
 آشنایی با خرید و فروش سکه در بورس کاال

بازار کاالهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی  :؛ ضرورت تشکیل بورس کاال در ایران

ای از این مشکالت  بخش عمده  بوده و  همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو در ایران

بازار می باشد که با وجود تالش   نامناسب و ناکارآمدی و ساختار  از ابزارهای نوین اقتصادیمربوط به عدم استفاده 

عدم بازدهی  شاهد  دهه اخیر در جهت اصالح این ساختار ، اما 2توسط دولت های محترم طی  های بسیار انجام شده

رغم صرف هزینه های بسیار توسط  ای که علی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم. به گونه

نندگان ک قیمت نهاده ها و محصوالت، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف دولت برای تنظیم بازار و تعیین

 :خالصه نمود  را می توان به شرح ذیل با مشکالت فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکالت  همواره

 نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا  الت ناشی از ارتباطنوسانات کاذب قیمت محصو-1

 عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت-2

 یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار  فقدان-3

 یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله  نبود-4

و مصرف در جهت  یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطالعات و آمار تولید، واردات ، صادرات نفقدا-5

 اطالع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب

 و بازار مصرف  واردات، صادرات  عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه-6

 تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کاالی ایران

 یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان 

قانونی الزم جهت تاسیس و راه  اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسالمی را بر آن داشت تا بستر

سوم   (قانون برنامه55ن راستا با تصویب بند )ج( ماده )سازند. در ای را در ایران فراهم  های کاالییاندازی بورس

در ایران   کاالیی  بورسهای )الف( قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش و بند

 .گردید

به عنوان اولین بورس کاالی کشور  22فلزات تهران در شهریور ماه سال بورس در پی این امر، سازمان کارگزاران

 23شهریور ماه سال  خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی در فعالیت

 .شروع به فعالیت نمود

http://abcbourse.ir/


 

 خرید و فروش سکه در بورس کاال

رضایت داد که مشتریان بورس کاال با ابزار معامالتی جدیدی به نام  رئیس وقت بانک مرکزی 1321تیرماه سال 

 آتی، خرید و فروش شمش طال را آغاز کنند قراردادهای

 معامله آتی سکه طال دهد که تا چند برابر ارزش سرمایه خود به روشبورس کاال به مشتریانش این امکان را می

 .بخرند و البته از وصول خرید خود در زمان موعود مطمئن باشند

 عنوان سپرده اولیه پرداختدرصد ارزش معامله به 11معروف است  در این نوع معامله که به معامالت اهرمی هم

ماهه به نام خود  2ای را با مهلت سکه 11قرارداد  11این اساس هر فرد حقیقی، مجاز است حداکثر  شود و برمی

 .ثبت کند

درصد سرمایه ثبت شده خود دستور 11معامالتی باز حداکثر به میزان  توانند با اتخاذ موقعیتاشخاص حقوقی هم می

تومان کارمزد به کارگزار  هزار 11زار تومان کارمزد به بورس و کنند. به ازای این معامالت هم یک ه خرید صادر

 .گیردبابت معامله هر قرارداد تعلق می

داد در نظر گرفته شده است. به هزار لایر بابت هر قرار 51تحویل هم  براین اساس کارمزد تسویه نقدی در دوره

 .رایط بازار خواهد بودهر روز و متناسب با ش 11تا  11ساعات انجام معامله هم  جز این،

ماهه تعیین شده البته خریدار درصورت  2انقضای قرارداد هم  درصد است و مدت 3نوسان قیمت سکه روزانه 

 .ها در سررسید موعود اقدام کندنسبت به تحویل سکه توانددرخواست می

تا پایان ماه قرار داد تعیین شده  اولین روز کاری پس از آخرین روز معامالت تر اینکه تاریخ تحویل ازاما نکته مهم

 .کندارزیابی می محل تحویل هم اتاق پایاپای بورس یا هر محلی خواهد بود که بورس، مناسب و
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افزایش دهد اطمینان از صحت به سرانجام  معامالت آتی سکه طال تواند اقبال خریداران را ازاما آنچه بیش ازهمه می

 .رسیدن آن است

 نکردن گواهی آمادگی تحویل از سوی فروشنده، به بهای پرداخت یک درصدارائه داند کهار میبه عبارت دیگر خرید

 .عنوان جریمه تمام خواهد شدارزش قرار داد به

دارایی پایه ازقیمت تسویه روزانه قرار داد آتی بیشتر باشد تفاوت این  عالوه بر این درصورتی که قیمت بازار نقدی

شود، چون خریداران نمی شود، البته این اطمینان خاطر تنها شاملزفروشنده اخذ میبه نفع خریدار ا نرخ 2

 .یک درصد ارزش قرارداد در نظر گرفته شده است پرداخت تحویل توسط خریدار همواریزنکردن پیشجریمه 

 2 شد، تفاوت اینبا قیمت تسویه روزانه قرار داد آتی تر ازدرصورتی که قیمت دارایی پایه در بازار نقدی پایین

 .شودقیمت به نفع فروشنده از خریدار اخذ می

 .واریزنکردن باقیمانده مبلغ قرار داد برای تحویل نیز یک درصد ارزش قرار داد استبه جز این جریمه 

های ضرب باید ضرب آخرین سال باشد، امکان تحویل کاال برای سکه در این معامالت، مبنای تحویل کاال، سکه

 .دارد ها به غیرازسکه ضرب آخرین سال، براساس پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجودسال رشده سای

ی هاباز کل بازار برای این قرار داد هم حداکثر به میزان مجموع سکه های معامالتیبراساس قوانین مجموع موقعیت

 .بهار آزادی طرح امام خمینی)ره( مضروب تعیین شده است تمام

 .بدست آورید سایت بورس کاال ایران ات بیشتر را درتوانید اطالعمی
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