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مزایای قراردادهای آتی

2

پوشش ریسک نوسانات قیمت دارایی پایه

 (نبود ریسک اعتباری)پایاپایتضمین معامالت توسط اتاق

 (شفافیت قیمت)معامله در بورس

هزینه اندک معامالت

استفاده از اهرم مالی

 به دلیل وجود مشخصات استاندارد قرارداد نقدشوندگیافزایش

 (دوطرفه بودن بازار)امکان فروش یک دارایی بدون داشتن آن در زمان عقد قرارداد

معافیت مالیاتی
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قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
پشتوانه طال

وجود بازار نقدی قوی دارایی پایه در بورس کاالی ایران

بازدهی مشابه با سکه طال

شفافیت بسیار باالی عملکرد صندوق ها

تکمیل زنجیره ابزارهای مالی در این حوزه

ایجاد تنوع در دارایی های پایه قراردادهای آتی
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هاقراردادهای مشتقه صندوق در سایر بورس

 بورس یورکس(EUREX)

 بورس توکیو ژاپن(TSE)

 بورس اختیار معامله شیکاگو(CBOE)
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(EUREX)بورس یورکس 

ETFS Crude Oil ETFS Physical Gold Xetra-Gold® صندوقنام

دالر دالر یورو پولیواحد

FCRU FPHA FXGL معامالتینماد

2011جوالی  2011جوالی  2010سپتامبر  اندازیراهتاریخ

100 100 1000 قرارداداندازه

0.01 0.01 0.01 قیمتتغییرحداقل

3 ،6،9 ،12 3 ،6،9 ،12 3 ،6،9 ،12 قراردادهایماه

17:30-09:00 17:30-09:00 17:30-09:00 معامالتیساعات
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(TSE)بورس توکیو ژاپن 

 های مختلف فعال صندوق کاالیی در حوزه11در بورس توکیوی ژاپن

صندوق در حوزه 4صندوق در حوزه طال و 4صندوق 11هستند که از این 

صندوق در حوزه 3بها از جمله نقره، پالتین و پاالدیوم و سایر فلزات گران

.نمایندنفت خام  فعالیت می

 روی دو صندوقJapan Physical Gold ETF وGOLD-PRICE-LINKED قراردادهای

.  اختیار معامله راه اندازی شده است
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(CBOE)بورس اختیار معامله شیکاگو 

 صندوق سرمایه گذاری قرارداد اختیار معامله راه اندازی 679در این بورس روی

ار از مهمترین صندوق های کاالیی که در این بورس قراردادهای اختی. شده است

:معامله روی واحدهای آن راه اندازی شده است به چهار صندوق زیر اشاره نمود

 صندوق طالیSPDR ،

 ،صندوق گاز طبیعی ایاالت متحده

 صندوق نفت ایاالت متحده  و

 صندوق نقره آیشرز
7
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ی شاخص های تعیین دارایی پایه قراردادهای  آت
واحدهای صندوق سرمایه گذاری

رانایکاالیبورسدرطالسکهگذاریسرمایهصندوقچهارحاضرحالدر

تواندیمتنهاآتیقراردادپایهداراییآنجاییکهازوهستندفعالیتحالدر

هارچاینمیانازکهاستالزمبنابراینباشد،فعلیصندوق هایازیکی

ناساییشداردراشرایطبهترینکهآنهاازیکیفعالگذاریسرمایهصندوق

.شود
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توانه پشسرمایه گذاریوضعیت فعلی صندوق های 
طال در بورس کاالی ایران

9

نام صندوق
صندوق طالی 

(طال)لوتوس
صندوق طالی 

(عیار)مفید 
صندوق طالی 

(گوهر)کیان 
صندوق طالی 

(زر)امید 

100/374/180/469(میلیون)گذاران گذاری در دست سرمایهواحدهای سرمایه

7492195541353182(میلیارد ریال)خالص ارزش دارایی های صندوق 

734282395223(هزار واحد)ماه اخیر در یکمعامالتمیانگین روزانه حجم 

55/57/620/710/1(میلیارد ریال)ماه اخیر ارزش روزانه معامالت یک
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دارایی پایه قراردادهای  آتی واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری

یر با توجه به معیارهای ارائه شده صندوق طالی لوتوس با نماد طال به دالیل ز

:انتخاب گردید

اندازه بزرگ آن در مقایسه با سایر صندوق ها.1

آنمعامالتحجم معامالت و نقدشوندگی قابل توجه .2
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صندوق سرمایه گذاریقراردادهای آتی واحدهای 
لوتوسپشتوانه طالی سرمایه گذاری

 و خرید فروش همانند سایر قراردادهای آتیی ویسرک الیا یمعامالتیفرآیندهای
ایران

 صدندوق سدرمایه گذاریواحددهای )تحسیل قراردادهای آتی وا ارائه داراییی ااییه
ارداد توسط توسط فروشنده و تأمین ارزش قر( لوتوسپشتوانه طالی سرمایه گذاری

خریدار صورت خواهد پذیرفت

 مت اایانی قیدر تسسیه نهایی ماوه التفاوتمحاسبه قیمت نقدی دارایی اایه مبنای
لوتوسپشتوانه طالی سرمایه گذاریصندوق معامالت

ارزش قرارداد0.0006خریدار و فروشنده دکارمز

ارزش قرارداد برحسب آخرین قیمت تسویه0.0014تسویه و تحویل کارمزد
11
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(طال)لوتوسطالیپشتوانه . مشخصات قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق س
(طال)گذاری اشتسانه طالی لستسکگذاری صندوق سرمایهواحدهای سرمایه دارایی اایه 1

(قاول معامله)گذاری گذاری صندوق سرمایهقرارداد آتی واحدهای سرمایه قرارداد آتی اذیرش شده 2
(طال)گذاری اشتسانه طالی لستسکگذاری صندوق سرمایهواحد سرمایه1،000 اندازه قرارداد 3

(طال)لستسکطالیاشتسانهگذاریسرمایهصندوقگذاریسرمایهواحدهای استاندارد تحسیل 4
تمامی ماه های سال وه تشخیص شرالت وسرک الا ی ایران ماه قرارداد 5

وا تسجه وه قیمت تسسیه روزانه روز قبل( -%+/5)حداالثر تا  حد نسسان قیمت روزانه 6
.دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مروسطه اعالم خساهد شد دوره معامالت 7

تحسیل مطاوق وا ضساوط دستسرالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی محل و دوره تحسیل 8
ریال در هر قرارداد100،000ریال ورای هر واحد سرمایه گذاری معادل 100 حداقل تغییرقیمت سفارش 9
:وجه تضمین اولیه( الف

در حیال ااسییزمان ثاوت نبیسده و ویه صیسرت طیتضامینوا تسجه وه آن، الهزیر اخذ خساهد شد محاسباتیوجه تضمین اولیه وا تسجه وه فرمسل 
ر داراییی قراردادهیای آتیی دسررسیدهایهای تسسیه روزانه در اللیه مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمسل میانگین قیمت. خساهد وسدتغییر

ی گیردد، شسد و اس از دو روز الاری اعمال ممیتعدیلور اساک فرمسل زیر معامالتیدر اایان هر روز تضمینوجه . اایه مروسطه تعیین شده است
:اطالع رسانی می گرددمشتقهاوزار معامالتیمراتب تغییرات از طریق سامانه 

اولیه تضمین وجه مبلغ = A ×
B × 𝑆

C × 10
+ 1 × C × 10

A : 20درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل%

B : قراردادهای آتی دارایی اایهسررسیدهایتسسیه روزانه در اللیه قیمت هایمیانگین

C : ریالوراالت تغییرات وجه تضمین؛ معادل یک میلیسن

S : 1،000اندازه قرارداد؛ معادل

:حداقل وجه تضمین( ب

درصد وجه تضمین اولیه70

تضامیننحسه محاسبه  10
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(طال)لوتوسطالیپشتوانه . مشخصات قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق س
قرارداد25حداالثر تا  حداالثرحجم هرسفارش 11

ریال وه ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق اشتسانه طالی لستسک واحد قیمت 12
الارمزد معامالت و الارمزد تسسیه و تحسیل مطاوق وا مصسوات هیأت مدیره سازمان وسرک و اوراق وهادار الارمزدها 13

ETCMMYY(MM نماد اختصاری ماه قرارداد وYY می واشدسال). نماد معامالتی 14
15:00الی 10:00در تمامی روزها  ساعات معامله 15

معامالتیآخرین روز معامالتیدقیقه اس از اتمام جلسه 15تا  مهلت ارائه گساهی آمادگی تحسیل 16
:تعهدی واز مشتریانمسقعیت هایسقف مجاز 

.معامالتینمادهردرمسقعیت200:حقسقیوحقیقیاشخاص•
.وازاردرنمادآندروازتعهدیهایمسقعیتدرصد10تاافزایشقاولومعامالتینمادهردرمسقعیت400:وازارگردان•

:وازاروازتعهدیمسقعیت هایمجازسقف

صندوقصدورقاولمعامالتیواحدهایسقفهزارمیکمعادلوایدحداالثرمعامالتینمادهردروازاراللوازمسقعیت هایتعداد•
.واشد(طال)لستسکطالیاشتسانهسرمایه گذاری

ز های تعهدی واسقف مجاز مسقعیت
معامالتو 

17

فطرازاایهداراییارائهعدمجریمهفروشنده،وخریدارمشتریانتحسیلآمادگیگساهیارائهعدمجریمهشامل،قراردادهانکسلجریمه(الف
درصدیکخریدار،مشتریانطرفازمعامالتیروزآخرینروزانهتسسیهقیمتاساکورقراردادارزشوجهواریزعدمجریمهوفروشندهمشتریان
.ی گرددمالسرالنندهنکسلمشتریازمقاولطرفمشترینفعوهالهاستمعامالتیروزآخرینروزانهتسسیهقیمتاساکورقراردادارزش

واشدیشترومعامالتیروزآخرینروزانهتسسیهقیمتازاایهدارایینقدیوازارقیمتالهصسرتیدرفسق،شدهذالرجرایماللیهخصسصدر(ب
روزانهسسیهتقیمتازاایهدارایینقدیوازارقیمتالهصسرتیدرهمچنینومی گردداخذفروشندهازخریدارمشترینفعوهنرخدواینتفاوت
.می گردداخذخریدارازفروشندهمشترینفعوهنرخدواینتفاوتواشدالمترمعامالتیروزآخرین

.شدخساهددریافتالنندهنکسلمشتریازوسرکنفعوهمعاملهسردوهرتحسیلوتسسیهالارمزدفسقمساردتمامیدر(ج

جریمه ها 18

حجم معامالت انجام شده منتهی وه اایان آخرین جلسه معامالتی هر روز% 30 حجییم معییامالت مبنییای محاسییبه 
قیمت تسسیه روزانه

19

.قیمت تسسیه نهایی، قیمت تسسیه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است ینحسه محاسبه قیمت تسسیه نهای 20
.  حجم معامالت اایانی در هر لحظه معامالتی محاسبه خساهد شد% 30قیمت تسسیه لحظه ای ور اساک  قیمت تسسیه لحظه ای 21

وا تسقیف تسقف و وازگشایی نمادهای معامالتی قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اشتسانه طالی لستسک وه طسر همزمان
.انجام می شسد( طال)و وازگشایی نماد معامالتی صندوق اشتسانه طالی لستسک

سایر مسارد 22
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دارایی پایهمعامالتتابلو 

14 http://www.tsetmc.com
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دارایی پایهمعامالتتابلو 
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قراردادهای آتیمعامالتتابلو 
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