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جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه
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(راهبریبازارسرمایه)شورایعالیبورسواوراقبهادار

(ناظربازارسرمایه)سازمانبورسواوراقبهادار

بورسهایفعالدربازارسرمایه

بورسانرژیبورس کاالی ایرانبورساوراقبهادارتهرانفرابورسایران

.یردگمیقرارمعاملهموردسهامبرمبتنیمشتقهاوراقومالیابزارهایومرابحهصکوک،خزانه،اوراقمشارکت،اوراقسهام،شاملبهاداراوراقانواعایرانفرابورسوتهرانبهاداراوراقبورسدودر❑

.می شودانجامانرژیحامل هایوواسطه ایوپایهکاالیانواعمعاملهنیزایرانانرژیبورسوایرانکاالیبورسدر❑

.شدتاسیس1387سالدرایرانفرابورسو1346سالدرتهرانبهاداراوراقبورس❑

.شدتاسیسایرانکشاورزیکاالیبورسوتهرانفلزاتبورسکارگزارانسازمانهایادغامباو1386سالدرایرانکاالیبورس❑

عالیشورایسویازبرقمحوریتباانرژی،حاملکاالهایمعامالتجهتمنسجمبازاربهنیازدلیلبه1390ماهخرداددر(1387ماهخرداد)برقبورسو(1386ماهبهمنتاسیس)نفتبورسادغامباایرانانرژیبورس❑

.گردیدصادربهاداراوراقوبورس



بورس کاالی ایران در گذر زمان
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ساختار کلی بازارهای بورس کاالی ایران
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محصوالت معامله شده در بورس کاالی ایران
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بازارفیزیکی

محصوالتصنعتیومعدنی
اننهبنندی،روی،سرب،کنسانترهفلزاتگرانبها،کنسانترهمولیبدن،سننگآهنندفوالد،مس،آلومینیوم،سنگآهن،

...کنسانترهسنگآهن،گندلهوآهناسفنجیو

محصوالتکشاورزی
دس،،مرغمنجمد،زعفران،برنج،پسنته،عن(...آفتابگردانوسویا،کلزا،)جو،ذرت،گندم،شکر،روغنخام،کنجالهها

...مرغ،جوجهیکروزه،پنبهوزیره،خرما،کشمش،چای،تخممرغ،

محصوالتپتروشیمی
...تیکومنواتیلگالیکول،اسیداسسودکاستیک،استایرن،اوره،بنزن،دیاتیلهگزانول،ارتوزایلن،:شیمیایی
...پروپیلن،پلیاستایرنو،پلیاتیلنسبکوسنگین،پلیوینیلکلراید،پلیاتیلنترفتاالت،پلیپلیپروپیلن:پلیمری

وکیومباتوم،گوگرد،لوبکات،سالپسواکس،عایقرطوبتیودودهروغن،قیر،محصوالتفرآوردههاینفتی

بازارفرعیبازارفرعی
ی،خوراک،فوالد،ضایعات،پلیمر،شیمیایی،روی،معدنی،سولفات،آهک،صنعت:انواعمحصوالتتکمحمولهایازقبیل

مس،جوجهیکروزهتخمگذار،تلیسهآبستن،خوراکداموطیور
...واحدهایمسکونی،تجاری،اداریوانواعزمینهایمسکونی،زراعیو:غیرمنقولاموال

بازارمشتقه
زعفراننگینوپوشال،زیرهسبز،پسته،نقره،صندوقطالقراردادهایآتی

سکهطال،زعفراننگینقراردادهایاختیارمعامله

بازارمالی
سلفموازیاستاندارد

رآهن،گندم،پیویسی،تیاوره،سیمان،فوالد،پلیاتیلنسنگین،سنگآهن،کنسانترهسنگآهن،مرغمنجمد،گندم،
...،خودرویسراتوو(فوالد)پلیاستایرن،شمشفوالد،کالفگرمنوردیده

سکهطال،زعفراننگینوپوشال،پسته،زیرهسبز،کشمش،خرما،برنج،ذرت،جوگواهیسپردهکاالیی
سکهطال،کاالیکشاورزیصندوقسرمایهگذاری



بازار معامالت کاالی فیزیکی
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مزایای قانونی انجام معامله از طریق بورس کاالی ایران

برخورداردرآمدبرمالیاتمعافیتدرصد10ازقانونطبقایرانکاالیبورسطریقازکاالفروش❑

.است

وهمناقصمقرراتوتشریفاتاجرایازقانونطبقایرانکاالیبورسطریقازکاالفروشوخرید❑

.میباشدمعافمزایده

.میباشندمعافدولتیقیمت گذاریشمولازقانونطبقبورسدرشدهمعاملهکاالهای❑
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معرفی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران
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بازار 
فیزیکی

معامالت 
نقدی 

معامالت 
نسیه 

معامالت 
سلف

کشف 
(ناورش)شدهتعیینفرمولبراساسمعاملهقیمتتعیینوسررسیدچندیایکدرآیندهدرکاالتحویلپریمیوم

معاملهانجامازپسکاالتحویلووجهپرداخت

معاملهانجامازپسکاالتحویلوآیندهدرمشخصسررسیددروجهپرداخت

آیندهدرمشخصیسررسیددرکاالتحویلومعاملهانجامازپسوجهپرداخت



فرآیندهای انجام معامالت کاالها در بازار فیزیکی
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تسویهو-4
تحویل

پرداختوجهتوسط•
خریداران

دهتحویلکاالتوسطفروشن•

عرضهو-3
معامله

برگزاریحراجورقابت•
متقاضیانخرید

نهاییشدنخریدارانوثبت•
معامله

فرآیندهای-2
پیشازعرضه

تکمیلوارسالفرمسفارش•
دهفروشکاالتوسطعرضهکنن

دثبتسفارشمتقاضیانخری•
برایشرکتدرحراج

پذیرش-1

درخواستعرضهکنندهجهت•
عرضهکاالیموردنظر

االبررسیوتأییدامکانعرضهک•
دربورس



فرآیند پذیرش در بازار فیزیکی

میتهکیاپذیرشهیأتتوسطعرضه کنندهوکاالاستالزمفیزیکیبازاردرکاالعرضهبرای❑

.شوندپذیرفتهعرضه

واسترسبوومتقاضیاصلیرابطکهسرمایهایتأمینشرکتیاکارگزاریشرکت:پذیرشمشاور❑

.میدهدامانجمتقاضیطرفازنمایندگیبهراپذیرشفراینددرمتقاضیوظایفازبخشییاتمام

میتواندعددمتدفعاتبهکنندهعرضهومیشودپذیرشباریککاالوعرضهکنندهفیزیکیبازاردر❑

.نیستمجددپذیرشنیازمندعرضهبارهربرایونمایدعرضهراکاال

خودخبمنتکارگزاربهبورسمعامالتیکداخذجهتباریکتنهامیبایستکاالخریدمتقاضیان❑

.کندارائهرانیازموردشناساییمدارکومراجعه

14بورس کاالی ایران
http://www.ime.co.ir/Licenses.html:لیستکارگزارانومجوزهایآنهارامیتوانیداینجامشاهدهکنید

http://www.ime.co.ir/Licenses.html


برای معامله در بازار فیزیکیمشتریفرآیند پذیرش 
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اصل فرم درخواست کد حقیقی ایرانی؛-1

ورت صفحه توضییحات در صی)کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه -2

؛(لزوم

ثبت نام در سامانه امور مالیاتی به عنوان مودی مالیاتی؛-3

.سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته-4

یمشتریان حقیقی ایرانمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقوقی ایرانی؛-1

یات کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و تمام اعضاء ه-2

؛(صفحه توضیحات در صورت لزوم)مدیره 

اساسنامه؛-3

روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغیییرات اعضیاء هییات میدیره و سیایر -4

؛...(تغییر نام و )روزنامه های رسمی مهم 

در صیورت عیدم شیمول ) صورت های مالی حسابرسی شده آخرین دوره -5

؛(برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی

پروانه بهره برداری و سایر مجوزهای فعالیت معتبر؛-6

سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته؛-7

یمشتریان حقوقی ایرانمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقیقی خارجی؛-1

کپی برابر اصل شده گذرنامه معتبر متقاضی؛-2

یدییه مجوز فعالیت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور بیه مهیر تا -3

کنسولگری ایران در آن کشور یا مجوز فعالیت در ایران؛

.مدارک مثبت مالی به تشخیص بورس-4

مشتریان حقیقی خارجیمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقوقی خارجی؛-1

کیارت)کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضای هیات میدیره -2

؛(ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر

هیر مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسیی ممهیور بیه م-3

تا یدیه کنسولگری ایران در آن کشور؛

ص بیه تشیخی( صورت مالی حسابرسی شده یا مدرک مشابه) مدارک مثبت مالی -4

.بورس

مشتریان حقوقی خارجیمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

:لینک دسترسی به مدارک مورد نیازجهت درخواست کد
https://www.ime.co.ir/CustomerAcceptance.html

https://www.ime.co.ir/CustomerAcceptance.html


فرآیند برگزاری حراج

تسویهنهاییتوسطخریدارانوتحویلکاالتوسطفروشنده

مشارکتفروشندهومتقاضیانخریدطبقدستورالعملها:برگزاریحراج

واریزپیشپرداختتوسطمتقاضیانخریدبهحسابوکالتیمعرفیشدهوارسالسفارشخریدبهکارگزار

انتشاراطالعیهعرضهدرصورتتأییداتاقپایاپای

تعیینمیزانونوعتضامینیکهبایدفروشندهفراهمکند،توسطاتاقپایاپای

تأییداطالعیهعرضهتوسطبورس،ارسالآنبهاتاقپایاپای

تکمیلوارسالفرماطالعیهعرضهتوسطکارگزارفروشنده
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:درهربارعرضهکاالفرآیندزیرطیخواهدشد❑



اطالعیه عرضه

ظهرروزقبل12راحداکثرتاساعت(فرماطالعیهعرضه)کارگزارعرضهکنندهمیبایستفرمسفارشتکمیلشدهتوسطعرضهکننده❑
.برایبورسکاالیایرانارسالکند(برگزاریحراج)ازعرضه
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مشخصاتکاالیقابل
عرضه

حجمکاالیقابل
عرضه

حداکثرافزایشمیزان
عرضهتوسطعرضه

کننده

نوعمعامله
درمعاملهسلفذکرسررسید

تحولکاالودرمعاملهنسیهذکر
شرایطپرداخت

قیمتپایه

تاریخعرضه
نامعرضهکنندهو

تولیدکننده
نوعتسویه

شاملنقدییااعتباری

زمانبندیومکان
تحویل

نوعبستهبندی

http://www.ime.co.ir/arze.html:اطالعیهعرضههایمنتشرشدهدربورسکاالیایرانرامیتوانیداینجامشاهدهکنید

اطالعات مندرج در اطالعیه عرضه

http://www.ime.co.ir/arze.html


فرآیند حراج در بازار معامالت کاالی فیزیکی

پیش گشایش
(دوره زمانی سبز)

خریدوفروشوعدمانجاممعاملهامکانثبتسفارش
اعالمحجمونرخعرضهکاالازسویکارگزارفروشنده
ثبتحجمونرختقاضاازسویکارگزارانخریداران

.دقیمتتقاضانمیتواندبیشازقیمتفروشندهباش
کارگزارخریدارمیتواندحجمراکاهشدهدیاقیمنتراتنا

.سقفقیمتفروشندهافزایشدهد

حراج
(دوره زمانی زرد)

بنهایننمعننیکنهفقنط:عدمامکانورودیاحذفسنفارش
دکارگزارانیکهدرزمانسبزسنفارشخنودرادرسیسنتموار

.کردهاندحقپذیرشقیمتپایهرادارند
20امکانافزایشحجمعرضنهتوسنطکنارگزارفروشنندهدر

ثانیهاول

بنناالترازقیمننت)امکننانافننزایشنننرخازسننویخرینندار
(پیشنهادیفروشندهنمیتواندباشد

توانندکمتنرازنمنی)امکانکاهشننرخازسنویفروشننده
(باالترینقیمتپیشنهادیخریدارانباشد
ننرخقبلازپذیرفت)امکانکاهشحجمتقاضاتاپایاندوره

(فروشنده

رقابت
(دوره زمانی قرمز)

ودبیشنترشندرصورتیکهدرزمانزرد،حجمتقاضاازعرضه
.ایندورهآغازمیشود

ویازسنازقیمتفروشنده،واردکردنقیمتهایباالترامکان
کارگزارانخریدار

.قیمتهایپیشنهادیباالتردراولویتقرارمیگیرند

نننرخفروشننندهراکننهدرزمننانزردتنهنناسننفارشهایی
.پذیرفتهاند،میتوانندوارددورهرقابتشوند

.فروشندهدرایندورهزمانیکاریانجامنمیدهد
ارانسقفقیمت،حداکثرقیمتیکهکنارگزدرصورتوجود

.خریدارمیتوانندواردکنندبرابرباآناست

نظارت
(دوره زمانی آبی)

ناظرتأییدصحتوسقممعاملهوقطعیشدنمعامالتتوسط
راردرصورتبروزمشکل،معاملهدرحالنتتصنمیمگیریقن

.میگیرد

18بورس کاالی ایران

60Sec

نامحدود

60Sec

3-15m



خریداران نهایی

برسد،درصورتیکهتقاضاکمتریامساویعرضهباشدودورهزردحراجبهپایان❑
.کاالباهمانقیمتفروشندهبهخریدارانتعلقخواهدگرفت

(:ودمعامالتوارددورهزمانیقرمزش)درصورتیکهتقاضابیشترازعرضهباشد❑
دودرصورتیکهبرایکاالییمحدودیتنوسانقیمنتوجنودداشنتهباشن•

هکناالتقاضاهاییکهسقفقیمتراپذیرفتهاندبیشترازمینزانکنلعرضن
توزین «تسهیمبهنسنبت»باشد،کاالبینکارگزارانواجدشرایطبهروش

.میشود
درغیراینصورت،هنگامیکهزمانقرمنزتمنامشند،جندولیدرسنامانه•

ازآنمعامالتیایجادمیشودوسفارشاتابتدابااولویتنرخ،مرتبوپنس
باالترکاالبهاولویتهای.سفارشاتهمنرخبااولویتزمانیمرتبمیشوند

.تخصیصدادهخواهدشد

عرضهشندهبنهنسبتتقاضاازکلتقاضایثبتشدهمحاسبهشدهوبههماننسبتازکاالی:تسهیمبهنسبت❖

.فردتعلقخواهدگرفت

19بورس کاالی ایران



خرید از کاالی مازاد

ابنرایممکناستکاالییدربازارفیزیکیبورسکاالیایرانعرضهشودومیزانحجنمتقاضن❑
.آنکمترازحجمعرضهشدهباشدودرنتیجهتمامکاالبهفروشنرسد

االردراینصورتکاالواردسیستممازادعرضهشدهوکارگزارانخریدارمیتواننندپنسازتن❑
معامالتدردفاترخودوازطریقسیستم،کاالیمازادرابناهمنانننرخکشنفشندهبنرروی

.تابلویمعامالت،خریداریکنند

امکانحذفمازادعرضه،بعدازاتمامزمانمعامالتآنروزکاریتاقبلازشروعمعامالتروز❑
.کاریبعدبرایکارگزارفروشندهوجوددارد
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تسویه

اعتباریونقدی:(خریدارتوسطوجهپرداخت)معامالتتسویهروشهایانواع❑

فروشندهبهپایاپایاتاقحسابهایطریقازرا(معاملهکلارزش)معاملهثمنخریدارنقدیروشدر•

بهراهوجایرانکاالیبورسپایاپایاتاقوکردهواریزایرانکاالیبورسعملیاتیحساببهراوجهخریدار).میکندپرداخت

زدنوجهآزادسازینامهدریافتتاوجهفروشنده،توسطوجهنگهداریروشازاستفادهصورتدر.میکندواریزفروشندهحساب

(.میماندباقیبورس

عهدیتپایاپایاتاقومیپذیردرامعاملهثمنپرداختبرایخریدارتعهدشخصاًفروشندهاعتباریروشدر•

.نداردفروشندهمقابلدر

21بورس کاالی ایران http://www.ime.co.ir/offer-stat.html:مراجعهکنیدوبسایتجهتمشاهدهآمارمعامالتبازارفیزیکیبورسکاالیایرانبهاین

http://www.ime.co.ir/offer-stat.html


فرایند تسویه
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(خریداعالمیه)صورتحسابصدوروایجاد.2
طبقکاالخریداربهخریدارکارگزارتوسط
:فرمت

خریدارکارگزارهایسویازنهاییخریدارانتعیین.1

صورتاینغیردرباشدپرداختیخالصمعادلبایدواریزی
.نمی شودانجامتسویه

قراردادهرتسویهبرایمنحصربفردپرداختشناسهکد

ودهافزارزشبرمالیاتواریزبرمبنیکاالخریدارازدرخواست



فرایند تسویه قراردادها در بازار فیزیکی 

23بورس کاالی ایران

:انجام تسویه توسط خریدار کاال به روش های زیر. 3
 ر صور  عیم تسویه(  تسویه با جریمه)تسویه با تأخیر تسویه  ر مهل  مقرر روش تسویهرینگ 

(طی مهل  مقرر و  مهل  تسویه با تأخیر)

 اخلی

نقیی
واریزوجهقراردادبهحسابعملیاتی

روزکاری3اتاقپایاپایطی

واریزوجهقراردادبهحسابعملیاتیاتاق
درصدبهازای0/25پایاپایوپرداختجریمه
درصد5انفساخقراردادوپرداختروزکاری3هرروزتأخیرطی

ارزشقراردادبهفروشندهکاالو
پرداختدوسرکارمزدبهبورس

اعتباری

ارائهفرمتسویهاعتباریبهاتاق
دهبرایپایاپایمبنیبررضایتفروشن

روزکاری3تسویهطی

مبنیبرارائهفرمتسویهاعتباریبهاتاقپایاپای
مهرضایتفروشندهبرایتسویهباضافهجری

روزکاری3طی(برایهرروز)درصد0/25

صا راتی

نقیی
واریزوجهقراردادبهحسابنزداتاق

روزکاری5پایاپایطی

وواریزوجهقراردادبهحسابنزداتاقپایاپای
درصدبهازایهرروز0/25پرداختجریمه

درصد2/5انفساخقراردادوپرداختروزتقویمی10تأخیرحداکثر
ارزشقراردادبهفروشندهکاالو
پرداختدوسرکارمزدبهبورس

اعتباری

ارائهفرمتسویهاعتباریبهاتاق
دهبرایپایاپایمبنیبررضایتفروشن

روزکاری10تسویهطی

مبنیبرارائهفرمتسویهاعتباریبهاتاقپایاپای
مهرضایتفروشندهبرایتسویهباضافهجری

روز10درصدبرایهرروزحداکثر0/25
تقویمی

.داردمنظورازروزکاری،روزهاییاستکهجزوتعطیالترسمیکشورجمهوریاسالمیایراننیستوبورسدرآنروزطبقمقرراتفعالیت*

.سویهاستجریمهتسویهباتأخیرجزءالینفکارزشقرارداددررینگداخلیوصادراتیبرایت:نکته*
امیافسخقرارداد،هزینه10تسویهباجریمهدرروز*

.کندیکسانیبرایخریداردررینگصادراتیایجادمی



فرایند تسویه قراردادها در بازار فیزیکی
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:ملشاخریدارکارگزاربهکاالخریدارتوسطتسویهمستنداتارا ه.4

سویهت)فروشندهسویازشدهتأییدهاعتباریتسویهفرمارایهیاوخریداعالمیهدرشدهدرجشناسهازاستفادهبامعاملهثمنپرداخت❖

،(پایاپایاتاقدرقراردادمالیواسنادی

افزوده،ارزشبرمالیاتپرداخت❖

...وبسته بندیهزینهپرداختنیازصورتدر❖

:توجه
صورتبه(تأخیرباتسویهمهلتطییامقررمهلتطی)کاریروز15ساعتتامعاملهثمنپرداختازبعدفعلیشرایطدر✓

یامهجریمشمولخریدارومیگرددصادر«کاالخریدحوالهوتسویهنامهگواهی»و«تسویهصورتحساب»سیستمدرخودکار
بهمربوطهایهزینهبایدکاال،گرفتنتحویلوقراردادتسویهبرایخریداراما.نمیشودنکولدلیلبهقراردادفسخهزینهپرداخت
.نمایدپرداختنیزرا(نیازصورتدر)بستهبندیهزینهوافزودهارزشبرمالیات

بایدیزنخریدارکارگزارونمایدارسالخریدارکارگزاربهراافزودهارزشبرمالیاتپرداختفیشتصویرکاال،خریداراستالزم✓
.کندارسالپایاپایاتاقبه(کندبارگذاریشدهصادرکاالخریدحوالهوتسویهنامهگواهیپیوستبه)راآن
کارگزارسویازمستنداتنکند،واریزرا(نیازصورتدر)بستهبندیهزینهوافزودهارزشبرمالیاتفیشخریدارکهزمانیتا✓

.نمیگرددارسالکاالتحویلجهتعرضهکنندهکارگزاربهخریدار



فرایند تسویه
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(7بنی )گواهی نامه تسویه و حواله خریی کاال

وبورسسامانهتوسطتسویهگواهی نامهصدور.6
والهحمنزلهبهفروشندهکارگزارتوسطآنامضای
کاال؛خرید

دارخریکارگزارتوسطتسویهمستنداتارسال.5
ریبارگذا)سیستمیصورتبهپایاپایاتاقبه

یگواهپیوستدرارزشبرمالیاتپرداختفیش
؛(شدهصادرکاالخریدحوالهوتسویهنامه

قیی  ر صور  تسویه اعتباری، قسم  شرح فرم
ه شیمی شو  که قرار ا  به صور  اعتباری تسوی



فرایند تسویه
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زارکارگبهخریدارکارگزارسویازقراردادتسویهاطالعاتارسال.7
وهتسوینامهگواهیکردنپیوستبازیرمشخصاتبافروشنده

دروافزودهارزشبرمالیاتشدهواریزفیش،کاالخریدحواله
:بسته بندیهزینهپرداختفیشنیازصورت

مشخصا  کاال

مشخصا  خرییار

مشخصا  قرار ا 

پیمانکار حمل

آ رس محل تخلیه

همالیا  بر ارزش افزو 

،داخلیرینگازکاالخریداران
بهراافزودهارزشبرمالیاتموظف اند،
.نمایدپرداختکاالفروشنده

کیش،تاالردرصادراتیمحصوالت
یشخصتوسطکهمحصوالتیوکشاورزی

خریداریاست،مستقرآزادمنطقهدرکه
.معاف اندافزودهارزشبرمالیاتازشود
ضهعراطالعیهدرعرضه کنندهاینکهمگر

پرداختدرخواستموجهیدالیلبهبنا
.باشدکردهکاالخریدارازارزش افزوده



فرایند تسویه
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نندهعرضه کشرکتفروشوبازاریابیواحدبهفروشندهکارگزاراطالع.8
دهشواریزفیش،کاالخریدحوالهوتسویهنامهگواهیکردنپیوستبا

:دیبسته بنهزینهپرداختفیشنیازصورتدروافزودهارزشبرمالیات

مشخصا  کاال

مشخصا  خرییار

مشخصا  قرار ا 

مشخصا  پیمانکار حمل



کی مهلت تحویل کاال در بازار فیزی
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ررتحویل کاال به خریدار در مهلت مق

رینگ داخلی

سلفنقدی و نسیه

روز پس از زمان 3حداکثر 
مندرج در اطالعیه عرضه 

روز30با سررسید بیشتر  از  روز30با سررسید کمتر از 

انواع قرارداد

روز تقویمی 5حداکثر تا 
پس از سررسید تحویل

روز تقویمی پس 15حداکثر تا 
از سررسید تحویل

روز کاری 3حداکثر 
پس از مهلت تسویه
یا سه روزکاری پس 
از تسویه با تأخیر 

رینگ صادراتی



درخواست تحویل با تأخیر کاال و فسخ قرارداد در معامالت مزایده
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روز تقویمی از 30، خریدار می تواند اقدامات زیر را ظرف معامالت انجام شده در رینگ داخلیدر صورت عدم تحویل کاال از سوی عرضه کننده در مهلت مقرر برای 

:پایان مهلت تسویه در قراردادهای نقدی و نسیه و تاریخ سررسید در قرارداد سلف انجام دهد

درخواست فسخ قرارداد ( 1

:کاالفروشندهتوسطذیلجرایمپرداخت
کاال؛خریداربهقراردادارزشدرصد5پرداخت-
ندهفروشحساببهمعاملهوجهواریززمانبینشمارروزصورتبهقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت-

کاال؛خریداربهفروشندهکارگزارسویازنشدهتحویلمقادیرمبلغبازپرداختتاویکارگزارییا
.بورسبهکارمزدسردوپرداخت-

درخواست تحویل با تأخیر ( 2
روزتقویمیپساز60تحویلباتأخیرحداکثرتا)

وپایانمهلتتسویهدرقراردادهاینقدیونسیه
(تاریخسررسیددرقراردادسلفامکانپذیراست

یر عدم ارائه درخواست تحویل با تأخ( 3
.فروشندهسویازتعهداتایفایمنزلهبهیا فسخ

تحویل کاال
:روزوپرداختجریمهتأخیر60تحویلکاالظرف

هبقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت
زمانپایانبینتأخیرروزهایازایبهشمارروزصورت

نوانعبهفروشندهتوسطکاالتحویلتاریخوتحویل
.تأخیرخسارت

ارائه درخواست فسخ
روزدرصورت60ارائهدرخواستفسخقبلازپایانمهلت

عدمتحویلکاالدرمهلتتوافقشده

عدم ارائه درخواست فسخ
پایانازقبلخریدارتوسطفسخدرخواستعدم-

یشببهکاالتحویلبهتوافقیاومقررمهلتروز60
مقررمهلتپایانازپستقویمیروز60از



بازار فرعی

باایرانکاالیبورسمزایایازکشورکاالییبازارازوسی تریطیفشدنبهرهمندهدفبافرعیبازار❑

.استشدهراهاندازیکاالپذیرشقواعدخصوصدرسهلگیرانهتریمقررات

بهکاالیکبازارازعمدهایسهمورودوشدهعرضهکاالیاستانداردمشخصات،عرضهتداومشرطسه❑

بازارنایدردارد،وجودفیزیکیکاالیمعامالتبازاردرپذیرشبرایکهاتکاقابلنرخکشفجهتبورس

.استشدهحذف

شرط،(ماهششحداکثردرعرضهانجام)استکاالازمشخصیحجمعرضهبرایپذیرشبازارایندر❑

.ودنمیشاطالعرسانیقیمتمرج عنوانبهبورستوسطبازاراینهایقیمتوداردوجودکاالازبازدید

.شودطیمجدداپذیرشفرآیندمیبایستپذیرششده،حجمکلعرضهیاماهششگذشتازپس

30بورس کاالی ایران



قرارداد کشف پریمیوم
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هتولیدکنند متقاضی

اطمینان از تولید کاال در آینده اطمینان از نیاز به کاال در آینده

ه ریزینیاز به تضمین تأمین کاال جهت برنام ریزینیاز به تضمین فروش کاال جهت برنامه

و پریمیوم کشف شده در بازار( بر مبنای قیمت های مرجع)انعقاد قرارداد کشف پریمیوم بر اساس فرمول مشخص 

تجارتتسهیل تجارت پویا و بهبود تجارت در طول زنجیره محصول و پوشش ریسک



مفهوم قرارداد کشف پریمیوم
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قیم   ر قرار ا  کشف پریمیوم
(مثال)

قیمت نهایی(( = قیمت محصول در نشریه مرجع)× نرخ دالر + ) پریمیوم 

t1

ارسال اطالعیه •

ده توسط عرضه کنن

به بورس کاال

t2

انتشار اطالعیه •

عرضه توسط 

بورس کاال

T3

ط ارائه تضمین توس•

متقاضیان خرید

t4

ا کشف پریمیوم ب•

مکانیزم حراج

t5

ارائه تضامین •

موردنیاز توسط 

خریدار متعهد 

شده

t6

معامله نهایی•

ی تسویه وجه نهای)

و تحویل کاال بر 

مبنای قیمت 

(نهایی



معامله در بازار فیزیکی به روش مناقصه
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مناقصه: فرآیندهای انجام معامالت کاالها در بازار فیزیکی
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تسویهو-4
تحویل

پرداختوجهتوسطخریدار•

دهتحویلکاالتوسطعرضهکنن•

مناقصهو-3
معامله

برگزاریمناقصهورقابت•
عرضهکنندگان

بتنهاییشدنعرضهکنندگانوث•
معامله

فرآیندهای-2
پیشازحراج

تکمیلوارسالفرمدرخواست•
دخریدکاالتوسطمتقاضیخری

ثبتسفارشمتقاضیانخرید•
برایشرکتدرحراج

دریافتکدو-1
پذیرش

دریافتکدودرخواست•
عرضهکنندهجهتعرضهکاالی

موردنظر

االبررسیوتأییدامکانعرضهک•
دربورس

دریافتکدتوسطخریداران•



دار کاالمعرفی نماینده قانونی برای انجام امورات مربوط به مناقصه از طرف مناقصه گذار یا خری
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:هنمایندگان معرفی شد/حدود اختیار نماینده
در معرفی حساب بانکی)معرفی یا تغییر حساب بانکی -1

(بانک های مورد تأیید اتاق پایاپای بورس کاال
ارایه فرم سفارش خرید یا فروش-2
معرفی نشانی مقصد تحویل کاال و پیمانکار حمل-3
انجام کلیه امور تسویه-4
انجام امور مربوط به تودیع تضامین-5
دریافت و تحویل اسناد و مدارک و اطالعات-6
انجام کلیه تشریفات طرح اعتراضات-7
بخشش جرایم-8
انجام مکاتبات عادی-9

تأیید تحویل گرفتن فیزیکی کاال-10
عودت مبلغ اشتباه یا اضافه واریزی-11
سپردن هرگونه تضمین حسن ایفای تعهدات بورسی-12



معرفی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران
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مناقصه در 
ی بازار فیزیک

معامالت 
نقدی 

معامالت 
سلف

معاملهانجامازپسکاالتحویلووجهپرداخت

آیندهدرمشخصیسررسیددرکاالتحویلومعاملهانجامازپسوجهپرداخت



مناقصه: فرآیند برگزاری حراج

تسویهنهاییتوسطخریداروتحویلکاالتوسطفروشنده

مشارکتمتقاضیخریدوعرضهکنندگانطبقدستورالعمل:برگزاریحراج

تعیینمیزانونوعتضامینیکهبایدعرضهکنندهفراهمکند،توسطاتاقپایاپای

انتشاراطالعیهمناقصهدرصورتتأییداتاقپایاپایوثبتسفارشخریدکاالتوسطکارگزار

(حسابتضمینبورسکاالیایران)توسطمتقاضیخریدبهحسابمعرفیشده%(10)واریزپیشپرداخت

تأییداطالعیهعرضهتوسطبورس،ارسالآنبهاتاقپایاپای

روزکاریقبلاززمانبرگزاری3تکمیلوارسالفرماطالعیهمناقصهتوسطکارگزارخریدار
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:درهرباربرگزاریمناقصهبرایخریدکاالفرآیندزیرطیخواهدشد❑



فرآیند برگزاری مناقصه
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(مناقصه گذار)خریدار کاال 

مناقصهاطالعیهانتشار-4
زمانازقبلکاریروزسه

مناقصهبرگزاری

سفارشثبت-5
برگزاری مناقصه-6

و تعیین برنده نهایی

بهکاالخریدارمراجعه-1
هویتیمدارکارایهوکارگزاری

معامالتیکددریافتجهت
فیزیکیبازار

اطالعیهشدهتکمیلفرمارسال-2
همراهبه(کاالخریدفرم)مناقصه
بهخریدارتوسطموردنیازمدارک
کارگزاریطریقازبورس

اپایپایاتاقبهتضامینتودیع
عرضهکنندگانتوسط
قدنوجهیابانکیضمانتنامه❑
وجهنگهداریروش❑
اوراقبهادار❑
باالسرینامهروش❑

تسویه و تحویل-7

خریدار کاالانعرضه کنندگ

اقاتبهتضامینتودیع-3
خریدارتوسطپایاپای
درصد10حداقلمعادل❑

براساسمناقصهارزش
پایهقیمت

(دهعرضه کنن)برنده نهایی 



فراینی ارسال و انتشار اطالعیه مناقصه  ر بازار فیزیکی
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یه بررسی و تأیید فرم اطالع
همراهمناقصه و ارسال آن به 

سایر مدارک به بورس 
ظهر 12حداکثر تا ساعت 

سه روز کاری قبل از روز 
برگزاری مناقصه 

ه بررسی فرم اطالعیکارگزار خریدار
یه مناقصه و تایید اول

آن

بورس کاال

بررسی تضامین 
( ...ضمانت نامه بانکی و)

تودیع شده توسط 
صهمتقاضی برگزاری مناق

قصه انتشار اطالعیه منااتاق پایاپای
تا کاال ر سای  بورس 

سه روز 18ساع  
کاری قبل از روز 
برگزاری مناقصه

وب سایت

ارسال فرم درخواست 
اطالعیه / خرید کاال

ه مناقصه به کارگزاری ب
همراه سایر مستندات 

مورد نیاز

مناقصه گذار

ارزشدرصد10حداقلاستالزممناقصهبرگزاریمتقاضی
ابحسدرتضمینعنوانبهپایهقیمتبراساسرامناقصه
.نمایدتودی وکالتی

هگذار،مناقصتعهداتنکولریسکمدیریتمنظوربه:توجه
درکاالقیمتافزایشازخودپیشبینیبراساسپایاپایاتاق

افزایشدرصد10ازبیشبهراتضمیننرخمیتواندمناقصه
.دهد



مشخصات مندرج در فرم اطالعیه مناقصه
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مثال مور ی توضیحا مشخصا  اطالعیه
3215.ودمیشگرفتهنظردرمناقصههربرایمعامالتیسامانهدرکهاستمنحصربهفردیکدکد مناقصه

10/01.استایرانکاالیبورسدرمناقصهبرگزاریتاریخهتاریخ برگزاری مناقص

توزی برقشرکت.استمناقصهگذارشخصاسمنام متقاضی

کنتوربرق.استتقاضاموردکاالیاسم(مورد تقاضا)نام کاال 

ازکنتورهایدیجیتالیتکف.است(.....اندازهوابعادضخامت،میزان)کاالساختیاکیفیویژگیمشخصات کاال 

1000.نمایدخریداریعرضهکنندگانازداردقصدمناقصهگذارکهاستکاالییحجم(تعداد)حجم تقاضا

(ریال)قیمت پایه تقاضا 
اعالمکاالهرخریدبرایخوددرخواستدرخریدارکارگزارکهاستمشخصیقیمت
.گرددمیقیدمناقصهاطالعیهدربورستاییدازپسونمایدمی

3.000.000

نقدی.استپریمیومکشفونسیهسلف،نقدی،قراردادهایهمانقرارداد/ نوع معامله 

نقدی.باشداعتبارییانقدیصورتبهمیتواندتسویهروشهایروش تسویه 

ریال.استمعاملهارزشمحاسبهبرایشدهگرفتهنظردرپولیواحدنوع ارز یا واحد پولی

.گرددمیمنتشربورستوسطمشخص،فرمتطبقومناقصهمعامالتدرکاالخریدبرایمتقاضیآمادگیاعالمآندرکهایاطالعیه:مناقصهاطالعیه*



مشخصات مندرج در فرم اطالعیه مناقصه
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مثال مور ی توضیحا مشخصا  اطالعیه

نوع بسته بندی
بندیل،یت،شرول،چوبی،پالتکیسه،فله،میتواندکاالساختاربهتوجهبابستهبندینوع

.استتحویلهنگامدر...وجامبوگ
کارتن

زمانتحویل
زاعرضهاطالعیهدرشدهتعیینزمانهایطبققراردادموضوعکاالیآندرکهاستزمانی
.میشوددادهتحویلخریداربهفروشندهسوی

10/30

محلانبارمناقصهگذار.شوددادهتحویلخریداربهکاالمکانآندرشدهمقررکهاستمحلیمکانتحویل

خطایمجازتحویل
پذیرشهیأتتوسطکهشدهمعاملهکاالیبهنسبتتحویلیکاالیوزنتفاوتمجازمیزان
.میگرددتعیینبورس

0

کسرقیمت/صرف

راساسبکاال،تحویلزماندرفروشندهکهمناقصهاطالعیۀدرشدهاعالمقیمتالتفاوتمابه
مناقصهالعیهاطدرشدهمنتشرمواردبهنسبتتحویلمحلیاوبستهبندیکیفیت،درتغییر

-میپرداخت/دریافتموردحسبخریدارازمذکور،اطالعیۀدرشدهاعالممجازمحدودۀدرو

.گردد

قیمتبهدرصد5مثبتBآنالیزباکنتور❑
.شدخواهداضافهمعامله

قیمتبهدرصد7مثبتCآنالیزباکنتور❑
.شدخواهداضافهمعامله

.نداردقیمتصرفDوAنوعآنالیزباکنتور❑

*حداقلفروش
عرضههمناقصفراینددرتواندمیعرضهکنندهکارگزاریککهاستکاالهرازمقدارکمترین
.نماید

1000

1000.یدنماخریداریبورسدرتواندمیمناقصهگذارکارگزارکهاستکاالهرازمقدارکمترین*حداقلخرید

نمادکاال
(00)محلتحویلکاالو(MM30109)کاال،(XXX)عالمتاختصاریاستکهبیانگرمتقاضی

استودرزمانپذیرشبرایهرکاالتوسطبورستعیینودرسامانهمعامالتتعریف
.میشود

XXX-MM30109-00



تودیع تضامین توسط عرضه کننده کاال برای شرکت در مناقصه
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:می گیردانجامزیرصورتدوبهمناقصهدرشرکتبرایعرضه کنندهتوسطتضامینتودیع

نقدوجهیابانکیضمانت نامه(1

وجهنگهداریروش(2
اوراق بهادار(3
یسوازعرضهکنندهتضمینعنوانبهاستنامهای)باالسرینامهروش(5

.(تعهداتازمشخصیسقفتادولتینهادی

:فروشندهاعتبارتأییدفرمارائه(ب :زیر هایروشازیکیبهعرضه کنندهتوسطتضامینتودیع(الف



(امکان خرید از یک عرضه کننده: مناقصه یکجا)فرآیند برگزاری مناقصه 
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سفارش های عرضه کنندگان
توضیحات سفارش های 

ارسال شده
قیمت پیشنهادی زمان ارسال سفارش

(ریال)

14:353000000سفارشاول

:سفارشبهترینورودزمانازدقیقه3گذشتازپس❑
معاملهانجاموخریدمتقاضیتوسطقیمتپذیرفتنامکان

دقیقه15تاخریدمتقاضیتوسطقیمتپذیرشعدمصورتدر❑
:فروشسفارشبهترینورودازبعد

یسیستمصورتبهپیشنهادیقیمتبهترینپذیرفتنومعاملهانجام

14:382990000سفارشدوم

14:402980000سفارشسوم

14:422970000سفارشچهارم

....16:50قبلازتا....

میلیونریال3: قیمت پایه

کنتوربرق-دستگاه1000:موضوع مورد معامله

دی5: تاریخ مناقصه

مناقصهیکجا: روش مناقصه

17:00تا14:30ساعت



(نندهامکان خرید از یک عرضه ک: مناقصه یکجا)نکاتی در خصوص فرآیند برگزاری مناقصه 
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.استشدهاعالممناقصهاطالعیهدرکهباشدپایه ایقیمتازبیشترنبایدفروشسفارش هایدرشدهتعیینقیمت❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانةدرشدهثبتفروشسفارشکمترینازباالترقیمتیباسفارشورود❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانةدرشدهثبتفروشسفارشقیمتافزایش❖

.استمجازمعامالتیسامانةدرپایین ترقیمتبافروشسفارشثبتصورتدرفقطقبلی،فروشسفارشحذف❖

.نمایدرقابتفروشسفارشیکقالبدرمی تواندتنهاعرضه کنندهکارگزارهر❖

.نداردوجودگروهیاشخصچندبرایمختلفسفارش هایباکارگزاریکتوسطرقابتدرشرکتامکان❖

.نمایدفعالیتتقاضاوعرضهسمتدودرهمزماننمی تواندیکجاعرضهدرکارگزاریک❖

.نمی شوداعمالیکجاعرضهخصوصدرقیمتنوسانمحدودیت❖

شسفاربهتریندارایکارگزاروشدهموکولبعدروزبهرقابتادامهمعامالتی،روزپایانیدقیقه10درفروشسفارشثبتصورتدر❖
.کردخواهدسامانهواردبعدروزابتدایدرقبل،روزقیمتبهترینباراخودسفارشفروش،



مهلت تحویل کاال به خریدار در معامالت مناقصه
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تحویل کاال به خریدار در مهلت مقرر

رینگ داخلی

سلفهنقدی و نسی

روز30با سررسید بیشتر  از  روز30با سررسید کمتر از 

روز تقویمی 5حداکثر تا 
پس از سررسید تحویل

روز تقویمی پس از 15حداکثر تا 
سررسید تحویل

روز کاری پس از مهلت تسویه یا 3حداکثر 
پس از تسویه با تأخیرسه روزکاری



درخواست تحویل با تأخیر کاال و فسخ قرارداد در معامالت مناقصه
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روز تقویمی از 30، خریدار می تواند اقدامات زیر را ظرف معامالت انجام شده در رینگ داخلیدر صورت عدم تحویل کاال از سوی عرضه کننده در مهلت مقرر برای 

:پایان مهلت تسویه در قراردادهای نقدی و نسیه و تاریخ سررسید در قرارداد سلف انجام دهد

درخواست فسخ قرارداد ( 1

:کاالفروشندهتوسطذیلجرایمپرداخت
کاال؛خریداربهقراردادارزشدرصد5پرداخت-
ندهفروشحساببهمعاملهوجهواریززمانبینشمارروزصورتبهقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت-

کاال؛خریداربهفروشندهکارگزارسویازنشدهتحویلمقادیرمبلغبازپرداختتاویکارگزارییا
.بورسبهکارمزدسردوپرداخت-

درخواست تحویل با تأخیر ( 2
روزتقویمیپساز60تحویلباتأخیرحداکثرتا)

وپایانمهلتتسویهدرقراردادهاینقدیونسیه
(تاریخسررسیددرقراردادسلفامکانپذیراست

یر عدم ارائه درخواست تحویل با تأخ( 3
.فروشندهسویازتعهداتایفایمنزلهبهیا فسخ

تحویل کاال
:روزوپرداختجریمهتأخیر60تحویلکاالظرف

هبقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت
زمانپایانبینتأخیرروزهایازایبهشمارروزصورت

نوانعبهفروشندهتوسطکاالتحویلتاریخوتحویل
.تأخیرخسارت

ارائه درخواست فسخ
روزدرصورت60ارائهدرخواستفسخقبلازپایانمهلت

عدمتحویلکاالدرمهلتتوافقشده

عدم ارائه درخواست فسخ
پایانازقبلخریدارتوسطفسخدرخواستعدم-

یشببهکاالتحویلبهتوافقیاومقررمهلتروز60
مقررمهلتپایانازپستقویمیروز60از



کارمزد معامالت انواع کاال در بازار فیزیکی
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عنوان
ضرب کلسهم فروشندهسهم خریدار

(سهم دو سر)
سقف مبلغ

(سهم دوسر) سقف مبلغضریبسقف مبلغضریب
0.0003280.000.0000.00048120.000.0000.0008200.000.000کارمزدسازمانبورس

0.0005100.000.0000.0005100.000.0000.001200.000.000کارمزدشرکتبورسکاال

0.0018300.000.0000.0018300.000.0000.0036600.000.000کارمزدکارگزار

0.00262480.000.0000.00278520.000.0000.00541.000.000.000جمع کل

(مبالغ به ریال)کارمزد کلیه کاالها به غیر از گروه کشاورزی 

عنوان
ضرب کلسهم فروشندهسهم خریدار

(سهم دو سر)
سقف مبلغ

(سهم دوسر) سقف مبلغضریبسقف مبلغضریب

0.0003280.000.0000.00048120.000.0000.0008200.000.000کارمزدسازمانبورس

0.0005100.000.0000.0005100.000.0000.001200.000.000کارمزدشرکتبورسکاال

0.00225300.000.0000.00225300.000.0000.0045600.000.000کارمزدکارگزار

0.00307480.000.0000.00323520.000.0000.00631.000.000.000جمع کل

(المبالغ به ری)کارمزد کاالهای گروه کشاورزی 



معامالت اموال غیرمنقول
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کاالدسترسی به اطالعات معامالت امالک و مستغالت در سایت رسمی بورس
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اطالعیه عرضه اموال غیرمنقول
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پیش از عرضه: فرآیندهای مربوط به فروشنده

51بورس کاالی ایران

مراجعهبهیککارگزاریرسمیدارایمجوز
واخذکدمعامالتیبازارفیزیکیبورسکاال

یرشمراجعهعرضهکنندهبهکارگزارییاشرکتتأمینسرمایهدارایمجوزمشاورپذ
وارائهمستنداتبرایبررسیپذیرشکاال

تکمیلفرمسفارشفروش

درصدارزشپایهملک3تودی تضمینمعادل
(معافیتنهادهایدولتیازتودی تضامین)

انتشاراطالعیهعرضهتوسطبورسکاالدروبسایترسمیبورسکاال

بهوجهواریز:اولروش
کاالیبورسبانکیحساب های

ایران

یوکالتحسابافتتاح:دومروش
واریزوفروشمتقاضینامبه

تثببا)وکالتیحساببهوجه
کاالبورستوسطوجهسفارش،

(می شودمسدودحسابایندر

ضمانت نامهتودیع:سومروش
کارگزارطریقازبانکی

:حقیقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

(ملیکارتوشناسنامه)هویتیمدارک

:حقوقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

هیأتاعضایتمامومدیرعاملهویتیمدارک
آخرینوتأسیسرسمیروزنامهمدیره،

شدهحسابرسیمالیصورتهایتغییرات،

زمانازمعاملهانجامفرصت
اهمششتاحداکثرپذیرش



شرایط الزم برای پذیرش اموال غیرمنقول
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.نباشدمشاعمال ❖

.نباشد( محل دعوی)متنازع فیه مال مورد عرضه ❖

(ان کارارا ه سند رسمی یا پای. )وقفی نباشدو عرضه کننده یا عرضه کنندگان باشدمالکیت مطلق مال به موجب سند رسمی در ❖

.ارا ه و افشاء گردداجاره نامه رسمی در صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفاً در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است، ❖

.اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند یا مورد ادعای آنها نباشدحقیقی و حقوقی ثالث اشخاص ❖



مدارک و مستندات مورد نیاز برای پذیرش امالک و مستغالت
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فرم جامع پذیرش در بازار فرعی برای اموال غیرمنقول

برای اموال غیرمنقولفرم امیدنامه بازار فرعی

قرارداد مشاور پذیرش در بازار فرعی

(آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین تغییرات اعضا و تغییرات سرمایه)مدارک ثبت شرکت 

صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی به تشخیص بورس

(وی نیستمبنی بر اینکه هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی هیچ ادعایی نسبت به مال مذکور ندارد و مال مورد عرضه محل دع)اقرارنامه عرضه کننده 

سند رسمی یا تک برگ، گواهی پایان کار

گزارش کارشناس رسمی دادگستری



نمونه فرم سفارش فروش
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پیش از عرضه: فرآیندهای مربوط به خریدار
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مطالعهاطالعیهعرضه،گزارشکارشناسرسمیوفرممبایعهنامه

بازدیدازملکموردنظرطیمهلتمقررمطابقشرایطتعیینشدهدراطالعیهعرضه

...(شرایطیازقبیلاخذمعرفینامهازکارگزارو)

مراجعهبهیککارگزاریرسمیدارایمجوزواخذکدمعامالتیبازارفیزیکیبورسکاال

درصدارزشپایهملک3تودی تضمینمعادل

صبحروزعرضه09:15هماهنگیباکارگزارجهتثبتسفارشدرسامانهتاپیشازساعت

حسابهایبهوجهواریز:اولروش
ایرانکاالیبورسبانکی

نامبهوکالتیحسابافتتاح:دومروش
حساببهوجهواریزوخریدمتقاضی
طتوسوجهسفارش،ثبتبا)وکالتی
مسدودحسابایندرکاالبورس
(میشود

ازیبانکضمانتنامهتودی :سومروش
کارگزارطریق

:حقیقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

(ملیکارتوشناسنامه)هویتیمدارک

:حقوقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

اعضایتمامومدیرعاملهویتیمدارک
وتأسیسرسمیروزنامهمدیره،هیأت
مالیصورتهایتغییرات،آخرین

شدهحسابرسی

عامالتیمجلسهطیدرسفارشثبتامکانمقرراتطبقامااست،حراجآغازازپیشتاسفارشثبتبرتوصیههرچند
.استامکانپذیریپیشنهادقیمتبهترینشدنپذیرفتهازپیشتاخریدمتقاضیانسفارشثبتواستامکانپذیرنیز



در زمان عرضه: فرآیندهای مربوط به خریدار

56بورس کاالی ایران

سفارشهماهنگی و مذاکره با کارگزار طی جلسه معامالتی به منظور تعیین و تغییر قیمت

(صبح09:30شروعجلسهمعامالتیدرساعت)

تغییر قیمت سفارش با توجه به حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش
(درصورتتمایلبهبرندهشدندرفرآیندحراج)

:پس از اتمام فرآیند حراج

تفرآیندمتقاضیخریدیکهباالترینقیمتراپیشنهادداده،برندهحراجاستومیبایس-الف
(صفحهبعد)تسویهوتحویلراطیکند

.تضامینآنهاآزادشدهوعودتدادهخواهدشد:سایرمتقاضیانکهبرندهحراجنبودند-ب

ودحدپایهارزشباملکیکبرای
یرتغیحداقلتومانمیلیاردیک

تومانمیلیون5سفارشقیمت
.است

کهصورتیدرمتقاضییعنی
نبهتریازباالترقیمتیبخواهد
کندثبتتابلورویقیمت

تومانمیلیون5حداقلمیبایست
.بدهدپیشنهادراآنازباالتر



پس از عرضه: فرآیندهای مربوط به خریدار
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ین واریز بخش نقدی معامله به حساب بورس کاال توسط متقاضی خریدی که بهتر
قیمت پیشنهادی را اعالم کرده بود، حداکثر تا مهلت مقرر در اطالعیه عرضه

نندهبهعرضهک...(چک،سفتهو)هماهنگیباعرضهکنندهوارائهاسنادومدارکووثایق
مطابقبااطالعیهعرضهوحداکثرتامهلتمقرر

هوارائهامضانمودنفرممبایعهنامهوسندتسویهخارجازپایاپایتوسطخریداروفروشند
آنبهبورسکاالپیشازاتماممهلتتسویهمقرردراطالعیهعرضه

زارکارگتوسطصورتحسابعرضه،ازپس
هکمبلغیآندرومیشوددادهخریداربه
«نقدیبخشواریزمهلت»تابایدفرد

.میشودمشخصکندپرداخت

دهشذکرنقدیبخشبامعادلمبلغاین
واریزیدرصد3منهایعرضهاطالعیهدر

بعالوه،سفارشثبتتضمینبابتپیشین
.میباشدخریدکارمزد

0/0023بااستبرابرخریدارکارمزد
20آنسقفالبتهکهقراردادارزش
بهکملیکبرایمثال.استتومانمیلیون
خریدارکارمزدتومانمیلیاردیکارزش
.میشودتومانهزارسیصدومیلیوندو

دیپرداختاقساطمتناسببازمانبن
مبایعهنامهتوسطخریدار

تحویلملکتوسطفروشندهبه
خریداردرمهلتمقرردرمبایعهنامه

یدانتقالسندبهنامخریداردرسررس
تعیینشدهدرمبایعهنامه

درامضایمبایعهنامهوسندتسویهخارجازپایاپایبهمفهومپایانفرآینددربورسکاالیایراناستوپسازآنبورس
.خصوصایفایتعهداتناشیازمعاملهازسویخریداروفروشندههیچگونهمسئولیتینخواهدداشت

(:أتداوریارجاعاختالفاتبهکمیتهسازشوهی)طرفینپسازآنمتعهدبهایفایتعهداتذیلبراساسمبایعهنامهمیباشند



(روش عرضه یکجا)فرایند حراج 
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سفارش های متقاضیان خرید
توضیحات سفارش های 

ارسال شده
قیمت پیشنهادی زمان ارسال سفارش

(میلیون ریال)

09:353000سفارشاول
:سفارشبهترینورودزمانازدقیقه3گذشتازپس❑

معاملهانجاموعرضهکنندهتوسطقیمتپذیرفتنامکان

15تاعرضه کنندهتوسطقیمتپذیرشعدمصورتدر❑
:خریدسفارشبهترینورودازبعددقیقه

یستمیسصورتبهپیشنهادیقیمتبهترینپذیرفتنومعاملهانجام

09:383050سفارشدوم

09:403150سفارشسوم

09:423250سفارشچهارم

....11:50قبلازتا....

میلیونریال3000: قیمت پایه

واحدمسکونی-مترمرب 40:موضوع مورد معامله

xx14یکمتیر:  تاریخ عرضه

عرضهیکجا: روش عرضه

9:30-12ساعت



نکاتی در خصوص فرآیند حراج
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.استشدهاعالمعرضهاطالعیهدرکهباشدپایه ایقیمتازکمترنبایدخریدسفارش هایدرشدهتعیینقیمت❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانهدرشدهثبتخریدسفارشباالترینازکمترقیمتیباسفارشورود❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانهدرشدهثبتخریدسفارشقیمتکاهش❖

.استمجازمعامالتیسامانهدرباالترقیمتباخریدسفارشثبتصورتدرفقطقبلی،خریدسفارشحذف❖

.نمایدرقابتخریدسفارشیکقالبدرمی تواندتنهاخریدارکارگزارهریکجاعرضهمعامالتدر❖

.نداردوجودگروهیاشخصچندبرایمختلفسفارش هایباکارگزاریکتوسطرقابتدرشرکتامکان❖

.نمایدفعالیتتقاضاوعرضهسمتدودرهمزماننمی تواندیکجاعرضهدرکارگزاریک❖

.نمی شوداعمالیکجاعرضهخصوصدرقیمتنوسانمحدودیت❖

سفارشبهتریندارایکارگزاروشدهموکولبعدروزبهرقابتادامهمعامالتی،روزپایانیدقیقه10درخریدسفارشثبتصورتدر❖
.کردخواهدسامانهواردبعدروزابتدایدرقبل،روزقیمتبهترینباراخودسفارشخرید،

تقویمیهفتهیکتاتداوماینویافتخواهدادامهبعدکاریروزدرمعامالتیجلسهعرضه،اولروزدرخریداروجودعدمصورتدر❖
.استانجامقابلنیز



(روش عرضه یکجا)تعهدات بورس کاال در رابطه با امور تسویه قرارداد در بازار فرعی 
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پیش از امضای سند تسویه خارج از پایاپای

خودداری فروشنده از امضای سند تسویه خارج از پایاپای( ب

از،خریدارسویازتعهداتایفایرغمعلیفروشندهکهصورتیدر
موضوعاین)نمایدخودداریپایاپایازخارجتسویهسندامضای
اپایپایاتاقبرایطرفیناقراربهبنایاداوریهیأتتوسطباید
هبمربوطکارمزدهایکلیهپایاپایاتاقآنگاه،(باشدشدهمحرز
وجهعنوانبهمابقیوکردخواهدکسرتضامینمحلازرامعامله
.میگرددپرداختخریداربهالضمان

عدم ارا ه سند تسویه خارج از پایاپای به بورس( ج

گزارکارسویازپایاپایازخارجتسویهسندارائهعدمصورتدر
نطرفیاختالفبهونشدهمحققمعاملهبورس،بهفروشنده
نکانوسازشکمیتهدربهادار،اوراقبازارقانون36مادهبراساس

«داوریهیأت»توسطسازشعدمصورتدروکارگزاران
.میشودرسیدگی

عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی خرید( الف

یطشراطبقخریدارسویازمعاملهنقدیبخشکهصورتیدر
ودنشواریزمقررموعددرپایاپایاتاقحساببهعرضهاطالعیۀ

آنگاهنکند،عملمعاملهازناشیتعهداتسایربهخریدمتعهدیا
لمحازرامصوبکسوراتسایروکارمزدهاکلیۀپایاپایاتاق

انجامعدمازناشیراآنمابقیوکردخواهدکسرتضامین
هبآنپرداختجهتفروشندهکارگزارحساببهخریدارتعهدات
.مینمایدواریزفروشنده

بازاردستورالعمل30مادهتبصرهبراساس
ودستگاه هاایران،کاالیبورسفرعی

دستگاه هایسایرودولتیشرکت های
.هستندمستثنیموضوعاینازاجرایی



کارمزد معامالت اموال غیرمنقول
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فروشخریدشرح کارمزد
حداکثر مبلغ 
کارمزد خرید

(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ 
کارمزد فروش

(میلیون ریال)

0/00180/0018100100کارمزد کارگزار

0/00050/0005100100کارمزد بورس کاال

0/00230/0023200200جمع

.عرضه کننده از پرداخت کارمزد پذیرش معاف می باشد



اوراق سلف موازی استاندارد
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اوراق سلف موازی استاندارد

.اردمعامالتسلفدربازارفیزیکیبورسکاالیایرانسررسیدهایکوتاهمدتداردوامکانمعاملنهمجنددنند❑
.مراجعهکردهوکاالیخودراتحویلبگیرندتعیینشدهخریدارانمیبایستدرتاریختحویلبهمحل

ارمحدودیتهایمعامالتسلفبازارفیزیکیمنجربهطراحیوارائهننوعدیگنریازقراردادهنایسنلفدربناز❑
.مالیبورسکاالیایرانشد
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A

t0 Tقرارداد سلف

مقدارمشخصیازکاال

سررسیدمعین

بهقیمتمعین

یکتُنمیلگرد

ریال35/000/000

T

فروشنده

خریدار

سررسید 
تحویل

A

فروشنده

خریدار



اوراق سلف موازی استاندارد
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محدودیت های قراردادهای سلف

مشارکت منحصر به خریداران واقعی کیاال و
عدم امکان استفاده از نقیدینگی سیرگردان

جامعه برای تأمین مالی فعاالن بازار

ت عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال موقعیی
خریداران و عیدم امکیان نقدشیوندگی و در 

مالینتیجه کاهش جذابیت این فرآیند تأمین

طراحیمعامالتسلفموازیاستاندارد



اوراق سلف موازی استاندارد
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عموماً یکسالهسررسیدهای✓

صیینایع بلندمییدتتییأمین مییالی ✓

گسیترش خیط تولیید و)باالدستی

ثابت عیالوهسرمایه گذاریافزایش 

(بر تأمین سرمایه در گردش

سییرمایه هایاز بهره گیییریامکییان ✓

عمومی در تأمین مالی صنایع

ارسود تضمین شده برای سرمایه گذ✓

ثانویییه و وجییود معییامالتامکییان ✓

بیییرای تضیییمین بیییازارگردان

اوراق با حیداقل سیود نقدشوندگی

تعیین شده

انتشار اوراق. 1
سلف موازی استاندارد

سررسید مشخص✓

حداقل و حداکثر سود ✓

سرمایه گذارمشخص برای 

حداقل و حداکثر هزینه مالی ✓

مشخص برای تولیدکننده

ه از تولیدکنندتأمین مالی. 2
محل انتشار اوراق

تولید محصول و پرداخت اصل. 3
و سود اوراق به سرمایه گذاران

امکننانتحویننلفیزیکننیکنناال،علننیرغم
سننرمایهگذارانمایننلبننهتسننویهنقنندیو

.واگذاریکاالبهتولیدکنندههستند



اوراق سلف موازی استاندارد
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35،000،000

42،700،000

41،300،000

97اسفند

A

t0

فروشنده

خریدار

قیمت

مقدارکاال

سررسید

حداقلسودخریدار

قرارداد سلف موازی

تُنمیلگرد1

35/000/000ریال

97اسفند

18%

حداکثرسودخریدار 22%



67

ویرایش و ورود سفارشمراحل جلسه معامالتی
حذف سفارش

انجام 
معامله

ساعات معامالت

8:45-9گشایشدوره پیش. 1

9حراج تک قیمتی. 2

9-12:30حراج پیوسته. 3

12:30بسته شدن جلسه معامالتی. 4

شنبه تا چهارشنبهروزهای معامالتی

اوراقسلفموازیاستاندارد

فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 

بورس کاالی ایران



اوراق سلف موازی استاندارد
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گواهی سپرده کاالیی
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گواهی سپرده کاالیی

یتهکمومشخصاتمربوطبشدهصادریایرانسندیاستکهدرقبالتحویلکاالبهانبارهایتحتنظارتبورسکاال❑
.وامکانعرضهکاالدربورسرافراهممیکندکاالدرآندرجمیگرددیتوکیف

ود،بهصنورتبامراجعهصاحبکاالبهانبارهایتحتنظارتدرصورتیکهکیفیتکاالموردتأییدباشدوکاالپذیرشش❑
.صادرمیشودکهاینگواهیدربورسکاالیایرانقابلمعاملهاست«گواهیسپردهکاالیی»الکترونیکی

کانمعاملنهتنهایکباردربورسعرضهمیشودوامایجادشدهپسازسپردنکاالبهانبار،اوراق:گواهیسپردهناپیوسته❑
.مراجعهنمایدتعیینشدهپسازعرضه،خریدارمیبایستجهتتحویلکاالبهمحل.مجدددربورسراندارد

شنودمیتواندبارهنادربنورسکناالیاینرانمعاملنهایجادشدهپسازسپردنکاالبهانبار،اوراق:گواهیسپردهپیوسته❑
.درصورتیکهخریدارتمایلداشتهباشدکاالراتحویلبگیردبهانبارمراجعهخواهدکرد(.معامالتثانویه)

.تنمایندتوانندباتوثیقایناوراق،ازشبکهبانکیکشورتسهیالتمالیدریافدارندگانگواهیسپردهکاالییمی❑

دامبنهدارندگانموقعیتتعهدیفروشدربازارقراردادهایآتیبورسکاالیایران،درصورتیکهتاسررسیدقنرارداداقن❑
.فادهمینمایندبستنموقعیتتعهدیخودنکنند،ملزمبهتحویلکاالبهخریدارمیباشندوازگواهیسپردهکاالییاست
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گواهی سپرده کاالیی
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.بخشگواهیسپردهکاالییراکلیککنید(باالسمتچپصفحه)درقسمتبورسکاال/http://www.tsetmc.com:مراجعهکنیدوبسایتجهتمشاهدهتابلویبرخطبازارگواهیسپردهکاالییبهاین

http://www.tsetmc.com/


تابلوی معامالت گواهی سپرده کاالیی
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مزایای معامالت از طریق گواهی سپرده کاالیی
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بهرهمندیاز
معامالتآنالین

ورود 
سرمایه های
خرد به بازار

معامالت 
هپیوسته روزان

ت انتقال مالکی
کاال به صورت
الکترونیکی

استانداردسازی
کاال

سهولتانجاممعامالت

انجاممعامالتدرسطوح
مختلفخردوکالن

معامالتافزایشعمق

کاهشهزینههایحمل
ونگهداریکاال

ارتقاءکیفی
محصوالتداخلی

اطمیناناز
اصالتکاال

کشف نرخ روزانه

کمکبهجذب
جدیددرسرمایههای

شرایطرکود



فرآیند پذیرش انبار جهت راه اندازی گواهی سپرده کاالیی
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صدورگواهیپذیرشانبارتوسطبورسواستقرارسامانهصدورگواهیسپردهکاالیی

ارائهبیمهنامهمعتبربرایانبار

ارمتناسبباظرفیتانبانباردارتودی تضامیننزدشرکتسپردهگذاریمرکزیتوسط

احرازشرایطاستانداردموردنظربورس

بهانبارامتیازدهیبازرسیفنیانبار،ارزیابیامکاناتآنو

ارائهمدارکموردنیازتوسطانبار

درخواستمالکانباروبررسیاولیهتوسطبورس



الزامات پذیرش انبار

75بورس کاالی ایران

الزامات
رپذیرشانبا

پذیرش
اعتباری

پذیرش
فنی

بیمهنامه

درصدچکیاسفته100معادل+درصدضمانتنامهبانکی20
تودیع نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی

انجام بازرسی بر اساس
چک لیست هر محصول

محلانبار•
تخلیهوبارگیری•
کفانبار•
دیوارهاوسقفانبار•
انبارپنجرههایودربها•
تهویههوایانبار•
تاسیساتزیربنایی•
وسایلاطفاءحریقانبار•
ایمنیانبار•
تجهیزاتانبار•
سابقهفعالیت•

مورد نیازبیمه نامه هایاخذ 
،صاعقه،آتشسوزی•

...طوفان،سیل،زلزلهو
(زعفران)سرقت•



نمونه قبض انبار و گواهی سپرده صادر شده توسط انبارها
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صدور گواهی 
سپرده کاالیی به 
رپشتوانه قبض انبا

قبض ورود به انبار موقت
08:44:2012/08/1398:ساعت و تاریخ چاپ09:07:5404/07/1398: ساعت و تاریخ صدور112663:شماره گواهی

الفشرکت:نام انبار

.....–استانکرمان:آدرس انبار

(90802گپس)9908...30-23پستهفندقی:نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلیاحمدی:نام مالک

44525احغ:کد بورسی

.....–استانکرمان:آدرس مالک

محل امضای مالک 
مخصوصنسخهبایگانینزد)

(انباردار

محل مهر انبارnazer:کاربر

ذیل(پردهگذارس)اینقبضصرفاقابلیتتبدیلبهگواهیسپردهکاالییراداردوفاقدهرگونهارزشدیگرازجملهمعاملهمیباشدوامضایمالک
.اینبرگهبهمنزلهپذیرشقوانینوضوابطبورسوانباراست

گواهی سپرده کاالیی
08:44:2012/08/1398:ساعت و تاریخ چاپ09:07:5404/07/1398: ساعت و تاریخ صدور112663:شماره گواهی

الفشرکت:نام انبار

....–استانکرمان:آدرس انبار

(90802گپس)9908...30-23پستهفندقی:نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلیاحمدی:نام مالک

44525احغ:کد بورسی

....–استانکرمان:آدرس مالک

محل امضای مالک 
مخصوصنسخهبایگانینزد)

(انباردار

محل مهر انبارnazer:کاربر

الکمندرجاتدستورالعملپذیرشانباروصدورمعاملهوتسویهگواهیسپردهکاالییبهمنزلهتوافقمابینخریداروفروشندهاستوامضایم
.ذیلاینبرگهبهمنزلهپذیرشقوانینوضوابطبورسوانباراست(سپردهگذار)



انبارهای پذیرش شده در بورس کاالی ایران برای معامالت گواهی سپرده کاالیی

ظرفیتتعدادانبارهایموردپذیرشکاال

قطعههزار4820طالسکه
تن924(معمولیپوشالونگین)زعفران
تن3230پسته
تن3506سبززیره
تن220خرما

تن2200کشمش
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صندوق سرمایه گذاری کاالیی
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صندوق سرمایه گذاری کاالیی

امکانپیرویازبازدهتغییراتقیمتییکیاچندکاالیمعین❑

دارایواحدهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس❑

توسطصندوقهایکاالییسرمایهگذاریدراوراقبهادارمبتنیبرکاالها❑

االمسئولیتنگهداریازآنکنداشتنتوسطسرمایهگذارودرعینحالداشتنمالکیتکاالیموردنظر❑

بهمنظورسرمایهگذاریونوسانگیریدربازارهایکاالییاستفادهازصندوقکاالیی❑

قابلیتخریدوفروشصندوقهایکاالییبرایدارندگانکدمعامالتسهام❑
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صندوق سرمایه گذاری کاالیی

داراییهایمجازبرایسرمایهگذاریتوسطصندوقهایکاالیی❑

گواهیسپردهکاالیی•

اوراقسلفموازیاستاندارد•

قراردادهایآتیکاالیی•

قراردادهایاختیارمعاملهکاالیی•

سپردهبانکیواوراقبادرآمدثابت•
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لیست صندوق های سرمایه گذاری کاالیی پذیرش شده در بورس کاالی ایران

بورس کاالی ایران

نام صندوق

صندوق 
سرمایه گذاری 
پشتوانه  طالی 

لوتوس

صندوق 
سرمایه گذاری 
زرافشان امید 

ایرانیان

ی صندوق سرمایه گذار
ی در اوراق بهادار مبتن
بر سکه طالی کیان

صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار مبتنی

بر سکه طالی مفید

ر صندوق سرمایه گذاری د
اوراق بهادار مبتنی بر 

سکه طالی کاریزما

صندوق سرمایه 
گذاری طالی سرخ 

نوویرا

صندوق سرمایه 
گذاری گروه زعفران

سحرخیز

سحرخیزنهالکهرباعیارگوهرزرطالنماد معامالتی
1399دی1399دی1400خرداد1397خرداد1396آذر1396مهر1396خردادسال راه اندازی

متولی
رادموسسهحسابرسیبه

مشار
موسسهحسابرسی

وخدماتمدیریترهبین
شرکتمشاور

سرمایهگذاریآوایآگاه
موسسهحسابرسیرازدار

موسسهحسابرسیوخدمات
سامانپندار

موسسهحسابرسی
هشیارممیز

موسسهحسابرسی
هشیارممیز

مدیر
شرکتتامینسرمایه

لوتوسپارسیان
شرکتتامینسرمایه

امید
هشرکتکارگزاریتوسع

معامالتکیان
شرکتسبدگردانانتخاب

مفید
یراشرکتسبدگرداننوواشرکتسبدگردانکاریزم

همشرکتسبدگردانس
آشنا

بازارگردان
شرکتتامینسرمایه

لوتوسپارسیان
شرکتتامینسرمایه

امید
گروهمالیگسترش

سرمایهکیان
گروهخدماتبازارسرمایه

مفید
سرمایهگذاریاختصاصی
بازارگردانیاکسیرسودا

صندوقسرمایهگذاری
اختصاصیبازارگردانی
امیدلوتوسپارسیان

صندوقسرمایهگذاری
اختصاصیبازارگردانی

سهمآشنایکم

تعهدات بازار گردان

درصد4:مظنهدامنه-
:هحداقلسفارشانباشت-

1.000
:حداقلمعامالتروزانه-

500.000

درصد5:مظنهدامنه-
:حداقلسفارشانباشته-

50.000
:روزانهمعامالتحداقل-

100.000

درصد5:مظنهدامنه-
:انباشتهسفارشحداقل-

100.000
:روزانهمعامالتحداقل-

50.000

درصد5:مظنهدامنه-
:انباشتهسفارشحداقل-

100.000
:حداقلمعامالتروزانه-

50.000

درصد5:دامنهمظنه-
:حداقلسفارشانباشته-

100.000
:حداقلمعامالتروزانه-

50.000

درصد5:دامنهمظنه-
:هحداقلسفارشانباشت-

100.000
:حداقلمعامالتروزانه-

50.000

درصد5:دامنهمظنه-
:هحداقلسفارشانباشت-

100.000
:حداقلمعامالتروزانه-

50.000

حسابرس
موسسهحسابرسی

بیاترایان
موسسهحسابرسی
شاخصاندیشان

موسسهحسابرسی
بیاترایان

موسسهحسابرسی
رهبین

موسسهحسابرسیارموسسهحسابرسیرازد
بهرادمشار

موسسهحسابرسی
وانیانیکتدبیر

http://www.lotusgolوب سایت

dfund.capital

http://omidgol

dfund.ir

http://www.kianfun

ds3.com

https://ayaretf

.com
http://kahroba.charisma.irhttp://www.ngmf.ir

http://www.saharkhizfu

nd.com

اساسنامه
https://www.ime.co.ir/tradable-List-of-investment-funds.html امیدنامه
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لیست و تابلوی معامالت صندوق های قابل معامله در بورس کاالی ایران
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قراردادهای آتی
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قراردادهای آتی
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Spot MarketvsFutures Market

قراردادهایآتیبازارنقدبازار

آیندهدر:تسویهوجهفوری:تسویهوجه

درآینده:تحویلکاالفوری:تحویلکاال



مقدمه

لندنفلزاتبورسشکلگیریتاریخچه❑

نقاطازفلزاتبرایکشوراینتقاضایمازادویافتافزایشقل ومسهمچونفلزاتیبهانگلستاننیازنوزدهمقرناواسطدرصنعتیانقالبباهمراه

نیاززمانماهچندبهمقصدبهرسیدنوکشتیهاتوسطفلزاتحملونقلاینکهدلیلبه.گرفتزیادیرونقحوزهایندربازرگانیومیشدوارددوردست

درکهگرفتکلشمکانیبهتدریج.بودخواهدچقدرانگلستاندرتحویلزماندرآنهاقیمتنمیدانستندفلزاتارسالبرایبارگیریهنگامبازرگانانداشت،

شیلیازمسنرسیدبراینیازموردزمانماهسه)دهندپوششراقیمتریسکوببندندآتیپیمانیکدیگربامیتوانستندآیندهماهسهتاروزهربرایآن

.کردکاربهآغازلندنفلزاتبورسرسمیبهطور1877سالدرترتیببدین.(بودانگلستانبه

(آتیپیمان)فورواردقرارداد❑

:شوندیمتسویهسررسیدزماندرقراردادهاایناست؛آیندهدرمعلومتاریخیکدرشدهتعیینقیمتبامشخصدارایییکفروشوخریدبرایتوافقی

oًمیشوداستفادهقیمتنوساناتریسکپوششوکاهشمنظوربهعموما.

oاستانعطافپذیربسیارونداردمشخصیاستانداردمیگیرد،صورتخصوصیصورتبهوبورسهاازخارج.

oباشدسختگیرانهالزاماتوتضامینفاقدمیتواند.

oداردنقدشوندگیریسکواعتباریریسک.
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مفهوم قرارداد آتی

قراردادیاستکهدوطرفمعاملهدرآنمتعهدمیشونددرسررسیدمشخصدرآینده،مقندارمشنخصازینککناالبنااسنتاندارد•
.مشخصرامیانیکدیگرمبادلهکنند

کناالرا(دارنندهموقعینتفنروش)وجهمعاملهراپرداختخواهدکردوفروشننده(دارندهموقعیتخرید)درتاریخسررسید،خریدار•
.تحویلخواهدداد

.بورسکاالیایرانضمانتمیشود«مکانیزماخذوجهتضمین»حسنانجامتعهداتطرفینمعاملهازطریق•
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امروز

فروشنده

خریدار

سررسید
سهماهبعد

فروشنده

لهخریدار
ام

مع
ت 

یم
ن ق

یی
تع بلوکهشدندرصدیازارزشمعاملهبهصورتوجهنقددر

حسابهایخریداروفروشنده،جهتضمانتانجامتعهدات



تابلو معامالت قرارداد آتی
.رابورستعیینمیکند(داراییپایه)سررسیدهایتحویلکاالومشخصاتکاالیموردمعامله•

.دربازارقراردادهایآتیبورسکاالیایرانتعیینمیشود(حراجدوطرفه)قیمتمعاملهازطریقمکانیزمعرضهوتقاضا•
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/http://cdn.ime.co.ir:مراجعهکنیدوبسایتجهتمشاهدهتابلویبرخطبازارآتیبهاین

http://cdn.ime.co.ir/


فرآیندهای موردنیاز جهت انجام معامالت قراردادهای آتی
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وزمجدارایکارگزاریبهمراجعهوسجامسامانهدرثبت نامبهمشتریاقدام
کاالبورسمشتقهقراردادهایمعامالتیکداخذبرای

(بورساختیاردرحساب)عملیاتیحسابافتتاح

معامالتانجامجهتاختیاردرحساببهاولیهتضمینوجهواریز

طهمربوکارگزارمعامالتیسامانهطریقازفروشیاوخریدسفارشارا ه



خروج از بازار
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بایتواندمبماند،متعهدبازاردرقراردادسررسیدتاباشدنداشتهتمایلمشتریکهصورتیدر:معکوسموقعیتاخذ
در).ببنددراخودتعهدیموقعیتبازارقبولموردقیمتبهخودقبلیموقعیتعکسجهتدرسفارشیکارسال
(داشتنخواهدمذکورقراردادبابتتعهدیدیگروکردهخروجبازارازمعاملهایچنینانجامصورت

بستن موقعیت پیش از سررسید: حالت اول

دموقعیت باز تا سررسینگه داشتن: حالت دوم

شرکت در فرآیند تحویل
(گواهی سپرده کاالیی)تحویل کاال : فروشنده

پرداخت ارزش معامله: خریدار

پرداخت جرایم و خساراتنکول و تسویه نقدی



بستن موقعیت پیش از سررسید: حالت اول
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ریال92،000

وزقیمتتسویهپایانر

ریال92،800 ریال92،600

قیمتتسویهپایانروز قیمتتسویهپایانروز

اخذموقعیتتعهدیخرید
اخذموقعیتتعهدی

(بستنموقعیت)فروش

روزاول روزدوم روزسوم روزچهارم

93،800

قیمتمعاملهقیمتتسویهروزقبل

92،800

قیمتتسویهروزقبل

92،600

قیمتتسویهروزقبل

94،000
قیمتمعامله

ریال94،000

200-

800+ 200- 1400+ 200- = 1800+

800+ 1.400+ 200-

روز به ازای هر گرم زعفران4خالص سود در 

بورس کاالی ایران



موقعیت باز تا سررسیدنگه داشتن: حالت دوم
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قرارداد آتی

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی در روز معامله ریال90،000

سررسید چهار ماه بعد

قیمت عقد قرارداد آتی ریال100،000

ارزش قرارداد ریال10،000،000

وجه تضمین ریال2،000،000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

(سناریو سوم)قیمت نقدی 

قیمت عقد قرارداد آتی

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

ال
ری

مجموع واریز و برداشت روزانه تا در سررسیدپایهقیمت دارایی
دارنده موقعیت تعهدی خرید در سررسیدد در سررسیدارنده موقعیت تعهدی فروش:سررسید در نهایت منجر می شود به

تحویلکاالمجموعجابجاییصفرریالرسیدبرابریقیمتقراردادآتیباقیمتنقدیدرسرسناریو اول
ودریافتارزشروزآن

پرداختجریمهو:درصورتنکول)
(تسویهنقدیبهقیمتروز

پرداختارزشروزکاال
وتحویلگرفتنکاال

پرداختجریمهو:درصورتنکول)
(تسویهنقدیبهقیمتروز

ادآتیقیمتنقدیدرسررسیدبیشترازقیمتقرارددومسناریو
هزارریالاز10×100جابجایی

حسابفروشندهبهحسابخریدار

تیقیمتنقدیدرسررسیدکمترازقیمتقراردادآسومسناریو
هزارریالاز20×100جابجایی

حسابخریداربهحسابفروشنده



(Call Margin)وجه تضمین اخطاریهحداقل وجه تضمین و دریافت 
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میزان حداقل وجه تضمین

مبلغ وجه تضمین اولیه

دریافت اخطاریه افزایش 
وجه تضمین

کاهش موجودی مشتری تا . 1
سطح حداقل وجه تضمین

کاهش موجودی مشتری به . 2
ینپایین تر از سطح حداقل وجه تضم

افزایش موجودی تا سطح وجه . 3
(یا بستن موقعیت)تضمین اولیه 

بورس کاالی ایران

، موجودی حساب خود را تا سطح وجه تضمین اولیه افزایش ندهد یا موقعیت خود را نبندد،اخطاریهدر صورتی که مشتری دارای 
.کارگزار وی موظف است متناسب با موجودی مشتری، موقعیت های تعهدی مشتری را رأسا کاهش دهد

70%



تسویه و تحویل
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فروشنده
انجام تعهد

(گواهیسپردهکاالییدرکدسهامداریمالکیت)
نکول

(گواهیسپردهکاالیینداشتن)

خریدار

انجام تعهد
(تأمینوجه)

وشندهفروتوسطنهاییتسویهقیمتاساسبروجهدریافت
دار،خرینامبهفروشندهازسپردهگواهیمالکیتتغییر

طرفینازتحویلوتسویهکارمزددریافت

هبآنواریزوفروشندهتوسط(قراردادارزشدرصدیک)جریمهپرداخت
فروشندهازتحویلوتسویهکارمزدسردودریافتخریدار،حساب

گواهیپایانیقیمتسررسید،روزدرکهدرصورتیآن،برعالوه*
بهفروشندهزامابهالتفاوتباشد،بیشترآتینهاییتسویهقیمتازسپرده
.میشودمنتقلخریدار

نکول
(تأمینوجهعدم)

وخریدارتوسط(قراردادارزشدرصدیک)جریمهپرداخت
وویهتسکارمزدسردودریافتفروشنده،حساببهآنواریز

خریدارازتحویل

انیپایقیمتسررسید،روزدرکهدرصورتیآن،برعالوه*
،باشدکمترآتینهاییتسویهقیمتازسپردهگواهی

.میشودمنتقلفروشندهبهخریدارازمابهالتفاوت

هایینتسویهقیمتازسپردهگواهیپایانیقیمتکهدرصورتی-الف
.ودمیشمنتقلفروشندهبهخریدارازمابهالتفاوتباشد،کمترآتی
آتیایینهتسویهقیمتازسپردهگواهیپایانیقیمتکهرصورتید-ب

.دمیشومنتقلخریداربهفروشندهازمابهالتفاوتباشد،بیشتر

(طرفینازتحویلوتسویهکارمزددریافتصورتهردر)

نحوه تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی در سررسید قراردادهای آتی در صورت نکول یا عدم نکول طرفین



آتیهایقرارداددوره زمانی معامالت 
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دوره های معامالتی
ورود 

سفارش
حذف 
سفارش

ویرایش
انجام 
معامله

:ت معامالتیاساع
شنبه تا پنج شنبه

10:30-10دوره پیش گشایش

10:30دوره حراج تک قیمتی

14:55-10:30دوره حراج پیوسته

15-14:55دوره پایانی

15یبسته شدن جلسه معامالت



%8/+-

%32/+-

%23/+-

%17/+-

%11/+-

%14/+-

بازار جبرانی

، بازار ر ببنددرا در مهلت مقرافزایش وجه تضمین اخطاریهدارای کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری در صورتی که •
.شودجبرانی تشکیل می

.پایان می یابدحراج تک قیمتی است که هر دوره با یک دقیقه ای 10ی دوره6بازار جبرانی متشکل از •

.ه می شودتعهدی باز مشتری، توسط کارگزار به قیمت های ممکن بستموقعیت هایدر بازار جبرانی تمام یا بخشی از •

95

انه
وز

ن ر
سا

 نو
حد

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم



های نقدی و آتی در سررسیدهمگرایی قیمت
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70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000
ال

ری

(قیمت پایانی گواهی سپرده زعفران)قیمت نقدی 

(قیمت تسویه روزانه آتی سررسید تیرماه)قیمت آتی 



باز بازار و حجم معامالتهایموقعیت
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اخذموقعیتتعهدیخرید

اخذموقعیتتعهدیفروش

A

B

C A B F

D E F C

حجممعامالت
بازبازارهایموقعیت

1 2 3 4 5

23321

میشودبازبازاراضافههایموقعیتواحدبهیکاگرهردوطرفمعامله،موقعیتجدیداخذنمایند.

موقعینت)معامله،موقعیتجدیداخذنمایدوطرفمقابلقصدبستنموقعیتخودراداشنتهباشندطرفینازیکیاگر
.نمیکندتغییربازبازارهایموقعیت(معکوسبگیرد

بنازبنازارهایموقعیتواحدازتعدادیکداشتهباشند(بستنموقعیت)اگردوطرفمعاملهقصداخذموقعیتمعکوس
.مییابدکاهش



برخی اصطالحات در معامالت قراردادهای آتی
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(Physical Delivery)تحویلفیزیکی(/cash settlement)تسویهنقدیفروش/اخذموقعیتخرید=فروش/اخذموقعیتتعهدیخرید

buy/sellزدن(short/long position)افزایشوجهتضمیناخطاریه(call margin/margin call)

- open interest)موقعیتبازمشترییاموقعیتهایبازبازار OI)اسپات/قیمتبازارنقد(spot market price)

سررسیدتخفیفبینبستنموقعیت=کردنOffset=اخذموقعیتمعکوس

(underlying asset)داراییپایهحسابدراختیار

(Hedging)پوششریسک(margin)وجهتضمین

(Default)نکول(carry/cash arbitrage)آربیتراژ

(Lot)التمعامالتی/اندازهقرارداد(contract specification)مشخصاتقرارداد

(Leverage)اهرم(Daily Settlement)روزانهتسویه

notional)ارزشقرارداد value)معامالتحجم(Volume)



قراردادهای اختیارمعامله
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قراردادهای اختیارمعامله
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Spot MarketvsFutures MarketvsOption Market

قراردادهایاختیارمعاملهبازارقراردادهایآتیبازارنقدبازار

آیندهدر:تسویهوجهآیندهدر:تسویهوجهفوری:تسویهوجه

درآینده:تحویلکاالدرآینده:تحویلکاالفوری:تحویلکاال

عدمتعهدطرفخریداراختیارمعاملهتعهددوطرفمعامله-

(Derivatives Market)بازار مشتقه 



قرارداد اختیارمعامله

اختیار خرید و اختیار فروش:قرارداداختیارمعاملهبهدونوعکلیقابلتقسیماست❑

دردرسررسیدمشخصمشخصشدهخریدکاالراباقیمت(حق)قراردادیاستکهدرآنطرفخریدار،اختیار:قرارداداختیارخرید❑
درصورتکهازخریداردریافتمیکند،تعهدمیکندهزینهایفروشندهاختیاردرمقابل.آیندهازفروشندهاختیارخریداریمینماید
.بهویتحویلدهدتعیینشدهمراجعهخریداردرسررسید،کاالراباقیمت

صدرسررسیدمشنخمشخصشدهفروشکاالراباقیمت(حق)قراردادیاستکهدرآنطرفخریدار،اختیار:قرارداداختیارفروش❑
ننددرکهازخریداردریافنتمیکنند،تعهندمیکهزینهایفروشندهاختیاردرمقابل.درآیندهازفروشندهاختیارخریداریمینماید

.ازویخریدارینمایدتعیینشدهصورتمراجعهخریداراختیاردرسررسید،کاالراباقیمت

درصنورتسنودآور.)مختاراسنتوتعهندینندارد(اعمالاختیار)خریداربرگهاختیارمعاملهدراستفادهکردنیانکردنازحقخود❑
.(بودنانجاممعامله،مراجعهخواهدکرد

حنراج)سررسیدهایانجاممعاملهنهاییرابورسمشخصمیکندوارزشبرگهاختیارمعاملهبنااسنتفادهازمکنانیزمعرضنهوتقاضنا❑
.تعیینخواهدشد(دوطرفه

.بورسکاالیایرانضمانتمیشود«مکانیزماخذوجهتضمین»حسنانجامتعهداتفروشندهاختیارمعاملهازطریق❑
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ویژگی های قرارداد اختیارمعامله

قراردادهای 
اختیارمعامله

نوع قرارداد 
(Call/Put)

تاریخ 
اانقض/سررسید

قیمت اعمال

سبک اعمال 
(آمریکایی/اروپایی)

دارایی پایه

اندازه قرارداد
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تابلوی بازار اختیارمعامله سکه طال
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/https://cdn.ime.co.ir:مراجعهکنیدوبسایتجهتمشاهدهتابلویبرخطبازارقراردادهایاختیارمعاملهبهاین

https://cdn.ime.co.ir/


فرآیندهای موردنیاز جهت انجام معامالت اختیارمعامله

104بورس کاالی ایران

وزمجدارایکارگزاریبهمراجعهوسجامسامانهدرثبت نامبهمشتریاقدام
کاالبورسمشتقهقراردادهایمعامالتیکداخذبرای

(بورساختیاردرحساب)عملیاتیحسابافتتاح

معامالتانجامجهتاختیاردرحساببهوجهواریز

طهمربوکارگزارمعامالتیسامانهطریقازفروشیاوخریدسفارشارا ه



خروج از بازار
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بامیتواندبماند،بازاردرقراردادسررسیدتاباشدنداشتهتمایلفروشنده/خریدارکهصورتیدر:معکوسموقعیتاخذ
.ببنددراخودموقعیتبازارقبولموردقیمتبهخودقبلیموقعیتعکسجهتدرسفارشیکارسال

بستن موقعیت پیش از سررسید: حالت اول

دموقعیت باز تا سررسینگه داشتن: حالت دوم

اعمال اختیار معامله توسط خریدار
االتحویل دادن یا گرفتن ک: فروشنده اختیار

نکول و پرداخت جرایم: فروشنده اختیار

انقضای قراردادعدم اعمال اختیار معامله توسط خریدار



فرایند تعدیل وجه تضمین و مدیریت ریسک

روز اول

ین تعیوجه تضمین الزم 
شده توسط بورس در 

پایان روز اول

حساب عملیاتی مشتری در صورت اخذ موقعیت فروش

روز دوم

وجه تضمین الزم% 70
(روز اول)

ین تعیوجه تضمین الزم 
شده توسط بورس در

پایان روز دوم

موجودی حساب مشتری
(بلبدون تغییر نسبت به روز ق)

هزینهواریز 
به اختیار

حساب 
فروشنده

وجه تضمین الزم% 70
(روز دوم)

دریافت اخطاریه 
افزایش وجه تضمین

57

وجه واریز 
یه تضمین اول

برای ثبت
سفارش

بورس کاالی ایران
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- Call Optionاختیار خرید 

قرارداد اختیار خرید

اندازهقرارداد گرمزعفران100

قیمتنقدیدرروزمعامله 9.000
سررسید چهارماهبعد

قیمتاعمال 10.000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

قیمت اعمال اختیارمعامله

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000
ال

ری

اعمال اختیار توسط خریدار

رعدم اعمال اختیار توسط خریدا
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- Put Optionاختیار فروش 

قرارداد اختیار فروش

اندازهقرارداد گرمزعفران100

قیمتنقدیدرروزمعامله 9.000
سررسید چهارماهبعد

قیمتاعمال 10.000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

قیمت اعمال اختیارمعامله

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000
ال

ری

رعدم اعمال اختیار توسط خریدا

اعمال اختیار توسط خریدار



وضعیت بازدهی اختیار خرید
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قیمت نقدی 
کاال در بازار

قیمت اعمال

قیمت اختیار پرداختی

قیمت نقدی 
قیمت اعمالکاال در بازار

قیمت اختیار دریافتی

خریدار

فروشنده

اختیار در زیاناختیار در سود تفاوتبیاختیار

عایدی

عایدی



وضعیت بازدهی اختیار فروش
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قیمت نقدی 
کاال در بازار

قیمت اعمال

قیمت اختیار پرداختی

قیمت نقدی 
قیمت اعمالکاال در بازار

قیمت اختیار دریافتی

خریدار

فروشنده

اختیار در سود تفاوتبیاختیاراختیار در زیان
عایدی

عایدی



قرارداد اختیارمعامله در یک نگاه
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ت ا
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رد
پ

عدممراجعهخریداراختیار
وانقضایاختیار

عدم اعمال اختیار

امروز سررسید
(بعدیکماه)

بلوکهشدندرصدیازارزشمعاملهبهصورتوجهنقددر
حسابفروشندهاختیار،جهتضمانتانجامتعهدات

خریدار اختیار

ارفروشنده اختی

قیمتاعمال>قیمتبازار

قیمتاعمال<قیمتبازار

خریدار اختیارارفروشنده اختی

اعمال اختیار

ی 
های

ه ن
مل

عا
ت م

یم
ی ق

رو
ق 

واف
ت

(
ال
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ت ا
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ق

)
دار
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 خ
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وس

ه ت
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ش ب
رز

ت ا
اخ

رد
پ

عدممراجعهخریداراختیار
وانقضایاختیار

عدم اعمال اختیار

امروز سررسید
(بعدیکماه)

بلوکهشدندرصدیازارزشمعاملهبهصورتوجهنقددر
حسابفروشندهاختیار،جهتضمانتانجامتعهدات

خریدار اختیار

ارفروشنده اختی

قیمتاعمال<قیمتبازار

قیمتاعمال>قیمتبازار

خریدار اختیارارفروشنده اختی

اعمال اختیار



فرایند تسویه و تحویل دارایی پایه در سررسید
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ارا ه درخواست اعمال اختیار معامله 
دقیقه 15خرید توسط خریدار آن تا 

ن بعد از پایان ساعات معامالتی آخری
روز معامالتی به کارگزاری

ی واریز ارزش قرارداد به حساب عملیات
(حساب در اختیار بورس)

ا تهیه گواهی سپرده کاالیی ت
دقیقه بعد از پایان ساعات30

معامالتی آخرین روز معامالتی
تسویه قرارداد توسط 

بورس کاالی ایران

فروشنیه اختیار خرییخرییار اختیار خریی

ارا ه درخواست اعمال اختیار معامله 
دقیقه 15فروش توسط خریدار آن تا 

ن بعد از پایان ساعات معامالتی آخری
به کارگزاریروز معامالتی

تهیه گواهی سپرده کاالیی توسط 
فروشنده اختیار فروش

واریز ارزش قرارداد به حساب 
دقیقه بعد از 30عملیاتی تا 

ن پایان ساعات معامالتی آخری
روز معامالتی 

تسویه قرارداد توسط 
بورس کاالی ایران

فروشنیه اختیار فروشخرییار اختیار فروش
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فراینی تسویه و تحویل  ر قرار ا های اختیار معامله  ر صور  نکول

خرییار اختیار
ارا ه درخواست اعمال )

دقیقه بعد از پایان 15تا
ساعات معامالتی آخرین 

(یروز معامالتی به کارگزار

ساعت  فرصت به خریدار 24
جهت واریز ارزش )اختیار معامله 

اعمال یا وجود داشتن گواهی 
(سپرده کاالیی در کد سهامداری

عدم واریز ارزش اعمال توسط خریدار اختیار 
خرید یا موجود نبودن گواهی سپرده در کد 

سهامداری خریدار اختیار فروش؛

واریز وجه معادل ارزش اعمال توسط 
هی فروشنده اختیار فروش یا موجود بودن گوا
سپرده کاالیی در کد سهامداری فروشنده 

. اختیار خرید

واریز ارزش اعمال توسط خریدار اختیار خرید
یا موجود بودن گواهی سپرده در کد 

سهامداری خریدار اختیار فروش؛

عدم واریز وجه معادل ارزش اعمال توسط 
فروشنده اختیار فروش یا موجود نبودن 
گواهی سپرده کاالیی در کد سهامداری 

. اختیار خریدفروشنده 

.هر دو طرف معاملهنکول 

عدم جابجایی : در صورت نکول
وجه و کاال

(خریدار سودی کسب نمی کند)

انجام  : در صورت انجام تعهد
فرایند تسویه توسط بورس

تسویه قرارداد به صورت نقد و 
ی و پرداخت مابه التفاوت قیمت نقد

قیمت اعمال به خریدار توسط 
اختیار معاملهفروشنده
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دوره های معامالتی
ورود 

سفارش
حذف 
سفارش

ویرایش
انجام 
معامله

:ت معامالتیاساع
شنبه تا پنج شنبه

10:30-10دوره پیش گشایش

10:30دوره حراج تک قیمتی

14:55-10:30دوره حراج پیوسته

15-14:55دوره پایانی

15یبسته شدن جلسه معامالت



مقایسه قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای آتی
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قراردادهای آتیقراردادهای اختیار معامله

تعهد طرفین
اختیارمعاملهدرصورتدرخواستخریداران،فروشندگان

.متعهدبهاجرایتعهداتدرسررسیدهستند
.هردوطرفمعاملهمتعهدبهاجرایتعهداتدرسررسیدهستند

وجه تضمین
فروشندگاناختیارمعاملهبایدوجهتضمینرابهحساب

.عملیاتیواریزنمایند
بایدوجهتضمینرابهحسابعملیاتیهردوطرفمعامله

.واریزنمایند

پرداخت هزینه

خریداراختیارمعاملهدرلحظهعقدقرارداد،هزینهایرابابت
رخریداختیارمعاملهبهطرفمقابلپرداختمیکندکهغی

.قابلبرگشتاست

عاملهپرداختنمیشودبلکهطرفینمهزینهایبابتانجاممعامله
.وجهتضمینارائهمیکنند

بروزرسانی 

حسابها

یبهمنظورمدیریتریسکمشتریان،وجهیطیدورهمعامالت
.میاندارندگانموقعیتبازجابهجانمیشود

ردوهبهمنظورمدیریتریسکمشتریانباانتقالوجه،حساب
.میشودبروزرسانیدرپایانروزمعامالتیطرفمعامله

ریسک طرفین
ریسکخریداراناختیارمعاملهمحدودبودهولی

.طرفینمعاملهباریسکیکسانیمواجههستند.رندفروشندگاناختیارمعاملهدرمعرضریسکباالییقراردا

تعیین قیمت 

معامله

رددنهازتقابلعرضهوتقاضا،قیمتاختیارمعاملهتعیینمیگ
.داراییپایه

ینازتقابلعرضهوتقاضاقیمتداراییپایهدرسررسیدتعی
.میشود



برخی اصطالحات در معامالت قراردادهای اختیار معامله
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(Physical Delivery)تحویلفیزیکی(/cash settlement)تسویهنقدیفروش/اخذموقعیتخرید

buy/sellزدن(short/long position)افزایشوجهتضمیناخطاریه(call margin/margin call)

- open interest)موقعیتبازمشتری OI)اسپات/قیمتبازارنقد(spot market price)

(underlying asset)داراییپایه(market open interest)بازبازارموقعیتهای

(Hedging)پوششریسکبستنموقعیت=کردنOffset=اخذموقعیتمعکوس

(Default)نکولحسابدراختیار

(Lot)التمعامالتی/اندازهقراردادالزم/اولیهوجهتضمین

(Leverage)اهرمآربیتراژ

(Volume)معامالتحجم(contract specification)مشخصاتقرارداد

notional)ارزشقرارداد value)نوعاختیار(Call or Put)

(Strike price)قیمتاعمالمعامالتیاستراتژیهای

(Exercise date)انقضا/تاریخسررسید



آمار معامالت
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با سپاس از توجه شما

بورس کاالی ایران


