
 

 

                       

 ابزارهای کمک به معامله کاال؛ بورس مشتقه بازار

 مالی نوین

ای از ترین ابزارهای بازاهای مالی، مشتقات هستند. ابزارهای مشتقه، مجموعهیکی از مهم

اند. یعنی وجود این های دیگری گرفته شدها قراردادها هستند که خودشان از داراییاوراق ی

ی مشخصی بستگی دارد. بازار مشتقه در حقیقت های پایهقراردادها به وجود کاالها یا دارایی

های قیمتی ی این ابزار که با هدف کاهش ریسک ناشی از نوسانبستری است برای ارائه

دهد که بازار مشتقه بورس کاال در این مقاله توضیح می اخبار بورس .ایجاد شده است

توان معامالت مشتقه مبتنی بر کاال یا چیست و قراردادهای این بازار کدام است و چطور می

 .سهام را در این بازار انجام داد
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 بازار مشتقه چیست؟
اگر بخواهیم بازار مشتقه را به طور کلی توضیح دهیم باید بگوییم این بازار محیطی است برای 

ی اول پوشش ریسک است و از همین ی ابزارهای نوین. هدف از ایجاد بازار مشتقه در درجهارائه
های خودشان را از مخاطرات احتمالی توانند داراییارند میهایی در این باره درو افرادی که نگرانی

 .کاال بورس در امان نگه دارند. بازار مشتقه هم در بورس اوراق بهادار جایگاه مهمی دارد و هم در
 :اند ازبورس کاال چند زیرمجموعه دارد که عبارت

 فیزیکی بازار 
 فرعی بازار 
 مالی بازار 
 بازار مشتقه 
 بازار امالک و مستغالت 
 بازار مناقصه 

های دیگری دارند که هدف بحث ما نیستند. تمرکزمان را در بندیهر کدام از این بازارها خود دسته 
بیشتر با این محیط آشنا  گذاریم تااین مقاله روی بازار مشتقه بورس کاال و قراردادهای آن می

 .است معامله اختیار و آتی قرارداد یی فعالیت این بازار در دو زمینهترین حیطهبشویم. مهم
به کار گیری ابزارهای معامالتی جدیدی که نیازهای بازار را در نظر گرفته است منجر به ایجاد بازار 

دهد به سبکی متفاوت معامله کنند. بازار گذاران اجازه میمشتقه شده است. این بازار به سرمایه
هایی که کنند. داراییهای پایه عمل میگره خورده است که بر مبنای دارایی مشتقه ابزار مشتقه با

شوند. مثال ممکن است قراردادی روی محصوالت کشاورزی بسته ها منتشر میقراردادها روی آن
 .های نفتیشود یا روی فلزات و فرآورده

آتی بورس کاالی ایران روی سکه و زعفران منعقد شد. به بیان دیگر دارایی پایه در این  اولین قرارداد
قراردادها سکه و زعفران بود. اما اکنون محصوالت دیگری مثل پسته یا زیره هم در این بازار معامله 

هم  شوند. مشخص است که با توجه به گسترده بودن کاالهای پایه در این بازار، افراد مختلفیمی
کنند. این مسئله یکی از دالیل استقبال در این محیط فعالیت دارند و از این امکانات استفاده می

 .رودمردم از معامالت مشتقه مبتنی بر کاال به شمار می
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 مزایای بازار مشتقه بورس کاال
یست. بورس اگر کسی بخواهد در بازار مشتقه بورس کاال فعالیت کند باید بداند که مزیت این بازار چ

توانیم به این چند مورد ها میگیرد که از میان آنگذاران در نظر میکاال مزایای زیادی برای سرمایه
 :اشاره کنیم که بیش از سایر موارد اهمیت دارند

 ریسک پوشش 
 گذاریی سرمایههاتسهیل روش 
 مالی اهرم وجود 
 دوطرفه بازار مندی از مزایایبهره 
 خرید و فروش استقراضی دارایی 
 هدایت منابع مالی به یک محیط سالم و امن 
 تامین نقدینگی 
 یا دارایی سهام نقدشوندگی سرعت و قدرت بیشتر در 
 پایاپای اتاق انجام معامالت در حضور عامل معتبری به نام 

 نواع قراردادهای بازار مشتقه بورس کاالا
و در منوی بازار مشتقه دو قرارداد  https://www.ime.co.ir/  در سایت بورس کاال به آدرس

 :اند ازخورند که عبارتین بستر به چشم میفعال در ا
 قرارداد آتی 
 قرارداد اختیار معامله 

های مالی منعقد شوند و هم روی توانند هم روی داراییاین را بدانید که ابزارهای مشتقه می
های مالی، نرخ ارزش یا بهره و سهام توان ابزار مشتقه را روی شاخصهای کاالیی. مثال میدارایی
های کاالیی توانند به عنوان داراییکرد. در سمت دیگر محصوالتی مثل طال یا زعفران هم میمنعقد 

 .ابزار مشتقه در نظر گرفته شوند

 قرارداد آتی
ی یک کاال در تاریخی طرفین نسبت به معامله Futures Contracts در قراردادهای آتی یا همان
ب قراردادی کامال رسمی و مطابق با قواعد و شوند. این تعهد در قالمشخص در آینده متعهد می
شود و شود. هر گونه تخطی از مفاد این قرارداد تخلف محسوب میقوانین مشخص منعقد می

 .شان عمل کنندشود طرفین به تعهداتهمین مسئله باعث می
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ه ی وجودی چنین قراردادهایی این است که خریدار از افزایش قیمت کاال در روزهای آیندفلسفه

ترسد که قیمت کاالیش پایین بیاید یا حتی ثابت نگران است. فروشنده هم در سمت مقابل می
هایی اندازد. هر یک از طرفین با توجه به چنین دغدغهاش را به خطر میبماند که این امر سودآوری

 .کننداقدام به انعقاد این قراردادها می

نوسان شدید قیمت کاال در روزهای آینده است.  مزیت بزرگ این قراردادها پوشش ریسک در برابر
شود. البته طرفین این نکته را هم بدانید که مبلغ کاالی مورد معامله تا موقع تحویل تسویه نمی

شان باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای به قرارداد برای نشان دادن حسن نیت
فین تخلفی مرتکب شد، طرف مقابل خیالش از بابت قرارداد عنوان امانت بسپارند تا اگر یکی از طر

 .راحت باشد

توانید در بورس اوراق بهادار و روی سهام هم این قرارداد آتی فقط با بورس کاال ارتباط ندارد و می
تواند سهم باشد. مشتری در این مواقع درصد کمی از مبلغ قرارداد را منعقد کنید. یعنی کاالی پایه می

 .شودپردازد و با طرف دیگر وارد معامله میمی کارگزاری موردنظرش را بهکاالی 

 معامله اختیارقرارداد 

از جمله ابزارهای مشتقه است که در بازار مشتقه بورس  Option اختیار معامالتی یا همان قرارداد
شود. اختیار معامله در دو نوع قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش وجود دارد. فروشنده ئه میکاال ارا

تواند این اختیار را به خریدار بفروشد و در ازای آن مبلغی دریافت کند. خریدار هم با خرید این می
 .تواند کاال یا سهام را ظرف مدت معینی بخرد یا بفروشدامتیاز، می

 اختیار خرید

تواند مقدار معینی از یک دارایی را در زمانی معلوم در آینده و با خریدار قراردادهای اختیار خرید می
شود خریداری کند. فرض کنید یک قرارداد اختیار خرید داریم که دارایی قیمتی که از قبل مشخص می

 .ظر بگیریدهزار ناموت در ن ۸۷۰اش سکه است. قیمت هر سکه را در آذرماه برابر با پایه

 

 

 

 

تواند کند. چرا که میمی ها سوددر قرارداد اختیار خرید، خریدار از باال رفتن قیمت
دارایی را با قیمتی کمتر از قیمت بازار بخرد. اما در قرارداد اختیار فروش باال رفتن 

ها سودی برای خریدار قرارداد نخواهد داشت. زمانی که قیمت دارایی از قیمت قیمت
باالتر  اش را در قیمتیتواند داراییسررسید کمتر باشد، خریدار قرارداد اختیار فروش می

 .از قیمت بازار بفروشد
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طور فرض کنید که فردی با این تصور که سکه قرار است تا پایان سال گران شود، این قرارداد حاال این

کند. هدف او از این کار این هزار ناموت خریداری می ۵۰را با سررسید اسفند همان سال و به قیمت 
د. اگر در اسفند همان سال، قیمت سکه تر از قیمت بازار بخراست که بتواند سکه را در آن زمان ارزان

تواند از اختیار خریدش استفاده کند و سکه را به همان قیمت تر شود، فرد میهزار ناموت گران ۸۷۰از 
هزار تومانی که برای خرید قرارداد پرداخته بود باید  ۵۰هزار ناموت بخرد و سود کند. البته مبلغ  ۸۷۰

 .از سودش کم شود

افتد؟ مسلما در این شرایط خریدار هزار ناموت شد چه اتفاقی می ۸۷۰ه کمتر از حاال اگر قیمت سک
تر تهیه تواند سکه را در بازار با قیمتی پایینکند. چون به راحتی میاز اختیار خریدش استفاده نمی

هزار ناموت( برای خرید این قرارداد پرداخته است  ۵۰کند. در این حالت فقط مبلغی جزئی )همان 
 .ضرر بزرگی متوجه او نخواهد شدو 

 اختیار فروش

نوع دیگری از قرارداد اختیار معامله در بازار مشتقه بورس کاال یا سهام، قرارداد اختیار فروش است. 
ی تواند کاالیی را در تاریخی معین با قیمتی مشخص به فروشندهدر این حالت خریدار این قرارداد می

اگر خریدار اختیار فروش بخواهد قرارداد را اعمال کند، فروشنده ملزم قرارداد بفروشد. در این حالت 
 .به انجام تعهدات است و باید کاال یا سهام مورد معامله را از خریدار بخرد

 
 
 
 
 

دوباره مثالی را که در بخش قبلی توضیح دادیم به یاد بیاورید. فرد قرارداد اختیار فروش را با قیمت 
فروشد. این یعنی این که خریدار قرارداد اختیار رسید اسفندماه به خریدار میهزار ناموت در سر ۸۷۰

ی قرارداد هزار ناموت به فروشنده ۸۷۰هایش را به قیمت فروش حق دارد در تاریخ سررسید، سکه
 .ها را حتما از او بخردبفروشد که اگر این کار را بکند، فروشنده هم باید آن

هزار ناموت باشد. خریدار قرارداد  ۸۷۰تر از رسید، قیمت سکه پایینحاال فرض کنید در تاریخ سر
ها را با قیمتی باالتر از قیمت بازار بفروشد و سود کند. تواند در این شرایط، سکهاختیار فروش می

 .کندمشخص است که طرف دیگر قرارداد از این معامله زیان می

در قرارداد اختیار معامله )چه اختیار خرید و چه اختیار فروش( این خریدار است که در 
کند. در صورت اعمال گیری میمورد اجرای قرارداد و خرید یا فروش دارایی تصمیم

 .قرارداد، فروشنده ملزم به انجام تعهداتی است که در قرارداد قید شده است
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هزار ناموت شود، خریدار اصال قراردادش را اجرا  ۸۷۰اگر هم در تاریخ سررسید، قیمت سکه باالتر از 

هایش را در بازار به قیمتی باالتر از قیمت قرارداد بفروشد. در این حالت تواند سکهکند. چون مینمی
کند و این هزار تومانی که برای خرید اختیار فروش پرداخته است ضرر می ۳۰ی فقط به اندازه

 .سود کرده است فروشنده است که از این معامله

 محاسبه قیمت پایانی

برای محاسبه قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. اگر 
قرارداد اختیار معامله در یک روز اجرا و معامله شود، قیمت پایانی قرارداد برابر است با میانگین 

ز. اما اگر قراردادی در آن روز معامله نشود، قیمت پایانی وزنی قیمت معامالت انجام شده در آن رو
شود. البته این مسئله قرارداد اختیار معامله در روز کاری قبلی به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می

فقط برای حداکثر دو روز متوالی کاری ادامه دارد. یعنی اگر نماد بیشتر از این زمان معامله نشود، 
ماه آن نماد و یا به صورت یانی را بر اساس قیمت پایانی قراردادهای زیرگروه همبورس قیمت پا

 .کندتئوری محاسبه می

 تسویه معامالت

شود. در بازار مشتقه بورس کاال در ایران، تسویه قراردادهای اختیار معامله در تاریخ سررسید انجام می
ردادهای اختیار معامله از حساب خریدار ی معامالتی، ارزش قرابه این ترتیب که در پایان جلسه

شود. ارزش قرارداد هم از طریق ضرب قیمت اختیار معامالتی کسر و به حساب فروشنده واریز می
شود. کارمزدهای معامالتی هم از حساب خریدار و فروشنده کم قرارداد در حجم آن محاسبه می

های بعدی کارمزد قراردادهای د. در بخششوشود و به حساب بورس، سازمان و کارگزار واریز میمی
 .کنیمخرید و فروش بازار مشتقه را با هم بررسی می

 تحویل کاال

برای اینکه در مورد تحویل کاال در قراردادهای اختیار معامله در بازار مشتقه بورس کاال صحبت کنیم 
مریکایی نام دارند. در باید اول با دو سبک این قراردادها آشنا شویم. این دو سبک، اروپایی و آ

شود. یعنی خریدار قراردادهای اختیار معامله اروپایی، اعمال قرارداد تنها در زمان سررسید انجام می
قبل از زمان سررسید مجاز به استفاده از اختیار معامله نیست. در سبک آمریکایی شرایط متفاوت 

 .رارداد را اعمال کندتواند در هر تاریخی قبل از سررسید هم قاست و خریدار می

شود. یعنی ی اروپایی انجام میدر بازار مشتقه بورس کاالی ایران، قرارداد اختیار معامله به شیوه
تواند از اختیارش استفاده کند. وقتی بورس درخواست اعمال خریدار فقط در زمان سررسید می
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ی ی معامالت تمام شد و زمان ارائهشود. وقتکند، فرایند تخصیص کاال شروع میقرارداد را دریافت می

هایی را که در سمت مقابل شود و فروشندهدرخواست اعمال هم به پایان رسید، بورس وارد عمل می
ها هم باید دارایی پایه را به همان کند. فروشندهاند مشخص میشان را ارائه کردهدرخواست اعمال

حویل بدهند. در چنین شرایطی دو حالت پیش میزانی که در قرارداد مشخص شده است به خریدار ت
 :آیدمی

 دهند. در کنند و یا خود دارایی را یا رسید انبار آن را تحویل میها به تعهدشان عمل میفروشنده
شود و سمت مقابل اگر خریداران ارزش قرارداد را به همراه کارمزدها نپردازند، قرارداد باطل می

 .شودای انجام نمیهیچ معامله
 شان عمل نکنند و در واقع در ها به تعهداتدر حالت دیگر ممکن است اصال بعضی از فروشنده

 .انجام این کار نکول کنند و قرارداد به صورت نقدی تسویه شود
 نکول فروشندگان

 :کنند، سه حالت محتمل پیش رو داریم که به این ترتیب استدر مواقعی که فروشندگان نکول می

 کنند نقدی تسویه خواهند می که خریدارانی با اندکرده نکول که فروشندگانی دتعدا بودن برابر: 
ها را به سادگی مقابل هم قرار داد. توان این خریداران و فروشندهدر این حالت به راحتی می

التفاوت قیمت نقد دارایی پایه و قیمت فروشنده باید درصدی از ارزش قرارداد را به همراه مابه
 .خریدار بپردازد تا تسویه نقدی انجام شوداعمال به 

 تسویه درخواست که خریدارانی با مقایسه در اندکرده نکول که فروشندگانی تعداد بودن بیشتر 
خواهند کاال اند، مقابل خریدارانی که میدر این حالت آن فروشندگانی که نکول نکرده :دارند نقدی

گیرند. فروشندگان نکول کرده هم از فروشنده تحویل میگیرند و کاال را را تحویل بگیرند قرار می
 .شودی نقدی مثل حالت قبلی انجام میگیرند و تسویهمقابل سایر خریداران قرار می

 نقدی تسویه به تمایل که خریدارانی با مقایسه در اندکرده نکول که فروشندگانی تعداد بودن کمتر 
گیرند که به دنبال اند در برابر خریدارانی قرار میردهدر این حالت فروشندگانی که نکول ک :دارند

تسویه نقدی هستند و قصد دریافت کاال را ندارند. با انجام این کار، چند خریدار باقی خواهند 
خواهند کاال را تحویل بدهند. خواهند تسویه نقدی شوند ولی فروشندگان فقط میماند که می

دهد تا با پرداخت ارزش قرارداد و کارمزدهای ده فرصت میماناتاق پایاپای به خریداران باقی
گیرد. مربوطه، وارد فرایند تحویل کاال بشوند. اگر کسی این کار را انجام داد که کاال را تحویل می

کنند. شوند و نه کاالیی دریافت میمانده نه تسویه نقدی میدر غیر این صورت خریداران باقی
 .شودای انجام نمید و معاملهشویعنی قراردادها لغو می
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 مشخصات قراردادهای بازار مشتقه بورس کاال
توانید در یک قرارداد مشتقه در بازار بورس کاال چه اطالعاتی را در بر دارد؟ جواب این سوال را می

 :خطوط بعدی بخوانید. مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد

 شود و ارزش آن را ورد معامله که قرارداد روی آن نوشته مییعنی همان کاالی م :پایه دارایی
 .تواند دارایی پایه باشدکند. مثال زیره، سکه یا زعفران میمشخص می

 گیردعالمتی اختصاری است که مشخصات قرارداد را در بر می :معامالتی نماد. 
 گرم باشد ۱۰۰تواند ی قرارداد میمثال اگر قرارداد زعفران باشد، اندازه :قرارداد یاندازه. 
 آیدی قرارداد آتی در قیمت قرارداد به دست میاز ضرب اندازه که :معامله ارزش. 
 های کاالی مورد معامله در زمان تحویلشامل ویژگی :تحویل استاندارد. 
 قرارداد ماه 
 ییر قیمت روزانهدرصد مجاز تغ :روزانه قیمت نوسان حد 
 شامل اولین و آخرین روز معامالتی :معامالت دوره 
 تحویل یدوره و محل 
 سفارش قیمت تغییر حداقل 
 همان مبلغی که به صورت درصدی از ارزش قرارداد نزد اتاق پایاپای و به  :اولیه تضمین وجه

 .سپاریدعنوان حسن تعهد به امانت می
 ن اولیه استدرصدی از وجه تضمی :تضمین وجه حداقل. 
 سفارش هر حجم حداکثر 
 قیمت واحد 
 تحویل پرداخت پیش 
 کارمزدها 
 تحویل تاریخ 
 معامالت و باز تعهدی هایموقعیت مجاز سقف 
 هاجریمه 
 تحویل آمادگی گواهی ارائه مهلت 
 روزانه تسویه قیمت محاسبه مبنای معامالت حجم 
 ایلحظه و نهایی تسویه قیمت محاسبه نحوه 
 شرایط سایر 
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افت کد معامالتی بازار مشتقه و معامله در این دری
 بازار

برای انجام معامله در بازار مشتقه بورس کاالی ایران، اول از همه باید کد معامالتی این بازار را 
دریافت کنید. برای این کار باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که مجوز معامالتی قراردادهای مشتقه 

توانند با یک کارگزاری کار کنند و اگر بخواهند به سراغ کارگزاری دیگری بروند، را دارد. افراد تنها می
باید فرم انتقال کد معامالتی را پر کنند و به کارگزار فعلی تحویل بدهند. دقت کنید که برای دریافت 

 ۱۸چنین الزم است متقاضی حداقل داشت. هم بورسی کد کد معامالتی بازار مشتقه بورس کاال باید
 .سال سن داشته باشد و حداقل مدرک دیپلم داشته باشد

 مراحل دریافت کد معامالتی مشتقه
 مراجعه به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر 
 اصل و تصویر مدارک مورد نیاز تکمیل فرم های مربوطه و ارائه 
 بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهور نمودن به مهر برابر با اصل توسط کارگزار 
  و کسب نمره قبولی” احراز صالحیت متقاضیان دریافت کد معامالتی مشتقه“شرکت در آزمون 
 ی توسط ارسال کلیه اطالعات مشتری بر اساس ضوابط به بورس کاال به صورت فیزیکی و سیستم

 کارگزار
 بررسی تکمیل بودن مدارک توسط بورس کاال 
 های قانونیتایید هویت اشخاص حقیقی/حقوقی/عمومی با استفاده از سامانه 
 بررسی تکراری نبودن شخصیت در بورس کاال، صدور کد مشتری به صورت غیرعملیاتی 
 های بانکی معرفی شدهبررسی و تایید حساب 
 فعال سازی کد مشتری 
  کد توسط کارگزار به مشتریابالغ 

دریافت مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط قراردادهای 
 مشتقه

  درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معامالت “مراجعه مشتری به کارگزار و تکمیل فرم
 ”برخط

 ارائه مدارک هویتی 
 رونوشت آخرین مدرک تحصیلی 
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 معامالت برخط کارگزاری جهت ارزیابی  انجام مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی توسط مدیریت

 ای مشتریصالحیت حرفه
  عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

 بین شرکت کارگزاری و مشتری
  صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معامالت برخط قراردادهای مشتقه توسط

 ارگزار برای مشتریک

 فرآیند اجرایی صدور کد برای مشتریان خارجی
 مراجعه مشتری یا نماینده وی به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر 
 تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اصل و تصویر مدارک مورد نیاز توسط مشتری 
 اصل توسط کارگزار بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهور نمودن به مهر برابر با 
 ارسال کلیه اطالعات مشتری بر اساس ضوابط به بورس کاال بصورت فیزیکی و سیستمی 
  بررسی تکمیل بودن مدارک و رویت اصل مجوز فعالیت ممهور به مهر تاییدیه سفارت ایران در

 کشور مشتری توسط بورس کاال
  ارائه شده توسط بورس کاالاخذ شناسه فراگیر اشخاص خارجی برای مشتری بر اساس اطالعات 
 صدور کد مشتری توسط بورس و ابالغ کد توسط کارگزار به مشتری 

 کارمزدهای بازار مشتقه بورس کاال
کارمزدهای معامالتی در بازار مشتقه بورس کاال شامل قراردادهای اختیار معامالتی و آتی هستند که 

 .شونددر دو بخش خرید و فروش و تسویه و تحویل بررسی می

 کارمزد خرید و فروش اختیار معامله

 کاال نام
 کارگزار
 خریدار

 کارگزار
 فروشنده

 سهم
 کاال بورس

 خریدار از

 بورس سهم
 از کاال

 فروشنده

 نظارت حق
 برای سازمان

 خریدار

 نظارت حق
 برای سازمان

 فروشنده

 جمع
 کارمزد
 خریدار

 جمع
 کارمزد

 فروشنده
 ۰.۰۰۱۳۶ ۰.۰۰۱۳۶ ۰.۰۰۰۱۶ ۰.۰۰۰۱۶ ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۸ ۰.۰۰۰۸ سکه طال
 ۰.۰۰۱۲ ۰.۰۰۱۲ – – ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۸ ۰.۰۰۰۸ زعفران
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 کارمزد تسویه و تحویل اختیار معامله
 تحویل و تسویه کارمزد نهاد نام

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه ۰.۰۰۰۴ کارگزار
 ت تسویهارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیم ۰.۰۰۱ بورس کاال

 – حق نظارت سازمان
 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه ۰.۰۰۱۴ جمع

 

 کارمزد خرید و فروش معامالت آتی
 کارگزار کاال نام

 خریدار
 کارگزار

 فروشنده
 سهم
 بورس

 از کاال
 خریدار

 سهم
 بورس

 از کاال
 فروشنده

 حق
 نظارت
 سازمان
 برای

 خریدار

 حق
 نظارت
 سازمان
 برای

 هفروشند

 جمع
 کارمزد
 خریدار

 جمع
 کارمزد

 فروشنده

 ۰.۰۰۰۶۸ ۰.۰۰۰۶۸ ۰.۰۰۰۰۸ ۰.۰۰۰۰۸ ۰.۰۰۰۲ ۰.۰۰۰۲ ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۴ زعفران نگین
پسته، نقره، صندوق 
طالی لوتوس، مس 

 کاتد

۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۲ ۰.۰۰۰۲ – – ۰.۰۰۰۶ ۰.۰۰۰۶ 

 کارمزد تسویه و تحویل معامالت آتی
 حویلت و تسویه کارمزد نهاد نام

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه ۰.۰۰۰۴ کارگزار
 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه ۰.۰۰۱ بورس کاال

 – حق نظارت سازمان
 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه ۰.۰۰۱۴ جمع

 لیست دارایی های پایه قرارداد اختیار معامله و آتی
اهیم ببینیم انواع دارایی پایه در قرارداد اختیار معامله و آتی بازار مشتقه بورس خودر این بخش می

 .کنند این اطالعات را به دست بیاوریدچیست. جداول زیر به شما کمک میکاال 

 

 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 مالی نوین ابزارهای کمک به معامله کاال؛ بورس مشتقه بازار 11

 

 لیست قراردادهای آتی بورس کاال

 نماد پایه دارایی
 معامالتی

 روز اولین
 ساعت قرارداد اندازه معامالتی

 تحویل آمادگی مهلت معامله

 جریمه
 در نکول

 فرآیند
 تحویل

سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح 
 امام خمینی )ره(

GC ۸۷/۰۹/۰۵ ۱۰ عدد – – – 

ای رشتهزعفران 
بریده ممتاز 

 )نگین(
SAF ۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰۰ گرم 

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
عامالتی آخرین جلسه م

 روز معامالتی

ارزش  ۱٪
 قرارداد

ی ارشتهزعفران 
درجه یک )پوشال 

 معمولی(
OSF ۹۷/۰۸/۱۵ ۱۰۰ گرم 

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۱٪
 قرارداد

 کیلوگرم CS ۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰۰ زیره سبز

شنبه تا 
جشنبه: پن

۱۰ 
 ۱۵ الی 

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۱٪
 قرارداد

 کیلوگرم PS ۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰۰ پسته

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۱٪
 قرارداد

 گرم SIL ۹۹/۱۲/۱۲ ۱۰۰ نقره

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

آخرین 
روز 

معامالتی 
 ۱۳الی  ۱۰

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۰.۱٪
 قرارداد

صندوق طالی 
واحد  ETC ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۰۰۰ لوتوس

 گذاریسرمایه

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

از اتمام دقیقه پس  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۱٪
 قرارداد

 کیلوگرم COP ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۰۰ مس کاتد

شنبه تا 
پنجشنبه: 

۱۰ 
 ۱۵ الی 

دقیقه پس از اتمام  ۱۵تا 
جلسه معامالتی آخرین 

 روز معامالتی

ارزش  ۰.۱٪
 قرارداد
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 لیست دارایی های پایه قراردادهای اختیار معامله

 نماد پایه ییدارا
 معامالتی

 روز اولین
 معامالتی

 اندازه
 قرارداد

 ساعت
 معامله

 نوسان حد
 روزانه
 قیمت

 ارائه مهلت
 درخواست

 اعمال

 نکول جریمه
 فرآیند در

 تحویل

سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح 
 امام خمینی )ره(

GC ۹۵/۰۹/۲۴  یک
 سکه

شنبه تا 
پنجشنبه 

 ۱۰ساعت 
 ۱۵الی 

– 

دقیقه پس  ۱۵
یان از پا

آخرین جلسه 
 معامالتی

ارزش  ۰.۱٪
فعلی معامله 
)حجم ضربدر 
 قیمت نقدی(

ای رشتهزعفران 
بریده ممتاز 

 )نگین(
SF ۹۷/۱۲/۱۲ ۱۰۰ گرم 

شنبه تا 
پنجشنبه 

 ۱۰ساعت 
 ۱۵الی 

– 

دقیقه پس  ۱۵
از پایان 

آخرین جلسه 
 معامالتی

ارزش  ۰.۱٪
فعلی معامله 
)حجم ضربدر 
 قیمت نقدی(

پذیرش دارایی پایه در بازار مشتقه بورس کاال شرایط 
 چیست؟

شده در بورس کاالی ایران و یا کاالهای دارای بازار نقدی قوی دارایی پایه از بین محصوالت پذیرفته
شود. قرارداد آتی قابل معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی به تشخیص هیئت پذیرش انتخاب می

صات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش شود. مشخپذیرش شده تعیین می
 .خواهد رسید و پس از آن کاال در بازار مشتقه پذیرش خواهد شد

 جمع بندی
مندی مبادالت کاالیی ی خدماتی جدید در پی قانونبازار بورس کاال بستری نوین است که با ارائه

ت که با کمک قراردادهای آتی و اختیار معامله های بورس کاالساست. بازار مشتقه یکی از زیرمجموعه
ی خاصی بسته های پایهسعی در رسیدن به این هدف دارد. قراردادهای بازار مشتقه روی دارایی

توانند سهام یا توانند کاالهایی مثل زیره، زعفران، یا سکه باشند و یا میها میشوند. این داراییمی
در بازار مشتقه الزم است کد مربوط به این بازار را از  های مالی باشند. برای فعالیتشاخص
 .هایی که مجوز فعالیت در بازار مشتقه را دارند دریافت کنیدکارگزاری
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ کاال بورس مشتقه بازار

وین مالی ی یک دارایی مشخص و در قالب ابزارهای نبازاری است که در آن قراردادهایی بر پایه
 .شودمنعقد می

 است؟ کدام کاال بورس مشتقه بازار قراردادهای

 قراردادهای آتی و اختیار معامله

 چیست؟ آتی قرارداد

ی یک کاالی مشخص با مبلغی معلوم در تاریخی در قراردادی است که طی آن طرفین بر سر معامله
 .کنندشود با هم توافق میآینده که در قرارداد ذکر می

 چیست؟ معامله اختیار دادقرار

ی قرارداد بخرد به موجب این قرارداد خریدار این اختیار را دارد که در سررسید، دارایی را از فروشنده
 .یا به او بفروشد

 کرد؟ فعالیت مشتقه بازار در توانمی بورسی کد با آیا

 .عامالتی بازار مشتقه کنیدخیر. باید ابتدا کد بورسی دریافت کنید و پس از آن اقدام به دریافت کد م

 اند؟کدام مشتقه بازار کاالهای

 .زعفران، زیره، پسته، نقره، مس، سکه و صندوق طال
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