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انآشنایی با ساختار بازار سرمایه و جایگاه بورس کاالی ایر
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فصل اول



جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه
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(راهبری بازار سرمایه)شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

(ناظر بازار سرمایه)سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس های فعال در بازار سرمایه

بورس انرژیبورس کاالی ایرانبورس اوراق بهادار تهرانفرابورس ایران

.یردگمیقرارمعاملهموردسهامبرمبتنیمشتقهاوراقومالیابزارهایومرابحهصکوک،خزانه،اوراقمشارکت،اوراقسهام،شاملبهاداراوراقانواعایرانفرابورسوتهرانبهاداراوراقبورسدودر❑

.می شودانجامانرژیحامل هایوواسطه ایوپایهکاالیانواعمعاملهنیزایرانانرژیبورسوایرانکاالیبورسدر❑

.شدتاسیس1387سالدرایرانفرابورسو1346سالدرتهرانبهاداراوراقبورس❑

.شدتاسیسایرانکشاورزیکاالیبورسوتهرانفلزاتبورسکارگزارانسازمان هایادغامباو1386سالدرایرانکاالیبورس❑

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

.گردیدصادربهاداراوراقوبورس



بورس کاالی ایران در گذر زمان
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ادغام سازمان های 
کارگزاران بورس فلزات 
تهران و بورس کاالی 

کشاورزی ایران

آغاز معامالت پتروشیمی و
فرآورده های نفتی

1393
1394 1396

1387

1386

1383

1382

1399

راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده کاالیی

راه اندازی معامالت 
اختیارمعامله

پذیره نویسی 
اولین صندوق 
سرمایه گذاری 

کاالیی
راه اندازی 

معامالت کشف 
پریمیوم

آغاز فعالیت سازمان 
کارگزاران بورس 

فلزات تهران

آغاز فعالیت سازمان 
کارگزاران بورس 
کاالی کشاورزی

تأسیس شرکت 
بورس کاالی ایران

انتشار اولین اوراق سلف 
موازی استاندارد

راه اندازی معامالت 
قراردادهای آتی

1396

اولین معامله اموال 
غیرمنقول

راه اندازی معامالت مناقصه
آغاز معامالت حراج باز



ساختار کلی بازارهای بورس کاالی ایران
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بورس کاالی ایران

بازار فیزیکی

قراداد نقد
قرارداد 

نسیه
قرارداد 

سلف

قرارداد 
کشف 
پریمیوم

بازار مشتقه

قراردادهای 
آتی

قرارداد 
اختیارمعامله

بازار مالی

سلف 
موازی 
استاندارد

اوراق 
خرید دین

کاالیی

گواهی 
سپرده 
کاالیی

صندوق های 
کاالیی

تأمین مالی: هدف اصلیتمدیریت ریسک قیم: هدف اصلیمبادله کاال: هدف اصلی

رینگ صادراتی

رینگ داخلی

برگزاری مناقصه

بازار اصلی

بازار فرعی

برگزاری مزایده

امالک و مستغالت



ایران بورس کاالی محصوالت معامله شده در 
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کیبازار فیزی

.رو سایسربکک، سنگ آهن،، طال، (خاک روی)فوالد، مس، آلومینیوم، کنسانتره فلزات گرانبها، کنسانتره مولیبدن، روی، رویمحصوالت صنعتی و معدنی 

محصوالت پتروشیمی

ی اتیلن سانگین، پلای اتایلن پلی پروپیلن نساجی، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن ترفتاالت بطری، پلی اتیلن ترفتااالت نسااجی، پلا: پلیمری-
و boppقی، پلی پاروپیلن فایلمسبک فیلم، پلی اتیلن سبک خطی، پلی پروپلین شیمیایی،پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی  اتیلن سنگین تزری

.سایر

ین، متایلن  دی  استایرن، الکیل بنزن خطی، دی اتیل هگزانول، سود کاساتیک، منواتیال گالیکول، ارتاوزایلن، بنازن، اوره، زایلا: شیمیایی-
یزویوناانول، آمونیااک، ایزوسیات، مونومر وینیل استات، اسید استیک، کریستال مالمین، دی اتیلن گالیکول، اتانول آمین، اسید ترفتالیک، ا

.سولفات سدیم و سایر

.و سایرآرگون: گازها و خوراک ها-

.زعفران، خرمامحصوالت کشاورزی 

.و سایرگوگرد،لوب کات، روغن، عایق رطوبتی، سالپس واکسوکیوم باتوم، قیر،فرآورده های نفتی

.شیمیایی، فرآورده های نفتی و سایرضایعات، محصوالت: انواع محصوالت تک محموله ای از قبیلبازار فرعیبازار فرعی

هبازار مشتق
.زیره سبز، نقره و صندوق طالوزعفران نگین، پسته، زعفران پوشالقراردادهای آتی

.سکه طال، زعفران نگینقراردادهای اختیار معامله 

بازار مالی
ن، سراتو، گنادم، اوره ، کنسانتره سنگ آهن، تیرآهن، سیمان، پلی استایر(بیلت)نوردیده، پلی اتلین سنگین تزریقی، شمش فوالدی ورق گرمسلف موازی استاندارد

.و سایرو پی وی سی 

.  سکه طال، زعفران، پسته، زیره سبز، کشمش، رطب مضافتی، برنجسپرده کاالییگواهی 

.و کاالی کشاورزیسکه طالصندوق سرمایه گذاری 



کارکردهای بورس های کاالیی

کارکردهای 
بورس کاالیی

کشف قیمت
مدیریت منصفانه

ریسک 
نوسان قیمت

تسهیل 
تأمین مالی

جذب 
سرمایه  های 

سرگردان

تسهیل 
مبادالت 
فیزیکی رتنظیم بازا

بازاریابی از
ه طریق شبک
کارگزاران

توسعه بازار

انتشار 
اطالعات 

بازار

تضمین 
اجرای 
تعهدات
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معرفی کلیات صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

9بورس کاالی ایران

فصل دوم



لیست صندوق سرمایه گذاری مشترک
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https://fund.fipiran.ir/mf/list:          لیست تمامی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در لینک مقابل موجود است

https://fund.fipiran.ir/mf/list


صندوق سرمایه گذاری مشترک
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ازمجموعه ایدرراسرمایه گذارانازدریافتیوجوهکهاستمالینهادازنوعی-

.می کندسرمایه گذاریاوراق بهادار

ص،خامشارکتاوراقیاسهمیکخریدجایبهتامی کندفراهمسرمایه گذارانبرایراامکاناین-

صندوقزیانوسوددرخودآوردهنسبتبهوکنندسرمایه گذاریدارایی ها،اینازمجموعه  ایدر

. شودسهیم

.استتخصصبدونوریسک گریزسرمایه گذارانبرایابزاریمشترکسرمایه گذاریصندوق های-

.می شوندمدیریتمالیحوزهمتخصصمدیرانتوسطصندوق هااین-

(Mutual Fund)صندوق های سرمایه گذاری مشترک 



انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک
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معاملهقابلصندوق های

صندوق های 

سرمایه گذاری 

مشترک

لهمعامقابلغیرصندوق های

طیبورس،درصرفاًصندوقاینواحدهای

موردسرمایه گذارانتوسطمعامالتیروزهای

گفتهETFآن هابهکهمی گیردقرارمعامله

.می شود

بورسدرصندوقاینواحدهایمعاملهامکان

صدوروابطالفرایندبلکهنبودهمیسر

مراجعهطریقازصندوقاینواحدهای

.ودمی شانجاممربوطهدفاتربهسرمایه گذاران



انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک
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صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک

صندوق های قابل

معامله

صندوق سرمایه گذاری 

کاالیی قابل معامله 

(Commodity ETF(

صندوق سرمایه گذاری 

مشترک قابل معامله 

)ETF(

صندوق های غیرقابل 

معامله



صندوق سرمایه گذاری کاالیی قابل معامله
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املهمعقابلمشترکسرمایه گذاریصندوق هایبامشابهعملکردیکاالییسرمایه گذاریصندوق
:کهتفاوتاینبادارند

کاالبرمبتنی بهاداراوراقرویبرسرمایه گذارانازدریافتیوجوه هاصندوقنوعاین-
.دنمی کنسرمایه گذاری

وانندمی تفقطوندارندرافیزیکیکاالیمستقیمنگهداریوخریدمجوزصندوق هااین-
.نمایندخریداریراکاالبرمبتنیاوراق بهادار

راصندوق هاایناوراقنظر،موردکاالینگهداریوخریدجایبهسرمایه گذاری-
احتمالیخسارت هایوانباردارینقل،وحملهزینه هایمتحملنتیجهدرمی نمایندخریداری

.نمی شوندکاالفیزیکی

(Commodity Exchange Traded Fund)صندوق سرمایه گذاری کاالیی قابل معامله 



ویژگی های اصلی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی 
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کاالبرمبتنیبهاداراوراقرویبرسرمایه گذاری
هاداراوراق بحاضرحالدر.نمایندسرمایه گذاریآنرویبروخریداریراکاالبرمبتنیاوراق بهادارمی توانندفقط

سلفاقاورکاالیی،معاملهاختیارقراردادهایکاالیی،آتیقراردادهایکاالیی،سپردهگواهی:شاملکاالبرمبتنی
.ثابتدرآمدبااوراقوبانکیسپردهاستاندارد،موازی

پایهیدارایقیمتیروندبهصندوقبازدهیوابستگی
یکازلمتشکمی تواندشاخصاینکهداردبستگیکاالییشاخصیکقیمتیروندبهصندوق هایاینبازدهی
کاالهایااالکقیمتباهم سوصندوقپرتفویسرمایه گذاریارزشبنابراین.باشدکاالهامجموعهازترکیبییاکاالی

.یابدمی کاهشیاافزایش

متغیرسرمایهازبرخورداری
توسطدوقصنابطالوصدورفرایند.هستندمتغیرسرمایهباصندوق هایبورس،درمعاملهقابلکاالییصندوق های

انجام،(واحدمیلیون100حداکثروواحدمیلیون10حداقل)شدهتعیینبازهدربازارگردانوصندوقمدیر
.می شود



لیست صندوق های سرمایه گذاری کاالیی پذیرش شده در بورس کاالی ایران
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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
1399دی 1399دی 1400خرداد 1397خرداد 1396آذر 1396مهر 1396خرداد سال راه اندازی

متولی
راد موسسه حسابرسی به

مشار
موسسه حسابرسی 

وخدمات مدیریت رهبین
شرکت مشاور 

سرمایه گذاری آوای آگاه
موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات
سامان پندار

موسسه حسابرسی 
هشیارممیز

موسسه حسابرسی 
هشیارممیز

مدیر
شرکت تامین سرمایه 

لوتوس پارسیان
شرکت تامین سرمایه 

امید
ه شرکت کارگزاری توسع

معامالت کیان
شرکت سبدگردان انتخاب

مفید
یراشرکت سبدگردان نوواشرکت سبدگردان کاریزم

هم شرکت سبدگردان س
آشنا

بازارگردان
شرکت تامین سرمایه 

لوتوس پارسیان
شرکت تامین سرمایه 

امید
گروه مالی گسترش 

سرمایه کیان
گروه خدمات بازار سرمایه 

مفید
سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی اکسیر سودا

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
امید لوتوس پارسیان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی

سهم آشنایکم

تعهدات بازار گردان

درصد4:مظنهدامنه-
:  هحداقل سفارش انباشت-

1.000
:  حداقل معامالت روزانه-

500.000

درصد5:مظنهدامنه-
:  حداقل سفارش انباشته-

50.000
:روزانهمعامالتحداقل-

100.000

درصد5:مظنهدامنه-
:انباشتهسفارشحداقل-

100.000
:روزانهمعامالتحداقل-

50.000

درصد5:مظنهدامنه-
:انباشتهسفارشحداقل-

100.000
:  حداقل معامالت  روزانه-

50.000

درصد5: دامنه مظنه-
:حداقل سفارش انباشته-

100.000
:  حداقل معامالت  روزانه-

50.000

درصد5: دامنه مظنه-
:هحداقل سفارش انباشت-

100.000
:  حداقل معامالت  روزانه-

50.000

درصد5: دامنه مظنه-
:هحداقل سفارش انباشت-

100.000
:  حداقل معامالت  روزانه-

50.000

حسابرس
موسسه حسابرسی 

بیات رایان
موسسه حسابرسی 

شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی 

بیات رایان
موسسه حسابرسی 

رهبین
موسسه حسابرسیارموسسه حسابرسی رازد

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
وانیا نیک تدبیر

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

http://www.lotusgol/
http://omidgol/
http://www.kianfun/
https://ayaretf/
http://kahroba.charisma.ir/
http://www.ngmf.ir/
http://www.saharkhizfund.com/


( مبتنی بر سکه طال)حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
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نسبت از کل دارایی های صندوقموضوع سرمایه گذاریردیف

از ارزش کل دارایی های صندوق% 70حداقل گواهی سپرده کاالیی سکه طال1

از ارزش کل دارایی های صندوق% 20حداکثر اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طال 2

2-1-
تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در

قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طال
از ارزش کل دارایی های صندوق در % 50حداکثر 

زمان اتخاذ موقعیت

2-2-
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار 

از ارزش کل دارایی های صندوق% 5حداکثر معامله سکه طال

وجوهنیززیرمالیابزارهایدرفوق الذکرحدنصاب هایرعایتبامی تواندصندوقمدیر
:نمایدسرمایه گذاریراشدهجمع آوری

اوراق بهادار؛سایرواستانداردموازیسلفاوراقرهنی،اوراقصکوک،اوراقمشارکت،اوراق(الف

ا؛.ا.جمرکزیبانکازمجوزدارایاعتباریومالیموسساتوبانک هاتوسطمنتشرهسپردهگواهی(ب

.ا.ا.جمرکزیبانکازمجوزدارایاعتباریومالیموسساتوبانک هانزدسپرده گذارینوعهر(ج



(  محصوالت کشاورزی)حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
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نسبت از کل دارایی های صندوقموضوع سرمایه گذاریردیف

1
گواهی سپرده کاالیی با دارایی پایه 

از ارزش کل دارایی های صندوق% 70حداقل محصوالت کشاورزی

2
ایه اوراق مشتقه مبتنی بر کاال با دارایی پ

از ارزش کل دارایی های صندوق% 20حداکثر محصوالت کشاورزی

2-1-

تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در
رایی قراردادهای مشتقه مبتنی بر کاال با دا

پایه محصوالت کشاورزی

از ارزش کل دارایی های صندوق در % 50حداکثر 
زمان اتخاذ موقعیت

2-2-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار 
معامله کاال با دارایی پایه محصوالت 

کشاورزی
از ارزش کل دارایی های صندوق% 5حداکثر 

وجوهنیززیرمالیابزارهایدرفوق الذکرحدنصاب هایرعایتبامی تواندصندوقمدیر
:نمایدسرمایه گذاریراشدهجمع آوری

اوراق بهادار؛سایرواستانداردموازیسلفاوراقرهنی،اوراقصکوک،اوراقمشارکت،اوراق(الف

ا؛.ا.جمرکزیبانکازمجوزدارایاعتباریومالیموسساتوبانک هاتوسطمنتشرهسپردهگواهی(ب

.ا.ا.جمرکزیبانکازمجوزدارایاعتباریومالیموسساتوبانک هانزدسپرده گذارینوعهر(ج



لیست و تابلوی معامالت صندوق های قابل معامله در بورس کاالی ایران
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صندوق های سرمایه گذاری کاالیی( NAV)ارزش خالص دارایی 
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مجموع دارایی ها-مجموع بدهی های صندوق 

تعداد واحدهای صندوق

(=NAV)ارزش خالص دارایی های هر واحد 

Net Asset ValueبهآنازاختصاربهکهNAVدر.دارداشارهشرکتیکدارایی هایارزشخالصبهمی گرددیاد
.می باشداستسهامدارانبهمتعلقآنچهروزارزشبیانگرمفهوماینواقع

یاسودنهایتدر.می کندنوسانآنتغییراتباهمسووشدهتعیینNAVبراساسنیزواحدهاابطالوصدورقیمت
.می شودمشخصصندوقواحدهایارزشتغییرمحلازسرمایه گذارهرزیان



فرایند کلی ایجاد و سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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ایجاد  و ثبت صندوق 

سرمایه گذاری کاالیی 

انجام پذیره نویسی 

توسط مدیر صندوق

پذیرش در بورس کاالی 

ایران

ه واریز وجه به حساب کارگزار و ارائ

سفارش خرید واحدهای صندوق

مراجعه به کارگزاری های دارای 

مجوز و ثبت نام در سامانه سجام 

برای اخذ کد معامالتی

اخذ مجوز فعالیت صندوق جهت انجام معامالت ثانویه

ارانامکان خرید و فروش واحدهای صندوق با شروع معامالت ثانویه توسط سرمایه گذ

دوقاقدامات متقاضیان سرمایه گذاری در صناقدامات موسسین و مدیر صندوق



صندوق های سرمایه گذاری کاالییارکان
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ارکان صندوق

سرمایه گذاری

کاالیی 

واحدهایدارندگاناجتماعازومی آیدحساببهصندوقرکنباالترینصندوقمجمع
.استشدهتشکیلممتازسرمایه گذاری مجمع صندوق

مدیر صندوق

متولی

بازارگردان

حسابرس

استالزمکهاستصندوقفعالیتحوزهدرمتخصصوصندوقاجراییرکنصندوقمدیر
یرسااختیاردروتهیهراارائهقابلاطالعاتوشدهپیش بینیگزارش هایاساسنامه،مطابق
.دهدقرارسرمایه گذارانوبورسسازمانهمچنینوصندوقارکان

یحصحاجرایدرصندوقنظارتیارکانواداره کنندهارکانبرمستمرنظارتآن،اصلیوظیفة
طرحوسرمایه گذارانمنافعحفظمنظوربهصندوقرویه هایوامیدنامهاساس نامه،مقررات،

.استموضوعپیگیریورسیدگیمراجعدرتخلفموارد

فروشوخریدسفارشارائهبهاقداممعامالتی،روزهایطیمقرراتچارچوبدربازارگردان
ووندگینقدشبهبازارگردانبنابراین.می کندبورسمعامالتیسامانهدرسرمایه گذاریواحدهای

.می کندکمکبازاردرصندوقسرمایه گذاریواحدهایقمیتتعادل

خابانتبورسسازمانمعتمدحسابرسیموسساتبینازکهاستصندوقنظارتیدیگررکن
ایگزارش هشود،مطمئنصندوقحساب هاینگهداریوثبتدرستیازبایدحسابرس.می شود
آنهابهراجعوکردهبررسیمعینزمانیمقاطعدرراصندوقمالیصورت هایوعملکرد

تقیموصدورقیمتوداراییخالصارزشمحاسبه یصحتبهراجعهمچنینونمایداظهارنظر
.کنداظهارنظرمعیندوره هایدرسرمایه گذاریواحدهایابطال



مزایای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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مدیریت ریسک( 1

قه موجب صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس می توانند از طریق متنوع سازی سبد و اتخاذ موقعیت های متناسب در بازار مشت
.کاهش ریسک های نظیر نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک های سیاسی و غیره شود

کاهش هزینه ها( 2

ه گذاران با از این رو، سرمای. سرمایه گذاران در عین داشتن مالکیت کاالی مورد نظر، مسئولیت نگهداری از آن کاال را بر عهده ندارند
.خرید اوراق این صندوق ها، هزینه های حمل و نقل، انبارداری، بیمه و خسارت های احتمالی را متحمل نمی شوند

(امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم)امکان جذب سرمایه های خرد ( 3

یی فراهم این صندوق ها به دلیل داشتن قابلیت جذب سرمایه های خرد جامعه، امکان تأمین مالی کم هزینه را برای فعاالن بازار کاال
.  می آورد



مزایای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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وجود بازار ثانویه شفاف( 4
جاد وجود بازار ثانویه شفاف که در مقایسه با معامالت خارج از بورس موجود در بازار نقد کاال، هزینه های معامالتی کمتری را ای

.خواهد کرد

داشتن پشتوانه قوی( 5

. یار پایینی دارندبر خالف اوراق قرضه و بدهی، صندوق های کاالیی به دلیل اینکه از پشتوانه کاالیی برخوردارند، ریسک اعتباری بس
.همچنین این صندوق ها تحت نظارت بورس  اداره می شوند

ضههمبستگی پایین قیمت کاال با روند قیمتی سهام و اوراق قر( 6

سرمایه گذاران از لحاظ سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، اضافه کردن کاالها به سبد سرمایه گذاری امکان تنوع بخشی بیشتری برای
.  فراهم می کند و می تواند به کاهش نوسانات سبد سرمایه گذاری منجر شود

وجود بازارگردان و نقدشوندگی باال( 7
وجود بازارگردان ها امکان خرید و فروش لحظه ای آنالین و امکان انجام معامله در حجم های مختلف را فراهم کرده که موجب 

.افزایش نقدشوندگی صندوق های کاالیی می شود



مزایای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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شفافیت باال( 8

و انتشار شاخص( استاندارد)نظارت سازمان بورس و بورس کاالی ایران بر معامالت، برخورداری معامالت از سازوکار مشخص 
.کاالی پایه به صورت روزانه موجب شفافیت باال و اعتماد عموم مردم به این صندوق ها شده است

معافیت مالیاتی( 9
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ( 7)ماده ( 1)به تصریح تبصره 

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این ( 1384ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 24)موضوع بند )
.اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

مدیریت فعال و حرفه ای( 10

اوراق مدیران این صندوق ها با تنوع  بخشی صحیح سبد. این صندوق ها توسط مدیران متخصص حوزه مالی مدیریت می شوند
.بهادار و مدیریت حرفه ای خود زمینه سودآوری باال را برای سرمایه گذاران در این صندوق ها فراهم می آورند



مزایای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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ورود و خروج سریع و آسان( 11

.امکان صدور و ابطال واحدهای در هر لحظه و بدون اتالف وقت وجود دارد

قابلیت وثیقه گذاری جهت اخذ تسهیالت بانکی( 13

پرده گذاری سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری کاالیی می توانند با تودیع این اوراق نزد شبکه بانکی از طریق شرکت س
.مرکزی و تسویه وجوه، تسهیالت دریافت نمایند و تأمین مالی شوند

بازدهی باالتر( 14

ی بودن دارایی های صندوق می تواند ترکیبی از ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن باشد که به دلیل اهرم
.این ابزارها، امکان کسب بازدهی باالتر نسبت به خرید و نگهداری کاال را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد

امنیت بیشتر( 12

.ود ندارددرباره امنیت فیزیکی، سرقت یا جعل کاال در صورت نگهداری و معامله مستقیم آن توسط سرمایه گذار نگرانی ای وج



االییتبیین فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ک

27بورس کاالی ایران

مسوفصل 



خالصه فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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مذاکره مؤسسین 
صندوق برای 

تأسیس صندوق 
هم کاالیی و تعیین س

هریک از سهامداران 
ممتاز و حیطه 
فعالیت صندوق

اخذ موافقت اصولی 
از سازمان  بورس و 
اوراق بهادار جهت 
تأسیس صندوق 
سرمایه گذاری 

کاالیی

ثبت صندوق در 
اداره ثبت شرکت ها

تکمیل مدارک الزم
و ارسال به سازمان 
بورس و اوارق بهادار 

جهت اخذ مجوز 
پذیره نویسی

پذیرش در بورس 
کاالی ایران

یپذیره نویسی عموم
اخذ مجوز فعالیت و 

شروع معامالت 
ثانویه



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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مذاکره مؤسسین صندوق برای تأسیس
صندوق کاالیی و تعیین سهم هریک از

قحیطه فعالیت صندوسهامداران ممتاز و 

ویحقیقاشخاصشاملمی تواندصندوقاصلیمؤسسین
نظارتتحتمالینهادهایازترکیبیباحقوقی

زیرمالینهادهایجملهازکشورسرمایهبازاردرسبا
:باشند

شرکت های تأمین سرمایه؛-1

شرکت های کارگزاری؛-2

شرکت های سرمایه گذاری؛ -3

مشاوران سرمایه گذاری؛-4

.صندوق های بازنشستگی و غیره-5

اخذ موافقت اصولی از سازمان  بورس و 
اوراق بهادار جهت تأسیس صندوق 

سرمایه گذاری کاالیی

مرحله اول

مرحله دوم

درخواستوصندوقتشکیلبرمبنیسازماناصولیموافقتابالغ
صندوقتأسیسمجوزصدورجهتتکمیلیمدارکواطالعات

در صورت 
موافقت سازمان



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

30بورس کاالی ایران

ثبت صندوق در 
ااداره ثبت شرکت ه

نزدثبتامورپیگیریوصندوقتأسیسامورپیگیرحقیقیشخصمعرفی نامهارائه-1
شرکت ها؛ثبتمرجع

تائیدیهدریافتوبورسسازمانبهصندوقمؤسسینطرفازنامتائیدتقاضایارائه-2
صندوق؛پیشنهادینام هایالویتخصوصدر
افتدریوشرکت هاثبتادارهبهصندوقمؤسسینطرفازنامتائیدتقاضایارائه-3

.صندوقنامتائید

تائید نام؛( 3-1 مرحله سوم

برگزاری مجمع و ( 3-2
سازمان؛نمایندهحضورمنظوربهصندوقموسسینمجمعمحلوتاریخاعالم-1؛افتتاح حساب ها

ممتازسرمایه گذاریواحدهایدارندهحقوقیاشخاصنمایندگانبرایمعرفی نامه-2
وامهشناسنشدهاصلبرابرکپیانضمامبه)صندوقمؤسسینمجمعدرحضورجهت
؛(ملیکارت

نمایندگانامضایبهکهمؤسسینمجمعصورتجلسهتهیهومجمعبرگزاری-3
باشد؛رسیدهمجمعدرحاضرممتازسرمایه گذاریواحدهایدارندگان

ساتموسوشرکت هاثبتادارهتائیدموردنامبهصندوقبانکیحساب هایافتتاح-4
صندوق؛برایغیرتجاری

.دوقصنحساببهمؤسسینتوسطممتازسرمایه گذاریواحدهایمبنایارزشواریز-5

؛ثبت صندوق( 3-3



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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واحدهایدارندگاننمایندگانامضایبامؤسسینمجمعصورتجلسه-1
ممتاز؛سرمایه گذاری

؛(نفر3)صندوقمجازامضایصاحبانتعیینبرایصندوقمدیرصورتجلسه-2
صندوق؛نامبهشدهافتتاححساب هایشمارهاعالم-3
ممتاز؛سرمایه گذاریواحدهایمبنایارزشواریزبرمبنیبانکتائیدیهارائه-4
مان؛سازتارنمایدرموجودنمونهبامطابقصندوقامیدنامهواساسنامهارائه-5
در(حسابرسومتولیبازارگردان،مدیر،)صندوقارکانسمتقبولیرائها-6

شرکت؛مهروسربرگ

مرحله سوم

؛ثبت صندوق( 3-3

ارائه مدارک به سازمان ( مرحله اول
ن دریافت تائیدیه سازمابورس جهت 

:برای ثبت صندوق

ه ارسال تائیدیه سازمان ب( مرحله دوم
به اداره ثبت الزمهمراه سایر مدارک 

به جهت ثبت صندوقشرکت ها
:انضمام مدارک ارائه شده به سازمان

رکت هاشثبتادارهنزدصندوقثبتجهتکاالییسرمایه گذاریصندوقموسسیناقدام

در صورت تأیید سازمان

ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری در نتیجه



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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سازمان؛ازپذیره نویسیمجوزصدوردرخواست-1
غیرتجاری؛مؤسساتوشرکت هاثبتادارهنزدصندوقثبتگواهی-2
اشد؛برسیدهصندوقمدیرتائیدبهکهسازمانتارنمایدرمربوطهفرممطابقسرمایه گذاریواحدهایمعامالتوابطالوصدوررویه-3
تعهد آور؛اسنادمجازامضایصاحبانمعرفیبرمبنیارکانرسمیروزنامهکپی-4
تعهدآور؛اسنادمجازامضایصاحبانمعرفیبرمبنیصندوقمؤسسینرسمیروزنامهکپی-5
صندوق؛سرمایه گذاریمدیرانتوسطتعهدنامهوسمتقبولیفرمتکمیل-6
ارشناسکبرایاطالعاتنمایشدسترسیجهتعبوررمزوکاربریکدایجادبهمربوطقراردادارسالطریقازصندوقنرم افزارمعرفی-7

سازمان؛درمربوطه
افزاری؛نرمشرکت هاینزدصندوقافزارنرمازاستفادهآموزشیدورهساعت15حداقلگذارندنبرمبنیگواهیارائه-8
مالی؛نهادهایکارکنانپرسشنامهفرمارسالوتکمیلطریقازسرمایه گذاریمدیرانمعرفی-9

ربرگسدرسرمایه گذاریصندوقبهمربوطاموردرارکانازیکهرنمایندهعنوانبهصندوقپیشنهادیارکانعاملمدیرانمعرفی-10
مربوطه؛رکن
سازمان؛تائیدموردنمونهبامطابقصندوقتارنمایاندازیراه-11
ارکان؛تائیدهمراهبهسازمانبهعمومیپذیره نویسیاعالمیهارائه-12
صندوق؛پذیره نویسیجهتبورسآمادگیاعالمبرمبنیبورسبهسبانامه-13
.صندوقپذیره نویسیجهتسبابهبورسآمادگیاعالم-14

یتکمیل مدارک الزم و ارسال به سازمان بورس و اوارق بهادار جهت اخذ مجوز پذیره نویسمرحله چهارم

.صندوقعمومیپذیره نویسیمجوزبرمبنیسباابالغیهنامه-15
در صورت تکمیل 

بودن مدارک



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

33بورس کاالی ایران

نمونه ای از اخذ مجوز پذیره نویسی از سبا توسط صندوق سرمایه گذاری سکه طالی مفید



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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:ذیلمدارکارائههمراهبهصندوقمدیرتوسطایرانکاالیبورسدرصندوقپذیرشدرخواستارائه-1
درممتازسرمایه گذاریواحدهایدارندگاننمایندگانوارکانتوسطشدهامضاباسازمانتوسطشدهتائیدصندوقاساسنامهوامیدنامه-

صندوق؛مؤسسینمجمع
سرمایه گذاری؛صندوقثبتآگهی-
صندوق؛واحدهایپذیرشوپذیره نویسیتقاضانامه-
اوراق بهادار؛وبورسسازمانتوسطشدهتائیدپذیره نویسیاعالمیه-
صندوق؛واحدهایپذیرشوپذیره نویسیپرسشنامه-
پذیره نویسی؛درسرمایه گذاریواحدهایتخصیصفرم-
ممتاز؛واحدهایدارندگاناطالعاتوثبت نامبرگ-
.صندوقبازارگردانتوسطایرانکاالیبورسسرمایه گذاریصندوق هایبازاردربازارگردانیفعالیتمجوزدریافتتقاضانامه-
بورس؛مدیرههیأتدرصندوقپذیرشدرخواستطرح-2
.بورسمدیرههیأتدرصندوقپذیرشدرخواستیاپذیرش-3

پذیرش در بورس کاالی ایرانمرحله پنجم

.صندوقمدیروسازمانبهپذیرشباموافقتعدمیاموافقتبرمبنیبورسنامه-4 در صورت تکمیل 
بودن مدارک
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اعالمیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفیدمرحله پنجم



فرایند اجرایی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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اطالعاتوثبت نامبرگارسالهمراهبهمرکزیسپرده گذاریشرکتوفناوریمدیریتشرکتازبورستوسطنمادتعریفدرخواست-1
سرمایه گذاری؛صندوقتاسیسآگهیهمراهبهتخصیصفرموممتازواحدهایدارندگان

کاال؛بورسبهسپرده گذاریشرکتطرفازنماددرجتأییدیهنامه-2
زیر؛صورتبهایرانکاالیبورستارنمایدرسرمایه گذاریصندوقعمومیپذیره نویسیاطالعیهانتشار-3

پذیره نویسی عمومیمرحله ششم
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پذیره نویسی عمومیمرحله ششم

ذاریسرمایه گواحدهایمعامالتوابطالوصدوررویهوپذیره نویسیاعالمیهبامطابقعمومیپذیره نویسیانجام
زیر؛نکاترعایتباسرمایه گذاریصندوق های

عملیاتردد،گتأمینمربوطهوجوهوتکمیلپذیره نویسیمهلتانقضایازقبلپذیره نویسیجهتشدهتعیینسقفچنانچه✓
.شدخواهدمتوقفپذیره نویسی

میزانازکاالمبتنیاوراق بهاداردرسرمایه گذاریصندوقواحدهایتعداددرخواستپذیره نویسی،دورهطولدرکهصورتیدر✓
وبورسسازمانموافقتباراپذیره نویسیقابلواحد هایمیزانمی توانندموسسانباشد،بیشترپذیره نویسیجهتشدهتعیین

.دهندافزایشاوراق بهادار
رایپذیره نویسمی توانندموسساناساسنامه،درشدهتعیینحداقلمیزانبهسرمایه گذاریواحدهایفروشعدمصورتدر✓

.نمایدتمدیدکاریروزپنجمدتبهیک بار
سابحبهکهوجوهینشود،صادرسرمایه گذاریواحدپذیره نویسان،برایدلیلهربهاساسنامهمفادمطابقکهصورتیدر✓

گرداندهبازایشانحساببهپذیره نویسیدورهپایانازپسکاریروز5حداکثرکرده اند،واریزتأسیسشرفدرصندوق
.شدخواهد
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هاخذ مجوز فعالیت و شروع معامالت ثانویهفتممرحله 

صندوق؛مدیرتوسطسازمانبهپذیره نویسیگزارشارسال-1
الزمصابحدنبهصندوقسرمایه گذاریواحدهایپذیره نویسیکهصورتیدر)سازمانازصندوقمدیرتوسطصندوقفعالیتمجوزدرخواست-2

؛(باشدرسیده
صندوق؛فعالیتمجوزبرمبنیسازمانابالغیه-3
صندوق؛فعالیتتناسببهکاالبورسوسپرده گذاریشرکتازصندوقنامبهمعامالتیکدهایدریافت-4
فن آوری؛مدیریتشرکتبهاعالمدرخواستونرم افزاریشرکتمعرفیبرایبورسبهصندوقنامه-5
ثانویه؛معامالتشروعمنظوربهصندوقاطالعاتارائهجهتفن آوریمدیریتشرکتبهبورسنامه-6
و(2صندوق)نماددربازارگردانابطالوصدورهمچنینوسایتوصندوقنماددر(NAV)دارایی هایخالصارزشروزرسانیبهنحوهتست-7

صندوق؛سایترویبردارایی هاترکیبافشایبررسی
پذیرش؛ودرجکارمزدپرداخترسیدارائههمراهبهثانویهمعامالتآغازجهتصندوقنامه-8

بهایرانیکاالبورسدرسازمان،نزدثبتمشمولمعاملهقابلسرمایه گذاریصندوقپذیرشکارمزد:صندوقپذیرشیاثبتکارمزد
هزینه  هایجزکارمزداین.استریالمیلیون20کفوریالمیلیون100سقفتاصندوقثبتیسرمایه(هزاردهدریک)0.0001میزان

.شدنخواهدثبتصندوقحساب هایدروبودهموسسین
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هاخذ مجوز فعالیت و شروع معامالت ثانویهفتممرحله 

ورس؛بتوسطایرانکاالیبورسسرمایه گذاریصندوق هایبازارهایدر(معاملهقابل)سرمایه گذاریصندوق هایفهرستدرصندوقنامدرج-9
ثانویه؛معامالتانجاممنظوربهصندوقمعامالتینمادگشایشاطالعیهدرج-10
.ایرانکاالیبورسدرصندوقسرمایه گذاریواحدهایثانویهمعامالتشروع-11



تبیین فرایند سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی
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فصل چهارم



فرایند اخذ کد معامالتی
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انه ثبت نام مشتری در سام
ز یکی ابه مراجعهسجام و 

ان دارای مجوزکارگزار

ارائه مدارک به کارگزار 
طبق ضوابط

احرار هویت مشتری و 
برابر اصل نمودن مدارک

ارسال فیزیکی و 
ه بالکترونیکی  مدارک 

واحد پذیرش مشتری

ثبت درخواست صدور کد
جدید در سامانه پذیرش

ارمشتریان توسط کارگز

بررسی اطالعات و مدرک 
توسط بورس

صدور کد معامالتی در 
صورت تکمیل بودن 

مدارک

:لینک دسترسی به سامانه سجام
https://www.sejam.ir/دهایواحمعاملهانجاموپذیره نویسیدربارمشارکتهربراینیستنیاز

یکبارطفقکاراین بلکهشود،مراجعهکارگزاریبهثانویهبازاردرصندوق
.می شودانجام

:لینک دسترسی به لیست کارگزاران فعال در بازار سرمایه
https://www.ime.co.ir/ActiveAgents.html

https://www.sejam.ir/
https://www.ime.co.ir/ActiveAgents.html
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تخصیص واحدهای صندوق به کد معامالتی 
مشارکت کنندگان در فرایند پذیره نویسی

ی های تکمیل فرم پذیره نویسی از طریق شبکه کارگزار
ذاریعضو بورس کاالی ایران توسط متقاضیان سرمایه گ

مشارکت در پذیره نویسی بعد از اخذ کد معامالتی

واریز مبلغ معادل ارزش واحدهای خریداری شده به 
حساب  کارگزاری

شروع معامالت ثانویه واحدهای صندوق

انخریدارتوسط در دوره پذیره نویسیواحدهاعدم امکان فروش -

وقپرداخت کارمزد پذیره نویسی توسط خریداران واحدهای صند-

توجه

به(فروشیاخرید)صندوقواحدهایمعاملهدرخواستارائه-

آنالینصورتبهیاکارگزاری

نرخ هایبامشابهصندوقواحدهایمعامالتکارمزدپرداخت-

پذیره نویسیدکارمز

رس انجام معامالت ثانویه به روش حراج پیوسته در بو
کاالی ایران 
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ورود مراحل جلسه معامالتی
سفارش

ویرایش و حذف 
انجام معاملهسفارش

ساعات معامالت
مبتنی بر سکه )

(طال

ساعات معامالت
مبتنی بر کاالی)

(کشاورزی

8:45-109:00-10:30گشایشدوره پیش. 1

10:309:00حراج تک قیمتی. 2

9:00-10:3015-15حراج پیوسته. 3

1515یبسته شدن جلسه معامالت. 4

شنبه تا چهارشنبهروزهای معامالتی

فرایند انجام معامالت ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری



99/02/23نمای تابلو معامالت صندوق های کاالیی در سایت بورس کاالی ایران مورخ 
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/https://cdn.ime.co.irلینک دسترسی به نمای تابلو معامالتی صندوق های کاالیی                    

نماد هر یک از 
صندوق های 

ل سکه طال شام
طال، عیار، زر 

و گوهر

قیمت پایانی روز
قبل

قیمت آخرین 
معامله انجام شده 

ه های میانگین قیمت معامل
انجام شده طی آن روز 

در آن نماد  

ز تعداد معامله از ابتدای رودرصد تغییر قیمت مقدار تغییر قیمت 
معامالتی تا لحظه رویت 

نمای تابلو معامالتی

ارزش ریالی 
معامالت انجام 

شده 

10دامنه نوسان 
درصد



(  طال)تابلو معامالتی صندوق کاالیی سکه طالی لوتوس 
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99/02/23مورخ ( طال)تابلو معامالتی صندوق کاالیی سکه طالی لوتوس 

یمت به ترتیب قیمت اولین، باالترین، پایین ترین و ق
آخرین معامله انجام شده طی روز در آن نماد 

تعداد معامالت انجام 
شده طی روز 

حجم و قیمت پیشنهادی خریدار 
واحدهای صندوق

حجم و قیمت پیشنهادی فروشنده
واحدهای صندوق

میزان و درصد تغییر قیمت
آخرین معامله انجام شده 

نسبت به قیمت روز قبل 

حجم کل معامالت 
انجام شده طی روز

ارزش کل معامالت 
انجام شده طی روز 



کارمزد پذیرش و معامالتی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی
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ایراناالیکبورسدرسازمان،نزدثبتمشمولمعاملهقابلسرمایه گذاریصندوقپذیرشکارمزد:صندوقپذیرشیاثبتکارمزد

جزکارمزداین.استریالمیلیون20کفوریالمیلیون100سقفتاصندوقثبتیسرمایه(هزاردهدریک)0.0001میزانبه
.شدنخواهدثبتصندوقحساب هایدروبودهموسسینهزینه  های

(بر حسب میلیون ریال)مبلغ کارمزد ضریب  کارمزد خرید یا فروش

جمعفروشخریدشرح کارمزد
حداکثر کارمزد

خرید
حداکثر کارمزد

فروش
جمع

0.000750.000750.0015100100200کارگزاران

0.00020.00020.00045050100شرکت بورس کاال

0.0001250.0001250.000255050100یشرکت سپرده گذار

شرکت مدیریت 
فناوری

0.0000750.0000750.00155050100

------حق نظارت سازمان

0.001150.001150.0023جمع کل

کارمزد پذیره نویسی و معامالتی واحدهای صندو  ق  سرمایه گذاری کاالیی قابل معامله 



با سپاس از توجه شما
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