
 بازار آتی سکه : روش محاسبه سود معامله

معامالت  تومان خریده باشیم. در پایان ۰۰۰۱۱۱سکه ( در روز اول به قیمت  ۰۱قرارداد )  سوال: اگر یک

باشد. حال اگر در روز دوم این  تومن شده ۰۰۰۱۱۱قیمت تسویه روزانه در این روز )روز اول( برابر با 

در این روز )روز دوم( برابر با باشیم و قیمت تسویه روزانه  تومن فروخته ۰۰۰۱۱۱قرارداد را به قیمت 

 چقدر سود از این معامله بدست آمده است؟ تومن باشد ۰۰۰۱۱۱

  : جواب

 سود و زیان شما به ترتیب زیر خواهد بود

تومان  030333چون قیمت تسویه پایین تر از قیمت خرید شما می باشد بنابراین شما به عنوان خریدار متحمل 

 .زیان شده اید

(000333-001333)*13= -030333 

 :سود و زیان روز اول با احتساب کارمزد

-030333+ (-0333) = -000333 

 آموزش شروع معامالت آتی سکه + آموزش سودآوری در بازار آتی سکه طال : مطلب مرتبط

 :روز دومسود و زیان 

تسویه در دو مرحله انجام می شود. چون  شما با اخذ موقعیت تعهدی فروش موقعیت خود را بسته اید. در این حالت

شده اید یک مرحله موقعیت تعهدی باز شما تسویه میگردد، طبق آنچه گفته  شما در ابتدای روز با موقعیت باز وارد

موقعیت خرید به قیمت  شود در واقع شما یکارد امروز میموقعیت باز شما با قیمت تسویه روز گذشته و شد

باالتر از دیروز است بنابراین شما به عنوان خریدار  10،333تومان دارید و چون قیمت تسویه امروز  000333

 :ایدکرده تومان سود 103،333

(0000333-0000333)*13= +1030333 

باالتر از قیمت فروش  تومان 0۱۱۱قیمت تسویه  خواهد شد، در مرحله دوم موقعیت فروشی که اخذ کرده اید تسویه

 :تومان زیان کرده اید 03،333شما بسته شده است بنابراین شما به عنوان فروشنده 

(0000333-0000333)*13  = -030333 

 مجموع سود و زیان روز دوم با احتساب کارمزد

+1030333 + (-030333) + (-00333) = +1000333 

 : برابر است با معامله آتی سکه زیان شما در مجموع سود و

1000333 + (-000333) = +1300333 
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سوال: لطفا در مورد محاسبه سود و زیان معامله آتی در یک روز توضیح دهید. مثالً اگر فردی قراردادی به قیمت 

سود و زیان او تومان قراردادش را بفروشد.  ۰۰۰۱۱۱هزارتومان خرید داشته باشد و در همان روز  ۰۰۱۱۱۱

کند. با مثال توضیح شود. آیا قیمت تسویه روزانه او در میزان سود و زیان او نقش ایفا میچگونه محاسبه می

 بدهید.

  .سود و زیان روزانه، طی دو مرحله انجام می شود : جواب

در مورد سوال شما یک شود. بنابراین می در همان روز با قیمت تسویه پایان روز مقایسه  قیمت معامالت شما – 1

د. شوشود. همچنین قیمت فروش شما با قیمت تسویه مقایسه میمحاسبه می تومان با قیمت تسویه 003333خرید 

معامالت روز جاری  (،سود و زیان0333*0تومان کارمزد ) 0333سود و زیان دو مورد مذکور منهای  برآیند

  .شماست

اید، محاسبه پیشین حفظ کرده در مرحله دوم، سود و زیان موقعیت های خرید و فروشی که شما از روزهای – 0

شود. سودو جاری با قیمت تسویه پایان روز قبل محاسبه می شود. به این صورت که قیمت تسویه پایان روزمی

 .بلی شما خواهد بودهای قاین مرحله، در واقع سود و زیان موقعیت زیان به دست آمده از

روزانه شما خواهد بود. در این مورد، از  ، کل سود و زیان0و  1برآیند سود و زیان به دست آمده از مراحل  – 0

وارد روز  موقعیت باز اید، فرض بر آن است که شما بدوناشاره ای نکرده های قبلی خودآنجا که شما به موقعیت

 .اید و سود و زیانی در این مرحله برای شما وجود نداردجاری شده

انجام یک خرید و یک فروش طی  الزم به ذکر است در چنین حالتی با فرض آفست بودن در ابتدای روز و – 0

 1سود و زیان به دست آمده در روش کارمزد برابر با همان  روز جاری، تفاوت قیمت خرید و فروش شما منهای

  .خواهد بود

سوال: اگر امکان دارد در مورد محاسبه سود و زیان معامله آتی در یک روز توضیح دهید. مثالً اگر فردی قراردادی 

تومان قراردادش را بفروشد. سود و  ۰۰۰۱۱۱هزارتومان خرید داشته باشد و در همان روز  ۰۰۱۱۱۱به قیمت 

  کند؟شود. آیا قیمت تسویه روزانه او در میزان سود و زیان او نقش ایفا میمحاسبه میزیان او چگونه 

 000،333تومان خریده باشد و در همان روز قرارداد خود را روی قیمت  003،333اگر فردی یک قرارداد به قیمت 

سود خواهد  به ازای هر سکهتومان  0،333بسته باشد بنابراین چون وی خرید خود را به قیمت باالتری بسته است 

 باشد(:سکه می 13کرد )هر قرارداد شامل 

(0000333-0030333) * 13 = 030333 

 :سود و زیان با احتساب کارمزد

030333 + (-00333*0) = 000333 

بست  ( می000،333قیمت ) روز بعد روی همین 0حتی اگر مشتری موقعیت خرید خود را  توجه فرمایید که

در واقع تسویه روزانه )که بر مبنای قیمت تسویه انجام  .تومان میگردید 00،333بازهم مجموع سود و زیان وی 

 میگردد و ی انجامتوسط اتاق پایاپا  حساب و تضمین معامالت و فرآیند  منفی شدن ریسک میگردد( برای کاهش

 .تاثیری در سود و زیان کلی شما نخواهند داشت

در صورت عدم تسویه روزانه ممکن است که موجودی حساب شما پس از بستن موقعیتتان منفی شده درصورتیکه 

اگر تسویه روزانه انجام میگردید روزانه سود و زیان معامالت به حساب شما واریز می شود و در صورتیکه به 
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دریافت خواهید کرد و شما باید روز بعد حساب خود را   اخطاریه وجه تضمین  از حداقل وجه تضمین برسدکمتر 

 وجود قیمت تسویه روزانه و تسویه روزانه ضروری می باشد.  به وجه تضمین اولیه برسانید. بنابراین

ت یا خیر. مثالً قردادی را سوال: محاسبه سود یا زیان قردادها در یک روز به قیمت تسویه آن روز مرتبط اس

خرید نموده و آفست نماییم. سود آن چگونه محاسبه  ۰0۰۱۱۱تومان بفروشیم و قراردادی دیگر را  ۰0۱۱۱۱

شود؟ اگر به تسویه روزانه ارتباط داشته باشد علیرغم اینکه به ظاهر سود کرده ایم ولی می توان گفت که حتی می

  متحمل ضرر نیز شده ایم.

و زیان کلی مشتری فقط به قیمت های خرید و فروش مشتری بستگی دارد و مقادیری که تحت عنوان میزان سود 

شود علی الحساب بوده و برای شناسایی تسویه روزانه و بر اساس قیمت تسویه روزانه در حساب مشتری لحاظ می

که پس از بستن موقعیت توسط  کاربرد دارد. مکانیزم تسویه روزانه به گونه ای است marginو  at riskمشتریان 

الحسابی که در طول باز بودن موقعیت، به حساب مشتری منظور شده مشتری، مجموع واریزها و برداشت های علی

 با سود و زیان حاصل از قیمت خرید و فروش مشتری برابر خواهد بود.

ان سود نهایی شما پس از باشد، میز 000333تومن و قیمت خرید  003333در مثال فوق اگر قیمت فروش شما 

شود و شما در کل از این معامله هزار تومن کارمزد از آن کم می 0هزار تومن خواهد که مبلغ  03بستن قرارداد 

 هزار تومن سود کرده اید. 10

در این بین باتوجه به قیمت تسویه روزانه ممکن است مقادیری به حساب شما واریز یا برداشت شود که جمع آن ها 

 هزار تومن خواهد بود. 10

 حالت تسویه زیر توجه فرمایید : 0برای آشنایی با مکانیزم قیمت تسویه روزانه به 

  : حالت اول از تسویه روزانه موقعیت مشتریان
مشتری در طول روز اقدام به باز کردن موقعیت کرده و قبل از پایان همان جلسه معامالتی موقعیت خود را 

 .بنددمی

 : پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شوددر این صورت 

 اندازه قرارداد× قیمت انجام معامله(  –)قیمت انجام معامله معکوس   سود یا زیان علی الحساب روزانه =

  حالت دوم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
 جاری همچنان آن را حفظ خواهد کرد. مشتری از روز قبل دارای موقعیت باز بوده و در پایان روز 

 در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

 اندازه قرارداد× قیمت تسویه روز قبل(  –سود یا زیان علی الحساب روزانه = )قیمت تسویه روز جاری 

  حالت سوم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان : 
ل جلسه معامالتی اقدام به باز کردن موقعیت نموده و موقعیت خود را در پایان جلسه معامالتی حفظ مشتری در طو

 می کند.

 در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

    سود یا زیان علی الحساب روزانه =

 اندازه قرارداد ×قیمت انجام معامله (  –) قیمت تسویه روز جاری    
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  حالت چهارم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
 کند . مشتری از روز قبل دارای موقعیت باز بوده و در روز جاری اقدام به بستن موقعیت می

 در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

 سود یا زیان علی الحساب روزانه = 

 اندازه قرارداد× قیمت انجام معامله معکوس(  –مت تسویه روز قبل )قی

تومان اما در اخر روز از  ۰۰۰۱۱۱تومان داشتم و بعد یه فروش  ۰۰۱۱۱۱سوال: من در یک روز یک خرید 

رو بستم. البته زنگ زدم دوستان در کارگزاری فرمودند که  سود معامله امحساب من کسر شد. چرا؟ منکه با 

موقعیت باز داشته اید. میشه دقیق توضیح بدهید که چرا با اینکه قیمت فروشم باالتر از خریدم بود باز من ضرر 

 کردم؟

 :برای محاسبه سود و زیان معامالت باید به روش زیر عمل کنید  جواب :

عنوان سود و زیان در نظر  روز را به 0  موقعیت های بازی که از روز قبل داشتید تفاوت قیمت های تسویه برای

 .قیمت تسویه را لحاظ کنید  تفاوت قیمت معامله شده با تی که طی همان روز داشته ایدبگیرید و برای معامال

تومان اتخاذ کرده باشید و طی همان روز معامله  003333به قیمت   شما اگر در طی یک روز یک موقعیت خرید

ان سود و زیان موقعیتتبه عنوان   داشته باشید میتوانید تفاوت قیمت خرید و فروش را نیز 000333فروش به قیمت 

در نظر بگیرید ولی اگر مثال موقعیت خرید را امروز اتخاذ کنید و فردا موقعیت فروش بگیرید در اینصورت برای 

محاسبه سود و زیان باید به این روش عمل کنید که در روز اول تفاوت قیمت خریدتان با قیمت تسویه را محاسبه کنید 

دتان که باز بوده تفاوت قیمت های تسویه دو روز را لحاظ کنید و برای موقعیت برای موقعیت خری  و در روز دوم

فروشی که برای آفست کردن موقعیتتان گرفته اید هم تفاوت قیمت معامله شده با قیمت تسویه همان روز را محاسبه 

 کنید.

ود کرده اید ولی تومان باشد در کل س 000333و فروشتان روی قیمت  003333شما اگر خریدتان روی قیمت 

چون هر روز قیمتها با قیمت های تسویه همان روز مقایسه می شود و سود)زیان( به )از( حساب شما واریز)کسر( 

 میشود شما باید برایند سود و زیان آن دو روز را لحاظ کنید

موقعیتتان سود  بوده و شما با توجه به 003333در مورد سوالتان ممکن است که روز اول قیمت تسویه باالتر از 

کرده اید ولی روز بعد قیمت تسویه باالتر از قیمت فروشتان بوده که باعث زیان و برداشت از حساب شما شده ولی 

 همانطور که گفته شد شما باید برآیند سود و زیان را در نظر بگیرید .
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