
 قرارداد آتی یا معامالت فیوچرز چیست ؟

ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش توافق نامه ( Futures) ت آتیقرارداد آتی یا معامال

 .قرارداد کاال یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای یک

خص آن نیز مشزمان تحویل و محل تحویل   استاندارد کیفیت و کمیت باشد و کاالی تحویلی قرارداد آتی باید دارای

 .شودتنها متغیر در معامالت آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می  .باشد

را خریداری کند یعنی او پذیرفته  5831مس برای خرداد ماه  قرارداد آتی چه کارگزاری یکبه عنوان مثال چنان

استاندارد بوده و تمام  رداد نیزبرای تحویل در ما ه خرداد منعقد کرده و کیفیت مس مورد قرا کیلو مس 5111که 

 .کیفیت مس در آن دوره است قراردادهای مس خرداد ماه نشان دهنده یکسان بودن

مورد استفاده قرار  بورس کاال در واقع منظور از معامالت آتی پوشاندن ریسک سرمایه گذاری است و این ابزار در

 .گیردمی

گران کاری برای جذب نقدینگی محسوب شود و با قرار گرفتن معاملهراه تواند به عنواناستفاده از معامالت آتی می

 .شودسرگردان تکمیل می هایبازارسازان درکنار معامالت آتی چرخه بورس برای پذیرایی از سرمایه و

 

 تاریخچه شروع معامالت آتی

برای فروش محصوالت خود نیاز به بازاری داشتند تا معامالت نقدی  در شیکاگو تولیدکنندگان گندم 5383در سال 

 .دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند را انجام

)خریداران( شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده  کشاورزان )فروشندگان( و دالالنبه تدریج 

موافقت نماید که محصول  را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده (Futures) زمینه معامالت آتی گرفتند و

 .فق شده بفروشدبا قیمت توا خود را به خریدار در تاریخ آینده )تاریخ تحویل کاال(

وجه خود را دریافت می نماید و دالل نیز از قیمت کاال با خبر می شود و  در این راستا کشاورز از قبل می داند که

گردید و قراردادها را قبل از  معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج این

 .تاریخ تحویل دست به دست چرخاند

ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می فروخت، مشابه  ر داللی احساس می کرد نیازی به گندماگ

 .درا به دیگری منتقل می کر نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم آن
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 .داشت عرضه و تقاضا در بازار سیستم قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و

 معامله که بازار بر خالف نظر آن قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین این

 ندمبد آب و هوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند، عالقه کرد، تبدیل شد مثالً در شرایطها حرکت می

آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا  ی ارزشمند خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخالفهستند، قراردادها

عالوه، این وضعیت معامله گرانی را که قصد خرید و فروش یابد بهمی باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش

 .کنداند را نیز ترغیب می معامله شدهنداشته و صرفاً بعنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد  گندم را

بسیار سودمند در سرمایه گذاری داشته و باعث ورود کاالهای دیگر به  در نتیجه معامله در قراردادهای آتی حالتی

 دنبال آن بورسشوند و بهمی و قانونمند قراردادهای آتی منظم کند که شکلای را ایجاد میشود و زمینهمی بازار آتی

CBOT  گیرددر آمریکا شکل می 5383سال در. 

ی قراردادها شود تا برایطور اساسی و زیربنایی محلی عمومی برای خریداران و فروشندگان ایجاد میبنابراین به

 .خود مذاکره کنند سلف و آینده
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