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 مكانيزم قيمت گذاري در بورس هاي برق

براي هر بورس برقي مهم ترين بخش، فرآيند كشف قيمت است. كارايي و شفافيت عمليات بورس به فرآيند 

 كشف قيمت وابسته است. اين فرآيند شامل دو بخش مهم است :

1 (Bidding methodology 

2 (Pricing Philosophy 

 به دو شكل انجام مي شود:   Biddingبخش اول يعني 

1-1 (Supply Side Bidding در اين روش، قيمت ها توسط عرضه كنندگان به بازار ارائه مي شوند و :

و با توجه به تقاطع بخش تقاضا، ارائه قيمت نمي كند. در اين روش بر اساس سفارشات ارائه شده به بازار، 

مي گويند. به حجم  )MCP( ي تعادلي در بازار يدست مي آيند كه به آن قيمت هامنحني تقاضا و عرضه كل، 

 بدست آمده در اين قيمت هم، حجم تعادلي بازار مي گويند. 
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1-2(  : double side biding دراين روش، مصرف كنندگان نيز قيمت هاي مدنظر خود را همراه با حجم

 روش فوق است.هاي پيشنهادي سفارش مي دهند . ادامه كار همانند 

 

را به دو شكل زير قيمت گذاري براي عرضه كنندگان  در مورد بخش فلسفه قيمت گذاري هم مي توان  

 د:صورت دا

 (يكنواخت)قيمت گذاري مستقيم )2-1

0Fقيمت گذاري تبعيضي )2-2

1 

دريافت مي كنند ولي در حالت دوم، عرضه  MCPبه قيمت تمام عرضه كنندگان در قيمت گذاري نوع اول، 

  كنندگان بر اساس قيمت پيشنهادي خودشان دريافت دارند. 

 نوع  مكانيزم كلي قيمت گذاري را مي توان تصور نمود: 4بر اساس مطالب گفته شده 

 قيمت گذاري بر مبناي طرف عرضه با مكانيزم يكنواخت  -1

 تقاضا با مكانيزم يكنواختقيمت گذاري بر مبناي دو طرف عرضه و  -2

                                                           
1 Discriminatory pricing  
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 قيمت گذاري بر مبناي طرف عرضه با مكانيزم تبعيضي -3

 قيمت گذاري بر مبناي دو طرف عرضه و تقاضا با مكانيزم تبعيضي -4

 
 هر كدام از اين روش ها مزايا و معايب خود را دارد كه در بورس هاي مختلف كاربرد دارند. 

در اين نوع معامالت، سفارشات يك روز قبل از را دارند.   DAMبرق ، حداقل معامالت به طور كلي، بازارهاي 

 شده و كليرينگ صورت مي پذيرد. توزيع در سيستم وارد 

اكثر بازارهاي جهاني به شكل ساعتي معامله صورت مي پذيرد ولي در بازار انگلستان به شكل نيم ساعتي مي در 

مساله حراج ساعتي قيمت در يك حراج دوطرفه ، براي محاسبه ( سفارشات ساعتي) در اين گونه بازارها باشد. 

 فرآيند بهينه سازي زير فرموله شود. مي تواند طبق 

 

 شبكه انتقال دچار مشكل تراكم بار و ... نخواهد شد. البته فرض براين است كه 

در حالت معامالت بلوكي كه براي چند ساعت پياپي مي باشد، عموما عرضه كنندگاني كه هزينه شروع و خاتمه 

فرآيند برايشان بسيار زياد است، به دليل نامناسب بودن بازار ساعتي،  وارد مي گردند. در اين گونه معامالت 

تعداد ي دهد كه مي تواند به شكل منعطف كه عرضه كننده پيشنهادات خود را به بازار مبراي چند ساعت پياپي، 

مشخص مي و بر اساس الگوي بار بازار يا استاندارد كه توسط بورس  ساعات هر بلوك مي تواند متغير باشد و 

 باشد. ، شود

 در اين حالت جهت پيدا نمودن نقطه بهينه بازار از روابط زير كمك گرفته مي شود:
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بطه ايرادات خاص خود را در تطبيق بين معامالت بلوكي و ساعتي دارد كه البته بايد توجه داشت كه اين را

 جهت اجراي دقيق نياز است تا به فرمول هاي بهتري رهنمون گرديد.

 وضعيت هاي اعمال : 

چند مورد از وضعيت هاي اعمال در برابر مشاركت كنندگان در بازار مي باشد.منظور از وضعيت هاي اعمال 

 عبارتند از : 

1Fهمه يا هيچ) 1

در در اين حالت چنانچه دستور به طور كامل قابل اجرا باشد، اجرا شده و در غير اين صورت،  :  2

، فرض نمايد كه به طور مثالپيدا نمايد.  به شكل كامل هر زماني كه قابليت اجرادفتر سفارشات باقي مي ماند تا 

در دفتر سفارشات وارد نمايد. در اين  "همه يا هيچ "مگاوات را با شرايط  20توليدكننده، سفارش فروش يك 

مگاوات دارد، چنانچه  20صورت، مكانيزم كليرينگ بورس تا زمان سررسيد دستور، سعي در فروش همه 

 دستور در اين فاصله به طور كامل اجرا نشد ، از سيستم دفتر سفارشات خارج مي شود. 

2Fتمام يا بخشي) 2

ي توانند به شكل جزيي نيز با سفارشات طرف مقابل حتي با : در اين حالت، سفارشات م 3

در اين حالت، بخش اعمال نشده از قرارداد در دفتر نسبت هاي كمتري از كل سفارش اوليه نيز مچ شوند. 

با مگاوات برق خود را براي فروش  20يك توليدكننده ، سفارشات باقي مي ماند. به طور مثال فرض كنيد كه 

                                                           
2 All-or-None 
3 Full-or-Partial 
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 5مگاوات از دستور را كلير كند و  15وارد سيستم نمايد. در ادامه، مكانيزم كليرينگ  "تمام يا بخشي "دستور 

 نگاه دارد .  تا زمان پايان يافتن سفارش، مگاوات باقيمانده را در دفتر سفارشات

3F) پركن يا بكش3

4  : 

تمام سفارش در يك زمان خاص كلير نشود از دفتر سفارشات خارج مي شود. به طور در اين حالت، چنانچه 

، مگاوات برق را با دستور فوق در در سيستم وارد نمايد، مكانيزم كليرينگ 20مثال چنانچه يك توليد كننده 

نچه كل مگاوات) در يك بلوك زماني مشخص كلير كند و چنا 20فقط مي تواند اين دستور را به شكل كامل (

 سفارش به طور كامل در اين مرحله كلير نشود از دفتر سفارشات خارج مي شود.

4Fپركن و بكش) 4

5: 

يا بخشي از دستور اجرا ششود و در اين دستور در زمان مورد نظر از سوي مشاركت كننده بازار ، يا بايد كل 

به طور مثال، چنانچه يك  د.چنانچه بخشي از دستور باقي ماند، آن بخش از دفتر سفارشات خارج مي شو

مگاوات برق خود را با اين دستور به سيستم وارد نمايد، مكانيزم كليرينگ فقط مي تواند در  20توليدكننده 

دستور را اجرا نمايد و در صورت اتمام زمان، باقيمانده دستور از دفتر بلوك زمان خاصي كل يا بخشي از 

 سفارشات خارج مي شود.

5Fوضعيت حداقل درآمد و حداكثر هزينه ) 5

6 : 

درآمد مدنظر خود را مشخص نموده و خريدار نيز حداكثر هزينه خود را معين فروشنده حداقل در اين حالت، 

 مي نمايد.

 نحوه كليركردن 

 عموما دو روش كلي وجود دارد:در يك قيمت خاص ،  براي كليرينگ كردن در مورد عرضه و تقاضا

1-  Stepwise clearing 

2- Piecewise linear clearing 

                                                           
4 Fill-or-Kill 
5 Fill-and-Kill 
6 Minimum Income and Maximum Payment Condition 
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در در روش اول، نتايج ننتايج منحصر به فرد نمي باشد و مي تواند يك محدوده قيمت و حجم حاصل گردد.

بايد توجه داشت كه اين نوع كليرينگ آمده است. تالقي عرضه و تقاضا در  شكل هاي زير چند حالت از

در بورس آمستردام از اين روش ستگي به قوانين بورس موردنظر دارد. انتخاب يك قيمت و حجم خاص ب

 استفاده مي شود.

 

مورد استفاده قرار مي گيرد. ايراد وارد بر آن اين است كه اين در اكثر بورس ها از جمله نوردپول  روش دوم، 

در اين روش به يك نقطه خاص مي ر را حداكثر نمي سازد. همواره ثروت مشاركت كنندگان در بازاروش دوم 

اينترپوليشن خطي  نوعيتقاضاي كل و عرضه كل است و يا مثل نوردپول از  جمع سادهتوان دست يافت كه يا از

 استفاده ميكنند.


