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مقدمه
زعفران تداعی کننده ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ایران زمین ،گرانترین محصوو کشواورزی و
همچنین نمونه بسیار خوبی از سودآوری ،دوام و تولید کاربر محور است .در حا حاضر ایران با تولید بیش
از  91درصد از زعفران جهان ،تولید کننده برتر این محصو میباشد .با کاهش شدید قیمت جهانی زعفوران
در دهه  ،0131تولید زعفران در کشورهای اروپایی با توجه به باال بودن هزینوههوای نیوروی کوار در ایون
کشورها و همچنین پایین بودن سطح عملکرد زعفران ،توجیه اقتصادی خود را از دست داده و در نتیجه میزان
تولید کشورهای مذکور و از جمله اسپانیا به شدت کاهش یافت .در همین حا مناسب بودن شورایط کشوت
زعفران در ایران و پایین بودن هزینههای نیروی کار ،به شکل گیری تقاضای جهانی بورای تولیود زعفوران
ایران کمک نموده و در نتیجه به مرور زمان ایران به تولیدکننده برتر این محصو تبدیل گردیدهاست.
بورس کاالی ایران در راستای اهداف سازمانی و کمک به اقتصاد ملی در نظر دارد تا با اسوتفاده از پتانسویل
های خود گام عملی جهت کمک به حل برخی از مشکالت موجود و گسترش بازار این محصو استراتژیک
بر دارد.
قراردادهای آتی یکی از مهمترین ابزارهایی است که بورسهای کاالیی جهت کمک به مودیریت ریسوک
نوسانات قیمتی در اختیار فعاالن بازارهای کاالیی قرار میدهند.
تعریف قرارداد آتی
قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد میشود در سررسید معوین ،مقودار معینوی از
کاالی مشخص را به قیمتی که االن تعیین میکنند ،بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن
کاال را با آن مشخصات خریداری کند.
همان طور که در تعریف فوق نیز اشاره شد قراردادهای قابل معامله در بورس باید از استاندارد و مشخصات
معینی برخوردار باشند .از این رو هر دارایی که به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران
انتخاب میشود باید شرایط خاصی را داشته و استانداردهای الزم را دارا باشد .لذا برای راهاندازی قرارداد آتوی
بر روی هر کاال باید آن کاال در هیأت پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال مورد بررسوی و پوذیرش
قرار گیرد.
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خدمات بورس کاال در خصوص قراردادهای آتی
بورس معامالت آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان است و از طریق سامانه الکترونیکی دارای
استاندارد بورس ،معامالت آتی انجام میگردد و این معامالت برای همه شرکتکنندگان در بوازار بوه یوک
مفهوم عادالنه عرضه میگردد.
مسئولیت بورسها ایجاد بازاری عادالنه ،دارای نظم و امنیت معامالتی است .تمام بورسهای دنیا توسط مقام
ناظر کنتر و اداره میشوند .معامالت در بورسها در اتاق پایاپای تسویه و تضمین میشوند اتاق پایاپای در
برابر خریدار نقش فروشنده و بالعکس را ایفاء مینماید و بدین معنی است که مسئولیت ریسک طرف مقابل
معامالت به اتاق پایاپای برمیگردد.
معامالت زعفران در بورس کاالی ایران
نخستین قرارداد آتی به صورت سنتی بر روی محصوالت کشاورزی صورت پوذیرفت .در بوورس کواالی
ایران نیز مطالعات گسترده ای بر روی دارایی های مختلف جهت پذیرش در قراردادهای آتی انجام شدهاسوت
که یکی از این داراییها در حوزه محصوالت کشاورزی ،زعفران میباشد.
در بورس کاالی ایران معامالت زعفران هم به صورت گواهی سپرده کاالیی و هوم در بوازار فیزیکوی بوه
صورت نقد ،سلف و نسیه انجام میشود .علیرغم اینکه ایران با تولید بیش از  91درصود از زعفوران جهوان،
تولید کننده برتر این محصو میباشد در حا حاضر با معامالت سنتی این دارایی امکان پوشش ریسک برای
تولیدکنندگان و فعاالن بازار زعفران وجود ندارد .لذا نگرانی از نوسانات قیمت ایون کواال هموواره دغدغوه
فعاالن این بازار بوده است .با عنایت به این مهم بورس کاالی ایران درصدد برآمد تا با راهانودازی معوامالت
قراردادهای آتی زعفران به توسعه و رونق این بازار و و رفع دغدغه فعواالن در راسوتای مودیریت ریسوک
نوسانات قیمتی بپردازد.
قراردادهای آتی زعفران
قراردادهای آتی زعفران در بورس کاالی ایران بر روی زعفران رشتهای بریده ممتوازننگین تعریوف شوده
است .هر قرارداد آتی که بر روی یک دارایی راهاندازی شود دارای یک مشخصات قورارداد مویباشود کوه
حاوی اطالعات مهم در خصوص قراردادی است که افراد اقدام به معامله آن میکنند .در واقع ویژگوی هوای
5

اصلی قرارداد آتی مد نظر را ذکر می کند .قرارداد آتی زعفران نیز دارای یک مشخصات قورارداد بوه شور
جدو زیر می باشد.
مشخصات قرارداد آتی زعفران
1

قرارداد آتی پذیرش شده

قرارداد آتی زعفران

2

دارایی پایه

زعفران رشتهای بریده ممتاز (نگین)

3

استاندارد تحویل

4

واحد قیمت

ریال به ازای هر گرم

0

اندازه قرارداد

155گرم

6

حد نوسان قیمت روزانه

حداکثر تا ( )-/+%3با توجه به قیمت تسویه روز قبل

2

ماه قرارداد

تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران

8

دوره معامالت

دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.

9

تاریخ تحویل

مطابق تاریخ اعالم شده در اطالعیه تحویل

15

محل تحویل

انبارهای مد نظر بورس  15روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.
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حداقلتغییرقیمتسفارش

 155ریال برای هر گرم معادل  15،555ریال در هر قرارداد
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وجه تضمین اولیه

الف) وجه تضمین اولیه با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن ،تضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت پویا در
حال تغییر خواهد بود .مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمتهاای تساویه در کلیاه سررسایدهای قراردادهاای آتای در
دارایی پایه مربوطه تعیین شده است .اگر وجه تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طی  0روز کاری متوالی بزرگتر یا طی  0روز کاری
متوالی کوچکتر از وجه تضمین جاری باشد ،وجه تضمین باید بر اساس فرمول زیر تعدیل شود:

ردیف

ویژگی ها

زعفران رشتهای بریده ممتاز(نگین)

1

حداکثر خامه همراه با کالله (درصد جرمی)

5.0

2

مواد خارجی مربوط به گیاه شامل گردوغبار ،ریگ وشن (حداکثر درصد جرمی)

5.0

3

مواد خارجی مربوط به محیط

منفی

4

رطوبت و مواد فرار (حداکثر /درصد جرمی)

8

0

حداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک(حداکثرجذبدرطولموج 202نانومتر)

80

6

مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  335نانو متر)

25-05

2

حداقل کروسین براساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  445نانومتر)

235

8

استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی

منفی

9

وضعیت ظاهری

قلم متوسط ،رنگ قرمز روشن ،نگین شکسته درحدطبیعی

15

مقدار گرده

منفی

11

طعم و عطر :مخصوص خود ،کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجی

12

وضعیت ظاهری :در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد .زعفرانی پذیرش میشود که عاری از وجود قارچ و کپک حشرات ،پر ،مو،
نخ و ریگ و شن که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

13

نمونه برداری :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3609

14

روش آزمون  :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 2-209

یادآوری  – 1ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  0689مطابقت داشته باشد.
یادآوری  -2استفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگهای افزودنی در زعفران مجاز نمیباشد.
یادآوری  -3ویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصات کیفی گواهی سپرده زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) بورس کاالی ایران میباشد.
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)

[(

]

مبلغ وجه تضمین اولیه

 : Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %15
 : Bمیانگین قیمتهای تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه
 : Cبراکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل پنجاه هزار ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 155
13

حداقل وجه تضمین

 25درصد وجه تضمین اولیه

14

حداکثرحجم هرسفارش

حداکثر تا  20قرارداد

10

کارمزد معامالت
(از بابت معامله هر قرارداد)

 سازمان بورس و اوراق بهادار

بورس کاال

کارگزار
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کارمزد تسویه و تحویل

 0555ریال بابت هر قرارداد

12

ساعات معامله

شنبه تا چهارشنبه 12:35 :الی 10:35

18

نماد کاال

 MM( SAFMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).

19

سقف مجاز موقعیتهاای • اشخاص حقیقی 1555 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
• اشخاص حقوقی 1555 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  15درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
تعهدی باز
حداقل  15قرارداد

25

اندازه تحویل

21

مهلااات اراگاااه گاااواهی  3روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا  35دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی
آمادگی تحویل

22

جریمه ها

الف) حسب مواد  41و  42از دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم اراگه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی باز
خرید و فروش به میزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معامالتی قرارداد آتی میباشد.
ب) جریمه عدم اراگه رسید انبار از طرف مشتریان فروشنده دو درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی است که باه
نفع خریدار کسر می گردد .همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین روز معامالتی بیشتر باشد تفاوت این
دو نرخ به نفع مشتری خریدار از فروشنده اخذ میگردد.
ج) جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی از طرف مشتریان خریدار ،دو درصد ارزش قرارداد مای
باشد که به نفع فروشنده از حساب مشتری خریدار کسر میگردد و چنانچه قیمت باازار نقادی دارایای پایاه از قیمات تساویه آخارین روز
معامالتی کمتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ میگردد.
د) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

23

سایر شرایط

هرگونه هزینهها ی مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میباشد.

با توجه به اینکه برای ورود به هر معامله ابتدا باید نسبت به ماهیت دارایی که قصد خرید و یوا فوروش آن
وجود دارد و همچنین شرایط معامالتی مطلع بود ،لذا آگاهی از بندهای مشخصات قرارداد بسویار بوا اهمیوت
میباشد .در ذیل به بررسی مهمترین بخش های مشخصات قرارداد میپردازیم.
دارایی پایه

قرارداد آتی زعفران بر روی زعفران رشته ای بریده ممتاز ننگین تعریف شده است کوه مشخصوات کیفوی
دقیق آن در بند  1مشخصات قرارداد به صورت کامل بیان شدهاست .در واقع تمامی افرادی که معامالت آتی

7

زعفران در بورس کاالی ایران انجام می دهند این نوع خاص از زعفران را معامله میکنند و در صورت خرید
یا فروش در سررسید این نوع زعفران را تحویل خواهند گرفت و یا تحویل خواهند داد.
واحد قیمت و اندازه قرارداد

نحوه انجام معامالت آتی زعفران در بورس کاالی ایران و کشف نرخ آن یعنی قیمتوی کوه بور روی توابلو
معامالت درج می شود بر مبنای ریا به ازاء هر گرم زعفران خواهد بود .در صورتی که هر قرارداد آتی کوه
یک فرد معامله میکند معاد  011گرم زعفران خواهد بود .در واقع اگر فرد  Aیک قرارداد آتی زعفران بر
روی تابلوی معامالت آتی با قیمت  31111ریا خریداری کند به این معنی است که  011گورم را بوه ازاء
هرگرم  31111ریا خریداری کرده است.
اندازه تحویل

اگرچه اندازه قرارداد آتی زعفران  011گرم است و افراد میتوانند ضرایبی از  011گرم را در این بازار معامله
کنند ولی در صورتی که خریدار قصد تحویل دادن زعفران و یا فروشنده قصد بر تحویل گرفتن زعفوران را
داشته باشند .در سررسید قرارداد میبایست حداقل به اندازه  01قرارداد آتی زعفران را خریداری کرده و یوا
فروخته باشند .چرا که طبق مشخصات قرارداد حداقل مقدار تحویلی یک کیلوگرم میباشد.
حد نوسان قیمت روزانه

در معامالت آتی زعفران در هر روز معامالتی نسبت به روز معامالتی قبل حداکثر تا ن -/+%1بوا توجوه بوه
قیمت تسویه روز قبل امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت.
وجه تضمین اولیه

وجه تضمین اولیه این قراردادها معاد  01درصد ارزش یک قرارداد خواهد بود یعنی فورد  Aبورای خریود
یک قرارداد آتی باید حدود  31هزار تومان به عنوان وجه تضمین اولیه در حساب خود داشوته باشود و ایون
مقدار همان موجودی اولیه او برای شروع معامالت خواهد بود.
حداقل وجه تضمین

با توجه به اینکه موجودی حساب تضمین فرد یعنی همان وجه تضمین اولیهای که در حساب خوود دارد ،بوه
صورت روزانه و پس از اتمام معامالت تعدیل میشود ،در صورتی که به دلیل زیان فورد  Aموجوودی وجوه
8

تضمین او کاهش یابد و به کمتر از  71درصد موجودی اولیه او ن یعنی به کمتر از  41هزار توموان برسود
اصطالحاً در این صورت او اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت می کند و باید مجدداً به حساب خود مبالغی
را واریز کند تا موجودی حسابش را به همان سطح  31هزار تومان برساند.
ساعت معامالتی

ساعات معامله قراردادهای آتی زعفران در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  01:11الی  05:11خواهد بود.
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اصطالحات رایج در قراردادهای آتی زعفران
دارایی پایه

اصطالحا در قراردادهای آتی ،کاال یا دارایی که قرارداد بر روی آن منتشر میشود را دارایی پایه میگوینود.
در قراردادهای آتی زعفران ،زعفران دارایی پایه میباشد.
قیمت تسویه روزانه

قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حسابها توسط بورس محاسبه و اعالم میگردد .و بر اساس ایون
قیمت تسویه سود و زیان معامالت مشتری محاسبه و به حساب وی واریز میگردد.
موقعیت تعهدی خرید

اصطالحا گفته میشود کسی که در بورس ،قرارداد آتی را میخرد و خود را متعهد به خرید دارایی پایوه بور
اساس ضوابط بورس در تاریخ معین مینماید ،موقعیت تعهدی خرید اختیار نمودهاست.
موقعیت تعهدی فروش

اصطالحا گفته میشود کسی که در بورس ،قرارداد آتی را میفروشد و خود را متعهد به فروش دارایوی پایوه
بر اساس ضوابط بورس در تاریخ معین مینماید ،موقعیت تعهدی فروش اختیار نمودهاست.
معامله ابتدایی

معاملهای که فرد در آن اقدام به أخذ یک موقعیت تعهدی جدید خرید یا فروش می نماید.
معامله جبرانی

معامله ای که در آن فرد موقعیت تعهدی خرید یا فروش قبلی خود را با یک معامله معکوس می بندد .یعنوی
اگر موقعیت فروش دارد خرید انجام میدهد و یا اگر موقعیت خرید دارد فروش انجام میدهد.
مفهوم موقعیت های باز و ارتباط آن با حجم معامالت در بازار در قالب مثا زیر بهتر نمایان می شود .فور
کنید قراردادهای آتی زعفران برای سررسید تیر ماه  0197در روز او اردیبهشت  0197راهاندازی میشوود.
در جدو زیر معامالت انجام شده در اولین روز معامالتی در این نماد معامالتی و نتیجه انجام این معوامالت و
تغییراتی که در حجم معامالت و موقعیت های باز در بازار ایجاد میشود را مالحظه میکنید.

01

حجم

تعداد موقعیت

معامالت

تعهدی باز بازار

0

0

شخص  0 ،Aقرارداد آتی را خریده و شخص  0 ،Bقرارداد آتی را می فروشد.

3

3

شخص  5 ،Cقرارداد آتی را می خرد و شخص  5 ،Dقرارداد آتی را می فروشد.

97/11/10

7

5

شخص 0 ،Aقرارداد آتی خود را فروخته و شخص  0 ،Dقرارداد آتی می خرد.

97/11/10

01

5

شخص 5 ، Eقرارداد آتی را از  Cمیخرد.

97/11/10

وضعیت معامالت

تاریخ
97/11/10

فرآیند انجام معامالت آتی و نحوه محاسبه سود و زیان مشتری
پس از صدور کد معامالتی توسط بورس که در ادامه توضیح داده شده است ،مشتری مجاز به انجام فعالیت در
بازار قراردادهای آتی میباشد که فرآیند انجام معامالت در قراردادهای آتی به صورت زیر است:
 .0واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
 .1ارائه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در بازار
معامالت آتی
 .1انجام معامالت روزانه بر روی موقعیت های معامالتی اخذ شده به نحوی که مشتری میتواند تا زموان
سررسید قرارداد به دفعات ،کاال را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخهای روز از سود مورد نظر
بهره مند شود.
الزم به ذکر است در پایان هر روز معامالتی پس از محاسبه قیمت تسویه روزانوه ،عملیوات بوه روز رسوانی
حسابها انجام می شود .بدین معنی که تفاوت قیمت تعهد شده در قرارداد آتی با قیمت تسویه روزانه محاسبه
شده و متناسب با اندازه قرارداد ،توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مشتری در صورت سود ،واریز یوا در
صورت زیان از آن حساب کسر میشود.
مثال:
یک مشتری یک قرارداد آتی زعفران به قیمت هر گرم  3111تومان خریداری میکند نحوه محاسبه سوود و
زیان او در طی سه روز بعدی به صورت زیر میباشدن انودازه قورارداد آتوی
زعفران  011گرم میباشد و برای سوادگی کوارمزد معوامالت صوفر فور

روز

قیمت تسویه

او

3011

شدهاست ؛

دوم

3111

سوم

3051

00

محاسبات سود و زیان
روز اول 

سود(زیان) 

توضیحات 

محاسبات 

او 

01،111

 × 011ن3011 – 3111

دوم 

01،111

 × 011ن3111 – 3011

سوم 

-5،111

 × 011ن3051 – 3111

کل سود و زیان 

05،111

قیمت تسویه محاسبه شده باالتر از قیمت خرید وی میباشد،
در نتیجه وی به عنوان خریدار سود برده است .
مشتری موقعیت تعهدی خرید خود را باز نگه داشته است ،و
قیمت تسویه محاسبه شده روز جاری از روز قبل باالتر است
در نتیجه مشتری به عنوان خریدار سود برده است .
مشتری موقعیت تعهدی خرید خود را باز نگه داشوته اسوت.
قیمت تسویه روز جاری نسبت به روز قبول کواهش یافتوه
است در نتیجه وی به عنوان خریدار ضرر کرده است .

مجموع سود و زیان وی در طی این سه روز  05،111تومان بوده است .کوه در واقوع هموان
اختالف بین قیمت خرید در روز او با قیمت تسویه روز سوم می باشد.

= 05،111

 × 011ن3051 – 3111

شرایط اخذ کد معامالتی قراردادهای آتی
 .0مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معامالتی قراردادهای آتی در بورس کاال
 .1ارائه مدارک هویتی
 .1شرکت در آزمون احراز صالحیت متقاضیان دریافت کد معامالتی قراردادهای آتی و ارائوه پرینوت
نتیجه قبولی در آزمون به کارگزار مربوطه
 .4تکمیل و امضای فرم های درخواست کد ،اقرارنامه و بیانیه ریسوک معوامالت قراردادهوای آتوی و
معرفی اطالعات حسابهای بانکی مشتری به همراه سایر مدارک موردنیاز
 .5تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کاال
 .3بررسی مدارک مذکور توسط بورس کاال و صدور کد معامالتی برای مشتری
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شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط
 .0داشتن حداقل سن  08سا
 .1داشتن حداقل دیپلم
متقاضیان واجد شرایط فوق ،جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط قراردادهای آتی ملزم به طی
مراحل ذیل میباشند؛
فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط آتی؛
 .0مراجعه مشتری به کارگزار؛
.0-0

تکمیل فرم درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط

.1-0

ارائه اصل مدرک هویتی

.1-0

ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

 .1ارزیابی صالحیت حرفهای داوطلب توسط بورس کاال
 .1عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کواال
بین شرکت کارگزاری و مشتری
 .4صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معامالت بورخط قراردادهوای آتوی توسوط
کارگزار برای مشتری
مزایای راهاندازی این قراردادها برای فعاالن
اهرم مالی

یکی از مهمترین مزایای قرارداد آتی برای سرمایه گذاران در مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم موالی اسوت.
معامالت قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک باالیی بوده و به معاملهگران فرصوت بوه دسوت آوردن سوود
زیادی را میدهد .بدین معنی که سرمایه گذار با اندکی سرمایه قادر است دارائی زیادی را تحت کنتر خوود
درآورد و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کاال وارد یک قرارداد آتی می شوود .بوه طوور مثوا :
فر

کنید فردی موقعیت تعهدی خرید بر روی قرارداد آتی زعفران با سررسید تیر  97دارا باشد .در تواریخ

 0197/11/10قیمت تسویه این قرارداد نسبت به روز قبل  0،111ریا افزایش یافته است .با در نظور گورفتن
اینکه اندازه قرارداد  011گرم باشد ،کل سود شخص مورد نظر  011،111ریا خواهد بود.
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پوشش ریسک

پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بوردن ریسوک
ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است .در واقع سرمایهگذار میتواند ،با ورود به قرارداد آتی ،دارایی خوود
را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند .در این صورت نوسوانات بوازار ،تواییری بور قیموت دارایوی
خریداری شده ،نخواهد داشت و سرمایه گذار این دارایی را در زمان آینده ،با قیمتی مشخص ،به فروش خواهد
رساند.
فر

کنید کشاورزی قصد دارد تا برای سا آینده  51کیلوگرم زعفران تولید نماید .برای فوروش محصوو

در زمان برداشت دو حالت متصور است؛ حالت او اینکه کشاورز زعفران خود را پرورش داده و در زموان
برداشت به هر قیمتی که محصو را از وی خریدند به فروش برساند یا میتواند به قیمتی که در حا حاضور
در نظر دارد ،محصو خود را در آینده بفروشد .حالت دوم این امکان را به کشاورز میدهد تا قیمت فوروش
محصو خود را از حاال برای آینده تعیین کند.
در نتیجه کشاورز می تواند با ورود به قرارداد آتی زعفران ،محصو خود را به قیمتی کوه مود نظور دارد ،در
آینده به فروش برساند و با این کار ریسک کاهش قیمت در زمان برداشت محصو را از بین ببرد.
تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای بورس

اتاق پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا میکنود و
به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله میباشد.
قیمت تسویه روزانه

قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حسابها توسط بورس محاسبه و اعالم میگردد .و بر اساس ایون
قیمت تسویه سود و زیان معامالت مشتری محاسبه و به حساب وی واریز میگردد.
هزینه اندک معامالت

معامالت قراردادهای آتی نسبت به معامالت نقدی از هزینه کمتری برخوردار بوده و مطالعات نشان میدهود
که معامالت آتی هزینهای معاد  1/0درصد معامالت نقدی را دارد.
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نقدشوندگی باالی معامالت

در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایهگذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد ،نیاز به مالکیت آن نودارد و بوا
عمل پیش فروش میتواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویول ،آن را از بوازار
نقدی تهیه نماید که این امر میزان نقدشوندگی معامالت را تا حد بسیار زیادی افزایش میدهد.
معافیت مالیاتی

با توجه به تبصره  0ماده  7قانون توسعه ابزارهای مالی ،معامالت قراردادهای آتی در بوورس کواالی ایوران
مشمو معافیت مالیاتی می باشد.
کشف نرخ عادالنه

در این بازار تقابل عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت میشود همچنین بوه دلیول حجوم بواالی معوامالت
قیمتها عادالنه و شفاف میباشد.
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