
 

 (ره) امام طرح یآزاد بهارسکه  اختیار معاملهمشخصات قرارداد 

 1 دارایی پایه یبر اساس استاندارد بانک مرکز ه()ر ینیطرح امام خم یتمام بهار آزاد یسکه طال

GCMMYYCK (K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM ماه قرارداد و  عالمت اختصاریYY و  سالC باشد نشان دهنده اختیارخرید می) 
GCMMYYPK (K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM ماه قرارداد و  عالمت اختصاریYY و  سالP باشد نشان دهنده اختیار فروش می) 

 2 نماد کاال

 3 قرارداد اندازه یک سکه

 4 فاصله قیمت اعمال ریال 000/000/2

 الف( وجه تضمین اولیه:
 و نبووده  ثابت زمان طی تضامین آن به توجه با که شد خواهد اخذ ریز یمحاسبات فرمول به توجه با یمعامالت نماد هر یبرا فروش باز یها تیموقع اولیه تضمین وجه
 :شود یم تعدیل ریز فرمول اساس بر یمعامالت روز هر انیپا در هیاول تضمین وجه. بود خواهد تغییر حال در پویا صورت به

مبلغ وجه تضمین اولیه  ([
    

 
]    )    

IM مقدار در زیان بودن قرارداد( :-  قیمت نقدی سکه طال ×A( و )اعمال یمتق  ×B.هر کدام که بزگتر بود ) 
A :20                   %B :10                %C :100،000 ریال 
 

 ب( وجه تضمین الزم:
 شود؛ وجه تضمین الزم در هر روز به صورت پویا بر اساس روند زیر، هر کدام که بزرگتر بود، محاسبه می

 ( + قیمت پایانیA× )قیمت نقدی سکه طال  -مقدار در زیان بودن قرارداد  -1
 + قیمت پایانی (B×  اعمال یمتق) -2

باشد، میزان در سود بودن قرارداد جایگزین قیمت پایوانی در فرموول فوو      در سود بودن قرارداد یزانم، کمتر از 2و  1: در صورتی که قیمت پایانی در بندهای 1نکته 
 خواهد شد.

 باشد. ت بورس کاالی ایران میدر شرک سپرده سکه طال یگواه یانیپا یمتق: مبنای محاسبه قیمت نقدی سکه طال، 2نکته 
 

 :ج( حداقل وجه تضمین
 درصد وجه تضمین الزم می باشد. 00حداقل وجه تضمین معادل 

 5 وجه تضمین

 6 سبک اعمال تواند صرفا در آخرین روز معامالتی صورت پذیرد )اختیار معامله اروپایی(.اعمال می

 0 روش تخصیص اولویت زمانی

 8 قیمتحداقل تغییر  ریال 100

 9 های قراردادماه های سال به تشخیص بورستمامی ماه

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

 11  واحد پولی قیمت ریال

 12 مهلت ارائه درخواست اعمال دقیقه پس از پایان آخرین جلسه معامالتی 15

 نیوی تع بورس توسط که است یمحل ای بورس یاپایپا اتا  ل،یتحو محل و بوده معامله اریاخت یقراردادها معامالت ییاجرا دستورالعمل ضوابط با مطابق لیتحو مهلت
 :است ریز شرح به 43 ۀماد تبصره موضوع یها مهلت ریسا و گردد یم

 یمعامالت جلسه نیآخر انیپا از پس قهیدق 30 تا فروش تیموقع دارنده توسط( فروش اریاخت در) وجه زیوار و( دیخر اریاخت در) لیتحو دیرس ارائه مهلت( الف
 یمعامالت جلسه نیآخر روز انیپا تا کارگزار، به اطالع و بورس توسط اعمال یها درخواست و لیتحو یدهایرس یبررس مهلت( ب

 .یمعامالت جلسه نیآخر از بعد یکار روز 8:30 ساعت تا ان،یمشتر به کارگزار توسط ب بند یبررس جهینت اطالع مهلت( ج
 .بعد یکار روز 15:30 ساعت تا 43 ۀماد 8 بند 8-2 موضوع دارانیخر یبرا تعهدات یفایا مهلت( د

 13 مهلت تحویل و شرایط آن

 مشتری در هر نماد معامالتی برای دارندگان موقعیت باز: و هم جهت های باز سقف موقعیت
o  :قرارداد، 5000مشتریان حقیقی 
o  :های باز در هر نماد معامالتی درصد موقعیت 20محدود به  شرکت% سرمایه ثبتی 10قرارداد و قابل افزایش تا  5000مشتریان حقوقی 

و  های باز سقف مجاز موقعیت
  هم جهت

14 

 فوا یا را خوود  تعهدات که یفرد شود، ینقد هیتسو به منجر اعمال درخواست از پس اعمال، طیشرا یفایا عدم جهینت در فروش ای دیخر باز یها تیموقع که یصورت در
 بوورس  به مربوط اعمال یکارمزدها نیهمچن .پردازد یم خسارت مقابل طرف نفع به( ینقد متیق ضربدر حجم) معامله یفعل ارزش درصد 1/0 زانیم به است ننموده
 .شد خواهد افتیدر کننده نکول یمشتر از معامله طرف دو هر

 15 هاخسارت

سووقف وثیقووه قابوول دریافووت از  به اندازه ارزش اعمال مجموع قراردادهای اختیار معامله منتشر شده توسط هر مشتری دارنده موقعیت باز فروش
   توسط کارگزار مشتری

16 

 ریوال  000/000/2  از یبیضور  نمواد  نیو ا اعمال متیق تفاوت، یب یمعامالت نماد نیاول درج خصوص در. معامله اریاخت قرارداد ییاجرا دستورالعمل 8 ۀماد مطابقالف( 
 .بود خواهد ریال 000/000/2  از یبیضر زین آن از پس شده جادیا ینمادها یتمام اعمال یها متیق. بود خواهد
 .باشد نداشته وجود( انیز در ای) سود در معامله اریاخت نماد ،یمعامالت روز کی حداقل یبرا که کرد خواهد یانداز راه یصورت در را دیجد اعمال یها متیق بورسب( 
 اریو اخت یقراردادهوا  معوامالت  یوی اجرا دسوتورالعمل  10 مواده  1 تبصره موضوع معامله اریاخت یقراردادها ماه هم رگروهیز هر یبرا شده جادیا ینمادها تعداد سقف( ج

 فاصوله  از یمضورب  بوورس  رعاملیمود  صیتشوخ  به تواند یم دتریجد ینمادها اعمال متیق نماد، 20 از شیب فیتعر به ازین صورت در. شود یم نییتع نماد 20 معامله

اختیار قرارداد نماد نحوه درج 
 معامله

10 



 

 سوت یل از را هستند باز تیموقع فاقد که یاعمال یها متیق به مربوط یمعامالت ینمادها تواند یم بورس نیهمچن. باشد قرارداد مشخصات در شده نییتع اعمال متیق
 .دینما حذف موجود ینمادها

 18 نحوه اعمال گیرد.اعمال قرارداد اختیار معامله تنها به درخواست دارنده موقعیت باز خرید صورت می

 19 ساعات و روزهای معامالتی .15:30 یال 10 یمعامالت روز نیآخر در 16 یال 10 ها پنجشنبه ،10 یال 10 ساعت از چهارشنبه تا شنبه یروزها

 20 کارمزدهای معامالتی بهادار اورا  و بورس سازمان رهیمد أتیه مصوبه طبق

 21 نوع تسویه پس از اعمال تحویل فیزیکی دارایی پایه

 22  حداکثر حجم هر سفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 




