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مفاهیم و کلیات

بازار آتی برای جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات قیمتی خرید(فروش)در آینده بوجود آمد
) (Future contractsتعریف قرارداد های آتی
قراردادي است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین ،مقدار معینی از کاالي مشخص را به قیمتی که االن
تعیین می کنند ،بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد می شود کاال را با آن مشخصات ،خريداري کند.
در اين قراردادها ،براي جلوگیري از امتناع طرفین از انجام قرارداد ،طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را
به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغیرات قیمت آتی ،وجه تضمین را تعديل کنند.
اتاق پاياپاي بورس کاال از طرف آنان وکالت داردمتناسب با تغییرات قیمتی  ،بخشی از وجه تضمین هر يک از طرفین را به عنوان
اباحه تصرف در اختیار طرف ديگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسید با هم تسويه کنند.
در اين قراردادها ،براي جلوگیري از امتناع طرفین از انجام قرارداد ،طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را
به عنوان وج ه تضمین نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغیرات قیمت آتی ،وجه تضمین را تعديل کنند.
اتاق پاياپاي بورس کاال از طرف آنان وکالت داردمتناسب با تغییرات قیمتی  ،بخشی از وجه تضمین هر يک از طرفین را به عنوان
اباحه تصرف در اختیار طرف ديگر معامله قر ار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسید با هم تسويه کنند.

مزایای معامالت آتی در بورس کاالی ایران
مهمترين مزيت – پوشش ريسک.
تضمین معامالت توسط اتاق پاياپاي بورس.
هزينه اندک معامالت.
استفاده از اهرم مالی.
نقدشوندگی باالي معامالت.
شفاف بودن بازار معامالت.

رقارداداهی آتی سکه طال
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اصطالحات بازار آتی
اهرم مالی  :در بازار آتی با يک سپرده اولیه اندک می توان معادل کل ارزش دارايی تعهد شده ،کسب سود يا زيان نمود.
 : At riskکسی که موجودي حساب عملیاتی آن کمتر از وجه تضمین اولیه شود.
 :Margin callکسی که موجودي حساب عملیاتی آن کمتر از حداقل وجه تضمین شود.

بستن موقعیت
اتخاذ موقعیت معکوس
تسويه نقدي از طريق نکول در زمان تحويل
تحويل فیزيکی

عوامل موثر بر معامالت
قیمت جهانی اونس طال
قیمت تبديل دالر به ريال
خبرهاي اقتصادي  ،سیاسی ايران

رقارداداهی آتی سکه طال

