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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "گذاری نفت خام در بازارهای جهانیآشنایی با فرایندهای قیمت" آموزشیسمینار 

 
 

 
 

 

 ساعت 6 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل

 نفت خامگذاری مترجم کتاب کالبدشناسی نظام جهانی قیمت ؛محمدعلی محمدیآقای  مدرس:

  دارای مجوز معامالت در بورس انرژی؛ های کارگزاریمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ؛های مرتبطدانشجویان رشته اقتصاد گرایش بورس انرژی و سایر رشته 
 ؛سمینارمندان به حضور در این عالقه پژوهشگران حوزه نفت خام و سایر 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 :سمینارظرفیت 

 ریال  000،031،3  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 ریال  0،00080،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل   شهریه آزاد:

 01/01/74شنبه  روزتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir فقط از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت سمینار پایان در مدرک:

 

 فعااالن  است الزم است یانرژ بورس در خام نفت از یبخش عرضه ،یانرژ بورس و دولت قوا، سران اهداف از یکی حاضر حال در که نیا به توجه با   

 در مات یق کشف مختلف یندهایفرآ حیتشر هدف با یآموزش سمینار نیا. باشند داشته ییآشنا نفت متیق کشف یالمللنیب یهاسمیمکان با بازار نیا

 یهاا هیا ال و خاام  نفت یگذارمتیق خچهیتار با سمینار  نیا در مخاطبان. است شده یطراح ایدن یهابورس در خام نفت مشتقه و یکیزیف یبازارها

 ساازوکار  یآموزشا  سامینار   نیا ا در. شاد  خواهند آشنا یدوب و تتیدینترمیا تگراس وست برنت، مانند خام نفت یجهان یهاشاخص یمال و یکیزیف

 بحث مورد آنها یمتدلوژ و متیق یریگشکل در( آرگوس و پلتس) نفت گزارشگر موسسات نقش و شد خواهد حیتشر خام نفت یفرمول یگذارمتیق

 یکا یزیف لیا تحو یقراردادها ،یآت یقراردادها ،یآت یهامانیپ مانند) عمان یدوب و WTI برنت، یاصل بنچمارک سه یمال یابزارها. گرفت خواهد قرار

EFP التفاوتمابه یقراردادها و CFD )و یکا یزیف یبازارهاا  ارتباط تینها در. گرفت خواهد قرار یبررس مورد جز به جز صورت به  و شد خواهد ارائه 

 خاام  نفات  معاامتت  در دیجد بنچمارک کی سربرآوردن الزامات و یکنون یهابنچمارک متیق نییتع و کشف هیرو از یاستنتاج و شده انیب مشتقه

 .شود یم حیتشر

 سرفصل

گذاری فروریختن نظام قیمت -پیدایش بازار نفت خام  -ظهور نظام قیمتی اوپک  -دوران قیمت اعتم شده گذاری نفت: پیشینه تاریخی نظام قیمت

 اوپک

-ها در قیمتنقش بنچمارک -گذاری فرمولی بازار نقدی قراردادهای بلندمدت و قیمتگذاری فرمولی: گذاری بازار محور نفت و قیمتنظام قیمت

 موسسات ارزیابی قیمت نفت )پلتس و آرگوس( و روند کشف قیمت آن -گذاری فرمولی 

التفاوت قراردادهای مابه - BFOFدار برنت مدت -تحویل فیزیکی  -قراردادهای آتی برنت  -فوروارد )پیمان آتی( برنت  :های آنبازار برنت و الیه

(CFD) -  در بازار برنتفرایندهای شناسایی قیمت  -قراردادهای مشتقه خارج از بورس 

 WTIها و ابزارهای مالی الیه -های آمریکا مبنای فیزیکی بنچمارک :های آمریکابنچمارک

 فرایند کشف قیمت در بازار نفت دوبی -های مالی دوبی الیه -مبنای فیزیکی دوبی عمان عمان: -بازار دوبی

-ماهیت فعاالن و فرایند شکل -ها تغییرات در حرکت تقاضای جهانی نفت و بنچمارک -نقدشوندگی بازارهای فیزیکی نفت گذاری: ارزیابی و ارزش

شفافیت و  -التفاوت قیمت در برابر سطوح مختلف قیمت ها در مابهتعدیل -های آن های فیزیکی و مالی و الیهارتباط بین بنچمارک -گیری قیمت نفت 

 دقت اطتعات
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