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تاالر معامالت بورس کاالی ایران

معرفی
قراردادهاي آتي
قرارداد آتی چيست؟
قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد
میشود در سررسيد معين ،مقدار معيني از كاالي مشخص را به
قيمتي كه االن تعيين میكنند ،بفروشد و در مقابل طرف ديگر
قرارداد متعهد میشود آن كاال را با آن مشخصات ،خريداري

كند .در این قراردادها ،براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام
قرارداد ،طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند
مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد
میشوند متناسب با تغيرات قيمت آتي ،وجه تضمين را تعديل
كنند و اتاق پاياپاي بورس کاال از طرف آنان وكالت دارد متناسب
با تغييرات ،بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان
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اباحه تصرف در اختيار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق
استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند.
برخي اصطالحات رايج در قراردادهاي آتي
دارايي پايه
اصطالح ًا در قراردادهاي آتي ،کاال يا آن دارايي که قرارداد آتي
بر روي آن منتشر میشود را دارايي پايه میگويند .معمو ًال در
بورسهاي کااليي دنيا داراييهاي مختلفي از جمله محصوالت
کشاورزي ،انواع فلزات ،انواع فراوردههاي نفتي و ساير
محصوالت به عنوان قرارداد آتي منتشر میشوند و به عنوان
دارايي پايه قراردادهاي آتي مطرح میگردند.
موقعيت تعهدي فروش
اصطالح ًا گفته ميشود کسي که در بورس ،قرارداد آتي را به
فروش ميرساند و خود را به تحويل دادن دارايي پايه بر اساس
ضوابط استاندارد بورس در تاريخ معيني در آينده متعهد مينمايد،
موقعيت فروش يا موقعيت تعهدي فروش اختيار کرده است .اگر
اين فرد تا تاريخ سررسيد قرارداد اين موقعيت را حفظ نمايد
ضرورت ًا بايد دارايي پايه را تحويل دهد.
موقعيت تعهدي خريد
همچنين ،فردي که در بورس قرارداد آتي را ميخرد و خود را
متعهد به خريد دارايي پايه بر اساس ضوابط استاندارد بورس در
تاريخ معيني مينمايد ،اصطالح ًا موقعيت خريد يا موقعيت تعهدي
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خريد اختيار کرده است و اگر تا تاريخ سررسيد قرارداد اين موضع
را حفظ نمايد ضرورت ًا باید کل ارزش دارایی پایه را پرداخت نماید.
سررسيد قرارداد
تاريخ سررسيد قراردادهاي آتي بر روي يک کاال به صورت
استاندارد و مشخص توسط بورس تعيين میشود و فقط براي
سررسيدهاي معيني که تعيين میشود امکان انجام معامالت
آتي وجود دارد .مث ً
ال در قراردادهاي آتي سکه طالي بورس کاال
سررسيد قراردادها پایان تمامی ماههاي سال ميباشد.
اندازه قرارداد
در قراردادهاي آتي اندازه هر قرارداد توسط بورس تعيين میشود
و سرمایهگذاران فقط میتوانند مضربهاي صحيحي از اين
مقدار را مورد معامله قرار دهند .به طور مثال در قراردادهاي آتي
سکه طالي بورس کاال ،اندازه قرارداد  10عدد سکه طالي بهار
آزادي میباشد .تمامی ویژگیهای مورد نظر یک قرارداد آتی در
قالب مستندی به نام مشخصات قرارداد توسط بورس به اطالع
عموم میرسد.
بورسهاي فعال در معامالت قراردادهای
آتي کاال چه خدماتي را ارائه مینمايند؟
بورس معامالت آتي مکاني معين براي خريداران و فروشندگان
است که از طريق سامانه الکترونيکي داراي استاندارد بورس،
معامالت آتي انجام میشود و اين معامالت براي همه
شرکتکنندگان در بازار به صورت عادالنه عرضه میگردد.
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کارگزاران سفارشات مشتریان را از طریق روشهای ابالغ شده
توسط بورس در سامانه معامالتی قراردادهای آتی بر اساس
اولویتهای قیمتی و زمانی قرار میدهند.
بورسها خود رأس ًا حق معامله ندارند و نمیتوانند مشتريان را وادار

به معامله نمايند .مسئوليت بورسها ايجاد بازاري منسجم و شفاف
جهت کشف قیمتها و انجام معامالت به صورت عادالنه است.
تمام بورسهاي دنيا توسط مقام ناظر کنترل و اداره میشوند.
چنانچه اعضاي معامله گر بورس مقررات را ناديده بگيرند مشمول
جريمه و يا ممنوع المعامله ميگردند.
معامالت آتي در بورس کاالي ايران
با توجه به اينکه اولين معامالت قراردادهاي آتي در دنيا به صورت
استاندارد در بورسهاي کااليي انجام شده است .در کشور ما نيز
معامالت اولين قرارداد آتي در بورس کاالي ايران با راه اندازي
قرارداد آتي بر روي شمش طالي يک اونسي (که در تاريخ
 1387/03/12مورد پذيرش قرار گرفته بود) از تاريخ 1387/04/01
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آغاز شد .اما با راه اندازی قراردادهای آتی بر روی سکه طالی بهار
آزادی و آغاز معامالت آن در تاریخ  ،1387/9/5هم اکنون تقریبا
تمام معامالت آتی بورس کاال به قراردادهای سکه طالی بهار
آزادی اختصاص پیدا کرده است که روز به روز نیز بر متقاضیان
حضور در این بازار افزوده میشود.
نگاهی به آمار معامالت قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران نشان
میدهد طی مدتی که از راه اندازی این قراردادها می گذرد ،حجم و ارزش
این معامالت هر سال نسبت به سال قبل افزایش بسیار چشمگیری را
تجربه کرده است .بر این اساس در  11ماهه سال  90تعداد یک میلیون
و  753هزار قرارداد آتی سکه طال در بورس کاالی ایران مورد دادوستد
قرار گرفته که  1277درصد بیشتر از مدت مشابه سال  1389است .در
همین مدت ارزش معامالت قراردادهای آتی سکه طال نیز با  2622درصد
افزایش به بیش از  116هزار میلیارد ریال رسیده است .این در حالی است
که ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران طی مدت یاد شده به 269
هزار میلیارد ریال رسیده است .این آمار خود بیانگر میزان اهمیت و سهم
قابل توجه قراردادهای آتی در کل معامالت بورس کاالی ایران است.
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روند ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران
از ابتدا تا اسفندماه 1390
روند ارزش معامالت آتی در بورس کاالی ایران از ابتدا تا اسفند ماه 1390
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نگاهي به مزاياي معامالت آتي
در بورس کاالی ایران

 )1مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن
است .پوشش ریسک به معناي اتخاذ موقعيتي در بازار است که
هدف از آن حداقل نمودن يا از بين بردن ريسک (ناخواسته)
ناشي از نوسانات و تغييرات قيمت است .به عنوان مثال يک
توليدکننده عمده يا مصرفکننده عمده براي از بين بردن
نااطميناني و ريسکي که در مورد قيمت آينده محصوالت خود با
آن مواجه است ،میتواند به راحتي با اتخاذ يک موقعيت فروش
يا خريد در قالب يک معامله آتي با قيمت مطلوب نسبت به
نوسان قيمتها در آينده خود را بيمه نمايد.
 )2تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای بورس :اتاق پایاپای هر
بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قرارداهای آتی
معامله شده ایفا میکند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای
طرفین معامله میباشد.
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 )3هزینه اندک معامالت :معامالت قراردادهای آتی نسبت به
معامالت نقدی از هزینه معامالتی کمتری برخوردار بوده و
مطالعات نشان میدهد که معامالت آتی هزینهای معادل 0/1
هزینه معامالت نقدی را دارد.
 )4استفاده از اهرم مالی :معامالت قراردادهای آتی در برگیرنده
ریسک باالیی بوده و به معامله گران فرصت بدست آوردن سود
زیادی را میدهد .به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه اندک
میتواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده ،کسب سود یا زیان نماید.
 )5نقد شوندگی باالی معامالت :در قراردادهای آتی برای اینکه
سرمایه گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد ،نیاز به مالکیت
آن کاال یا آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش میتواند
یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل،
آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقد شوندگی
معامالت را تا حد بسیار زیادی افزایش میدهد.
قبل از انجام معامله آتی بايد توجه داشت که این
معامالت دارای ریسک است و مطالعه و آگاهی دقیق
از دستورالعملهای مربوطه بسیار ضروری میباشد.
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معامله آتي داراي ريسکهاي مالي بالقوهاي است و ممکن است
براي همه سرمایهگذاران مناسب نباشد .در معامالت آتي سود و
زيان خريدار و فروشنده متقارن است .بدين معني که اگر طرف
دارنده موقعيت تعهدي خريد در اين قرارداد سود کند لزوم ًا طرف
دارنده موقعيت تعهدي فروش زيان میکند .ولي مسئلهاي که
اين ريسک را تشديد میکند اهرمی بودن معامالت آتي است.
مفهوم اهرم در معامالت آتي
اصو ًال يکي از ويژگيهاي معامالت آتي اهرمی بودن آنهاست و
اين ويژگي است که سود و زيان معامالت را در يک دوره زماني
با توجه به آورده اوليه سرمایهگذار بسيار باال میبرد .مفهوم اهرمی
بودن را در قالب يک مثال واقعي میتوان بازگو کرد.

سود يا زيان واقعي هر فرد در موقعيتي که روي قرارداد آتي
اتخاذ کرده است ،دقيق ًا به اندازه تغيير قيمت آن قرارداد در روز
مورد نظر است.
برای مثال فردي که موقعيت تعهدي خريد بر روي قرارداد آتي
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ارديبهشت ماه  91دارد در روز  1390/08/04که قيمت تسويه اين
قرارداد نسبت به روز قبل تقريب ًا  200/000ريال افزايش يافته است
( 2/8درصد افزايش قيمت نسبت به روز قبل) ،دقيق ًا به همين مقدار
بر روي هر سکه سود داشته است و با توجه به اينکه هر قرارداد
شامل  10قطعه سکه طال است ،کل سود اين فرد2/000/000
ريال میباشد که بايد در پايان روز و در تسويه حساب روزانه به
حساب عملیاتی او منتقل شود .حال سوال اين است که با توجه به
اين سود درصد بازده اين فرد با توجه به سرمایهگذاري اوليهاي که
انجام داده است (وجه تضمين اولیه) چه قدر است.
میدانيم که کل سرمايهگذاري فرد براي اتخاذ اين موقعيت
تعهدي همان وجه تضمين قرارداد است .اگر وجه تضمین
در تاریخ مذکور  7میلیون ریال باشد ،در اين صورت بازده
سرمایهگذاري او در اين روز معادل تقريب ًا  28درصد خواهد بود و
اين همان ويژگي اهرمیدر بازار معامالت آتي است.
يعني  2/8درصد افزايش در قيمتهاي آتي باعث بازده 28
درصدي فرد داراي موقعيت تعهدي خريد شده است و دقيق ًا به
همين شکل اثر اهرمی میتواند باعث زيانهاي باال نيزشود .اين
ويژگي معامالت آتي هنگامی اثر خود را بيشتر نشان ميدهد که
بنا به داليل مختلف نوسانات قيمتهاي آتي باال باشد و قيمتها
با درصدهاي باال نوسان کنند (دقيق ًا مانند مورد ذکر شده در مثال).
البته ممکن است که مقدار وجه تضمين اوليه قراردادها افزايش
يابد و مث ً
ال به  30درصد ارزش قرارداد برسد که در اين صورت
اين ويژگي اهرمیتا حدي کاهش مييابد ولي همچنان وجود دارد.
دقيق ًا به دليل همين ماهيت اهرمیو ريسکي بازارهاي آتي است
که توصيه میشود افراد با سطح آشنايي و آگاهي باال وارد اين
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معامالت شوند .به خصوص فعاالني که قصد پوشش ريسک و
يا آربيتراژ در بازار ندارند در مورد ورود به اين بازار بايد بررسي
بيشتري کرده و از ريسکهاي موجود در اين بازار شناخت کافي
داشته باشند ،لذا تمام سرمایهگذاران اين بازار قبل از ورود به بازار
بيانيه ريسک را امضا میکنند که حاوي اطالعات الزم در خصوص
اقرار سرمایهگذار به آگاهي کامل از ريسکهاي موجود در اين
بازار و شناخت کافي از مکانيسمهاي معامالتي بازار است .اتخاذ
تصميم معامله در اين بازار نياز به انديشيدن در حوزههاي اقتصادي
گوناگون ،توجه به عوامل اقتصادي و تحليلهاي زير بنائي دارد.
فرآيند دریافت کد معامالتی
توسط مشتری
مشتری باید به یکی از کارگزاران بورس کاال که دارای مجوز
معامالتی قراردادهای آتی باشد مراجعه و مدارک زیر را ارایه
نماید:
مدارک احراز هویت که توسط کارگزار برابر با اصل میگردد.
افتتاح حساب در اختیار بورس (عملیاتی) نزد یکی از بانکهای
معرفی شده از سوی بورس کاال.
تکمیل فرم درخواست کد و فرم اقرار نامه بیانیه ریسک.
سپس کارگزار مدارک را به اتاق پایاپای تحویل میدهد .اتاق
پایاپای نیز پس از بررسی مدارک مربوطه نسبت به صدور کد
برای مشتری اقدام مینماید و کد صادره را به کارگزار مربوطه
اعالم مینماید.
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فرآيند انجام معامالت آتی
پس از صدور کد توسط اتاق پایاپای ،مشتری مجاز به انجام
فعالیت در بازار قراردادهای آتی میباشد که فرآیند انجام
معامالت در قرادادهای آتی به صورت زیر است:
 .1واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی.
 .2ارایه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ
موقعیت خرید یا فروش در بازار معامالت آتی.
 .3انجام معامالت روزانه بر روی موقعیت معامالتی اتخاذ شده به
نحوی که مشتری میتواند تا زمان سر رسید قرارداد به دفعات،
کاال را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخهای روز از سود
مورد نظر بهرهمند گردد.
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مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی
طرح امام (ره)

مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره)

1

دارایی پایه

سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)

2

قرارداد آتی
پذیرش شده

قراردادآتی سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام
خمینی (ره)

3

اندازه قرارداد آتی  10سکه

4

استاندارد تحویل براساس استاندارد بانک مرکزی با عیار  900در هزار با
وزن  8/133گرم

5

ماه قرارداد آتی

تمام ماههای سال

6

حدنوسان قیمت
روزانه

حداکثرتا ( )-/+% 5با توجه به قیمت تسویه روز قبل

7

دوره معامالت

از تاریخ مندرج در اطالعیه معامالتی قرارداد تا  5روز قبل
از پایان ماه قرارداد
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8

تاریخ تحویل

از اولین روز کاری پس از آخرین روز معامالت تا پایان
قرارداد

9

محل تحویل

اتاق پایاپای بورس یا محلی که توسط بورس تعیین
میگردد

10

حداقل تغییر قیمت  1000ریال برای هر سکه ( 10/000ریال برای هر
قرارداد)
سفارش

11

12

تضامين اوليه با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ
خواهد شد كه با توجه به آن تضامين طي زمان ثابت
نبوده و به صورت پويا در حال تغيير خواهد بود .مبنای
محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین موزون
قیمتهای تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای
آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است .اگر وجه
تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طي 5
وجه تضمین اولیه
روز كاري متوالي بزرگتر یا طي  15روز كاري متوالي
کوچکتر از وجه تضمین جاری باشد ،وجه تضمين بايد
بر اساس فرمول زیر تعديل شود:
A = 3 × ([B/C] + 1) × C
 :Aوجه تضمین اولیه محاسباتی
 :Bمیانگین موزون قیمتهای تسویه در کلیه
سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه مورد نظر
 :Cپانصد هزار ریال
		
حداقل وجه تضمین  60درصد وجه تضمین اولیه

13

حداکثر حجم
هرسفارش

حداکثر تا  10قرارداد

14

واحد قیمت

ریال برای هر سکه
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15

کارمزد معامالت

16

کارمزد تسویه و
تحویل

17

ساعات معامله

18

19

20

21

نماد کاال

 10/000ریال بورس و  10/000ریال کارگزار و
 4000ریال سازمان بورس و اوراق بهادار از بابت
معامله هر قرارداد
 50/000ریال بابت هر قرارداد

از شنبه تا چهار شنبه ،ساعت  10الی  18و روزهای
پنجشنبه ساعت  11الی 13

 MM( GCMMYYعالم��ت اختص��اری ماه
قرارداد و  YYسال میباشد)

اشخاص حقیقی 100 :قرارداد،
سقف مجاز
اشخاص حقوقی :معادل اشخاص حقیقی و قابل
موقعیتهای
افزایش تا  % 10سرمايه ثبتي شركت و محدود
معامالتی باز
به  % 20موقعيتهاي تعهدي باز در بازار
		
مهلت ارایه گواهی  2روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا 30
آمادگی تحویل
دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی

جریمهها

الف) حسب مواد  41و  42از دستورالعمل
اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم ارائه گواهی
آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت
تعهدی باز خرید و فروش بمیزان یک درصد
ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان
روز معامالتی قرارداد آتی میباشد.
ب) جریمه عدم ارائه رسید انبار از طرف
مشتریان فروشنده یک درصد ارزش قرارداد
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بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی
است که به نفع خریدار کسر میگردد .همچنین
در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از
قیمت تسویه آخرین روز معامالتی بیشتر باشد
تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری خریدار از
فروشنده اخذ میگردد.

جریمهها

ج) جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر
اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی
از طرف مشتریان خریدار ،یک درصد ارزش
قرارداد میباشد که به نفع فروشنده از حساب
مشتری خریدار کسر می گردد و چنانچه قیمت
بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین
روز معامالتی کمتر باشد تفاوت این دو نرخ به
نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ میگردد.
د) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل
هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول
کننده دریافت خواهد شد.

22

سایر شرایط

مبنای تحویل کاال ،سکه ضرب آخرین سال
میباشد .امکان تحویل کاال برای سکههای
ضرب شده سایر سالها به غیر از سکه ضرب
آخرین سال ،براساس پرمیوم تعیین شده توسط
بورس وجود دارد .مجموع موقعیتهای معامالتی
باز کل بازار برای این قرارداد حداکثر به میزان
مجموع سکههای طالی تمام بهار آزادی طرح
امام خمینی (ره) ضرب شده میباشد.
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