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 مقدار معین، سررسید در می شود ”متعهد“ فروشنده آن اساس بر که است قراردادی ، پسته آتی قرارداد
  با کاال همان می شود ”متعهد“ قرارداد دیگر طرف مقابل، در و بفروشد مشخص قیمت به را پسته از معینی
  باید کنند عمل خود تعهدات به طرف دو هر اینکه برای و بخرد معین سررسید در را مشخصات همان
 این باید آتی قیمت تغییرات با متناسب که بگذارند پایاپای اتاق نزد ”اولیه تضمین وجه“ عنوان به را مبلغی

 .کنند تعدیل را اولیه تضمین وجه
  العان همین که نداریم تصمیم اما کنیم می کاالیی خرید به اقدام ما العان یعنی آتی قرارداد ساده، زبان به

 .بپردازیم را آن پول و گرفته تحویل را کاال بعد ماه چند خواهیم می و بگیریم تحویل را کاال
  همین کاال داشتن اختیار در بدون توانیم می و است طرفه دو قراردادی آتی قرارداد که بدانید است جالب
 توافق اکنون که قیمتی با را آن (ماه چند از پس ) آینده در و بفروشیم را معین مشخصات با کاال العان

 تولید و کشاورزان مثل افرادی برای معامله نوع این .کنیم دریافت را آن پول و دهیم تحویل کردیم
 این به .است مفید بسیار کنند کم را خود ریسک دارند قصد که صادرکنندگان و موادغذایی کنندگان

  و باشد امان در قیمت نوسان از ، محصول برداشت فصل در شود مطمئن خواهد می کشاورز ترتیب،
 قیمت و مقدار دارد نیاز بندی بودجه و ریزی برنامه برای هم کننده صادر و غذایی مواد تولیدکننده
 اهداف به رسیدن برای کاال آن آتی قرارداد از تواند می نتیجه، در کند؛ مشخص را خود آینده خریدهای

 .کند استفاده خود
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 1 دارایی پایه 30-32پسته فندقی 

 2 واحد قیمت ریال به ازای هر کیلوگرم

 3 اندازه قرارداد کیلوگرم 100

 4 حد نوسان قیمت روزانه با توجه به قیمت تسویه روز قبل /+(- 5%)حداکثر تا 

 5 حداقل تغییرقیمت سفارش ریال در هر قرارداد100,000ریال برای هر کیلوگرم معادل 1000

 6 حداقل وجه تضمین درصد وجه تضمین اولیه70

 7 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 8 کارمزد معامالت ارزش هر قرارداد  0/0004 فعال

 9 کارمزد تسویه و تحویل ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه  0/0014

 10 ساعات معامله 15:30الی 10ودر آخرین روز معامالتی  16الی 10، پنجشنبه ها 17الی 10: شنبه تا چهارشنبه

 .موقعیت در هر نماد معامالتی 250:  اشخاص حقیقی• 
 .موقعیت در هر نماد معامالتی 250: اشخاص حقوقی• 
درصد موقعیتهای تعهدی باز 20موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  500:   بازارگردان• 

 .در آن نماد در بازار

 
 

 سقف مجاز موقعیتهای
 تعهدی باز 

 
 

11 

حجم معامالت مبنای محاسبه   حجم معامالت انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز% 30
 قیمت تسویه روزانه
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معیار  
پذیرش 

 پسته

 
 ویژگی ها

 

 
 ردیف

 

معیار  
پذیرش 

 پسته

 
 ویژگی ها

 
 ردیف

 1 (حداکثر درصد وزنی)ناخندان و پوک 3 11 (حداکثر درصد وزنی)مخلوط رقم  3

 2 (حداکثر درصد وزنی)پوک 0/5 12 (حداکثر درصد وزنی)مخلوط اندازه  1/5

 3 (حداکثر درصد وزنی)گوی 0/6 13 (حداکثر درصد وزنی)رطوبت  5

 4 (حداکثر درصد وزنی)بد رنگ  2 14 (حداقل درصد وزنی)عیار 55
 300 بیش از 

 و کمتر یا
 320برابر 

 
 (انس 10)گرم 283/5تعداد دانه در 

 
15 

 5 (حداکثر درصد وزنی)و ته خندان بد شکل 3

 6 (حداکثر درصد وزنی)کم خندان 10

 7 (حداکثر درصد وزنی)مغز پسته آزاد 2 16 بو مزه غیر طبیعی عاری باشد

 8 (حداکثر درصد وزنی)آفت زدگی آشکار 0/5 17 آفات زنده عاری باشد
 9 (حداکثر درصد وزنی)مواد خارجی 0/2 18 13534و 1036براساس استاندارد ملی شماره : نمونه برداری

 براساس استاندارد ملی شماره  : روش آزمون 
5925- 4920-2634-15 

 

 مواد خارجی غیر ازپوست 0/1 19
 (حداکثر درصد وزنی)
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  می نماید، معین تاریخ در پایه دارایی خرید به متعهد را خود و می خرد را آتی قرارداد ، بورس در که کسی
 به متعهد را خود و می فروشد را آتی قرارداد بورس، در که کسی و نموده است اختیار خرید تعهدی موقعیت

 .نموده است اختیار فروش تعهدی موقعیت می نماید، معین تاریخ در پایه دارایی فروش
 محصول دارد قصد وی می کند، برداشت  را خود پسته آینده ماه برای کشاورز یک بگیرید، نظر در مثال طور به

 دلیل به آینده ماه در که است آن نگران اما برساند فروش به ریال 1،000،000  کیلوگرم هر قرار از را خود
 قیمت ، پسته آتی قرارداد در فروش تعهدی موقعیت اتخاذ با نتیجه در .یابد کاهش پسته قیمت عرضه، افزایش
 آتی قرارداد فروش با کشاورز کردید، مالحظه که همانطور .می کند تثبیت آینده ماه برای را خود محصول فروش
   (فروش تعهدی موقعیت).نمود آینده ماه از مشخصی تاریخ در پسته فروش به متعهد را خود ، پسته

  قیمت افزایش نگران شرکت این دارد، نیاز پسته به آینده ماه برای غذایی مواد کننده صادر شرکت یک طرفی از
  با بنابراین نماید کنترل خود مدت بلند قراردادهای برای را هزینه ها می بایست که چرا است آینده در پسته
 نوسانات ریسک طریق این از و نموده خرید به اقدام پسته، آتی قراردادهای در خرید تعهدی موقعیت اتخاذ
 که همانطور .کرده است تثبیت آینده ماه برای حاال از را پسته خرید قیمت که چرا برد خواهد بین از را قیمت

  ماه از مشخصی تاریخ در پسته خرید به متعهد را خود پسته، آتی قرارداد خرید با شرکت این کردید مالحظه
 .(خرید تعهدی موقعیت).نمود آینده
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 .است مالی اهرم وجود نقدی بازار با مقایسه در سرمایه گذاران برای آتی قرارداد مزایای مهمترین از یکی
 را زیادی سود آوردن دست به فرصت معامله گران به و بوده باالیی ریسک دربرگیرنده آتی قراردادهای معامالت
 با و درآورده خود کنترل تحت را زیادی دارائی است قادر سرمایه اندکی با گذار سرمایه که معنی بدین .می دهد
   .شود می آتی قرارداد یک وارد کاال یک ارزش کل از ناچیزی مبلغ پرداخت

  100,000 نقدی بازار در پسته کیلوگرم هر قیمت حاضر حال در دارید، پول تومان 1,000,000 کنید فرض
 در طرفی از .نمایید تهیه نقدی بازار از پسته کیلوگرم 10 خود پول با می توانید شما نتیجه در ، می باشد تومان
  قرارداد هر اندازه و تومان 1,000,000 آن اولیه تضمین وجه با ۹8 آذر سررسید با پسته آتی قرارداد حاضر حال
 پسته، آتی قرارداد یک خرید با می توانید ، خود پول با شما صورت این در .می باشد معامله قابل کیلوگرم 100
   به نسبت آتی معامالتی قیمت اگر حال .درآوردید خود کنترل تحت را پسته کیلوگرم 100

 کیلوگرم 100 قرارداد اندازه اینکه گرفتن نظر در با یابد، افزایش تومان 1000 شما خرید قیمت
 10 خود پول با شما اگر که درصورتی بود، خواهد تومان هزار 100 شما سود کل می باشد، 
   سود تومان هزار10 تنها پسته تومانی 1000 افزایش با نمودید می خریداری پسته کیلوگرم 

 .باشد می آتی قراردادهای اهرمی خاصیت همان این و ، کردید می کسب
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 در پایه دارایی خرید به متعهد را خود و می خرد را آتی قرارداد ، بورس در که کسی می شود گفته اصطالحا
 و می فروشد را آتی قرارداد بورس، در که کسی و نموده است اختیار خرید تعهدی موقعیت می نماید، معین تاریخ
 .نموده است اختیار فروش تعهدی موقعیت می نماید، معین تاریخ در پایه دارایی فروش به متعهد را خود

 
 سرمایه اکثر که است آن امر این علت .نمی شوند کاال فیزیکی تحویل به منجر جهان، در آتی قراردادهای بیشتر

 یک در ورود معنی به موقعیت بستن .بندند می را خود تعهدی موقعیت سررسید، به رسیدن از قبل گذاران
 به اقدام معامالتی نماد یک در شخصی اگر یعنی .می باشد برعکس تعهدی موقعیت یک اتخاذ و جدید معامله

 و داده تغییر را خود موضع فروش تعهدی موقعیت اخذ با تواند می نموده است خرید تعهدی موقعیت اخذ
 می تواند باشد معامالتی نماد یک در فروش تعهدی موقعیت دارای شخصی اگر همچنین .ببندد را خود موقعیت

 .ببندد را خود موقعیت نماد، آن در خرید تعهدی موقعیت اخذ با

 021 -42382تلفن  - 7پالک  21تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه : آدرس 



 آتی قراردادهای معامالتی کد دریافت .1
 عملیاتی حساب به اولیه تضمین وجه واریز .2
 معامالت بازار در فروش یا خرید تعهدی موقعیت اتخاذ و مربوطه کارگزار به فروش یا و خرید سفارش ارائه .3

 آتی
 .شده اخذ معامالتی موقعیت های روی بر روزانه معامالت انجام .4
 

 معامالت؛ انجام و سفارش ثبت نحوه
 :سفارش ثبت

 ها قیمت تساوی صورت در و قیمتی الویت اساس بر مشتریان های سفارش کارگزار، توسط سفارش ثبت هنگام
 .شوند می اجرا معامالتی سامانه به سفارش ورود زمانی الویت اساس بر

 :گشایش پیش دوره
 امکان دوره این در .شود می انجام قیمتی تک حراج آن از بعد که هست معامالتی جلسه ابتدایی دقیقه 30

 .شود نمی انجام معامله ای اما دارد وجود سفارش حذف و تغییر ثبت،
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 :قیمتی تک حراج
 می انجام شده ثبت سفارشات اجرای برای نرخ یک کشف جهت قیمتی تک حراج گشایش، پیش دوره از پس
 .شود

 می انتخاب قیمتی دارند، را یکدیگر با انطباق امکان که فروش صف و خرید صف در موجود های قیمت بین از
 با قیمت آن با سفارشات تمام سپس .باشد پذیر امکان بازار در معامالت حجم بیشترین آن اساس بر که شود

 .می شوند خارج صف از و شده داده تطبیق یکدیگر
 :پیوسته حراج

 .یابد می ادامه پیوسته حراج با معامالت قیمتی، تک حراج از پس
 در مشتریان برای زمانی، الویت سپس و قیمتی الویت با ترتیب به فروش، و خرید سفارشات پیوسته، حراج در

 .شود می انجام معامله یابند تطبیق باهم فروش و خرید قیمت زمان هر .گیرند می قرار فروش و خرید صف
 :معامالت پایانی دوره

 پذیر امکان سفارشات ابطال یا جدید سفارش ورود (معامالتی جلسه پایانی دقیقه ۵ )معامالت پایانی دوره در
 .باشد می پذیر امکان معامله و بازار قیمت به رسیدن جهت باز سفارشات قیمت ویرایش امکان اما ، نیست
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 روزانه تسویه قیمت با آتی قرارداد در شده تعهد قیمت تفاوت ، عملیاتی حساب روزانه محاسبه فرآیند در

 حساب به پایاپای اتاق توسط ، شده بسته و باز های موقعیت تعداد و قرارداد اندازه با متناسب و شده محاسبه
 .می شود کسر حساب آن از زیان صورت در یا واریز سود، صورت در مشتری عملیاتی

 
 :تسویه قیمت محاسبه نحوه 

 .باشد می روز هر معامالتی جلسه آخرین پایان به منتهی شده انجام معامالت حجم % 30 روزانه، تسویه قیمت
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 :است زیر صورت به آتی قراردادهای در معامالت انجام فرآیند
 

 عملیاتی حساب به اولیه تضمین وجه واریز
 آتی معامالت بازار در فروش یا خرید تعهدی موقعیت اتخاذ و مربوطه کارگزار به فروش یا و خرید سفارش ارائه

 سررسید زمان تا می تواند مشتری که نحوی به شده اخذ معامالتی موقعیت های روی بر روزانه معامالت انجام
 .شود مند بهره نظر مورد سود از روز نرخ های به توجه با و کرده فروش و خرید را کاال دفعات، به قرارداد

 
 حساب ها رسانی روز به عملیات روزانه، تسویه قیمت محاسبه از پس معامالتی روز هر پایان در است ذکر به الزم

 و شده محاسبه روزانه تسویه قیمت با آتی قرارداد در شده تعهد قیمت تفاوت که معنی بدین .می شود انجام
 زیان صورت در یا واریز سود، صورت در مشتری عملیاتی حساب به پایاپای اتاق توسط قرارداد، اندازه با متناسب

 .می شود کسر حساب آن از
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 محاسبه نحوه می کند خریداری تومان 100,000 کیلوگرم هر قیمت به پسته آتی قرارداد یک مشتری یک:مثال
 و می باشد کیلوگرم 100پسته آتی قرارداد اندازه )می باشد زیر صورت به بعدی روز سه طی در او زیان و سود
 ؛(شده است فرض صفر معامالت کارمزد سادگی برای
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 محاسبات توضیحات
 

سود 
 (زیان)

 قیمت
 تسویه 

 روز

 مشتری خرید قیمت از باالتر شده محاسبه تسویه قیمت
 .است برده سود خریدار پس باشد، می

 اول 101,000 100,000 (100,000-101,000)×100

 و است، داشته نگه باز را خود خرید موقعیت مشتری
 قیمت از باالتر جاری روز شده محاسبه تسویه قیمت
 .است برده سود خریدار پس باشد، می قبل روز تسویه

100×(101,000-10۵,000) 
 

 دوم 10۵,000 400,000

 و است، داشته نگه باز را خود خرید موقعیت مشتری
  قیمت از تر پایین جاری روز شده محاسبه تسویه قیمت
 .است نموده زیان خریدار پس باشد، می قبل روز تسویه

100×(10۵,000-102,000) 
 

 سوم 102,000 -300,000

  همان واقع در که است، بوده تومان 200,000  روز سه این طی در مشتری زیان و سود مجموع
 .باشد می سوم روز تسویه قیمت با اول روز در خرید قیمت بین اختالف

200,000 =  100× (100,000- 102,000) 

 سود و زیان کل   200,000
 در انتهای روز  

 سوم  



  چیست؟ تضمین وجه
 .میشود دریافت مشتریان از عقد ضمن شرط قالب در که است وجهی

   :اولیه تضمین وجه
 .میشود اخذ "تعهدی موقعیت" یک ایجاد برای مشتریان تعهدات ایفای تضمین جهت که است تضمینی وجه

 .میشود تعیین "آتی قرارداد"هر مشخصات در وجه این میزان
  :اضافی تضمین وجه
 کلیه از قیمت، نوسانات ریسک پوشش جهت "اولیه تضمین وجه" کفایت عدم صورت در که است تضمینی وجه

 شده اعالم مهلت طی و پایاپای اتاق اعالم با وجه این .میگردد اخذ "باز تعهدی موقعیت" دارای مشتریان
 .میشود تعیین "بورس" توسط وجه این میزان .گردد پرداخت مشتریان توسط باید اتاق این ازسوی

   :جبرانی تضمین وجه
 تودیع "پایاپای اتاق" نزد باید ،"تضمین وجه افزایش اخطاریه" دریافت از بعد مشتریان که است تضمینی وجه

 .نمایند
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 حساب وضعیت و شده روز به ها حساب کلیه ، کاال بورس توسط روزانه تسویه قیمت اعالم و محاسبه از پس
 .گردد می تقسیم زیر وضعیت سه به باز موقعیت دارندگان

 عادی .1
 (at risk)  خطر معرض در .2
 (margin call) کال مارجین .3
 واریز به نسبت باید آینده روز معامالتی جلسه شروع از پس ساعت یک تا سوم دسته مشتریان صورت این در

 موقعیت از الزم تعداد به یا ، اقدام اولیه تضمین وجه به اختیار در حساب رسیدن جهت نیاز مورد وجه کسری
  .بازگردد (اولیه تضمین وجه) عادی حالت به آنها حساب تا نمایند کم خود باز های
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 اولیه تضمین وجه

 تضمین وجه حداقل

margin call at risk عادی 

ب
ی حسا

 موجود



 و گردد صادر مشتری برای بازار این مختص معامالتی کد باید ایران کاالی بورس مشتقه بازار در فعالیت جهت
 .باشد می ذیل شرح به کد صدور مراحل

 
 هویت احراز جهت معتبر شناسایی مدارک با کارگزاری شعب از یکی به مشتری مراجعه .1
 مربوطه های فرم تکمیل و مشتقه معامالتی کد صدور درخواست .2
 کارگزاری از کاال بورس اختیار در حساب افتتاح نامه معرفی دریافت .3
 نامه معرفی در شده معرفی ، ملت یا سامان بانک شعبه به مراجعه .4
 به آن ارائه و بانک شعبه از حساب افتتاح تاییدیه اخذ و شخصی حساب و بورس اختیار در حساب افتتاح .۵

 کارگزاری
 کاال بورس و کارگزاری توسط کد اخد فرآیند تکمیل .6
 معامالت سامانه به ورود جهت مشتری به عبور رمز و کاربری نام ارسال و اعالم .7
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 :ذیل اینترنتی های آدرس به خبر کاال سایت و کاال بورس سایت در موجود آموزشی محتوای و مستندات
 

http://www.ime.co.ir/Gharardad-Ati.html 

http://www.imereport.ir 
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