
در بازار اتی سکه، تخفیف وجه تضمین اولیه بین 

 سررسیدها چیست ؟

 سوال و جواب آتی سکه : منظور از تعداد الزم برای قیمت تسویه یک ساعت پایانی چیست ؟

درصد  5روز بعد با حد نوسان  شروع معامالت کنندهتسویه روزانه برای هر سررسید تعیین با توجه به اینکه قیمت

پیرو تعریف قیمت تسویه ، اینکه قیمت تسویه یک روز ، نیم   آن باشد و به غیر ازمثبت یا منفی نسبت به آن می

حائز اهمیت است، زیرا تسویه حساب مشتریان  گرانمعامله یکساعت پایانی یا کل روز ثبت شود برای ساعت پایانی ،

ر د گردد کهسنجیده و وجه به حساب آنها بابت سود واریز و یا بابت زیان کسر می در پایان روز با قیمت تسویه

  . ار اهمیت داردهای مارجین شدن مشتریان بسیزمان

تسویه در یک ساعت پایانی بازار ، حجم معامالت در هر  بینی قیمتتوانند برای پیشمی آتی سکه گرانمعامله

قیمت تسویه  سپس محاسبه نمایند چه تعداد معامله نیاز است تا  یادداشت نمایند و 00:11 راس ساعات  سررسید را

  . ددپایانی ثبت گر  با میانگین وزنی یک ساعت

ضرب کرده ، حاصل ان تعداد  02.5را در عدد  00:11راس ساعت   برای این منظور حجم معامالت انجام شده

قیمت تسویه با میانگین موزون قیمت معامالت یک ساعت پایانی  معامالتی است که باید تا پایان جلسه انجام شود تا

 .محاسبه گردد

منظور از تخفیف وجه تضمین اولیه بین سررسیدها ) امکان استفاده از یک وجه تضمین بین دو سر 

 رسید با موقعیت معکوس ( چیست ؟

  دهیمبا ذکر یک مثال توضیح می 

تومان )وجه تضمین اولیه مورد نیاز برای یک قرارداد ( در حساب در اختیار خود پول  051111فرض کنید شما 

  : توانیددارید ; شما می

موقعیت در یک سررسید دیگر  ها )مثال شهریور ماه( و یک موقعیت معکوس آنموقعیت در یکی از سررسید یک

  .)هر سررسید غیر از شهریور( اتخاذ کنید

در هر سررسید دیگر غیر  ه عبارت دیگر شما یک موقعیت فروش در سررسید شهریورماه و یک موقعیت خریدب

  . از سررسید شهریور ماه برای مثال تیرماه اتخاذ کنید

اید به جای یک موقعیت ، دو موقعیت  تومان توانسته 051111در این حالت شما با یک وجه تضمین اولیه به مبلغ 

 . ایدها استفاده کردهاز تخفیف وجه تضمین بین سررسید شودداشته باشید که گفته می  )ولی معکوس(
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