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  چکیده

گذاران و طراحان بازار برق  فروشی برق، سیاست اندازی بازار عمده به دنبال تجدیدساختار در صنعت برق و راه

فروشی، گسترش قراردادهای دوجانبه بین فروشندگان و  به منظور تسهیل و بهبود رقابت در بازارهای عمده

با رواج قراردادهای دوجانبه و نقش مثبت آنها در افزایش رقابت بازار  . بستندخریداران برق را پیشنهاد و به کار

های برق در کنار بازار روزفروش مطرح شده که تجربه خوبی تا کنون در جهان  روزفروش انرژی، وجود بورس

  .داشته است

نقش ، سازی انجام مدلای و بدون   گردآوری اطالعات منابع موجود و روش کتابخانهبا استفاده از مقاله این 

فروشی انرژی را مورد بررسی قرار  بورس برق در ساختار جدید صنعت برق و تاثیر آن بر رقابت بازار عمده

  .دهد می

  .فروشی برق  تجدیدساختار، بورس برق، بازار عمده :واژگان کلیدی

  



  مقدمه

یش رقابت و کارایی بازار  افزا در کشورهای مختلف دنیا، برقی از اهداف مهم تجدیدساختار صنعتیک

  :کامل بایستی شرایط بازار رقابت  رسیدن به این هدفبرایکه ، باشد فروشی برق می عمده

 .شود منجر به شفافیت اطالعات می، که به اطالعات کاملبازیگران دسترسی همه  .1

دگان تعداد خریداران و فروشندگان بسیار زیاد، که منجر به قیمت پذیر بودن خریداران و فروشن .2

 .شود می

 .شود کشش قیمتی تقاضا خیلی باال باشد ، که باعث میهمگن بودن کاالها .3

 .شود ، که منجر به سود اقتصادی صفر در بلندمدت میورود و خروج آزاد فروشندگان به بازار .4

در حالت رقابت کامل نسبت به حالت انحصاری و سایر با توجه به اینکه و  .تا حد ممکن برقرار باشد

نیز در رفاه اجتماعی همچنین . استتر و مقدار تولید باالتر   انحصار چند جانبه، قیمت بازار پایینحاالت

کننده در بازار  شرکترفنظر از اینکه مالکیت واحدهای نیروگاهی ، صشود حداکثر میحالت رقابت کامل 

  .دولتی یا خصوصی باشندفروشی  عمده

که در کشور ما از آبان به منظور تحویل فیزیکی برق ) شبازار روزفرو(برق انرژی فروشی  عمدهبازار 

بازاری است که در آن   ،گیرد انجام میپا شده و انجام معامله در آن نیز به صورت نقدی  بر 1382سال 

این بازارها را  بدین لحاظ، . شود قیمت محصول و سود و زیان طرفین در همان روز معامله مشخص می

اما محصول مورد مبادله در بازارهای مالی انرژی، قراردادهای مالی  .نامند قدی نیز میبازار فیزیکی یا بازار ن

 تحویل  گونه بازارها معموالً هدف از انجام معامالت در این. باشد مربوط به برق یا هر انرژی دیگر می

، هر چند شود گران بازار نقدی تشکیل می این بازارها با هدف پوشش ریسک معامله. فیزیکی برق نیست

  . که ممکن است برخی قراردادها به تحویل فیزیکی برق نیز منتهی شود
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 قرارداد اختیار معامله و  ای مانند قرارداد سلف، قرارداد آتی، در بازارهای مالی انرژی، قراردادهای مشتقه

قامات و مفرض بر این است، که با توجه به این. گیرند  مورد معامله قرار می1قرارداد اختالف قیمت،

کشور با ابزارهای مشتقه آشنایی کامل دارند، شرح مفصل هر یک از این محصوالت برق کارشناسان بازار 

 حجم مبادالت است که  ،ی مالیتوجه در مورد بازارها  اما نکته قابل رسد، در اینجا غیرضروری به نظر می

نجر به رقابت بیشتر نسبت به حالتی که ، که مرسد  برابر حجم معامالت نقدی در بازار انرژی می10گاه به 

های برق دنیا در حال حاضر به بازار  در واقع، عمدۀ فعالیت بورس. شود بازار مالی وجود نداشته باشد، می

  .شود مالی برق مربوط می

و تا با مشکالت متعددی مواجه بوده است ، این بازار تا کنونبازار نقدی برق در ایران از زمان تاسیس 

نیز برطرف شده است اما گریزی از آنها نیست و این مشکالت در هر بازاری ممکن است به حدودی 

  : شود این است که اما سئوالی که مطرح میوجود باید،  

برق راه   برق و برطرف نشدن آنها، قراراست بورس)نقدی (چرا با وجود مشکالت بازار روزفروش

  بیافتد؟

   در ساير كشورهابازار برق

، تولید و عرضه برق در اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته توسط بنگاههای بزرگـی انجـام                1980دهه  تا اوایل   

 کنتـرل   "عرضه برق با تعرفه های کنترل شده و در مواردی با تعرفـه هـای                . می شد که بیشتر دولتی بودند     

 بـرق در     تغییرات بزرگی در بازارهای عرضه و تقاضای       1980در دهه   .  صورت می گرفت   "شده منطقه ای    

.  ایجاد شد و به سرعت توسـعه یافـت         "عمده فروشی برق  "بسیاری از کشورها پدید آمد و بازارهایی برای         

  .بیان کردبه طور خالصه به شرح زیر توان  را میدالیل این امر 

مطرح شدن بازارهای رقابتی و خصوصی سازی تاثیر بسیار مهمی در تحوالت بـازار بـرق داشـته                   -1

یاری از کشورهای اروپایی و در مناطقی از آمریکا مصرف کنندگان خـانگی و              امروزه در بس  . است
                                                 

١. CFD : contract for difference 
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صنعتی برق این انتخاب را دارند که بتوانند برق مورد نیاز خود را در بازارهـای رقـابتی از عرضـه      

دسترسی به شبکه ملی انتقال بـرق نـه تنهـا بـرای تولیـد کننـدگان                 . کنندگان مختلف تامین نمایند   

 است بلکه معامله گران عمده فروشی برق نیز می توانند از این شبکه اسـتفاده                مختلف برق فراهم  

  .کنند

گـاز طبیعـی،    :  رقابت در قیمت برق که خود ناشی از امکان استفاده از سوختهای متنـوعی چـون                -2

نفت کوره، زغال سنگ یا سوختهای اتمی در نیروگاههاست، عامل مهمی در توسعه بازارهای برق               

برق تولیدی در نیروگاههای مختلف نهایتاً می تواند متفاوت باشد زیـرا تـابعی از               قیمت  . می باشد 

 .قیمت سوختهای به کار رفته است

.  پیشرفتهای فنی در تولید و توزیع برق سهم به سزایی در کاهش قیمت نهایی بـرق داشـته اسـت                    -3

ابت و افـزایش    بهره گیری عرضه کندگان برق از پیشرفتهای فنی در این زمینه موجب گسترش رق             

 .تغییر پذیری قیمت در بازار برق شده است

  :تحوالتی که به آن اشاره کردیم نتایج زیر را داشته است

 در معامالت برق به سرعت رشد کرده اسـت کـه خـود عامـل مهمـی در رشـد                     1اوالً، بازارهای نقدی  

  .معامالت عمده فروشی برق بوده است

 " تغییـر پـذیری قیمـت بـرق        "برق در بازارهای رقابتی با پدیده       ثانیاً، عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان      

بدیهی است که در چنین وضعیتی، معامله گران منطقاً باید به دنبال ابزارهـای مناسـبی                . روبرو شده اند  

باشند که بتوانند مواضع معامالتی خود را در مقابل ریسک تغییرات پیش بینی نشده قیمت برق به نحو                  

ایجـاد  از آن جملـه اسـت،        بـرق    2بـازار آتـی هـای     بازارهای مالی که    از این رو    . مناسبی پوشش دهند  

  .قراردادهای برق دقیقاً مشابه قراردادهای مربوط به سایر کاالها در این بازارها معامله می شود. اند شده

                                                 
١. Spot Markets 
٢. Futures Market 
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 1 به منظور مدیریت ریسک صنایع برق در غرب آمریکا، بورس نـایمکس   1966به عنوان مثال، در سال      

، و قراردادی   "2ارگان"قرارداد مبتنی بر تحویل برق در مرز کالیفرنیا و          : و نوع قرارداد برق معرفی کرد     د

 و  4CBOTامروزه قراردادهای برق در بورسهای متعـددی از جملـه           . "3آریزونا"برای تحویل برق در     
5NZFOE 6 وSFEمعامله می شوند .  

  ساير كشورها در  برق  بورستشكيل 

در بعضی .شود مانی است که برای تسهیل تجارت و ایجاد بازار نقدی برق تشکیل میبورس برق ساز

تواند جدای از  ، اما میشود ادغام می) ISO(بردار مستقل سیستم  کشورها و مناطق بورس برق با بهره

حل های برق در دنیا همزمان م بسیاری از بورس .بردار مستقل سیستم نیز به فعالیت خود ادامه بدهد بهره

ها، انجام  فعالیت اولیۀ اکثر این بورس. باشد  نیز می7ای مبادلۀ گاز طبیعی و مجوزهای انتشار گازهای گلخانه

ها نیز  ها امروزه معامالت مالی است و هدف از تأسیس آن مبادالت نقدی بوده است، اما عمدۀ فعالیت آن

ازار، ارتقای رقابت و افزایش نقدشوندگی اصوالً تسهیل مبادلۀ محصوالت استانداردشده، ترویج اطالعات ب

بازار نقدی کمک بسیار بزرگی در تشکیل ، بنابراین تشکیل آن در همان مراحل اولیه بازار بوده است

  :  کههای برق منافع دیگری را نیز به همراه دارند بورس. کند افزایش رقابت می

 طرف تأمین بازار عادالنه و بی .١

 النه و اقتصادی با سرعت بسیارمرجع کشف و تعییین قیمت عاد .٢

 دسترسی آسان همگان به بازار .٣

 های مبادله کاهش هزینه .٤

 کاهش ریسک از این طریق انجام مبادالت مطمئن از طریق دخالت مدیریت بورس و .٥

                                                 
١ . NYMEX 
١. Oregan 
٢. Arizona 
٣. CBOT: Chicago Board of Trade 
٤. NZFOE: New Zealand Futures and Options Exchanges 
٥. SFE: Sydney Futures Exchanges 
٧ . emission allowances  
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 ارائۀ خدمات تسویه و پایاپای .٦

جعی برای شده در بورس، مر های نقدی کشف ، قیمتها تر از این مهم.  بخشی از مزایای یاد شده است

  .باشد می) آتی، سلف و اختیار معامالت(معامالت خارج از بورس و معامالت مالی 

 ناشی از "قدرت بازار"طور مثال، امکان اعمال  بهوجود دارند، جز نکات یادشده، مسائل دیگری نیز   به

هایی  حل اهبرخی محققان ر. ای مهم مطرح بوده است نوعی انحصار توسط تولیدکنندگان به عنوان مسأله

ها یا اجبار تولیدکنندگان به انعقاد قراردادهای بلندمدت پوشش ریسک با خریداران را  چون تنظیم قیمت

  .اند پیشنهاد کرده

  اندازي بورس برق راهمزاياي 

، در مکان واحدی تحت عنوان ...امکان حضور بازیگران، اعم از خریداران، فروشندگان، کارگزاران و 

از جملۀ این مزایا . گیری هر بورسی قابل الصاق است اری دارد که عمدتاً به شکلبورس، مزایای بسی

های  تر، نوسان قیمت بر اساس واقعیت ها، کشف قیمت سریع توان به شفافیت بیشتر اطالعات و قیمت می

اره اش... بازار و صنعت، نقدشوندگی باالتر بازار، امکان نظارت بیشتر بر معامالت و ردیابی تخلفات و 

  . شود ای از این مزایا پرداخته می ذیالً به پاره. کرد

هم . باید توجه داشت که طراحی این بازار برای خلق مزایایی که ذکر خواهد شد، بسیار پیچیده است

که اولی بازار نقدی برق و دومی بازار مالی برق را ) مشتقه(محصوالت اولیه و هم محصوالت ثانویه 

توجه به این مسأله که محصوالت مالی برق مورد معامله در . پیچیده استکند، موضوعی  تعریف می

شود، بیانگر اهمیت   برابر قراردادهایی است که به تحویل فیزیکی منجر می10بازارهای پیشرفته حداقل 

های طراحی بازار به لحاظ مزایای  ها و پرداخت هزینه تقبل این دشواری. دقت در طراحی این بازارهاست

  . آورد ای است که بازار برق برای هر کشور به همراه می دی عمدهاقتصا
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  پوشش ریسک. 1

کنندگان برق معموالً عمدۀ خرید و فروش خود را در قالب قراردادهای دوجانبۀ  تولیدکنندگان و توزیع

عمدۀ این . سازند بلندمدت انجام داده و بدین ترتیب، بخش بزرگ و ثابتی از نیاز خود را مرتفع می

نیازهای برق % 70المللی در این عرصه آن است که  میانگین بین. شود راردادها خارج از بورس منعقد میق

  .گیرد شود که خارج از بورس شکل می ای مرتفع می از طریق قراردادهای دوجانبه

ال اگر به دنب. شود نیاز مصرف انجام می% 30گویی به  بنابراین، طراحی بازارهای متشکل برق برای پاسخ

و بپرسیم که چرا های مرتبط با این طراحی بگردیم،  های طراحی این بازار و هزینه دالیل تقبل پیچیدگی

. خوریم کنیم، بالفاصله به مقولۀ ریسک برمی نیازها، چنین رنجی را تحمل می% 30گویی به  برای پاسخ

  .دهد طراحی بورس برق، ریسک را برای بازیگران صنعت کاهش می

ا، ه در خالل این دوره. شود هایی چند ماهه بسته می بلندمدت دوجانبه معموالًَ برای دورهقراردادهای 

شرایط آب و هوایی، شرایط اجتماعی، مسائل غیرمترقبه مانند از کارافتادن برخی واحدهای تولید و توزیع 

زینۀ واقعی تولید لذا، هم نیاز مصرف مشترکان برق و هم ه. بینی نیست پیش آید که قابل ، پیش می....و 

بینی ابتدای دوره و  تواند برخالف پیش کننده می انرژی برای تولیدکننده یا تهیۀ انرژی برای یک توزیع

  . شرایطی باشد که در قرارداد دوجانبه آمده است

ای ندارند که  کنندۀ برق برخالف دو دهۀ قبل، عالقه  که تولیدکننده و توزیع بنابراین، دلیل اصلی این

. بینی بودن شرایط در بلند مدت است پیش  کاالی خود را طی قرارداد دوجانبه تأمین کنند، غیرقابل100%

این بازیگران، بخش ثابت و بزرگی از نیاز خود را از طریق قراردادهای بلندمدت و باقی آن را با مراجعه 

نقش بازار . کنند تأمین می) روش یا بازار روزفزمان قبل، هم ساعت روزقبل، یک بازار یک(به بازار نقدی برق 

های بلندمدت بازیگران از طریق رفع نیازهای متغیر و  بینی آنی در این وضعیت، کاهش ریسک پیش

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که عقد قرارداد بلندمدت در خارج از . مدت بازیگران است کوتاه

  . شود وسانات قیمت در بازار آنی محسوب میبورس نیز خود نوعی پوشش ریسک، در برابر تغییرات و ن
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مشابه . باید ابزاری نیز برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت در بازار آنی طراحی شود متشابهاً، می

اند تا بازیگران  اندازی شده های برق نیز بازارهایی مالی به این منظور راه های کاالیی، در بورس دیگر بورس

. دهای مالی مانند قراردادهای آتی، ریسک عملکرد خود در بازار آنی را کاهش دهندبورس، با خرید قراردا

  . ، پوشش دهند نیزتوانند خود را در برابر تغییرات و نوسانات قیمت واقعی انرژی ها می بدین ترتیب، آن

ن هر شود که به بازیگرا ، ارائه میCFD، محصوالتی به نام Nord poolای چون  در بازارهای پیشرفته

بدین ترتیب که اگر بر اثر بروز . ای خود را بیمه کنند دهد، در برابر تغییرات قیمت منطقه منطقه، اجازه می

نقدی مختلفی شکل گرفت و تسویۀ مبادالت های  تراکم در شبکه، در مناطق مختلف شبکه، قیمت

 اختالف بین قیمت اولیۀ بازیگران هر منطقه، بر اساس قیمت منطقۀ خودشان انجام شد، این قراردادها،

  . کنند ای جدید را جبران می بازار و قیمت منطقه

باید کاهش  االصول می دهی به بازار برق، علی ترین مزیت شکل رسد بزرگ چنین است که به نظر می

های برق، امکان پوشش یا تأمین ریسک  های تولید و مصرف باشد، زیرا در بورس بینی ریسک پیش

)hedge (دوجود دار.  

  های مبادله کاهش هزینه. 2

.  کنندگان برق معموالً از طریق قراردادهای دوجانبه تأمین می شود گفته شد که حداقل نیاز ثابت توزیع

از نیاز مصرف خود را % 80فروشان، حدود  های توزیع و خرده  امریکا، شرکتPJMطور مثال، در بازار  به

شودکه این قراردادها نیز در بازارهای  بسیار مشاهده می. کنند قبالً طی قراردادهای بلندمدت خریداری می

شود؟ دلیل اصلی، کاهش  ها بسته می چرا قراردادهای دوجانبه از طریق بورس. شوند فرابورس منعقد می

  . تر است های رقابتی های مبادله و دستیابی به قیمت هزینه

 از تولید و مصرف که باید در بازار آنی برق عالوه بر این، در مورد رفع نیازهای متغیر، یعنی آن بخش

بورس با متمرکزکردن کلیۀ پیشنهادهای . تر است تأمین شود، نقش بورس در کاهش هزینۀ مبادله بسیار مهم

ها و شرایط، امکان تهیه و خریداری این نیاز متغیر را با  خرید و فروش و ارائۀ اطالعات در مورد قیمت
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تک  اگر شرکت توزیع خود بخواهد با مراجعه به تک. آورد ر فراهم میهای مبادلۀ کمت تحمل هزینه

های دیگر، از شرایط آنها مطلع شده و انرژی مورد نیاز را به قیمت مناسب خریداری کند،  کننده عرضه

  . های سنگین جستجو و مبادله است ناچار به تقبل هزینه

  کشف قیمت . 3

یگری، قیمت با سرعت و با سازوکاری عادالنه از برخورد در بورس برق نیز همچون هر بازار متشکل د

کشف قیمت در بازار برق محدود به معامالت نقدی نیست؛ کشف قیمت . شود عرضه و تقاضا کشف می

محصوالت مالی از قبیل اختیار معاملۀ خرید و فروش برق، قراردادهای آتی برق و معامالت سلف برق نیز 

ها بر پایۀ  چنین تسویۀ نهایی آن گذاری اولیۀ این محصوالت و هم قیمت. اشدب از اهمیت بسیار برخوردار می

جا که حضور در بازار متشکل اجباری نیست، و  از آن. دشو آمده در بازار نقدی انجام می دست های به قیمت

و شود، طبعاً تولیدکنندگان  بخش عمدۀ برق نیز از طریق قراردادهای دوجانبۀ خارج از بورس تأمین می

قیمت پایه برای . اند های پایه برای انجام معامالت ها نیازمند داشتن قیمت خریداران برق در خارج از بورس

چنین وضعیتی در ایران نیز در بازار . شده در بورس است های کشف انجام این معامالت نیز مبتنی بر قیمت

  .فلزات تجربه شده است

  ضرورت پیوستن به بازار جهانی برق . 4

های برق، ضرورت همکاری دو یا چند سیستم قدرت در تأمین  های ایجاد بورس  از ضرورتیکی

مثالً، ظرفیت تولید یک کشور در زمانی خاص ممکن است پاسخگوی بار . نیازهای یکدیگر بوده است

. شدها با مصرفی نبوده و در همین زمان در کشور همسایه، بنا به عللی، بار مصرفی کمتر از ظرفیت نیروگاه

انرژی، بین بازیگران و عناصر حاضر در این دو 1انباشته) محل مبادله(در این وضعیت اگر بتوان یک بازار 

گاه در واقع سیستمی  سیستم قدرت ایجاد کرد که بتوانند با یکدیگر در مواقع ضروری مبادله نمایند، آن

                                                 
١ . pooled 



 ١٠

یاز مصرف آن نیز برابر مجموع های دو کشور و ن تشکیل شده است که ظرفیت کل آن برابر مجموع ظرفیت

  . هاست نیاز مصرف

کنندگان هر کدام از دو کشور در حالت  در وضعیتی که شرح آن رفت، امکان تأمین بار مصرفی مصرف

کنندگان در صورت  مصرف. اوج مصرف افزایش یافته و بازیگران از امکانات بیشتر انتخاب برخوردارند

های توزیع  فروشان بخرند و شرکت تری از خرده انند از دایرۀ وسیعتو بروز مشکل تراکم در شبکه، می عدم

  . توانند با مجموعۀ بیشتری از تولیدکنندگان برق، به مذاکره بنشینند فروشان نیز می و خرده

اندازی بورس برق، با توجه به مطالب فوق، به معنای تجمیع نیازها و تولید فعاالن صنعت برق یک یا  راه

  :منافع حاصل از این تجمیع، به طور خالصه به شرح زیر است. چند کشور است

 درجۀ اطمینان باالتر سیستم در تأمین قدرت مورد نیاز مردم و صنایع •

 امکان انتخاب بیشتر عناصر حاضر در بازار •

 ها در نتیجۀ افزایش عرضۀ کل افت احتمالی قیمت •

 ...)جستجو، مذاکره، (های مبادله  کاهش هزینه •

های ملی کشورها و تشکیل  پیوستن شبکه هم دهد که احتمال به صنایع برق دنیا نشان میروند جاری در 

شاید بتوان به ضرس قاطع گفت که طی چند سال آینده، بازارهای . ها زیاد است بازارهای مشترک بین آن

یای اروپای مرکزی به یکدیگر پیوند خورده و تولید و مصرف برق در این نواحی دیگر محدود به جغراف

  . ملی نخواهد بود

خصوص کشورهای خاورمیانه از جمله  با این اوصاف، هیچ بعید نیست که کشورهای در حال توسعه، به

در چنین شرایطی، اوالً . ها و الزامات آینده، دست به ادغام بازارهای برق خود بزنند ایران، با لحاظ ضرورت

ار آشنا کرد و ثانیاً با استفاده از فرصت پیشگامی در این های ایرانی را با شرایط حضور در باز باید بنگاه می

یکی از علل . ای برق خاورمیانه یا آسیای غربی را با مرکزیت ایران به دنیا معرفی نمود عرصه، بورس منطقه

اندازی بازار برق در  مرکزیت نروژ در بازار نوردپول، سابقۀ این کشور در امر آزادسازی صنعت برق و راه
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بویژه، . تواند از این فرصت نهایت استفاده را ببرد ایران نیز می. ورهای اروپای شمالی بوده استمیان کش

وضعیت امروز کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای رشد صنعت برق از این مجرا به ایران اعطا 

  .  کند می

  سالمت بازار. 5

های زاید و برقراری  ت عادالنه، حذف واسطهبازارهای متشکل و از جمله بورس برق، داعیۀ انجام معامال

در معامالت خارج از بورس، توزیع اطالعات مربوط به . عدالت در نحوۀ انجام معامله و تسویه را دارند

شود و حجم معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و اخبار غیررسمی بسیار  عرضه و تقاضا انجام نمی

طرفین آن از اطالعات کامل برخوردار باشند، باعث توزیع سودهای که  انجام معامله، بدون این. باالست

گیری بورس برق در ایران به همراه  شکل. ها و کاهش سالمت بازار است غیرعادالنه، افزایش واسطه

تر بخش خصوصی در تولید و توزیع انرژی الکتریکی در ایران،  آزادسازی قیمت و دخالت گسترده

  .زار و شفافیت بیشتر این بازار در جمهوری اسالمی ایران باشدتواند نویدبخش سالمت با می

  انواع قراردادهاي رايج در بورس برق

پیش تر نیروی برق نیز همچون گاز طبیعی به صورت دولتی و با تعرفه های کنترل شـده عرضـه مـی شـد                        

تولید و توزیع   ولی با مطرح شدن بازارهای رقابتی و پدیده خصوصی سازی و همچنین پیشرفتهای فنی در                

در چنین شرایطی، عامالن بازار بـه دنبـال ابـزار مناسـبی             . برق تحوالت مهمی در بازارهای برق بوجود آمد       

برق بـرای   ) سلف(از این رو بازار معامالت پیمان آتی        .  مواضع معامالتی خود بودند    1جهت پوشش ریسک  

ابه قراردادهای سایر کاالهـا در ایـن بازارهـا          به گونه ای که قراردادهای برق دقیقاً مش       . این منظور ایجاد شد   

این امکان را برای یـک      ) که در بورس یا خارج از بورس وجود دارد        (یک قرارداد متعارف    . معامله می شود  

طرف قرارداد ایجاد می کند تا مقدار معینی مگاوات ساعت برق را با قیمت مشخص در محـل معـین و در                      

                                                 
١ . Hedging 
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در ) دوشـنبه تـا جمعـه     ( نیروی برق برای پنج روز هفتـه         8×5ارداد  در یک قر  . دوره خاص، دریافت نماید   

در یـک  . دریافت مـی شـود  )  صبح7 شب تا 11(طول ساعت های روزانه ای که تراکم مصرف کمتر است        

در )  شـب  11 صبح تا    7( ، نیروی برق برای پنج روز هفته در طول ساعت های اوج مصرف               16×5قرارداد  

.  ، در تمـام سـاعات روز بـرق دریافـت مـی گـردد               24×7در یک قـرارداد     . طول یک ماه دریافت می شود     

قراردادهـای  (در مـورد اولـی   . قراردادهای اختیار معامله نیز به صورت روزانه و ماهانـه منعقـد مـی شـوند               

 انتخاب نماید تـا در آن       " روز تحویل  "دارنده قرارداد اختیار می تواند هر روزی از ماه را به عنوان             ) روزانه

هنگـامی کـه قـرارداد بـه        .  مقدار معینی از نیروی برق را با یک قیمت توافقی مشخـصی دریافـت دارد               روز

 مشخص می گردد که چه مقدار معینـی بـرق           " ماه تحویل    "صورت ماهانه منعقد می شود، در همان آغاز،         

  .با قیمت مشخص در طول کل ماه الزم است

 " یا 1" اختیار معامله چرخشی "از طبیعی معروف به یک قرارداد جالب توجه در بازار نیروی برق و گ

 وجود دارد که طی آن قرارداد حداکثر وحداقل مقدار نیروی برق الزم 2"اختیار معامله برداشت و پرداخت

در هر روز طی ماه و مجموع آن برای کل ماه توسط دارنده اختیار معامله با قیمت معین، مشخص و معلوم 

لیکن . اد اختیار معامله می تواند سرعت نیروی برق خریداری شده را تغییر دهددارنده قرارد. می گردد

  .عرف بر این است که این تغییر در محدوده خاصی صورت پذیرد

  ٣نقدياثر قراردادهاي مالي روي قيمت و مقدار توان توليدي در بازار 

ار با آن مواجه است را نشان ای که یک فروشنده برق خاص در باز منحنی تقاضای باقیماندهنمودار زیر 

  .دهد می

  

  

                                                 
١. Swing Option 
٢ . Take and Pay Option 
٣ . Spot Market 
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  دسترس بیشتر از فروش قرارداد باشد بهترین پیشنهاد قیمت به بازار روزفروش وقتی که ظرفیت قابل). 1(نمودار 

  :که در آن

DR(P) : تقاضای کل بازار نقدی.  

MC : ای موردنظر و هزینه نهایی شرکت برق منطقه  

Qc : برق و قراردادهای مالی پوشش ریسک باشدمقدار فروش برق از طریق بورس .  

ای موردنظرکه در  براساس تئوری اقتصاد خرد، سطح تولید حداکثرکننده سود یک شرکت برق منطقه

به عبارت دیگر نقطه تقاطع هزینه نهایی با درآمد  . MR=MCبازار نقدی فعالیت دارد جایی است که 

د و قیمت را در هردو حالت با و بدون قرارداد پوشش ای، بهترین مقدار تولی  شرکت برق منطقه نهایی

ای بدون  دهنده بهترین مقدار تولید شرکت برق منطقه  نشانNCSفرض کنید که . کند ریسک تعیین می

فرض کنید  ،همچنین. افتد  اتفاق میMC و NCMRاین مقدار در نقطه تقاطع . قرارداد پوشش ریسک باشد

CC QS  CMRای که  در نقطه) کل تولید منهای مقدار قرارداد مالی(دهنده مقدار خالص تولید   نشان−

روی محور ) برای دو حالت با و بدون قرارداد پوشش ریسک(قیمت بازار .  است، باشدMCمساوی 

 قیمت بازار روزفروش اگر هیچ قراردادی مالی وجود نداشته .نشان داده شده است) 1(عمودی در نمودار 
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همانطور که مشاهده . باشد  میCPقیمت بازار روزفروش با وجود قرارداد مالی، اما .  استNCPباشد، 

تر از قیمت بازار  شود قیمت بازار روزفروش در حالت وجود قراردادهای مالی پوشش ریسک پایین می

همچنین در این . روزفروش در حالتی که هیچ قراردادی مالی پوشش ریسک وجود نداشته باشد، است

ای موردنظر مقدار برق بیشتری را نسبت به زمانی که قرارداد مالی پوشش ریسک  حالت، شرکت برق منطقه

)()(0فروشد، به طوری که،  ندارد، می fCCCCCC QSQPDRPDR −=−= .  

تر از  از اینکه، قیمت بازار روزفروش در حالت وجود قرارداد پوشش ریسک، همیشه پایینصرفنظر 

ای  قیمت بازار روزفروش در حالت بدون قرارداد مالی پوشش ریسک است، شرکت برق منطقه

تحت بهترین (توجهی برق بیشتری را درحالت وجود قرارداد پوشش ریسک  موردنظرهمیشه بطور قابل

توان گفت  از نظر تحلیلی نیز میفروشد؟  سبت به حالت بدون قرارداد پوشش ریسک مین) واکنش قیمتی

کشش قیمتی تقاضا در بازار ، )یا غیرفیزیکیمنجر به تحویل فیزیکی (که با افزایش قراردادهای مالی 

لی قراردادهای مابازار روزفروش نسبت به حالت عدم وجود روزفروش افزایش پیدا کرده و بنابراین قیمت 

کنندگان نیز تمایل دارند  تر مصرف های پایین از طرف دیگر، در این حالت و در قیمت .کند کاهش پیدا می

  .کند مقدار فروش و تولید افزایش پیدا می لذا از این جهت هم مقدار بیشتری مصرف کنند،

افزایش پیدا  مالی حجم مبادالت، )منجر به تحویل غیرفیزیکی(همچنین با افزایش قراردادهای مالی 

  .کند  رقابت در بازار افزایش پیدا میکند و ازاینرو پذیری بازیگران بازار افزایش پیدا می مولفه قیمت  وکرده

ای موثر برای کاهش قدرت بازار با استفاده از  بنابراین قراردادهای مالی و در نتیجه تشکیل بورس برق وسیله

 .باشد فروشی الکتریسیته می ازار عمدهبرداری از ب کاهش قیمت در مراحل اولیه بهره

  

  گيري نتيجه

و فروشی  اندازی بورس کاالیی برق بر وضعیت فعلی بازار عمده ناشی از تاثیر راه ،مزایای یادشده در باال

هایی نیز در بر  در ایجاد هر بورس کاالیی از جمله بورس برق، هزینهدیگر تر  بسیاری از مزایای جزئی

بینی ساختاری برای اجرا و نظارت بر بازار   مثال، سازماندهی هر بورس نیازمند پیشطور به. خواهد داشت

باید تجربه و دانش الزم برای اجرای ابعاد عملیاتی و نظارتی معامالت را داشته  نهادهای فوق می. است



 ١٥

سئولیت چنین پذیرش م صورت الکترونیکی، تسویۀ روزانه و هم عالوه بر این، انجام معامالت به. باشند

به همراه دانش و (تسویۀ مبادالت فرابورس و خارج از بورس، نیازمند برخورداری از زیرساختی فنی 

بنابراین، مزایا یادشده، در . است که هنوز در بسیاری از کشورها عملی نشده است) خدمات جانبی آن

ل تقبل شود، و بازار های طراحی صحیح عملیات بازار به طور کام صورتی تحقق خواهند یافت که هزینه

با رعایت همۀ جوانب و از جمله شرایط بومی و به اتکای تجربۀ جهانی، با کارایی و کیفیت باال شکل 

  .گیرد
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