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تعهد کشف پریمیوم قراردادی است در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران که به موجب آن، طرفین م

در در زمان معامله نهایی)قیمت نهاییکاال را براساس زمان مشخصی در آینده می شوند که در 

.معامله نمایند( آینده

.  ودو پریمیوم کشف شده در بازار منعقد می ش( بر مبنای قیمت های مرجع)قرارداد کشف پریمیوم براساس فرمول مشخص 

تعریف قرارداد پرمیوم



بورس کاالی ایران

:این فرمول از دو جزء اصلی تشکیل شده است

.است که در زمان انتشار اطالعیه عرضه اعالم می گردد"مرجع قیمتی": قیمت مبنا( الف

.  پریمیوم مقداری است که در مکانیزم حراج کشف می گردد: پریمیوم( ب

.ر می شوددر واقع پریمیوم مبلغ یا درصدی است که جهت محاسبۀ قیمت نهایی به قیمت مبنا اضافه یا از قیمت مبنا کس

قیمت های 
مبنا

پرمیوم 
کشف شده 

در بازار

قیمت 
نهایی

لکه در این قرارداد به جای این که قیمت در آینده عدد مشخصی بین دو طرف باشد، ب
یمیوم است که توسط عرضه کننده پیشنهاد می شود و در مورد پرفرمولقیمت یک 

.آن با خریدار چانه زنی می کنند



درتاالر معامالت پریمیوم کشف می گرددعرضه کشف پریمیومیعنی درزمان حالمقدار پریمیوم درفرمول باال در

.  مشخص می گرددنهایی معامله تاریخ در نرخ های جهانی در آینده قسمت اول فرمول نیز بر اساس 

پریمیوم

قیمت آخرین

اعالمی شرکت ملی

ی صنایع پتروشیم

ی قبل از معامله نهای

قیمت

معامله نهایی 

مپریمیو

می قیمت اعالمیانگین
شرکت ملی صنایع 
ل پتروشیمی در ماه قب
از معامله نهایی 

قیمت

معامله نهایی 

.به عنوان مثال برای محصوالت پتروشیمی می توان فرمول قیمت های ذیل را متصور شد

یا



مزایای قرارداد کشف پریمیوم

کنندهعرضهوخریدارسمتدوهردرفروشوخریدریسکپوششامکان

قانونیسازوکاروچاچوبدرمدتبلندقراردادایجادامکان

مصرفیموادتامینجهتدرخریداراطمینانحصولوکنندهعرضهسویازفروشوتولیدجهتدرریزیبرنامهامکان

معامالتهبنسبتبرتری)جهانیهایبازارشرایطبامتناسبپریمیومقراردادهایدرقیمتشناوریتوجهباعادالنهفروشوخرید
(سلف

فروشندهوخریدارتولیدوتامینزنجیرهدروریبهرهارتقا



فیزیکیفرایند ارسال و انتشار اطالعیه عرضه کاال در بازار

بکرال  ا         6

حداقل فاصله زمانی انتشار اطالعیه عرضه تا برگزاری حراج

روز های داخلی یک عرضه 
کاری قبل از عرضه

 12اعالم به بورس تا ساعت
روز قبل از عرضه؛

 تایید توسط بورس
16تا ساعت ( عملیات بازار)

همان روز قبل از عرضه؛

ای تایید توسط اتاق پایاپ
17:30حداکثر تا ساعت 

همان روز و انتشار اطالعیه 
عرضه؛

ت انتشار اطالعیه عرضه در وب سایت رسمی بورس کاالی ایران تا ساع
.همان روز18





مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه قراردادهای کشف پریمیوم
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مثال موردی توضیحاتوممشخصات اختصاصی قرارداد کشف پریمی

xx14/08/05.می شودانجاممعاملهپریمیومکشفبرایحراجزمان،آندرکهاستتاریخیپریمیومکشفمعاملهتاریخ

(کیلوگرمبرریال)پریمیومپایهقیمت
ه کنندهعرضکارگزارسویازکهنهاییقیمتمحاسبهفرمولدرموجودپریمیومنرخبرایاولیهپیشنهادیقیمت

.می شوددادهپیشنهاد
صفر

پریمیومکشفتسویهمهلت
نتعییکنندهعرضه توسطعرضهاطالعیهدرشدهدرجزمانبراساسپریمیومکشفقراردادتسویهمهلت

.استکاریروز10تا3بینمهلتاین.می شود
روز3

.می گردداعالمبورسقبولموردمرجعتوسطعرضه،اطالعیهدرشدهتعیینزماندرکهاستقیمتیمبناقیمتمرجع
ه و نرخ ارز نیمایی منتشر شدآیسیس نشریه 

توسط بانک مرکزی 

نهاییقیمتمحاسبهفرمول
آناساسبرمعاملهنهاییتسویهکهمبناستقیمتوپریمیومکشفقرارداددرشدهکشفقیمتجمعحاصل
.می شودانجام

+ از معامله نهایی قبلهفته درNPCنرخ اعالمی 
پریمیوم

نهاییمعاملهپرداختپیشمیزان
العیهاطبراساسودستورالعملضوابططبقپریمیومکشفقراردادعقدازپسکهاستمعاملهثمنازبخشی
.می شودپرداختکاالفروشندهبهکاالخریدارسویازعرضه

صفر

در هفته جاریNPCنرخ اعالمی .رددمی گاعالمومحاسبهبورستوسطپیشنهادیفرمولطبقعرضهاطالعیۀانتشارزماندرکهاستقیمتی(برکیلوگرمریال)علی الحسابقیمت

نهاییمعاملهقراردادنوع
رالعملدستوضوابططبقآنانجامبهمتعهدطرفینپریمیومکشفقرارداددرکهاستمعامله اینهایی،معامله

میانرسبوتوسطنهایی،قیمتاساسبرپریمیومکشفقرارداددرشدهمشخصزمانطبقمعاملهاین.می باشند
.می گرددمنعقدسلفیانقدقراردادصورتبهپریمیومکشفقراردادطرفین

سلف

نهاییمعاملهتاریخ
آنانجامبهمتعهدطرفینکهسلفیانقدقراردادانعقادجهتپریمیومکشفقرارداددرشدهمشخصتاریخ

.شده اند
10/05/xx14

xx14/12/05.می شودانجامزمانآندرکاالتحویلوشدهتعیینسلفقراردادعقدزماندرکهاستتاریخیسلفسررسیدتاریخ

نقدیاعتباریونقدیپریمیومکشفقراردادتسویهنوع

نقدی.می باشداعتبارییانقدیصورتبهنهاییقراردادتسویهروش هاینهاییقراردادتسویهنوع
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مشخصات اختصاصی قرارداد کشف 
پریمیوم

مثال موردی توضیحات

درصد6.ی گرددماخذکاالخریدمتقاضیازپریمیومکشفقراردادعقدبرایکهاستتضامینینرخونوعمنظورنوع و نرخ تضمین کشف پریمیوم
درصد4الی 0.می گردداخذکاالخریدمتقاضیازنهاییقراردادعقدبرایکهاستتضامینینرخونوعمنظورنوع و نرخ تضمین تکمیلی

میومفرایند برگزاری حراج در قرارداد کشف پری

مطابق اطالعیه عرضهتوسط متقاضیان خریدتودیع تضامین 

کشف پریمیوم با مکانیزم حراج
(رقابت متقاضیان خرید کاال تنها بر روی صرف و یا کسر قیمت نسبت به قیمت مبنا)

دوره سبز
(پیش گشایش)

دوره قرمز
(رقابت)

دوره زرد
(حراج)

دوره آبی
(نظارت)

بعد از انتشار اطالعیه 
عرضه و قبل از برگزاری

حراج

برگزاری حراج کشف 
پریمیوم

ر صورت وجود، دو کاال طبق اطالعیه عرضه توسط متعهد خرید(تعدیل تضامین)تودیع تضامین قرارداد نهایی 
خرید مندرج در اطالعیه عرضهواریز پیش پرداخت

تسویه قرارداد کشف پریمیوم

تودیع تضامین و تسویه 
قرارداد طی مهلت مقرر 

در اطالعیه عرضه



فرایند انجام معامله نهایی در قرارداد کشف پریمیوم
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یک روز قبل از ثبت معامله نهایی 

ر اطالعیه عرضهمحاسبه قیمت نهایی معامله براساس پریمیوم کشف شده و قیمت های اعالمی مرجع قیمتی تعیین شده د•

یک روز قبل از ثبت معامله نهایی 

العیه عرضهمحاسبه قیمت نهایی معامله براساس پریمیوم کشف شده و قیمت های اعالمی مرجع قیمتی تعیین شده در اط•

ثبت معامله نهایی در تاریخ معامله نهایی 

نهاییمعامله عرضه برای هر قرارداد با قیمت مشخص شده توسط کارگزار و ثبتثبت•

.  تسویه می گرددقرارداد با توجه اینکه نقد یا سلف باشد بعد از ثبت معامله نهایی به صورت نقدی یا اعتباری•

روز قبل



خالصه ای از فرایند زمانی انجام قرارداد کشف پریمیوم

بورس کاالی ایران
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کشف پریمیوم با -
مکانیزم حراج
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ن و تعدیل تضامی( وجود

توسط مشتریان

10
/0

4
/

x
x

14

محاسبه قیمت نهایی و
تعدیل تضامین

10
/0

5
/

x
x

14

عرضه وثبت  معامله -
نهایی
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نهایی



:با مشخصات ذیل1400/8/31در تاریخ Xکاالی تن 500عرضه کشف پریمیوم مثال عملی

 ریال 290039: قیمت علی حساب

 0: مبلغ پریمویم

 تن 200:حداکثر افزایش  عرضه

 انبار کارخانه: محل تحویل

 کشف پریمیوم: نوع معامله

 کیسه: نوع بسته بندی

 اعتباری / نقدی : نوع تسویه

 1400/10/15: زمان معامه نهایی

 روز تقویمی پس از معامله نهایی15: زمان تحویل

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی : مرجع قیمت مبنا

پریمیوم+ قیمت مبنا در هفته قبل از معامله نهایی : فرمول محاسبه قیمت نهایی

 0: میزان پیش پرداخت معامله نهایی

قیمت اعالمی نشریه آیسیس در میانگین نرخ خرید فروش % 95مرجع قیمت برابر با NPCدر صورت عدم اعالم قیمت از سوی : سایر توضیحات 
دالر نیما در هفته قبل از معامله نهاید



ومتاالر پریمی

1400/08/31تاریخ

تن700:گرفتهصورتپریمیومعرضه

هبخریدارانوگرددمیثبتسامانهدرباالهایقرارداد
مراجعهپایاپایاتاقبهتضامینتکمیلوتسویهمنظور

نمایندمی

(تن)مقدار مچ شده (ریال)قیمت پریمویم(تن)مقدارنام خریدار

A1802850180

B1402600140

C2202450220

D3002250160

1400/10/15روزدرنهاییمعامله

ریال301256:نهاییمعاملهازقبلXکاالیاعالمیقیمتآخرین

:گرددمینهاییصرفاخریدارانخریدوپذیردمیصورتذیلهایقیمتباپریمیومکشفنهاییمعاملهعرضه(قراردادهر)مشتریهرازایبه

گرددمیثبتسامانهدرذیلهایقیمتباعرضه4مثالایندر

(ریالA)301256 +2850ریال برای مشتری 304106تنی به قیمت 180عرضه  -1

(ریال301256 +2600)Bریال برای مشتری 303856تنی به قیمت 140عرضه  -2

(ریال301256 +2450)Cریال برای مشتری 303706تنی به قیمت 220عرضه  -3

(ریال301256 +2250)Dریال برای مشتری 303506تنی به قیمت 160عرضه  -4



سپاس فراوان از توجه شما


