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همدیریت توسعه بازار مشتق
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معرفی نقره خام

2

 یدآیمنقره به عنوان یکی از مهمترین فلزات گرانبها در بازارهای مالی جهان به حساب .
عت در صنن،شنودگذاری شنناتته منیابزارهای سرمایهعالوه بر اینکه به عنوان یکی از

اف و ظروف آشنززتانه و اهندتزئينیوسایلجواهر سازی کاربرد گسترده ای دارد، در 
. نيز مصرف قابل توجهی دارد( صنعتی)تجاری

 ای مهن  هنو به تصوص نسبت قيمت طال به نقره یکی از شنات نقرهتغييرات قيمت
.آیدمورد استفاده در تحليل بازار فلزات گرانبها به حساب می

 ،ه وجود ای برای نقرگستردهوبزرگمشتقهو نقدیهایبازاردر بورس های بزرگ دنيا
.رددا

توجهی در با توجه به همسو بودن نوسانات این فلز گرانبها با طال، همواره نوسانات قابل
.  بازارهای نقدی و مشتقه این فلز وجود داشته است
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 8هزار تن بوده که بيشتر از ۲7بيش از ۲۰۱9توليد جهانی نقره در سال
.برابر توليد طالست

 ن پس تن بزرگترین توليدکننده نقره جهان است و پرو و چي6۱۲۰مکزیک با
.  از آن قرار می گيرند

 ریکا به روسيه، لهستان، استراليا، شيلی، بوليوی، آرژانتين و آم۲۰۱9در سال
.ترتيب در رتبه های چهارم تا ده  توليد نقره قرار دارند

 جهان قرار دارد۲۰تن نقره در سال در جایگاه ۱۱۰ایران با توليد حدود.

(GFMS, Refinitiv / The Silver Institute:)منبع

نگاهی به وضعیت تولید جهانی نقره
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نگاهی به وضعیت مصرف نقره
20172018(اونسمیلیون)نقرهتقاضای

578.6585.8پزشکیوصنعتیتقاضا

۲43.۱۲48.5الکترونيکیوبرق

88.98۰.5تورشيدیسلولهای

57.558آلياژیوکاریلحي 

4۰.939.3فتوگرافی

۱55.3۱5۲.3صنایعسایرتقاضا

۲۰4.5۲۱۲.5جواهراتتقاضای

۱5۰.4۱8۱.۲شمشوسکهتقاضای

57.66۱.۱تزئینیوسایلوظروف

998.4۱۰33.5نقرهفیزیکیتقاضایکل
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(میلیون اونس)حجم نقره معامله شده در بورس های کاالیی دنیا 

201620172018

CME
90,638115,175119,935

SHFE
41,71625,61320,376

SGE
12,60318,57219,711

MCX
5,3585,0777,164

LME
0406695

ICE Futures US
1479560

TOCOM
2076
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چینSHFEآتی نقره در بورس معامالتحجم 
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هندMCXنقره در بورس معامالتحجم 
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عوامل موثر بر قیمت نقره
عواملی که بر قيمت نقدی نقره در ایران تأثيرگذار هستند، عبارتند از:

قيمت جهانی نقره، − 
نرخ دالر،− 
هزینه های گمرکی،-

ماليات بر ارزش افزوده− 

8
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انواع نقره خام در داخل کشور

 توليد داتلشمشنقره به صورت

نقره به صورت ساچمه

 های برند تارجیشمشنقره به صورت

 آبشدهنقره

9
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مزایای قراردادهای آتی

10

پوشش ریسک نوسانات قيمت کاال

(نبود ریسک اعتباری)تضمين معامالت توسط اتاق پایاپای

 (شفافيت قيمت)معامله در بورس

هزینه اندک معامالت

استفاده از اهرم مالی

وجود مشخصات قرارداد و استانداردسازی کاال درنتيجه افزایش نقدشوندگی

امکان فروش یک کاال بدون داشتن آن کاال در زمان عقد قرارداد

معافيت مالياتی
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مشخصات قرارداد آتی نقره
نقره  خام دارایی پایه 1

قرارداد آتی نقره قرارداد آتی پذیرش شده 2
گرم100 اندازه قرارداد 3

.  باشد999حداقل خلوصو باید دارای درجه ساچمهصورت نقره تحویلی به  استاندارد تحویل 4
های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانتمامی ماه ماه قرارداد 5
با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل( -%+/5)حداکثر تا  حد نوسان قیمت روزانه 6

.دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد دوره معامالت 7
. روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد10انبارهای مد نظر بورس  : محل تحویل

مطابق تاریخ اعالم شده در اطالعیه تحویل: دوره تحویل

محل و دوره تحویل 8

ریال در هر قرارداد10،000ریال برای هر واحد سرمایه گذاری معادل 100 حداقل تغییرقیمت سفارش 9
:وجه تضمین اولیه( الف

تغییارال در حاپویاازماان اابات نباوده و باه صاورت طیتضامینبا توجه به آن، کهزیر اخذ خواهد شد محاسباتیوجه تضمین اولیه با توجه به فرمول 
ه مربوطاه قراردادهاای آتای در دارایای پایاسررسیدهایهای تسویه روزانه در کلیه مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمت. خواهد بود

ییارات از شود و پس از دو روز کاری اعمال می گاردد، مراتات تغمیتعدیلبر اساس فرمول زیر معامالتیدر پایان هر روز تضمینوجه . تعیین شده است
:اطالع رسانی می گرددمشتقهابزار معامالتیطریق سامانه 

اولیه تضمین وجه مبلغ = A ×
B × 𝑆

C × 10
+ 1 × C × 10

A : 10درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل%

B : قراردادهای آتی دارایی پایهسررسیدهایتسویه روزانه در کلیه قیمت هایمیانگین

C :براکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل دویست هزار ریال

S : 100اندازه قرارداد؛ معادل

:حداقل وجه تضمین( ب

درصد وجه تضمین اولیه70

تضامیننحوه محاسبه  10
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قرارداد25حداکثر تا  حداکثرحجم هرسفارش 11
ریال به ازای هر گرم واحد قیمت 12

ارکارمزد معامالت و کارمزد تسویه و تحویل مطابق با مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاد کارمزدها 13

SILMMYY(MM نماد اختصاری ماه قرارداد وYYسال می باشد). نماد معامالتی 14
13الی 10:00، آخرین روز معامالتی 15الی 10:00در تمامی روزها  ساعات معامله 15

دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی15تا  مهلاات ارا ااه گااواهی 
آمادگی تحویل 

16

:سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز مشتریان

.موقعیت در هر نماد معامالتی500: اشخاص حقیقی و حقوقی• 

هاای درصاد موقعیات10موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افازای  تاا 1500: بازارگردان•
.تعهدی باز در آن نماد در بازار

ساااااااقف مجااااااااز 

های تعهدی بازموقعیت
و معامالت

17

ده، جریمه نکول قراردادها، شامل جریمه عدم ارا ه گواهی آمادگی تحویل مشتریان خریادار و فروشان( الف
جریمه عدم ارا ه رسید انبار از طرف مشتریان فروشنده و جریمه عدم واریز وجه ارزش قارارداد بار اسااس

درصد ارزش قرارداد بر ( یک دهم)0.1قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی از طرف مشتریان خریدار، 
کاول اساس قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی است که به نفع مشاتری طارف مقابال از مشاتری ن

.کننده کسر می گردد

نناده در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشاتری نکاول ک( ب
.  دریافت خواهد شد

جریمه ها 18

حجم معامالت انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز% 30 حجم معاامالت مبناای 
ه محاسبه قیمات تساوی

روزانه

19
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:قیمت تسویه نهایی به صورت تئوریک و بر اساس فرمول زیر تعیین خواهد شد

نهایی تسویه قیمت = 𝑷𝒔 ∗ 𝑰𝑹𝑹

𝑃𝑠 : بر اساس قیمات هاای نقادی جهاانی محاسابه شاده از ساایت 999قیمت یک گرم نقره خام  با عیار
(www.kitco.com ) معامالتیآخرین روز 13راس ساعت

𝐼𝑅𝑅 : ناارد دالر آمریکااا بااه ریااال باار اساااس میااانگین ناارد خریااد و فااروش لحظااه ای سااامانه ساانا
(www.sanarate.ir ) ؛  در صورت عدم وجود نرد روز در این ساامانه، معامالتیآخرین روز 13راس ساعت

.مرجع جایگزین توسط هیئت مدیره بورس تعیین و اعالم خواهد شد

نحااوه محاساابه قیماات 
تسویه نهایی

20

.  حجم معامالت پایانی در هر لحظه معامالتی محاسبه خواهد شد% 30قیمت تسویه لحظه ای بر اساس  قیمت تسویه لحظه ای 21
ده خریادار مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهاهزینه هایهرگونه -

.می باشد

موظف است مطابق با رویه اعالم شاده در اطالعیاه تحویال و همنناین قاوانین وخریداردر زمان تحویل -
را، در صورت وجود، به فروشانده پرداخاتمالیات بر ارزش افزودهمقررات مربوطه، عالوه بر ارزش قرارداد؛ 

.  نماید

ابق صرفا آندسته از دارندگان موقعیت فروش امکان ورود به فرایند تحویال قارارداد آتای را دارناد کاه مطا-
وطاه و دارای گاواهی مربنظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کررده قوانین و مقررات مالیاتی کشاور در 

.باشند و کارگزاران مکلف به اخذ مدارک مربوطه از ایشان هستند

سایر موارد 22
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نحوه محاسبه قیمت تسویه نهایی
 دالر۲7.۲6نقره اونسقيمت نقدی
 تومان۲4،۲۰۰نرخ دالر

:محاسبه نرخ یک گرم نقره به دالر-۱

گرم یک نرخ =
نقره اونس
31.1035

=
27.26

31.1035
= 0.8764287

:محاسبه نرخ یک گرم نقره به ریال-۲

دالر نرخ ∗ نقره گرم یک نرخ = 0.8764287 ∗ 24,200 = 21,209

14
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نکات مهم
قراردادهاای تتای نقاره و کهاگ هر وناه ساود کاامال معااف ا  معامالت

.مالیات ههتند

در زمان تحویل خریدار موظف است مطابق با رویه اعاالم شاده در اطالعیاه
ات مالیتحویل و همننین قوانین و مقررات مربوطه، عالوه بر ارزش قرارداد؛ 

.  را، در صورت وجود، به فروشنده پرداخت نمایدبر ارزش افزوده 

-یال صرفا آندسته از دارندگان موقعیت فروش امکاان ورود باه فرایناد تحو
ام نظرقرارداد آتی را دارند که مطابق قاوانین و مقاررات مالیااتی کشاور در

د و و دارای گاواهی مربوطاه باشانمالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده
.کارگزاران مکلف به اخذ مدارک مربوطه از ایشان هستند

15
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T-1

T

T+1

فرآیند تحویل

ار ایفای تعهدات توسط خرید
(مالیات% 9+ارزش قرارداد )

مراجعه خریدار و دریافت 
نگههرینهنقره و پرداخت 

داری به بانک

مراجعه فروشنده و 
ی دریافت نقره تحویل

خود

خریدارنکول

مراجعه فروشنده به بانک و تحویل نقره

عدم احراز استاندارد 
تحویل

احراز استاندارد 
تحویل

واریز مبالغ به حساب 
عملیاتی فروشنده 

تاخیر در مراجعه، پرداخت
هزینه نگه داری متناسب

با آن

در صورت داشتن گواهی ثبت 
مالیات بر ارزش افزوده 
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