفتت را مدلسازی نمو ه و سپس از مدلهای چرخشی مارکف برای بررسی الاوی چتدرفااری رشد
اقاصا ی ایرا ،ر قبال این نوسانات اسافا ه نمو هاند .براساس ناایج حاصل از مدل آ،ها گارچ نمایی،
شوکهای مثبت قیمت نفت ،نوسانات قیمای نفت را بهشدت افزایش می هتد .ر مقابل ،شوکهای
متفی ر کاهش این نوسانات نقش کماری ارند.
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هما،طورکه مالحظه میگر  ،همرکز هحقیقات انجامشده هاکتو ،ر حوز قیمت نفتخام ایرا،

بیشار برروی نقش اوپک ،نرخ ارز و شاخص بازار سرام و همچتین هأثیرات شوکهای برروی قیمت
بو ه است نوآوری پژوهش حاضر این است که عالوهبر شاخص بازار سرمایه ،مسائل هدتیدال بازار نفت
ازجمله شاخص ارزش کیفی نفتخام ،شاخص ساخاار بازار (کانااناو و بدوار ) و ...بالحاظ نظرات هجربی
و کارشتاسی ر بازار آسیا برای اولینبار مدنظر گرفاهشده است.
 .3مبانی نظری پژوهش
 .1-3مفاهیم اساسی

میزا ،سبدی و ستایتی نفتخام ،بهطورم مول از شاخص «ایپیآی» 1اسافا ه میشو  .این شاخص از
حاصل هقسیم عد  14.5بر «وز ،مخصوص» نفتخام ر رجۀ حرارت  60رجۀ فارنرایت ،مترای عد
 131.5به ست میآید .نفتخامهای با باالهر از  30را «سبک» و  20ها  30را «ماوسط» و پایینهر از
 20را نفتخام «ستاین» میگویتد .نفتخامهایی با شاخص سبدی و ستایتی بیشار از  44مانتد نفتخام
«اکوفیسک» نیز وجو ار که آ،ها را «بسیار سبک» میگویتد .نفتخام افزو،بر «هیدروکربورها»،
ناخالصیهایی نظیر نیاروژ ،،گوگر  ،نمک و فلزات نیز ر خو ار  .مقدار گوگر (سولفور) موجو ر
نفت ،یدی از مرمهرین عوامل هأثیرگذار بر قیمت آ ،است (کاملی )2012 ،2نفتخامهای شاخص 3ر
این بازار به شرح زیر میباشتد.
 .1نفتخام وبی با  30/7رجۀ شاخص سبدی و ستایتی و  %1/9وزنی گوگر است که میاناین
ماهانۀ قیمتهای آ ،برای اولین ماه بازار سلف وبی جرت ه یین قیمت نفتخامهای
خلیجفارس و مانتد نفتخامهای ایرا ،،عربساا ،،کویت و ایسموس مدزیک ر بازار خاور ور
و آسیا مور اسافا ه قرار میگیر .
 .2نفتخام شاخص عما ،با  34رجۀ شاخص سبدی و ستایتی و  %1/2وزنی گوگر با
یفرانشیالی نسبت به نفتخام وبی و با قیمت ماهانۀ رسمی که بهوسیلۀ ولت عما ،ه یین
میشو  ،مبا له میگر  .قیمتهای عما ،ر نشریاهی نظیر پالهس بدینصورت متاشر
1.

)American Petroulium Instiute (API
Kameli
3. Marker
2.
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میشو که این نشریه فقط قیمت عما ،ر یکماه آیتده را ر بازار هکمحموله ارزیابی
مینماید (رضوی.)1399 ،
 .3نفتخام سبک عربساا ،با  33/5رجۀ شاخص سبدی و ستایتی و  %1/8وزنی گوگر  ،فوب
بتدر رأسالاتوره ،ارای قیمت رسمی به مقاصد بازارهای خاور ور و آسیا ،اروپا ،مدیارانه و
آمریداست .قیمتهای رسمی این نفتخام ها پتجمین روز هرماه برای ماه ب د ر بازار رسماً
ازسوی «آرامدو» اعال ،میشو  .این نفتخام ،رقیب نفتخام سبک ایرا ،است و شرکت
ملی نفت ایرا ،ر قیمتگذاری نفتخام سبک ایرا ،از قیمتهای رسمی فروش این نفتخام
ر بازار اسافا ه میکتد.
 .4نفتخامهای سبک و ستاین ایرا ،،مخلوط الوا ،،مخلوط فروزا ،و سیری ر این بازار
بهصورت فوب بتا ر خارک ،الوا ،و سیری به بازارهای جرا ،عرضه میشوند و ر
قیمتگذاری هابع نفتخامهای شاخص نظیر عما ،و وبی برای مقاصد خاور ور ،آسیا و
آفریقا و هابع نفتخامهای شاخص یار نظیر سبک و ماوسط عربساا ،برای مقاصد اروپا و
کارائیب هساتد .همچتین ،نفتخام هاپیس مالزی است که ارای  46رجۀ شاخص سبدی و
ستایتی و  %0/03وزنی گوگر است از نفتخامهای شاخص سبک بازار آسیا است (کاملی،
.)2012
 .4چارچوب نظری
از سال 1980م .بهب د ر بازار نفت ،هحوالهی صورتگرفاه که عمدهاً هحتهأثیر بازارهای مالی است .با
شدلگیری و گسارش بورسهای نفای ،بازار نفت رقابای گر یده و با هغییر مدانیسم شدلگیری
قیمتهای نفتخام ،قیمتها افزایش پیداکر ه است؛ ازسوی یار ،افزایش ر هولید غیر اوپک ،ناپایداری
قیمت را هشدید کر ه و سازوکار شدلگیری قیمتها ب د از  1980هغییر اساسی کر ه است؛ بهگونهای
که مدلهای پیشین شدلگیری قیمتهای نفتخام ،هوا ،هوجیه هغییرات این وره را ندارند؛ بههمین
متظور ،ضرورت ار مدلهایی شدل بایرند ها شرایط جدید ر آ،ها لحاظ شو (اسایونس.)1995 ،1

Stevens

1.
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ر اینمیا ،،اسافا ه از نفتخام شاخص برای ه ین فرمول قیمت نفت باهوجه به حمایت

هولیدکتتدگا ،اوپک ،بهویژه عربساا ،از قیمتهای اعالمی نفتخام براساس نفتخام شاخص (مرجع)
ر سالهای  1974ها سال 1985م .بسیار قوت گرفت .این رصورهی بو که کاهش شدید قیمت نفتخام
ر هۀ  1980و رویار انی و عدم همایل عربساا ،از قرار ا  ،نفتخام خو بهعتوا ،نفتخام شاخص،
برای اسافا ه سایر هولیدکتتدگا ،عضو سازما ،اوپک ر راساای اسافا ه ر فرمول قیمای خو  ،متجر
به م رفی شاخصی بهنام «ارزش کیفی نفت» گر ید .این شاخص برمبتای محاسبۀ قیمت ارزش نفتخام
به چتد پارامار خاص شامل» ارزش ناخالص فرآور ه اساحصالی ،1هزیتههای پاالیشی 2و ارزش زمانی
ناشی از ور بر اشت ها هحویل نفتخام ،مرهبط میگر ید (کاملی)2012 ،
ر سیسام ف لی قیمتگذاری نفت که مباتیبر قیمتگذاری یا ارائه فرمول رسمی قیمت براساس
نفتخام شاخص (مرجع) است ،بازارهای نفتخام شاخص با حجم هولید پایین نظیر :وست هازاس
ایتارمدیت ،برنت و وبی-عما ،به بازارهایی با هولید بسیار بیشار مانتد هولیدکتتدگا ،حوضۀ خلیجفارس
یا یار نقاط نیا ماصل نمو ه و از اینطریق قیمت نفت این هولیدکتتدگا ،بزرگ به قیمت نفتخام
شاخص (با هولید کم) وابساه میگر  .باوجو حجم باالی هولید ر خلیجفارس ،این بازارها ارای میزا،
کم م امله میباشتد؛ چراکه ه دا قرار ا نفای ر آ ،محدو بو ه و هیچ بازار فوروار یا قرار ا م اوضه
یا بازار نقدشوند آهی بهجز بورس وبی برای آ،ها وجو ندار ؛ همچتین این مسأله موجب ایجا
محدو یتهای که مانع از م امالت زنجیری و سلسلهای نفتخام این هولیدکتتدگا ،بزرگشده و عالوهبر
آ ،،همچتا ،این بازارها با فقدا ،هتوعبخشی ،گر یدهاند (پیرونگ.4)1996 ،3
نظریۀ ساخاار زمانی بازار عامل مرم ر نوسانات قیمت نفت و فرمول قیمت نفتخام را ساخاار
بازار می اند .متظور از ساخاار زمانی قیمتها ،قیمتهای نسبی یک کاالی قابل هحویل ر مقاطع زمانی
مخالف است؛ بهعتوا،مثال ،قیمت برنت هحویلی ر ماه آوریل ر مقایسه با قیمت برنت قابل هحویل
1.

)Gross Product Worth (GPW
Refinery Costs
3. Pirrong
2.

 .4برای مثال« ،لیز بوستلی» ( )2003ر مطلبی با عتوا« ،مبارزه با ستاداری قیمت» ر نشتریۀ پارولیوم اکونومیستت عتوا ،می ار
اخیراً نارانیها رمور جمع کر  ،بازار ایجا شتده استت ،زما ،یک م املهگر نفای هتدر کتارل هشتت محمولۀ اول فورهیس ریای
شتتمال را که ر فوریۀ  2011بارگیری میشتتو و محمولۀ برنت را به ستتت گرفت که ناارا ،بازار آ،را هالش برای بازارستتازی و
اثرگذاری برروی بازار نقدی می انتد.

مصلنامۀ علمی مطالعا اق صادیِ اربردی ایران

ساق یازده  ،شمارۀ  ،41بهار 1401

273

ر ماه مه را رنظر میگیریم ،هفاوت این و قیمت ،مبتای م امالت اخاالف قیمت است .براساس نظریۀ
«بدوار یشن» 1هولید ر مقایسه با مصرف از ان طافپذیری بیشاری برخور ار است .بههمین لیل این
هولیدکتتدگا ،هساتد که ر م املۀ قرار ا های سلف ،آیتدهناری به خرج می هتد .پیامدهای خالص
این امر آ ،است که کسانی که به م امله ست میزنتد ،ر بازار سلف وض یای هوأم با کسری موجو ی
ارند .برای اینکه بورسبازا ،به اهخاذ موق یت مخالف ،ی تی وض یت هوأم با مازا موجو ی هرغیب
شوند ،الزم است رمور ماههای هحویلی فوریهر نرخی ه یین شو  .رنایجه ،بازار همیشه ر وض یت
بدوار یشن قرار خواهد اشت .این بدوار یشن ،پا اش ریسدی است که بهوسیلۀ م املهگرا ،به
بورسبازا ،پر اخت میشو  .عالوهبر این ،وض یت مور بحث نشا ،می هد که قیمتهای مربوط به
ماههای سلف را عمداً به پایین سوق می هتد (مبرو.)1998 ،2
هرگاه ساخاار بازار نسبت به اطالعات جدید عدسال مل متاسبی اشاه باشد ،قیمت آهیها هخمین
خوبی از قیمت آهی مور اناظار ر بازار اسپات خواهد بو و بازار آهیها نقش خوبی ر کشف قیمت ایفا
خواهد کر ؛ لذا کسانی که رپی هخمین قیمت کاالهای اساسی هساتد ،میهوانتد از رفاار قیمت ر بازار
آهیها اسافا ه نمایتد .ر این حالت ،سفاهبازا ،چتدا ،خوشحال نخواهتد بو ؛ زیرا فرصتهای زیا ی
برای سو آوری نخواهتد اشت .بااینوجو  ،پوشش هتدگا ،ریسک به برارین وجه میهوانتد از این
وض یت بررهمتد گر ند؛ زیرا با هزیتهای نهچتدا ،زیا  ،م امالت خو را ر قبال ریسکهای ناشی از
هغییرات نامطلوب قیمت پوشش می هتد .کشف قیمت از یدگاه نظری حائز اهمیت فراوا ،است ،لذا
مرمهرین موضوع رزمیتۀ قیمت آهیها و کشف قیمت ،رابطۀ قیمت اسپات باقیمت آهی مور اناظار ر
بازار اسپات میباشد که نقش ه یینکتتدهای ر بازار آهیها ر کشف قیمت ایفا میکتد.
 .1-4معرفی متغیرها و روش تحقیق

ماغیرهای مور اسافا ه ر مدل بهصورت ماهانه طی سالهای  2013ها  2019ر جدول ()1
م رفیشدهاند .ر این هحقیق فرمول رسمی قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا با رنظر گرفان
شاخصهای ساخاار زمانی قیمت و ارزش کیفی نفتخام مور ارزیابی قرار میگیر ؛ شاخص ساخاار
زمانی قیمت اخاالف قیمت اسپات باقیمت فیوچرز نفت وبی (قیمت آهی نفتخام وبی برای ماه سوم)
« .1نظریۀ بدوار یشن» هوسط «کیتز» و «هیدس» مطرح شده است.
Mabro

2
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محاسبهشده و شاخص ارزش کیفی هما،طورکه ر مبانی نظری به آ ،اشاره شد ،مجموع ارزش
فرآور ههای حاصل از پاالیش یک بشده نفت ایرا ،است .ماغیرهای مور اسافا ه ر این هحقیق
عبارهتداز:
جدول  .1معرفی متغیرها.
BD
IC
DU
W
Om
Me
CAD
CAOD
T

متغیرها
قیمت نفتخام شاخص بازار اروپا ر بازار فیزیدی
قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا
قیمت نفتخام وبی (مرمهرین نفتخام شاخص هرش بازار آسیا)
شاخص ارزش کیفی نفتخام ایرا ،نسبت به سایر رقبا
قیمت نفتخام عما( ،یدی از نفتخام شاخص هرش بازار آسیا)
ماوسط قیمت نفتخامهای وبی و عما،
شاخص ساخاار بازار نفت وبی (کانااناو)
شاخص ساخاار بازار نفت عما ،نسبت به وبی (کانااناو)
قیمت نفتخام هاپیس (نفتخام شاخص سبک بازار آسیا)

مآخذ :یافاههای هحقیق.

ر این مرحله برای مشخص شد ،وض یت مانایی ماغیرها آزمو ،ریشۀ واحد ازطریق نرمافزار
 Eviews 9و ا ههای ماهانه از سال  2013ها پایا ،سال  2019بررسی میشو  .ناایج آزمو ،ریشۀ
واحد نشا ،می هد همام ماغیرها بهجز شاخص ارزش کیفی نفتخام ایرا ،نسبت به رقبا ( )Wر سطح
نامانا بو ه ،اما هفاضل مرهبۀ اول آ،ها مانا میباشتد .براساس الاوریام شبیهسازی «جتسن» و «راهبک»
( 2004aو  ،)2004bمیهوا ،از الاوهای غیرمانا برای مدلسازی الاوهای آرچ و گارچ 1رصورهیکه
هخمینز ،آ ،ماکسیمم الیدی هو باشد ،اسافا ه نمو  .با هوجه به نوسانی بو  ،ماغیرهای مور اسافا ه،
مدلهای گارچ برارین مدل برای هوضیح فرمول قیمت نفت ایرا ،ر بازار آسیا است.
ر این مرحله برای مشخصشد ،وض یت مانایی ماغیرها آزمو ،ریشۀ واحد ازطریق نرمافزار
 Eviews 9و ا ههای ماهانه از سال  2010ها پایا ،سال  2016بررسی میشو  .ناایج آزمو ،ریشۀ
واحد نشا ،می هد همام ماغیرها بهجز ارزش شاخص کیفی نفتخام ایرا ،نسبت به سایر رقبا ( )Wر
سطح نامانا بو ه ،اما هفاضل مرهبۀ اول آ،ها مانا میباشتد (ضمیمه  .)1براساس الاوریام شبیهسازی
Garch & Arch

1.
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جتسن و راهبک ( 2004aو  ،)2004bمیهوا ،از الاوهای غیرمانا برای مدلسازی الاوهای آرچ و گارچ
اسافا ه نمو  .برای اطمیتا ،از غیرکاذب بو  ،ناایج برآورر  ،وجو رابطۀ بلتدمدت ماغیرها و آزمو،
همارایی ر مرحلۀ ب د انجام میپذیر  .این هحقیق برای هحلیل و ارائه مدل قیمت نفتخام ایرا ،ر
بازار آسیا هاب ی از ماوسط قیمت نفتخامهای شاخص عما ،و وبی و با اسافا ه از نظریۀ ساخاار زمانی
از ماغیرهای کانااناو و بدوار ر این متطقه و همچتین از ماغیر هفاوت شاخص ارزش کیفی نفتخام
برره میگیر  .همچتین ،براساس نظریۀ «مابرو» ( )1994نفتخام عما ،و وبی هاب ی از قیمت نفتخام
برنت ،ساخاار بازار نفت وبی (کانااناو) و نفتخام شاخص سبک بازار آسیا (هاپیس) میباشتد.
 .5استدالل و یافتههای تحقیق
 .1-5بررسی رابطه همگرایی متغیرها

ازآنجاییکه برخی ماغیرهای الاوی رگرسیونی مور نظر ،نامانا از رجۀ یک میباشتد ،الزم است ،وجو
رابطۀ همجم ی میا ،این ماغیرها را آزمو ،نمو  .بدینمتظور از روش «جوهانسو 1»،و و رهیافت
 λ maxو  λtraceاسافا ه میشو  ،ها از اینطریق مشخص گر  ،میا ،ماغیرهای نامانا رابطۀ همجم ی
برقرار است یا خیر .براساس ناایج جدول ( )3آزمو ،همجم ی مذکور بین ماغیرها ر همامی روشها
حداقل یک رابطه وجو ار ؛ بتابراین ازآنجاییکه وجو هترا یک رابطۀ همجم ی نیز نشا ،از همارایی
ماغیرها است ،میهوا ،وجو هترا یک رابطه را نیز لیل کافی برای هم انباشاای ماغیرها انست .الباه،
میا ،ماغیرهای فوق چرار رابطۀ همجم ی وجو ار  .جدول ( )2نشا ،می هد که حداقل یک رابطۀ
همجم ی میا ،ماغیرهای مدل وجو ار که حدایت از رابطۀ بلتدمدت میا ،آ،ها است.
جدول  .2نتایج آزمون رابطۀ همجمعی.
غیرخطی

خطی

خطی

هیچکدام

با عرض از

با عرض از

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ

مبدأ و روند

مبدأ و روند

و بدون روند

و بدون روند

هیچکدام
بدون عرض از
مبدأ و روند

7

3

4

2

2

2

2

2

2

2

حالت دادهها
حالتهای
آزمون
𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡λ
λ max

مآخذ :یافاههای هحقیق.
Johansson

1.
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بهمتظور ه یین بر ارهای همارایی از آزمو ،اثر و حداکثر مقا یر ویژه استافا هشتده استت .ناایج نشتا،
می هد که ر حالت وجو عرض از مبدأ و روند سه بر ار همارایی ر بین ماغیرهای مدل وجو ار .
جدول  .3نتایج آزمون آمارۀ اثر.
مقدار بحرانی در سطح %5
150/55
117/70
88/80

آماره
210/79
135/19
90/06

فرضیۀ صفر
r=0
r<=1
r<= 2

مآخذ :یافاههای هحقیق.

 rه دا بر ارهای همارایی را نشا ،می هد.
هما،طورکه ر جدول ( )3مشاهده میگر  ،ر شرایط عرض از مبدأ و روند و حالت رابطۀ خطی
و بر ار همارایی هأیید میگر .
 .2-5برآورد مدل

براساس مادولوژی پالهس فرمول قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا هاب ی از ماوسط قیمت نفتخامهای
شاخص این بازار (عما ،و وبی) است که ر این پژوهش عالوهبر لحاظ قیمت نفتخامهای شاخص
مذکور ،هأثیرات شاخصهای ارزش کیفی و ساخاار زمانی بازار (میزا ،کانااناو یا بدوار بو  ،بازار
نفتخام وبی و عما )،بر فرمول قیمت مور ارزیابی قرار میگیر  .همچتین ،ازآنجاکه قیمت نفتخام
شاخص عما ،و وبی که مبتای قیمتگذاری نفتخامهای این بازار است ،خو آ،ها نیز هاب ی از
نفتخام برنت ر بازار فیزیدی اروپا و قیمت نفتخام سبک و شیرین بازار آسیا میباشتد (پالهس،)2020 ،
قیمت نفتخام وبی و عما ،را نیز هاب ی از قیمت نفتخام برنت ر بازار فیزیدی (برنت موعد ار) ،قیمت
نفتخام سبک هاپیس و شاخص ساخاار زمانی بازار رنظر گرفاه شد .بهعالوه ،براساس ناایج هحقیقات
مابرو ( )1994نفتخام وبی با نفتخام برنت هم حرکای اشاه و از روند قیمای آ ،هب یت میکتد .بر
ایناساس مدل فرمول قیمت نفت ایرا ،ر بازار آسیا بههمراه نفتخامهای شاخص این بازار بهصورت
ذیل است؛
()1

log(IC) = c1+c2 log(ME) + c3 (W) + c4 (CAD) +et
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log(DU) = C5+ C6log(BD) +c7 CAD+ c8log(T)+et
log(OM)=c9+c10log(BD) + C11log)T) +c12 (CADOD(+et
σt2(i) = M(i) + A (i)et-12+ B (i) σt-1

با برآور م ا الت فوق با رنظر گرفان وقفۀ بریته ( 1و  ،)1ناایج آ ،ر جدول ( )5بهشرح ذیل است:

جدول  .4برآورد متغیرهای مدل.
W

CADOD

-

-

-

0/01
()26/006

-

0

-

-0/095
()-5/4

-0/004
()-3/17

-0/034
()-7/52

-

1/051
()725/76

-0/103
()-5/05

-

-0/11
()-39/50

-

1/112
()360/12

-0/038
()-11/83

0/003
()3/79

-

A
0/54
0/4
()2/58
()2/38
0 0/38
0/5
()2/7
()2/47
0
0
0/36
()2/16

)log(IC

)Log (DU

)𝑚𝑜(log

واريانس

0/122 0/128
0/26
()0/7
()1/23
()1/4
0
0/13
0/28
()1/5
()2/84
0
0/59

𝑫𝑨𝑪

M
0/43
()1/79

5/04 × 10−5 -1/11 × 10−5 -8/95× 10−7
()2/45
()-0/58( )-0/05
0
0/0001
0/0001
()2/62
()2/31
6/6× 10−5
()1/96

0

0

()7/76

مآخذ :یافاههای هحقیق.

هما،طورکه مالحظه میشو مطابق مبانی نظری ،همام ضرایب ماغیرهای مدل ازلحاظ آماری
م تا ار است .رصورت افزایش  %1میاناین قیمت نفتخامهای وبی و عما ،حدو  %1/02قیمت
نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا افزایش مییابد .مطابق مبانی هوضیح شده ر بخش چارچوب نظری ،با رشد
شاخص ساخاار زمانی بازار (میزا ،کانااناو بازار نفتخام وبی) باهوجه به افزایش مازا عرضۀ نفت

معادالت

B

)𝐓(𝐠𝐨𝐥

)𝐄𝐌(𝐠𝐨𝐥
0
1/27
()249/8

معادالت میانگین

0/028
()2/92

)𝐃𝐁(𝐠𝐨𝐥

Constant

متغیرها
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هقاضا برای این نفتخام افزایش مییابد؛ زیرا ر این وض یت قیمت نفت ر زما ،ف لی کمار از قیمت
ر زما ،آیتده است ،ازاینجرت برای خریدارا ،ازنظر اقاصا ی خرید نفت و ذخیرهسازی آ ،و مصرف
آ ،ر آیتده مرقوم بهصرفه است و بههمین لیل قیمت نفتخام وبی افزایشیافاه و به نبال آ ،قیمت
نفتخام ایرا ،نیز هقویت میگر  .براساس برآور مدل شاخص ارزش کیفی م تا ار و عالمت مثبت
اشاه که این مسأله نشا ،می هد رصورهیکه شاخص ارزش کیفی نفتخام ایرا ،نسبت به نفتخام
رقبا بیشار گر  ،مشاریا ،هقاضای بیشاری نسبت به نفتخام ایرا ،اشاه و رنایجۀ قیمت آ ،نیز
نسبت به رقبا افزایش مییابد .رمجموع ،مدل پیشترا ی فوق میهواند با هوجه به رنظر گرفان مسائل
فتی بازار م تا اری شاخصهای ارزش کیفی (مقایسه نسبت به رقبا بهویژه عربساا )،و ساخاار زمانی
بازار برای ه یین قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا کارآ بو ه و فرمول قیمای را براساس آ ،میهوا،
اصالح نمو  .نفتخام وبی براساس نظریات بازار هم حرکای با نفتخام شاخص بازار اروپا اشاه و
هاب ی از نفتخام برنت بو ه که براساس م ا له به ازای  %1افزایش ر قیمت نفتخام برنت حدو
 %1/05هغییرات قیمت نفتخام وبی را هوضیح می هد .همچتین ،مطابق اناظار با افزایش مقدار کانااناو
ر بازار نفت وبی ،هقاضا برای این نفتخام به لیل هرجیح مصرفکتتدگا ،برای خرید نفت ر زما،
قیمت پایین و ذخیرهسازی آ ،برای ورا ،آیتده ،افزایش و رنایجه قیمت آ ،نیز رشد مییابد .ازطرفی
نفتخام هاپیس (مالزی) بهعتوا ،یدی از نفتخامهای شاخص (سبک و شیرین) ر بازار آسیا باقیمت
نفتخام وبی و عما ،رابطۀ م دوس ار ؛ هرچقدر قیمت نفتخام هاپیس افزایشیابد هقاضا برای نفت
خامهای شیرین بیشار شده و ر مقابل هقاضا برای نفت خامهای هرش کاهش مییابد .ازآنجاکه بازار
نفتخام هرش و ماوسط با بازار نفتخامهای شیرین و سبک ازلحاظ هقاضا مافاوت هساتد ،به لیل
اینکه نفتخامهای وبی ،عما ،و ایرا ،نسبت به نفتخام هاپیس (سبدی و شیرین) از نوع نفتخام
هرش و ماوسط طبقهبتدی میگر ند ،هقاضای نفتخامهای هرش ه دیل و قیمت آ،ها نسبت به این
نفتخام هاپیس کاهش مییابد؛ بتابراین رمجموع براساس برآور انجامشده سؤاالت هحقیق مبتیبر
م تا اری شاخص ارزش کیفی و ساخاار بازار بر فرمول قیمت ،هأیید میگر و رخصوص فرمول متاسب
قیمت نفت ایرا ،ر بازار آسیا پیشترا میگر مدل فوق که ماشدل از نفتخامهای شاخص و سایر
پارمارهای مؤثر (شاخصهای یا شده) است ،مور اسافا ه قرار گیر .
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رخصوص هحلیل م ا لۀ واریانس فرمول قیمت نفتخام ایرا ،و نفتخامهای شاخص ر بازار
آسیا باید هوجه نمو که هر سه نوع از این نفتخامها یک بازار ارند؛ رصورهیکه یک شوک ر بازار
نفتخام برنت ایجا گر  ،این شوک به بازار نفت وبی و عما ،متاقل میشو  .با مشاهد اثر هالطمهای
یک بازار روی بازارهای یار ،ماوجه میشویم که عتاصر غیر قطری ماهریسهای  Aو  Bرواقع هأثیر
نوسانات و شوکها بر بازارهای مخالف بر یددیار را نشا ،می هتد؛ هما،طورکه مشاهده میشو  ،همام
ضرایب م تا ار و مثبت هساتد .هر شوک ر یک بازار باعث ایجا هدانۀ مثبت ر بازار یاری میشو
و عالوهبر آ ،هالطم ر هر بازار ،ی تی ضرایب قطری ماهریس  Bکه ضرایب واریانسهای ورههای
قبل میباشتد ،نیز مثبت هساتد و بهعبارت یار ،این ضرایب اثر مثبت افزایش هالطمها روی بازارهای
یار را نشا ،می هتد؛ ی تی اگر ر بازار اسپات نوسانات هشدید شو ر بازار آهیها نیز هشدید میشو
و اثر مثبت روی نوسانات میگذار  .بهمتظور آزمو ،اثر گارچ ،پس از برآور هر یک از الاوهای گارچ
چتد ماغیره ،باید از الاوسازی بریتۀ پسماندهای سیسام م ا الت همزما ،،این اطمیتا ،حاصل شو که
شرط بریتای مدل ،عدم ناهمسانی واریانس این الاو برآور ه شو ؛ زیرا ر حقیقت روش مذکور برای
مدلسازی ماهیت ناهمسا ،واریانس سیسام م ا الت همزما ،مور اسافا ه قرارگرفاه است و برطرف
شد ،ماهیت ناهمسانی واریانس ر این سیسام مشروط به هأمین شرط واریانس همسانی ر پسماندهای
الاوی گارچ چتد ماغیره است .ازاینرو برای ارزیابی عدم ناهمسانی واریانس پسماندهای این الاو ،از
آزمو ،نسبت واریانس اسافا ه میشو  .ناایج آزمو ،مذکور ر جدول ( )6آمده است .ناایج این آزمو،
ر جدول ( )5نشا ،از ر فرض ناهمسانی واریانس ار  ،زیرا ارزش احامال آزمو )0/000( ،شده است
و ازاینرو فرضیۀ صفر (ناهمسانی واریانس) ر میشو ؛ بتابراین الاوی گارچ چتد ماغیره ،هوانساه است
بهخوبی ماهیت ناهمسا ،واریانس را برطرف کتد.

جدول  .5ارزیابی آزمون ارزیابی عدم ناهمسانی واریانس.
سطح احتمال خطا
0/000
0/000
0/000
مآخذ :یافاههای هحقیق.

میزان آمارۀ Z
72/082
74/74
87/918

مدلها
حداکثر آمارۀ Z

مدل 1
مدل 2
مدل 3
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
فرمول قیمت نفتخام ر متاطق مخالف میهواند ر افزایش و حفظ سرم بازار نسبت به رقبا مؤثر
باشد .ازآنجاکه بازار آسیا با هوجه به روند ص و ی هقاضای نفت از بازارهای مرم و اساراهژیک هلقی
میگر  ،فرمول قیمای ر این بازار ارای نقش ویژهای است .ر فرمول رسمی ،قیمت نفتخام ایرا،
ر این بازار که امور بینالملل شرکت ملی نفت ایرا( ،عرده ار مسئولیت فروش و ه یین قیمت نفتخام
ر بازارهای مخالف) است ،هوجه ویژهای برروی ماوسط قیمت نفتخامهای شاخص بازار آسیا گر یده،
که بههترایی نمیهواند شرایط بازار را لحاظ نماید و نیاز به رنظر گرفان برخی یار از شاخصها نظیر
شاخص ارزش کیفی و ساخاار زمانی قیمت نیز است .این ر صورهی است که بازار بیشارین سرم بازاری
نفت کشور ما لق به متطقۀ آسیا است؛ لذا هحلیل فرمول قیمت نفت و اسافا ه از این مدل میهواند
نقش شایانی ر بازاریابی نفتخام را ایفا نماید .ازسوی یار ،مسأله مرم ر اقاصا ایرا ،،هتاتاهای
بو جهای است که عمدهاً ناشی از نوسانات قیمت نفت است که هحلیل رفاار قیمت نفتخام ایرا ،ر هر
بازار میهواند ر کتارل ریسک ناشی از نوسانات قیمت مؤثر باشد .بر ایناساس ر هحقیق حاضر ،فرمول
قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا ارزیابی گر ید .ر اینراساا ،میزا ،هأثیر ماغیرهای مرم و هأثیرگذار ر
فرمول قیمتگذاری ر بازار آسیا با اسافا ه از روش گارچ ر این بازار برآور گر ید .شاخص ساخاار بازار
(کانااناو یا بدوار بو  ،بازار) ،شاخص ارزش کیفی نفتخام ایرا ،ر مقایسه با نفت رقبا ،نفتخام
شاخص این متطقه مرمهرین مؤلفههایی هساتد که ر ه یین فرمول قیمت نفت ایرا ،ر این بازار
کماهمیت هساتد .همچتین با هغییر قیمت نفتخام وبی و عما ،،هالطم به بازار نفت ایرا ،ر بازار آسیا
متاقل میشو  .ناایج هحقیق حاضر نشا ،می هد قیمت آ ،ر این متطقه عالوهبر اینکه هابع از
میاناین نفتخامهای شاخص عما ،و وبی است ،هابع شاخص ارزش کیفی و ساخاار زمانی بازار نیز
است که وز ،این شاخصها ر محاسبات قیمت مالحظه نمیگر  .از یار ناایج هحقیق حاضر این
است که قیمت نفتخام شاخص سبک بازار آسیا (هاپیس) مساقیماً قیمت نفتخام ایرا ،را ر بازار آسیا
ماأثر نمینماید ،بلده ازطریق ماأثر نمو  ،قیمت نفتخام شاخص عما ،و وبی قیمت نفتخام ایرا،
را هحتهأثیر قرار می هد .شاخص ساخاار زمانی قیمت مؤلفۀ مرمی است که بر همام بازارهای نفت
مؤثر بو ه و مور هوجه هولیدکتتدگا ،ر فرمول قیمت نفت قرار اشاه است .پیشترا میگر

ر فرمول

قیمت نفتخام ایرا ،ر این بازار میزا ،کانااناو یا بدوار بو  ،بازار نفت وبی مطابق برآور های
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انجامشد مدل هحقیق مور اسافا ه قرارگیر  .همچتین ،هوصیه میشو  ،ماغیر ارزش کیفی نفتخام
ایرا ،نسبت به نفتخام عربساا ،ر ه یین قیمت نفتخام ایرا ،ر بازار آسیا مور هأکید قرار گیر .
ازطرفی ،براساس یافاههای هحقیق برای ه یین قیمت رسمی نفتخام ابادا با هحلیل بازار و قیمت نفت
وبی مباتیبر هغییرات قیمت نفتخام شاخص بازار اروپا (برنت) و سپس نوسانات بازاری قیمت نفتخام
عما ،ر ه یین فرمول قیمت نفت اسافا ه نمو  .پیشترا میگر  ،ضمن مدلسازی موار فتی بازار
نفت ر فرمولهای قیمت برای مدیریت ریسک و پیشبیتی نوسانات ،بالحاظ بازار آهی و سلف نفت
(نظیر بازار بورس  )DMEو شاخص ساخاار بازار که اناظارات بازار نفت را نشا ،می هتد ،فرمولهای
قیمای نفت ایرا ،مجد اً بازناری گر یده و ماغیرهای مالی را ر کتار قیمت نفتخام شاخص
مور اسافا ه قرار هتد.
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Investigating the Effect of Quality Value Index and Market Time Structure
on the Price Formula of Iranian Crude Oil in the Asian Market
Seyyed Abdollah Razavi1
Abstract
The Asian oil market is one of the largest markets in the world, with the largest
oil customers such as China, India, etc. located in this region. Therefore,
examining the country's crude oil price formula in the Asian market in terms of
technical issues of the oil market such as quality value indicators and oil market
structure, in addition to price relations with crude oil market indices, is very
important in explaining the country's crude oil price formula in the Asian market.
Oil competitors have been trying to gain more market share in Asia in recent years
by changing the price formula for crude oil. For this purpose, in this article, using
the monthly data of the time series from 2013 until 2019 and multivariate GARCH
method, the formula of Iranian crude oil price in the Asian market is examined
based on the technical and economic parameters of the market. The results of this
study show that the price of Iranian crude oil in the Asian market is a function of
the quality value of Iranian crude oil compared to competitors, the degree of
cantango or backwardness of the crude oil market and fluctuations in the average
oil prices of Dubai and Oman. Also, the TAPIS index crude oil indirectly affects
the country's oil price by affecting the Oman and Dubai crude oil markets.
Keyword: Market Structure, TAPIS Crude Oil, Qualitative Value Index and Price
Formula.
JEL Classification: G1, O16, P18.
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