
بورس کاالی ایران

دارداوراق سلف موازی استانآشنایی با معامالت 

بورس کاالی ایران



سرفصل مطالب

2بورس کاالی ایران

آشنایی با ساختار بازار سرمایه و جایگاه بورس کاالی ایران

روش های تامین مالی 

اوراق سلف موازی استاندارد 

فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 

نکات تکمیلی اوراق سلف موازی استاندارد 

فصل 
اول

فصل 
دوم

فصل 
سوم

فصل 
چهارم

فصل 
پنجم



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



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



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



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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روش های تامین مالی 
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دومفصل 



روش های تأمین مالی
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طریقازمی تواندکهداردنیازگردشدرسرمایهیامالیمنابعتومانمیلیارد80بهفوالدیشمشتنهزار10تولیدبرایالفشرکت
کندتأمینرامنابعاینبانکیشبکهیاسرمایهبازار

بازار سرمایه

لف فروش کاال به صورت س
در بازار ( پیش فروش)

یرانفیزیکی بورس کاالی ا

ارد انتشار اوراق سلف استاند
در بورس کاالی ایران

شبکه بانکی

دانتشار اوراق سلف استاندارعقد قرارداد سلف

از ( وام)اخذ تسهیالت 
شبکه بانکی

:الیممنابعتأمین کنندگان
ت تولیدکنندگان محصوال
ین نهایی فوالد و صنایع پای

دستی

:مالیمنابعتأمین کنندگان
ن تولیدکنندگان صنایع پایی

م دستی، فعاالن بازار مالی و عمو
افراد جامعه دارای مازاد پس انداز

سایر روش ها و ابزارهای 
یهتأمین مالی از بازار سرما



روش های تأمین مالی
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بانکیهشبکوسرمایهبازارازمالیتأمینشیوه هایمقایسه

(تسهیالت یا واماخذ)شبکه بانکی (انتشار اوراق بهادار)بازار سرمایه مزایا و محدودیت ها

مزایا

تأمین سرمایه ثابت و در گردش برای تولید-
س انداز امکان مشارکت مستقیم و غیرمستقیم صاحب پ-

در سرمایه گذاری
نقدشوندگی باال-
تورم زاییعدم-
لیدهدایت کاراتر پس اندازهای کوچک جامعه به سمت تو-

تأمین سرمایه ثابت و در گردش برای تولید-
سرمایه گذاریمشارکت غیرمستقیم صاحب پس انداز در-

چالش ها و محدودیت ها

پذیرش اوراق توسط هیئت پذیرش-
لزوم تودیع وثایق و تضامین-

بانکی در اعطای تسهیالت بیشترمحدودیت شبکه-
لزوم تودیع وثایق و تضامین-
وجود هزینه نرخ بهره باال -
فشار بر پایه پولی در نتیجه تورم زایی-
ی تأمین مالیکژمنشی در انتخاب طرح ها-



اوراق سلف موازی استاندارد
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سومفصل 



قرارداد سلف و انگیزه معامله گران
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انگیزه معامله گران از 
عقد قرارداد سلف

تولیدکننده یا 
فروشنده

تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه های تولید

اطمینان از فروش محصول بعد از تولید

برنامه ریزی برای تولید و فروش

خریدار یا 
مصرف کننده

تأمین مواد اولیه مورد نیاز به عنوان صنایع پایین دستی

اطمینان از قیمت خرید مواد اولیه

برنامه ریزی برای تولید و فروش

رسدمیفروشبهشدهتعیینمشخصاتباپایهداراییازمعینیمقدارآنبراساسکهاستقراردادی
ایهپداراییونمودهپرداختنقدیصورتبهقراردادانعقادازبعدراقراردادوجهخریدارکهنحویبه

.می شوددادهتحویلخریداربهفروشندهتوسطآیندهدرمشخصیسررسیددرنیز
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سلف موازی استاندارداهداف معامله گران اوراق 

در سررسیدتسویه هدف از معامله اوراقانکنندگمشارکت
اوراق با اختیار تبعیاوراق بدون اختیار تبعی 

عرضه کنندگان
تامین مالی پروژه های 
مختلف در دست اجرا

یاخریداردرخواستبه:نقدیتسویه-
تسویهامکانوجودصورتدر)فروشنده

.(نامهامیدبراساسنقد
ارائهصورتدر:فیزیکیتحویل-

دارخریسویازفیزیکیتحویلدرخواست
در:خسارتپرداختونقدیتسویه-

عدموتحویلفراینددورهبهورودصورت
فروشندهسویازکاالتحویل

تسویه:اختیارهاازیکهراعمالصورتدر(اولحالت
نقدی
:اختیارهاازیکهراعمالعدمصورتدر(دومحالت
ه به درخواست خریدار یا فروشند: تسویه نقدی-
در صورت وجود امکان تسویه نقد براساس )

(.امیدنامه
در صورت ارائه در خواست : تحویل فیزیکی-

تحویل فیزیکی از سوی خریدار
در صورت ورود : تسویه نقدی و پرداخت خسارت-

ی به دوره فرایند تحویل و عدم تحویل کاال از سو
فروشنده

خریداران
ف فعاالن بازار سرمایه با هد

کسب سود



پیشینه اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاال
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یدارایازمعینیمقدارعرضه کنندهآنبراساسکهاستقراردادی
فروشبهنقدبهایازایدرقراردادمشخصاتمطابقراپایه

یمخریدار.نمایدتسلیمخریداربهتحویلدورةدرتامیرساند
یموازسلفقراردادطیراشدهخریداریپایهداراییمعادلتواند

.رساندفروشبهاستاندارد

عدم وجود بازار ثانویه

محدودیت های قرارداد سلف

محدودیت قرارداد سلف و مطرح شدن قرارداد سلف موازی استاندارد

مشکل نقد شوندگی
عدم امکان عکس العمل  

تنسبت به تغییر قیم
عدم ورود فعاالن بازار 
مالی برای سرمایه گذاری

طراحی قرارداد سلف استاندارد 

راهکار
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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

تابلو و زمان  معامالتی اوراق سلف موازی استاندارد

فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 



تهرانبورسفناوریمدیریتشرکتوبگاهدر15/1398/07مورخ(عفوالد)فوالدگرماستانداردموازیسلفاوراقمعامالتیتابلو

نمادهای مورد معامله در بازار اوراق سلف موازی استاندارد
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هلیست اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شد

لیست اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده

19بورس کاالی ایران

:برای مشاهده لیست کامل اوراق سلف استاندارد منتشر شده در بورس کاالی ایران به لینک زیر مراجعه شود

https://www.ime.co.ir/introduction-to-oraghe-salafe-standard.html

https://www.ime.co.ir/introduction-to-oraghe-salafe-standard.html


فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد
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چهارمفصل 



ثبت سفارش فروش 
توسط کارگزار اوراق

(عامل عرضه)

واریز ارزش معامله به 
حساب کارگزاری

مراجعه به کارگزاری 
برای اخذ کد بورسی 

ثبت سفارش خرید توسط 
از طریق خریداران

کارگزاران

شروع معامالت ثانویه اوراق

در سرسید به صورتتسویه قرارداد
نقدی یا تحویل فیزیکی

فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 

21بورس کاالی ایران

اقدام مشاورپذیرش برای پذیرش 
جهت انتشار اوراق 

مراجعه عرضه کننده اوراق به مشاورپذیرش
برای عقد قرارداد و تهیه امیدنامه

انجام معامله 
عرضه اولیه 

اوراق

ای تودیع تضامین مورد نیاز نزد اتاق پایاپ
توسط عرضه کننده اوراق

عرضه کننده اوراق

ارائه درخواست خرید از 
نطریق سامانه های آنالی

انتشار اطالعیه عرضه اولیه اوراق سلف 
استاندارد به پیوست مشخصات قرارداد 

خریداران اوراق
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A
t0 سه ماه بعد

قرارداد سلف

مقدار مشخصی از کاال

سررسید معین

به قیمت معین

یک تُن شمش فوالدی

تومان10.000.000

ماه بعد3

فروشنده

خریدار

تحویل

فرایند انجام معامالت سلف

10.000.000



(سیدتحویل کاال در سرر)فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 
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A

t0

B C

ماه بعد4
معامالت ثانویه

تحویل

قرارداد سلف

مقدار مشخصی از کاال

سررسید معین

به قیمت معین

یک تُن شمش

تومان10/000/000

یک ساله

فروشنده

خریدار

ماه بعد8 یک سال بعد

10/000/000

افزایش نقدشوندگی



(تسویه نقدی در سررسید)فرایند انجام معامالت اوراق سلف موازی استاندارد 
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A

t0

B C

ماه بعد4
معامالت ثانویه

درخواست 
تسویه نقدی

قرارداد سلف

مقدار مشخصی از کاال

سررسید معین

به قیمت معین

یک تُن شمش

تومان10/000/000

یک ساله

فروشنده

خریدار

ماه بعد8 یک سال بعد

10/000/000

افزایش نقدشوندگی

جع پرداخت قیمت کاال در سررسید مطابق با مر
تعیین شده در مشخصات قرارداد توسط 

عرضه کننده

12/000/000

قیمت کاال در سررسید مطابق با دریافت 
مرجع تعیین شده در مشخصات قرارداد

:توجه
وخریداربرایفروشیاخریدتبعیاختیاراتازاستفادهامکان

دادهتوضیحبعدیاسالیدهایدرکهداردوجوداوراقعرضه کننده
.می شود
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معیارهای انتخاب دارایی پایه

بازار نقدی قوی برای دارایی پایه

مرجع قیمتی قابل اتکا برای تعیین قیمت پایه

استاندارد پذیر بودن دارایی پایه

....(  های سیاسی و محدودیت)عدم وجود محدودیت قانونی برای نقل و انتقال کاال 

(.باشدمشمول قیمت گذاری های دولتی ن)عدم وجود محدودیت قیمتی برای دارایی پایه 

امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه 
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تولید کننده

تهیه امید نامه

تامین 
سرمایه

اصولیموافقتاخذومذاکره
دربازارگردانیبرایبازارگردان

بورسدرپذیرشصورت

اصولیموافقتاخذومذاکره
هپذیربرایپذیره نویسیمتعهد

بورسدرپذیرشصورتدرنویسی

مشاور 
پذیرش

مرحله اول

فرایند انتشار اوراق سلف موازی استاندارد



اهم موارد مندرج در امیدنامه ها
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اهم موارد مندرج در 

امیدنامه های قرارداد

سلف استاندارد

معامالتسلف،اوراقمشخصاتقرارداد،مشخصاتشامل)قراردادکلیمشخصات:مقدمه

(عرضهارکانواوراقتضامینتحویل،شرایطسررسیدثانویه،

....وصنعتتحلیلمحصول،معرفی:عرضه کنندهمعرفی-اولفصل

اقاورمزیتوویژگیسلف،قراردادمفهوم:استانداردسلفاوراقمعرفی-دومفصل

.سلفاوراقحسابداریوریسکعواملسلف،قراردادمشخصاتسلف،

.سلفاوراقتسویهفرایندسلف،اوراقثانویهواولیهعرضه:معامالتانجامنحوه–سومفصل

نده،عرضه کنارکان،معرفی:استانداردموازیسلفاوراقعرضهارکان-چهارمفصل

.تأییدیهوعرضهعاملاوراق،بازارگردانومتعهدپذیره نویسیمشاورپذیرش،

https://www.ime.co.ir/pros

pectuslist.html

مه هالینک دسترسی به امیدنا

https://www.ime.co.ir/prospectuslist.html
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پذیرش
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کننده با مشاور از قرارداد عرضه اینسخهارائه 
پذیرش

و گزارش وضعیت از امیدنامه اینسخهارائه 
اعتباری

نامه قبولی سمت ارکان متعهد پذیره ارائه 
نویسی و بازارگردان

ارائه مصوبه هیئت مدیره عرضه کننده در 
خصوص اجازه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق

فرایند انتشار اوراق سلف موازی استاندارد

تصویب هیأت پذیرش

بررسی در هیئت پذیرش
بررسی توسط بورس کاال
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مرحله سوم
مرحله چهارم

داردانتشار اطالعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استان

فرایند انتشار اوراق سلف موازی استاندارد

ری توسط مشتمورد نیاز تودیع تضامین 
نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه

ورس ارسال تأییدیه دریافت تضامین به ب
کاالی ایران
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تعاریف مفاهیم پایه قراردادهای سلف موازی استاندارد

وشودمیدادهکنندهعرضهبهخریدارسویازاستاندارد،موازیسلفاوراقمعاملهباهمراهکهاستایمعاملهاختیار:تبعیخریداختیار-
ازیدسررستاریخدرراقرارداددرشدهتعییناعمالقیمتبهپایهداراییازمشخصیتعدادکهداردرااختیاراینعرضه کنندهآن،براساس

.نمایدخریداریاوراقدارنده

وشودمیدادهخریداربهکنندهعرضهسویازاستانداردموازیسلفاوراقمعاملهباهمراهکهاستایمعاملهاختیار:تبعیفروشاختیار-
بهقرارداددرشدهتعییناعمالقیمتبهسررسیددرراپایهداراییازمشخصیتعدادکهداردرااختیارایناوراق،خریدارآنبراساس

.بفروشدعرضه کننده

درصد باشد، خریدار اوراق، اختیار این را دارد 18/5اگر بازدهی دارایی پایه طبق مشخصات فوق کمتر از : قیمت اعمال اختیار فروش تبعی
.  را دریافت نماید( حداقل سود)درصد 18/5که دارایی پایه را با اعمال اختیار فروش به عرضه کننده اوراق بفروشد و اصل مبلغ باضافه سود 

درصد باشد، عرضه کننده اوراق، اختیار این را دارد 19اگر بازدهی دارایی پایه طبق مشخصات فوق بیشتر از : قیمت اعمال اختیار خرید تبعی
را ( حداکثر سود)درصد 19که دارایی پایه را با اعمال اختیار خرید از خریدار اوراق، خرید نماید و به خریدار اوراق، اصل مبلغ باضافه سود 

.  پرداخت نماید
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد

تغییروینحچهبهپایهداراییقیمتاینکهازفارغاستاندارد،موازیسلفاوراقعرضه کننده:استانداردموازیسلفقرارداددرسودحداقل
تضمیندسوبرمازادسودیدیگرسویاز.می نمایدتضمینسررسیددرفروشاختیارقالبدرگذارانسرمایهبرایراحداقلیسودیکیابد،
تعلقگذارایهسرمبهپایهداراییقیمتافزایشباواستپایهداراییقیمتافزایشبهمشروطکهاستگردیدهلحاظگذاریسرمایهبرایشده

.گرفتخواهد

ه گذاران در ، تعیین حداکثر سود برای سرمایهای دیگر اوراق سلف موازی استاندارداز ویژگی:حداکثر سود در قرارداد سلف موازی استاندارد
ایه در سررسید گیر قیمت دارایی پیک بازه مشخص است به نحوی که با در نظر گرفتن حق اختیار خرید در قرارداد، ناشر نسبت به افزایش چشم

.شودمصون می
مت بازار محصول مندی از افزایش قابل توجه و نوسانات مثبت در قیبنابراین عالوه بر رفع نیاز شرکت به نقدینگی در زمان عرضه، امکان بهره*  

.در سررسید را نیز برای شرکت به همراه خواهد داشت
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد

ارکان عرضه-1

شرکت الفعرضه کننده

شرکت تأمین سرمایه الفمشاور پذیرش 

شرکت تأمین سرمایه الفمتعهد خرید در عرضه اولیه

شرکت تأمین سرمایه الفبازارگردان

کارگزاری الف عامل عرضه

بورس کاالی ایرانمحل انجام معامله

تاریخ های  مهم
رسید دوره عرضه اولیه قرارداد، دوره معامالتی قرارداد، تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فیزیکی، سر

.و دوره تحویل فیزیکی قراردادقرارداد، تاریخ تسویه نقدی

مشخصات -2
قرارداد سلف 

استاندارد

با نام و قابل معامله در بورس کاالنوع اوراق

شمش فوالدیدارایی پایه

طبق استاندارد محصول در امیدنامههمشخصات و استاندارد دارایی پای

تأمین سرمایه در گردش شرکت الفهدف از عرضه

یک سال از تاریخ عرضه ی اولیهمدت قرارداد

بورس کاالی ایرانیهبازار عرضه اولیه و معامالت ثانو

:اهم مواردی که در اطالعیه انتشار اوراق سلف استاندارد و امیدنامه تحت عنوان مشخصات قراداد سلف مندرج می شود، عبارت است از

یر از متعهد پذیره نویسی و بازارگردان می تواند غ
.شرکت مشاور پذیرش منتخب باشد
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد
مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد

مشخصات اوراق سلف-3
موازی استاندارد

حجم عرضه اولیه

.میلیارد ریال بیشتر نباشد1.000تن به شرط آنکه ارزش اوراق از 10.000حجم عرضه اولیه حدوداً 
میلیارد ریال که 500میلیارد ریال و مرحله دوم 500انتشار در دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول * 

.پس از عرضه اول با طرح مجدد در هیات پذیرش قابل عرضه خواهد بود

محدود به حجم عرضه اولیهحداکثر حجم قابل عرضه

یک کیلوگرم معادل یک قرارداد اندازه هر قرارداد

عرضه به روش گشایشروش عرضه اولیه عرضه

.توسط بورس کاال تعیین می شودسقف حجم هر سفارش

یک ریالحداقل تغییر قیمت هر سفارش

-دامنه نوسان قیمت  روزانه

واحدهای پولی قیمت و ارز 
مورد تسویه

ریال

قیمت خرید هر قرارداد
المی از میانگین آخرین قیمت های شمش فوالدی معامله شده در بورس کاالی ایران و یا آخرین قیمت استع

مراجع مورد تأیید بورس کاالی ایران 

یک ریالحداقل تغییر قیمت هر سفارش

در اطالعیه عرضه تعیین می شوددوره عرضه اولیه

اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای نداردمقاطع پرداخت سود
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد
سلفمشخصات قرارداد

مشخصات -3
اوراق سلف

(به انضمام اختیار خرید و فروش)فوالدیاوراق سلف استاندارد شمشنام ابزار تأمین مالی

قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق% 118.5قیمت اعمال اختیار فروش تبعی

قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق% 119قیمت اعمال اختیار خرید  تبعی

درصد ساالنه به صورت روزشمار17.5قیمت پایه عرضه ی اولیه به عالوه ی سود معادل هخرید بازارگردان در معامالت ثانویقیمت

بازده اوراق

:استتبیینقابلحالتدودرسررسیددراوراقاینبازدهیکلیطوربه
درپایهقیمتضربدردرصد118.5)قیمتبهخودفروشاختیاراعمالبهنسبتاوراقدارندگانصورتی کهدر.1

خواهددرصد18.5حداقلیک سالهبازدهیسرسیددرگذارانسرمایهبرایاوراقایننمایند،اقدام(اولیهعرضه
.داشت

پایهقیمتضربدردرصد119)قیمتبهخودخریداختیاراعمالبهنسبتاصفهانآهنذوبشرکتکهدرصورتی.2
.بودخواهددرصد19حداکثرسررسیددرسلفاوراقیکسالهبازدهینماید،اقدام(اولیهعرضهدر
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد

بورس کاالی ایران

سلف موازی استانداردمشخصات قرارداد

معامالت -4
ثانویه

معامالت ثانویهشروع
روز کاری 1از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس بر اساس ضوابط معامالت بورس کاال حداکثر 

پس از پایان عرضه اولیه

شرایط بازارگردانی

اینعموضواستانداردموازیسلفاوراقفروشتقاضاهایبازارگردانی،عملیاتضمناستموظفبازارگردان
روزسالیانهسوددرصد17/5عالوهبهاولیهعرضهدرپایهقیمت)خریدقیمتحداقلروشبهراقرارداد

اتراقرارداداینموضوعاستانداردموازیسلفاوراقخریدتقاضاهایونمودهخریداریورقهربرای(شمار
.کندعرضهمتقاضیانبهاختیاردراوراقسقف

انحداقل سفارش انباشته بازارگرد
است که بازارگردان موظف است طبق قرارداد بازارگردانیحداقل میزان خرید و فروش)حجم کل اوراق % 1

(.جهت نماد معامالتی مورد بازارگردانی در سامانه معامالتی بورس به صورت فعال نگه دارد

معامالت روزانه سقف تعهد
بازارگردان

ی بازارگردان طبق قرارداد بازارگردان(خرید و فروش)حداکثر میزان تعهدات  معامالتی )حجم کل اوراق % 5
(.در نماد معامالتی مورد بازارگردانی در سامانه معامالتی بورس می باشد

دامنه مظنه
ارش فروش خرید و بیشترین قیمت فروش در سفاختالف بین کمترین قیمت خرید در سفارشحداکثر % )2

(بازارگردان

داوراق قبل از سررسینقدشوندگی
د تعهد بازارگردان بر اساس مدل بازارگردانی حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی را قبل از سررسی

.می کند
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مشخصات قراردادهای سلف استاندارد

سلف موازی استانداردمشخصات قرارداد

سررسید  و-5
شرایط تحویل

یک سال پس از تاریخ عرضه ی اولیهسررسید اوراق

روز تقویمی پیش از سررسید10کیتاریخ ارائه درخواست تحویل فیزی

یک ماه پس از تاریخ سررسیددوره تحویل 

(کیلومتری جاده قدیم تهران45-اصفهان)درب کارخانه مکان تحویل

قدی در امکان تحویل فیزیکی و تسویه ن
پایان دوره معامالتی

10ی، عدم ارائه درخواست تحویل فیزیک)مدت یک ماه پس از سررسید اوراق : دوره تحویل فیزیکی
(روز قبل از تاریخ سررسید  منجر به تسویه نقدی قرارداد خواهد شد

(تن25معادل )قرارداد 25.000اوراق جهت تسویه فیزیکیحداقل

شرایط الزم جهت تحویل کاال

ایان منوط به اعالم آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد حداکثر تا پ-
روزتقویمی پیش از سررسید اوراق؛10ساعت معامالتی 

تحویل کاال در محل کارخانه-
.شرایط تحویل فیزیکی کاال مطابق با شرایط فروش کاال در بورس کاالی ایران-

خسارت ناشی از عدم تحویل کاال
ت در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه کننده، شرکت متعهد به پرداخ

خسارت ناشی از عدم تحویل کاال
.جریمه طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران می باشد

براساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارکارمزد خرید و فروش اوراق



تسویه سررسید مشخصات قرداد

میلیون تومان10: قیمت پایه-

استفاده از اختیارات تبعی-

درصد 18حداقل سود تضمینی -

درصد20حداکثر سود تضمینی-

سناریو اول
درصد 20الی 18افزایش 

قیمت دارایی در سرسید
تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی

سناریو دوم
درصد قیمت 18رشد کمتر از 

دارایی پایه در سرسید

اعمال اختیار فروش توسط خریدار و 
18میلیون تومان باضافه 10دریافت 

درصد سود از فروشنده

سناریو سوم
درصد 20افزایش بیش از  

قیمت دارایی پایه در سرسید

اعمال اختیار خرید توسط فروشنده و 
20میلیون تومان باضافه 10پرداخت 

درصد سود به خریدار

ی پایهاختیارات تبعی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات شدید قیمت دارای

16بورس کاالی ایران
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10/000/000

یک سال بعد

A

t0

فروشنده

خریدار X

12/000/000

11/800/000

ی پایهاختیارات تبعی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات شدید قیمت دارای

قیمت

مقدار کاال
سررسید

قرارداد سلف موازی

تُن شمش1

10/000/000

حداقل سود خریدار18%

20%

یک ساله

حداکثر سود خریدار

10/000/000

11/800/000
12/000/000



اندارداطالعیه اعالم اعمال اختیارات تبعی فروش برای دارندگان اوراق سلف موازی است
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عدم ارائه درخواست تحویل 
هفیزیکی کاال مطابق اطالعی

دتسویه نقدی در سررسی

دتحویل فیزیکی در اوراق سلف موازی استانداراطالعیه مهلت ارائه درخواست 

20بورس کاالی ایران



کارمزد معامالت و پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد

23بورس کاالی ایران

شرح

سقف کارمزد معامالت اوراق سلف موازی استاندارد

میلیون ریالنسبت ارزش معامله

حداکثر جمعفروشخرید 
کارمزد خرید

حداکثر 
کارمزد فروش

0.00010.00010.00022020فرابورس/ کارمزد بورس کاال

0.00060.00060.00125050کارمزد کارگزاران

کارمزد سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه

0.0000150.0000150.0000366

0.000010.000010.0000244کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران

0.0007250.0007250.00145جمع کل

کارمزد پذیرش سازمان

(یک در ده هزار)0.0001

کارمزد پذیرش بورس کاالی ایران

(دو در ده هزار)0.0002

کارمزد 
پذیرش

میلیون ریال 100سقف -
میلیون ریال 20کف -

میلیون ریال 200سقف -
میلیون ریال 20کف -

بهفروشوخریدکارمزدپذیره نویسی،دورهدرکهتفاوتاینبامی باشدفوقجدولهماننداوراقپذیره نویسیکارمزد❖
.استاوراقناشرعهده



نکات تکمیلی اوراق سلف موازی استاندارد 
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فصل پنجم



ی استاندارد
ف مواز

ی عقد قرداد سل
مزایا

امکان واگذاری قرارداد به شخص ثالث با ایجاد بازار معامالت ثانویه

اوراق به سرمایه گذاران( حداقل سودتضمینی)پرداخت اصل و سود 

با جذب ( یک ساله)و بلندمدت ( کمتر از یک سال)های کوتاه مدت امکان تأمین مالی سرمایه گذاری
سرمایه های عموم جامعه

تضمین نقدشوندگی اوراق به دلیل وجود بازارگردان ها

. ا. ا. معافیت مالیاتی قراردادهای سلف مطابق قانون بازار اوراق بهادار ج

مزایای عقد قرارداد سلف موازی استاندارد

8بورس کاالی ایران



44بورس کاالی ایران

نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد

درخواست خرید یا فروش اوراق سلف موازی استاندارد

انجام معامله در بازار ثانویه 

انجام تعهدات توسط بازارگردان
(ملهدر شرایط عدم تمایل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به انجام معا)

آنندگینقدشودرجهافزایشوبازاراینبهگذارانسرمایهبیشتراعتمادموجبکهاستدیگریعاملبازارگردان،وجود
ندفرایکهنمایدمیعملخودتعهداتبهآنخریدبابازارگردانایشان،اوراقبرایتقاضانبودصورتدر.شودمی

.می باشدزیرشکلبهآنشماتیک



45بورس کاالی ایران

نقش بازارگردان در بازار اوراق سلف موازی استاندارد 

10،000،000

12،000،000

11،800،000

t0یک سال بعد

قیمت

مقدار کاال

سررسید

اختیار فروش تبعی

قرارداد سلف موازی

تُن شمش1

10/000/000

یک ساله

11/800/000

اختیار خرید تبعی 12/000/000

قرارداد بازارگردانی

حداقل قیمت خرید روزانه
%18سود روزشمار + قیمت پایه 

حداقل سفارش انباشته

تعهد خرید روزانه

درصد حجم کل اوراق1

درصد حجم کل اوراق5



معافیت مالیاتی اوراق سلف موازی استاندارد

درآمدهایتمامیوقانوناینچارچوبدرگذاریسرمایهصندوقدرآمدهایتمامیجدید؛مالینهادهایوابزارهاتوسعهقانون7ماده1تبصرهاساسبر
ونقلازحاصلدرآمدهایو1384مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون1ماده24بندموضوعبهاداراوراقدرگذاریسرمایهازحاصل
وبمصافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوعافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتپرداختازهاآنابطالوصدورازحاصلدرآمدهاییااوراقاینانتقال

.شدنخواهدمطالبهمالیاتیشدهیادبهاداراوراقابطالوصدوروهاآنانتقالونقلبابتازوباشدمیمعاف1387/03/02
«بنابر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس این قانون، معامالت اوراق سلف استاندارد از معافیت مالیاتی برخوردار می باشد» 

بخش نامه مالیاتی

22بورس کاالی ایران



ثبت حسابداری اوراق سلف موازی استاندارد
نقدیتسویهیاکاالتحویلفرضباواختیاربدونحالتدراستانداردموازیسلفاوراقثبت

24بورس کاالی ایران

(با قصد تحویل کاال)خریدار نهایی (با قصد سرمایه گذاری)خریدار اول عرضه کنندهرویداد

ف انتشار اولیه اوراق سل
ریال 100با قیمت 

(1/10/01*13)

سرمایه گذاری در اوراق100وجه نقد
وجه نقد

100-

100100پیش دریافت قرارداد سلف       

تعدیالت پایان دوره 
مالی ارزش روز اوراق 

(13*1/12/29)ریال 110
---

فروش اوراق سلف در 
ا بورس به خرید نهایی ب

ریال 120قیمت 
(02/02/01*13)

120سلف-پیش پرداخت خرید کاال120وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف
سود سرمایه گذاری در اوراق 

سلف

100
20

120وجه نقد

تحویل کاال با قیمت 
ریال 128

(2/03/31*13)

وجه نقد 
پیش دریافت قراردادهای سلف

8
100

بهای خرید-موجودی  کاال
تفاوت ناشی از قرارداد -موجودی کاال

سلف
ارزش افزوده-مالیات و عوارض دریافتی

100
20
8

ارزش -مالیات و عوارض پرداختی
افزوده

درآمد فروش

8
100

سلف-پیش پرداخت خرید کاال
وجه نقد

120
8

تسویه نقدی
ریال128با قیمت 

(2/03/31*13)

پیش دریافت قراردادهای سلف
تفاوت ناشی از قرارداد -موجودی کاال

سلف

100
28

12وجه نقد-
8

سلف-پیش پرداخت خرید کاال128وجه نقد
سود ناشی از معامالت سلف

120
8



ثبت حسابداری اوراق سلف موازی استاندارد
نقدیتسویهیاکاالتحویلفرضبا125قیمتاعمالبافروشاختیاراتباهمراهاستانداردموازیسلفاوراقثبت

25بورس کاالی ایران

خریدار نهاییعرضه کنندهرویداد

ف انتشار اولیه اوراق سل
ریال 100با قیمت 

(1/10/01*13)

100سرمایه گذاری در اوراق سلف100وجه نقد
100وجه نقد100پیش دریافت قرارداد سلف       

تعدیالت پایان دوره 
مالی ارزش روز اوراق 

114(1/12/29*13)

12/5سود دریافتی بابت اوراق سلف14سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 
12/5سود سرمایه گذاری در اوراق سلف14سلف-ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی

تحویل کاال با قیمت
ریال 128

(2/03/31*13)

وجه نقد 
سلف-تسهیالت مالی

سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 
سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

10/24
100
14
14

موجودی کاال
ازش افزوده-مالیات و عوارض دریافتی

120
24/10

ارزش افزوده-مالیات و عوارض پرداختی
درآمد فروش

10/24

128

سرمایه گذاری در اوراق سلف
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

120
12/5
15/5

تسویه نقدی
ریال128با قیمت 

2/03/31*13)

تسهیالت مالی سلف
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

100
14
14

128وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف128وجه نقد
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

100
12/5
15/5

اعمال اختیار فروش
ریال125با قیمت 

(2/03/31*13)

تسهیالت مالی سلف
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

100
14
11

125وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف125وجه نقد
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

100
12/5
12/5



ثبت حسابداری اوراق سلف موازی استاندارد

نقدیتسویهیاکاالتحویلفرضبا130قیمتاعمالباخریداختیاراتباهمراهاستانداردموازیسلفاوراقثبت
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خریدار نهایی عرضه کنندهرویداد
انتشار اولیه اوراق سلف با

(13*1/10/01)ریال 100قیمت 
100سلف-پیش پرداخت خرید کاال100وجه نقد

100وجه نقد100پیش دریافت قرارداد سلف       

تعدیالت پایان دوره مالی 
114ارزش روز اوراق 

(1/12/29*13)
--

ریال 128تحویل کاال با قیمت 
(2/03/31*13)

وجه نقد 
پیش دریافت قرارداد سلف

8
100

موجودی کاال
ازش افزوده-مالیات و عوارض دریافتی

100
8

ارزش افزوده-مالیات و عوارض پرداختی
درآمد فروش

8
100

سلف-پیش پرداخت خرید کاال
وجه نقد

100
8

تسویه نقدی
ریال128با قیمت 

(2/03/31*13)

پیش دریافت قرارداد سلف
تفاوت ناشی از قراردادهای سلف-موجودی کاال

100
28

128وجه نقد

سلف-پیش پرداخت خرید کاال128وجه نقد
سود ناشی از معامالت سلف

100
28

اعمال اختیار خرید
ریال130با قیمت 

(2/03/31*13)

سلف-تسهیالت مالی
تفاوت ناشی از قراردادهای سلف-موجودی کاال

100
30

130وجه نقد

سلف-پیش پرداخت خرید کاال130وجه نقد
سود ناشی از معامالت سلف

100
30



ثبت حسابداری اوراق سلف موازی استاندارد

نقدیتسویهیاکاالتحویلفرضبا130قیمتباخریداختیارو125قیمتاعمالبافروشاختیاراتباهمراهاستانداردموازیسلفاوراقثبت
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خریدار نهاییعرضه کنندهرویداد
انتشار اولیه اوراق سلف با 

(13*1/10/01)ریال 100قیمت 
100سرمایه گذاری در اوراق سلف100وجه نقد

100وجه نقد100سلف–تسهیالت مالی 
تعدیالت پایان دوره مالی ارزش

(13*1/12/29)114روز اوراق 
12/5سود دریافتی بابت اوراق سلف14سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

12/5سود سرمایه گذاری در اوراق سلف14سلف-ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی
ریال 128تحویل کاال با قیمت 

(2/03/31*13)
وجه نقد 

سلف-تسهیالت مالی
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

10/24
100
14
14

موجودی کاال
ازش افزوده-مالیات و عوارض دریافتی

128
10/24

ارزش افزوده-مالیات و عوارض پرداختی
درآمد فروش

10/24
128

سرمایه گذاری در اوراق سلف
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف
وجه نقد

100
12/5
15/5
10/24

تسویه نقدی
ریال128با قیمت 

(2/03/31*13)

تسهیالت مالی سلف
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

100
14
14

128وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف128وجه نقد
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

100
12/5
15/5

اعمال اختیار فروش
ریال125با قیمت 

(2/03/31*13)

سلف-تسهیالت مالی 
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

100
14
11

125وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف125وجه نقد
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

100
12/5
12/5

اعمال اختیار خرید
ریال130با قیمت 

(2/03/31*13)

سلف-تسهیالت مالی 
سلف–ذخیره هزینه مالی تسهیالت مالی 

سلف–هزینه مالی تسهیالت مالی 

100
14
16

130وجه نقد

سرمایه گذاری در اوراق سلف130وجه نقد
سود دریافتی بابت اوراق سلف

سود سرمایه گذاری در اوراق سلف

100
12/5
17/5



با سپاس از توجه شما

بورس کاالی ایران


