ردیف

مشخصات قراردادآتی سکه

1

دارایی پایه

2

قرارداد آتی پذیرش شده

3

اندازه قرارداد آتی

 01سکه

4

استاندارد تحویل

بر اساس استاندارد بانک مرکزی

5

ماه قرارداد آتی

ماهای زوج سال

6

حد نوسان قیمت روزانه

7

دوره معامالت

از تاریخ مندرج در اطالعیه معامالت قرارداد تا  5روز قبل از پایان ماه
قرارداد

8

تاریخ تحویل

از اولین روز کاری پس از آخرین روز معامالت تا پایان قرارداد

9

محل تحویل

اتاق پایاپای بورس یا محلی که توسط بورس تعیین میگردد

11

حداقل تغیر قیمت سفارش

11

وجه تضمین اولیه

12

حداقل وجه تضمین

13

حداکثر حجم هر سفارش

14

واحد قیمت

15

کارمزد معامالت

16

کارمزد تسویه و تحویل

17

ساعات معامله

روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 01الی  01و پنج شنبه ها از ساعت
 01الی 00

18

نماد کاال

 MM( GCMMYYعالمت اختصاری ماه قرارداد و  YYسال می باشد )

رقارداداهی آتی سکه طال

توضیحات
سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)
قرارداد آتی سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)

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

 5111ریال برای هر سکه (51111ریال برای هر قرارداد)
تضامین 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 موزون قیمت های
تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین
شده است .اگر وجه تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طی  5روز
کاری متوالی بزرگتر یا طی  05روز کاری متوالی کوچکتر از وجه تضمین
جاری باشد ،وجه تضمین باید بر اساس فرمول زیر تعدیل شود
A=2× ([B/C]+0) ×C
:Aوجه تضمین اولیه محاسباتی
:Bمیانگین موزون قیمت های تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی
دارایی پایه مورد نظر
:Cپانصد هزار ریال
01درصد وجه تضمین اولیه
حداکثر تا  01قرارداد
ریال برای هر سکه
 01111ریال بورس 00111 ،ریال کارگزار  0111 ،ریال سازمان بورس و
اوراق بهادار و در مجموع 01111ریال از بابت هر قرارداد
 51111ریال بابت هر قرارداد

19

سقف مجاز موقعیتهای تعهدی اشخاص حقیقی251 :قرارداد در هر سررسید و در مجموع نهایت 051
قرارداد
باز
اشخاص حقوقی  :معادل اشخاص حقیقی و قابل افزایش تا  01 %سرمایه
ثبتی شرکت و
محدود به  21 %موقعیتهای تعهدی باز در بازار

21

2روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا  01دقیقه پس از اتمام جلسه
معامالتی

مهلت ارائه گواهی آمادگی
تحویل

21

جریمه ها

22

سایر شرایط

رقارداداهی آتی سکه طال

الف)حسب مواد  00و  02از دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم
ارائه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی باز خرید و
فروش بمیزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان
روز معامالتی قرارداد آتی میباشد .ب)جریمه عدم ارائه رسید انبار از طرف
مشتریان فروشنده یک درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین
روز معامالتی است که به نفع خریدار کسر میگردد .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 22مشتریان خریدار ،یک درصد ارزش قرارداد میباشد که
به نفع فروشنده از حساب مشتری خریدار کسر میگردد و چنانچه قیمت
بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین 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.
مبنای تحویل کاال ،سکه ضرب سال  60میباشد .امکان تحویل کاال برای
سکههای ضرب شده سایر سالها به غیر از سکه ضرب سال  ، 60بر اساس
پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجود دارد .مجموع موقعیتهای معامالتی
باز کل بازار برای این قرارداد حداکثر به میزان مجموع سکه های طالی
تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) ضرب شده میباشد.

