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شتقه م  يدر بازار قراردادها یندهااصطالحات و فرآ  یحراهنما، به توض  ینفصل اول ا  در فصل دوم   .1پردازدیم

یران معرفی و نحوه کار با سامانه ا يمعامالت مشتقه شرکت بورس کاال يمختلف سامانه بازار مجاز  يهابخش

ست       شده ا ضیح داده  شنا   تو ضمن آ شتقه، نحوه فعال  يبا معامالت قراردادها ییتا کاربر  در بازار را به  یتم

سوم نیز   . یدنما ینتمر یشده با معامالت واقع  يساز  یهشب  یطیدر مح یصورت عمل  بازار  يهاتفاوتدر فصل 

نحوه ورود  نیز فصل چهارم در  شود. یم یانب یرانا يقه شرکت بورس کاال معامالت مشت  یبا بازار واقع يمجاز

  شرح داده خواهد شد. یرانا يمشتقه در شرکت بورس کاال يقراردادها ازاربه ب

  فصل اول: آشنایی با معامالت قراردادهاي مشتقه

  آشنایی با قراردادهاي آتی .1

ــامانه بازار مجازي،موجود در  یممفاه ینکهبا توجه به ا ــابه مفاه یباًتقر س قراردادهاي بازار  یمبه طور کامل مش

شتقه  شد،  یم م صطالحات رایج در معامالت قراردادهاي آتی و   با ضیح ا قررات مقوانین و  در این بخش به تو

  پردازیم.حاکم بر آن می

  قرارداد آتی

شنده متعهد م     يقرارداد ی،آت قرارداد ساس آن فرو ست که بر ا س   شود یا سرر ص   یددر  شخ سف  یم ند ماه (مثال ا

 یگررف دطمشخص بفروشد و در مقابل،  یمتسکه طال) به ق 10مشخص را (مثال   ياز کاال ینی)، مقدار مع96

  .خردمشخص ب یدهمان کاال با همان مشخصات را در همان سررس شودیقرارداد متعهد م

  یدخر يتعهد یتموقع

به خر   خردیرا م یکه در بورس قرارداد آت  فردي ماید،  یم یینمع یخدر تار  یه پا  ییدارا ید و خود را متعهد    ن

 یدظ نمارا حف یتموقع ینا یدسررس   یخشخص اگر تا تار  یناخذ کرده است. ا  یدخر يتعهد یتاصطالحاً موقع 

  .گیرد یلو کاال را تحو یدرا پرداخت نما یهپا ییکل ارزش دارا یدضرورتاً با

  فروش يتعهد موقعیت

                                                 
 یآموزش يورهابروش یشترب ییآشنا يبرا گرددیم یشنهادلذا پ پردازدیاصالحات م یبرخ یحفصل به طور خالصه به توض ینذکر است ا یانشا 1

 ییدمعامله را مطالعه فرما یارو اخت یآت يقراردادها
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 ییدادن دارا یلخود را به تحو رساند، یرا به فروش م یکه در بورس، قرارداد آت یکس  شود یم گفته اصطالحاً 

ــررســ  یخفرد تا تار ین. اگر انمایدیمتعهد م یندهدر آ ینیمع یخدر تار یهپا را حفظ  یتموقع ینقرارداد ا یدس

  دهد. یلرا تحو یهپا ییدارا یدضرورتاً با یدنما

  مشاهده نماي بازار

در بخش بازارها، بازار مشــتقه،  یرانا يشــرکت بورس کاال یتســا یقاز طر یآت يمعامالت قراردادهاتابلو 

  .باشدمیمشاهده  ، قابلبرخط بازار يتابلو

  نماد معامالتی

سال قرارداد م    یهر نماد معامالت     شکل از نام کاال، ماه و  شد.  یمت ، GCES97در نماد معامالتی  براي مثالبا

سفند)   ES، عالمت اختصاري   )Gold Coinمربوط به نام کاال ( GCعالمت اختصاري   مربوط به ماه قرارداد(ا

  باشد.مربوط به سال قرارداد می 97و 

  نحوه انجام معامله

شروع معامله در هر نماد معامالتی، در دوره پیش  شتریان می  قبل از  شایش م ضعیت بازار ارزیابی  گ توانند از و

ش     شند. دوره پیش گ شته با سفارش وجود دارد اما    دا ست که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف  ایش دوره ای

ست که پس از آن حراج    دقیقه 30شود. مدت این دوره  هیچ معامله اي انجام نمی سه معامالتی ا ي ابتدایی جل

ــف یک نرخ براي   ــایش، حراج تک قیمتی، جهت کش ــد. پس از دوره پیش گش تک قیمتی اجرا خواهد ش

شات    سفار شده انجام می  اجراي  صف خرید و    ثبت  شود. در حراج تک قیمتی از بین قیمت هاي موجود در 

شــود که براســاس آن بیشــترین حجم صــف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می

شات ممکن را به آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده      معامالت در بازار امکان سفار سپس تمامی  شد؛  و از پذیر با

ــف خارج می ــته ادامه میص ــته نمایند. پس از حراج تک قیمتی معامالت با حراج پیوس یابد. در حراج پیوس

سفارشات خرید و فروش به ترتیب، با اولویت قیمتی و سپس اولویت زمانی، براي مشتریان در صف خرید یا    

ــوند)، در همان زمان match( گیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش با یکدیگر تطبیق یابندفروش قرار می ش

دقیقه پایانی یک روز معامالتی)، ورود   5گیرد. قابل ذکر اســت که در دوره پایانی معامالت (معامله انجام می

  باشد. سفارش جدید یا ابطال سفارشات امکان پذیر نمی

  ساعت، روزهاي انجام معامله و مراحل جلسه معامالتی
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شود. با توجه به وجود دارایی پایه در مشخصات قرارداد آن دارایی پایه اعالم میساعت معامالتی مربوط به هر 

هاي مختلف در بازار مجازي، براي اطالع از ساعات معامالتی باید به مشخصات قرارداد هر دارایی ذکر    دارایی

  شود.می

  مراحل جلسه معامالتی نیز به شرح زیر است:

ــفارش، و     .1 ــگشــایش (امکان ورود س اي انجام  یرایش و حذف آن وجود دارد ولی معامله   دوره پیش

  شود)نمی

ــف       حراج تک قیمتی (پس از دوره پیش  .2 گشــایش، در حراج تک قیمتی، قیمت اولین معامله کش

  شود)می

شتریان می       .3 تواند اقدام حراج پیوسته (پس از کشف قیمت، معامالت به صورت پیوسته ادامه دارد و م

  ند)به اخذ موقعیت یا بستن آن نمای

دقیقه پایانی معامالت اســت که در آن امکان ورود ســفارش وجود ندارد و  5(دوره پایانی معامالت  .4

  فقط اجازه ویرایش و حذف سفارش براي مشتریان وجود دارد)

  بسته شدن جلسه معامالتی (پایان معامالت و شروع فرآیند محاسبه قیمت تسویه) .5

  وجه تضمین اولیه

ضم  ی، مبلغیمعامله هر قرارداد آت يبرا صات قرارداد دارا    یهاول ینتحت عنوان وجه ت شخ مذکور  یهپا ییدر م

سا  شتري از   . شود یاعالم م یرانا يشرکت بورس کاال  یتمندرج در  ضمین تعهدات هر م این مبلغ به عنوان ت

ست با توجه به ا  یانشا شود.  وي اخذ می ضم  یقکه مبلغ دقینذکر ا ساس تغ  یهاول ینوجه ت  یمتق ییراتبر ا

 یدر بخش اعالنات آت یهاول ینوجه تضم  یهاطالع یقمبلغ از طر ینا کند،یم ییرتغ ربه صورت مدو  یهپا ییدارا

  .شودیم یاطالع رسان یرانا يشرکت بورس کاال یتسا

ضمین در قرارداد ي دارایی پایه، مبلغ     صورتی که وجه ت سرمایه    Aبه عنوان مثال در  شود،  گذار ریال تعیین 

  ریال را در حساب عملیاتی خود موجود داشته باشد. Aي اخذ هر قرارداد آتی مبلغ بایست برامی

  یآت يدر قراردادها یدسررس ینب یفتخف
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به همان تعداد و با  تواندیم ید،نما یدسررس   یکدر  یدخر يتعهد یتاقدام به اخذ موقع يکه مشتر  یدر صورت  

ــم ــ یهاول ینهمان مبلغ وجه تض ــررس (و بالعکس). در واقع یدفروش اخذ نما يتعهد یتموقع یگرد یديدر س

  بود. خواهد یهاول یناخذ وجه تضم یارفروش مع یاو  یدباز خر يتعهد هايیتموقع یشینهب

  قیمت تسویه

. سپس با توجه به تعداد   شود یکشف و اعالم م  یهتسو  یمتدر هر روز، ق یجلسه معامالت  ینآخر یانپس از پا

ــرما      يباز روزها   هاي یت موقع   یا و ید خر یمت التفاوت ق روز، مابه   یدر ط گذار یه قبل و تعداد معامالت هر س

از آن کم  یااضــافه  بورسنزد  يحســاب مشــتر يآن قرارداد به موجود یهتســو یمتفروش هر قرارداد با ق

   خواهد شد.

  حد نوسان روزانه قیمت

شتریان می  صدي قیمت   5دامنه مثبت و یا منفی  هاي مدنظر خود را درتوانند قیمتدر هر روز معامالتی م در

سامانه وارد نمایند.    سویه روز معامالتی قبل در  سان روزانه قیمت گفته می  ت در  شود که  به این دامنه حد نو

  شود.مشخصات هر قرارداد آتی ذکر می

  اندازه قرارداد

متفاوت است. اندازه قرارداد  باشد که براي هر دارایی  هر قرارداد آتی شامل مقدار مشخصی از دارایی پایه می   

صات قرارداد آن دارایی اطالع   شخ سامانه بازار مجازي با کلیک بر     هر دارایی پایه در م شد. در  سانی خواهد  ر

  براي هر قرارداد قابل مشاهده خواهد بود.  »i«روي 

  ر قیمت سفارشیحداقل تغی

 يبر رو یکبا کل يسامانه بازار مجاز درکمترین میزان تغییر قیمت سفارشات خرید یا فروش مشتریان است.  

»i  «شاهده خواهد بود.  يبرا سکه طال   هر قرارداد قابل م ریال براي هر  5،000براي مثال براي قرارداد آتی 

شد. بدین معنی که با توجه به اینکه هر قرارداد  سکه می  شات بر روي تابلو     سکه می  10با سفار شد، قیمت  با

ضربی از    ساس م سفارش   50،000معامالتی بر ا در  یهپا ییهر داراریال تغییر خواهد کرد. حداقل تغییر قیمت 

  خواهد شد. یرساناطالع ییمشخصات قرارداد آن دارا

  حداکثر حجم هر سفارش
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سفارش براي هر دارایی پایه می      شتریان هنگام ورود  ست که م توانند ثبت نمایند. حداکثر تعداد قراردادي ا

قرارداد را در هر سفارش وارد سامانه    25توانند تعداد سکه طال مشتریان حداکثر می   براي مثال در قرارداد آتی

ــتري مایل به اخذ           قرارداد را در یک   30تواند  موقعیت خرید باشــد، نمی     30نمایند. به عنوان مثال اگر مش

سفارش با حجم  سفارش ثبت نمایند، می  ست آن را در حداقل دو  ر حجم هر هاي مختلف (با رعایت حداکثبای

سفارش  قرارداد) ثبت نماید. 25سفارش   صات قرارداد آن دارا    یهپا ییهر دارا حداکثر حجم هر  شخ  ییدر م

  خواهد شد. یرساناطالع

  Margin Call) دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین(

ست یم یداخذ هر قرارداد جد يازا به ضم  یک بای شتر   یهاول ینوجه ت شد. ا  يدر حساب م مبلغ در  ینموجود با

سو  یندهر روز و در فرآ یانپا صورت  ینبد شود، یم یلروزانه معامالت تعد یهت که معامالت  یمفهوم که در 

 یدر صورت  یول شود یم اضافه  ینمبلغ به مبلغ وجه تضم  ینروز منجر به کسب سود شود، ا    یانجام شده در ط 

کسر  ياز حساب و یانشود، مبلغ ز یانزمتحمل  يباشد که مشتر يروز به نحو یکه معامالت انجام شده در ط

شود   یانمتحمل ز يمشتر  یروز متوال ینچند یکه در ط یخواهد شد. در صورت   At Risk يو اصطالحا مشتر  

شود که موجود  ینو ا ساب و  يموجب  ضم  صد در 70کمتر از  يح هر قرارداد  يبه ازا یهاول ینمبلغ وجه ت

شتر   صالحا   يشود، م ست یحالت م ینشده و در ا  Margin Callا ضم  بای ساب خود   یجبران ینوجه ت را به ح

ــ یاکند  یزوار ــم يخود را در بازار ببندد به طور هايیتاز موقع یبخش هر  يبه ازا یهاول ینکه مبلغ وجه تض

  .شدموجود با يقرارداد در حساب و

  کارمزد معامالت

ان این کارمزد در مشخصات قرارداد   به ازاي معامله هر قرارداد آتی، از مشتریان کارمزد کسر خواهد شد. میز   

هر قرارداد قابل  يبرا»  i« يبر رو یکبا کل يدر ســامانه بازار مجازشــود. هر دارایی پایه اطالع رســانی می

  مشاهده خواهد بود.
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  آشنایی با قراردادهاي اختیار معامله .2

ض  یندر ا صطالحات را  یحبخش به تو ات حاکم بر و مقرر ینقوانو  اختیار معامله يدر معامالت قراردادها یجا

  .پردازیمیآن م

  قرارداد اختیار معامله

را از طرف  ییفروش کاال یاو  ید(حق) خریارطرف، اخت یکاست که در آن   يمعامله قرارداد یارقرارداد اخت

س  یارو اخت  یدخر یاراخت یمعامله به دو نوع کل یارکند. قرارداد اخت یم یداريخر یگرد . شود یم یمفروش  تق

قابل ذکر  .شــوندیوارد معامله م یگرکدیو فروشــنده با  یداردو نوع قرارداد، دو طرف خر یندر هر کدام از ا

 ییگیري براي خرید و یا فروش دارامعامله فروش، تصمیم یارو چه در اخت یدمعامله خر یاراست که چه در اخت

شنده اختیا   در آینده به عهده خریدار اختیار معامله می شد. فرو صمیم خریدار تبعیت    ر معامله میبا ست از ت بای

شرا  ستفاده از     ست ممکن ا  یه،پا ییدارا یمتیق یطکند.  با توجه به  ساس کند که ا خریدار اختیار معامله، اح

ــتفاده      حالت می یناختیار معامله منفعتی براي او به همراه ندارد که در ا   تواند هیچگاه از اختیار معامله خود اس

  .ننماید

  خرید اختیار

ــنده اخت یندهکاال را در آ یک یدحق خر ید،خر یاردر قرارداد اخت یاراخت یدارخر ــت.  یاراز فروش خواهد داش

به استفاده از حق خود   یلتما یاراخت یدارکه خر یمتعهد است زمان  یدخر یاردر قرارداد اخت یزن یارفروشنده اخت 

  توافق شده به او بفروشد. یمتدارد، کاال را به ق

  فروش اختیار

شنده اخت  یندهفروش، حق فروش کاال را در آ یاردر قرارداد اخت یاراخت یدارخر شت.   یاربه فرو معامله خواهد دا

به اســتفاده از حق  یلتما یاراخت یدارکه خر یفروش متعهد اســت زمان یاردر قرارداد اخت یزن یارفروشــنده اخت

  توافق شده از او بخرد. یمتفروش خود دارد، کاال را به ق

  قیمت اعمال
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ــتفاده از     ین. اگیردیآن انجام م  يو فروش کاال مورد نظر بر مبنا   ید خر ینده، که در آ  یمتیق مبلغ هنگام اس

سید     فروش یا یدخر یاراخت سرر شود. به طرف مقابل  یدبادر  هاي اعمال در هر نماد معامالتی قیمت پرداخت 

  شود.توسط بورس تعیین می

  نماد معامالتی

ــال و ماه قرارداد، قیمت اعمال و نوع   در قراردادهاي ــکل از دارایی پایه، س اختیار معامله، نماد معامالتی متش

  باشد:اختیار به شرح زیر می

GCMMYYCK )K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM  صاري شان   Cو  سال  YYماه قرارداد و  عالمت اخت ن

  )باشددهنده اختیارخرید می

GCMMYYPK )K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM  صاري شان   Pو  سال  YYماه قرارداد و  عالمت اخت ن

  )باشددهنده اختیار فروش می

  قیمت اختیار

ــنده اخت  ید، خر یار فروش و اخت یار اخت ياز قراردادها  یک در هر   یمت را تحت عنوان ق  یمعامله مبلغ   یار فروش

ــت که در هر نماد یم یافتدر دهدیکه به او م یارياز طرف مقابل بابت اخت یاراخت کند. این همان قیمتی اس

  شود.معامالتی هنگام معامله، به عنوان سفارشات خرید و فروش توسط مشتریان ثبت می

  اختیار معامله در سود 

نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن به سود برسد. به عنوان مثال اگر در یک اختیار معامله را در سود می

 یداراست که خر  یمعن ینباشد، بد  یاراعمال قرارداد اخت یمتاز ق یشتر کاال ب ينقد یمتق ید،خر یارداد اختقرار

 یجهو در نت یدخواهد خر یاراز فروشنده اخت ي،نقد یمتکمتر از ق یمتیمورد نظر را با ق يکاال یار،با اعمال اخت

  معامله در سود است. یارکه اخت شودیحالت گفته م ینسود خواهد برد. در ا

  تفاوت  یاختیار معامله ب
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کند.  یاننامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن نه به سودي برسد و نه ز  می تفاوتیاختیار معامله را ب یک

 يکاال باشــد، برا    ينقد  یمت برابر با ق  یار اعمال قرارداد اخت  یمت ق ید، خر یار مثال اگر در قرارداد اخت  يبرا

حالت    یندر ا یجه قرارداد را اعمال کند. در نت   یا کند   یه ته يندارد که کاال را از بازار نقد      یفرق یار اخت یدار خر

  است. یانز یانسبت به سود  تفاوتیمعامله ب یارکه اخت شودیگفته م

   یاناختیار معامله در ز

کند. طبیعی اســت که    یان نامیم چنانچه خریدار آن با اعمال اختیار معامله ز         می یان اختیار معامله را در ز    یک 

ــوند. به عنوان مثال اگر در قرارداد اخت گاه اعمال نمی هیچ یانهاي در زاختیار معامله    ينقد  یمت ق ید،خر یارش

ــد، خر یمتکمتر از ق ــتن یمنطق یجه. در نتکندیان میبا اعمال آن ز یداراعمال قرارداد باش  یارکه از اخت یس

ــتفاده کند چرا که م حالت  ینکند. در ا یهته يکمتر، از بازار نقد یمتیمورد نظر را با ق يکاال تواندیخود اس

  است. یانمعامله در ز یاراخت شودیگفته م

   یمتق تغییر حداقل

ــفارش با یاراخت یمتدر قییراتی که حداقل تغ ــود کهدر معامالت هنگام ثبت س ــاس نوع  ید رعایت ش بر اس

  شده است. یینتع یالر 100معامله سکه، مبلغ  یاراخت يگردد. در قراردادها ییندر بورس تع یهپا ییدارا

  معامالت کارمزد

مختلف  يدر بازارها   ها ینه هز ینا یزانکه م  باشــد  یم یمعامالت  ینه هز ينجام معامله اختیارات در بازار دارا     ا

در مشــخصــات قرارداد در قراردادهاي اختیار معامله هر دارایی پایه  یمعامالت ي. کارمزدهاباشــندیمتفاوت م

  . شودیدرج م یرانا يشرکت بورس کاال یتبخش بازار مشتقه سا

  وجه تضمین اولیه و وجه تضمین الزم

شتر  ضم  یعبه تود یازن یدارخر يم سفارش برا  یکنندارد ل ینوجه ت ست یهر قرارداد م يجهت ثبت  ارزش  بای

ــاب عمل يراه کارمزدهامعامله به هم ــد یاتیمربوطه را در حس ــته باش ــتر ییاز آنجا. ولی خود داش  يکه مش

شنده ملزم به ا  شتر  یفايفرو شد، یم یدارخر يتعهدات در قبال م سفارش فروش با  يبرا با مبلغ وجه  یدثبت 
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فقط در زمان  یهاول ینوجه تضم يمبلغ محاسبه شده برا لذا خود داشته باشد. یاتیرا در حساب عمل یهاول ینتضم

مختلف، متفاوت باشد. لذا مبلغ آن توسط  ياست در روزها نمبلغ ممک یناخذ سفارش کاربرد خواهد داشت. ا

سبه و در اطالع  سد یبه اطالع عموم م ايیهبورس محا سایت نیز قابل   .ر همچنین در تابلو معامالتی مندرج در 

  مشاهده است.

 يبراریال تعیین گردد، مشتري براي   Aبه عنوان مثال اگر مبلغ وجه تضمین اولیه در یک نماد معامالتی مبلغ  

  ریال را در حساب عملیاتی خود داشته باشد. Aبایست مبلغ در آن قرارداد می فروش یتاخذ موقع

ست    سبه ق  یاناما در پاشایان ذکر ا ضم  ییمبلغ نها هر نماد، بورس یانیپا یمتروز و پس از محا را  ینوجه ت

 یمباز فروش را مشخص یتموقع يدار یانمشتر  یتالزم، اعالم و بر اساس آن وضع ینتحت عنوان وجه تضم

 یجه. در نتکندیاعالم م یالزم را محاسبه و در سامانه معامالت  ینکه بورس هر روز وجه تضم  ین معنی. بدیدنما

 یاتیمبلغ اعالم شده را در حساب عمل %70حداکثر  بایستیم يمشتر شودیکه هر روز اعالم م یبر اساس مبلغ

  کرد. دخواه یافتدر  ینوجه تضم یشافزا یهصورت اخطار ینا یرخود داشته باشد در غ

  یانیپا یمتق

ــود، ق    یروز معامالت  یک در  يامعامله   یار قرارداد اخت اگر  یانگین معامله، م   یار قراداد اخت یانی پا  یمت معامله ش

شده ط  یمتق یوزن ست. ول  یآن روز معامالت یمعامالت انجام  معامله  يقرارداد ی،اگر در آن روز معامالت یا

در نظر گرفته خواهد شـد.   یانیپا یمتق عنواننشـود، قیمت پایانی قرارداد اختیارمعامله در روز کاري قبل به  

صورت متوال    صورت عدم انجام معامله به  ستفاده از ق  یندر آن نماد، ا یکه در  روز قبل)  یانیپا یمتروند(ا

شت، پس از آن، بورس ق  يروز کار 2حداکثر تا  ساس   یانیپا یمتادامه خواهد دا قرارداد اختیارمعامله را بر ا

  نماید.یبه صورت تئوریک محاسبه م یاماه  آن نماد و هم یرگروهز يقراردادها یانیپا یمتق

  تسویه معامالت

در حجم  یاراخت یمتمعامله شــده (معادل حاصــلضــرب ق یاراخت يارزش قراردادها ،یجلســه معامالت یاندر پا

 یزن یمعامالت ي. کارمزدهاگرددیم یزوار یارکسر و به حساب فروشنده اخت    یاراخت یدارقرارداد) از حساب خر 

  خواهد شد. یزوار طهو فروشنده کسر و به حساب بورس، سازمان و کارگزار مربو یداراز حساب خر
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 مجازي معامالت مشتقه شرکت بورس کاالي ایران بازار: دوم فصل

  معرفی .1

شرکت بورس کاال    يمجاز بازارسامانه   شتقه  شابه بازار     یران،ا يمعامالت م ستري کامال م با فرآهم آوردن ب

شتقه، امکانی را فراهم می  سرمایه م یم و گذاران و فعاالن جدید بازار بدون نیاز به پرداخت هزینه، مفاهکند تا 

 ايهاي لحظههاي تسویه، قیمت ي معامله شده، قیمت هایمتقاصول معامله را فراگیرند. ساعت معامالتی، آمار،   

ـط و منطبق بر شرا یواقع کامال يمجاز بازاراطالعات در  یرو ساحد نوسان قیمت روزانه   مشتقه بازار یواقع ی

ست، گو  سرما  ییا شرکت   در و معامله  يگذاریهکاربر واقعا درحال  شتقه  ست.  کاالي ایران بورس بازار م از ا

شاهده    سامانه، امکان م ضرر       يگذاریهسرما  یبازده يالحظهدیگر امکانات این  شده یا  سب  سود ک و میزان 

  متحمل شده است.

  و عضویت دنحوه ورو .2

ضویت   سامانه ع سامانه به یکی از دو آدرس    از طریق  در این  سایت  در   vdex.ime.co.irو  vdex.irوب 

سمت   شد، پس از تکمیل اطالعات مربوطه امکان پذیر می "ثبت نام"ق شماره تلفن همراه    ،با سازي به  کد فعال

   اعالم شده پیامک و حساب کاربري فعال خواهد شد.
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  گذاريانتخاب مبلغ سرمایه .3

ضویت در   شرکت بورس کاالي ایران،     بازاردر زمان ع شتقه  سرمایه  میکاربر مجازي معامالت م تواند مبلغ 

با توجه به وجود وجوه    انتخاب نماید. بدیهی اســت      میلیون تومان   50و یا   20، 10، 5خود را یکی از مبالغ  

ــتر را براي کاربر فراهم       ــمین براي اخذ قراردادها، انتخاب مبالغ باالتر، امکان اخذ تعداد قراردادهاي بیش تض

   ت.یسمبلغی فرضی است و نیاز به پرداخت هیچ وجهی نمبلغ انتخابی، خواهد کرد. شایان ذکر است 

  نحوه فعالیت سامانه .4

شرکت بورس کاالي ایران،    بازارسامانه   شتقه  سکه طالي بهار     مجازي معامالت م صوص قراردادهاي  در خ

شتقه در شرکت بورس کاالي ایران   آزادي سایر قراردادها به    منطبق بر بازار واقعی معامالت م و در خصوص 

سکه طال، تابع قیمت نقدي دارایی مذکور و    سب عملکرد فعاالن در بازار آتی واقعی  ست.   انتظارات آیندهتنا ا

سکه در بورس کاال راه  ست، کاربر در    به این معنی که به دلیل اینکه معامالت قراردادهاي آتی  شده ا اندازي 
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هاي واقعی بازار آتی سکه ولی در محیط مجازي تمرین ن محیط و با قیمتسامانه مجازي معامالت آن، در هما

شاهده در بازار مجازي، با توجه به اینکه هنوز قرارداد آتی آن در   می سایر قراردادهاي آتی قابل م کند. اما در 

ــورت واقعی راه ــت، عملکرد بازار مجازي در آن داراییبورس کاال به ص ــده اس تنی بر هاي پایه مباندازي نش

  قیمت نقدي و بازار فرضی است.

ست    شات         شایات ذکر ا سفار سویه، نحوه انجام  شف قیمت ت ضمین، نحوه ک ساعات معامالتی، مقادیر وجوه ت

  و... مشابه بازار واقعی است.

  د به سامانه وارد صفحه اصلی خواهد شد.وز عضویت و ورکاربر پس ا

  

  قراردادهاي آتی اطالعات بازار تصویر: 1 شرح شماره

  کند؛را به شرح زیر مشاهده می قراردادهاي آتی کاربر اطالعات بازار

ست.      شده ا شان داده  شده در  (دارایی قرارداد: نام قراردادهاي فعال و قابل معامله در این بخش ن هاي پذیرش 

هایی بازار قراردادهاي آتی در این قســمت نمایش داده خواهد شــد. امکان دارد کاربر در این بخش با دارایی

تمرین  مواجه شــود که هنوز در بازار واقعی قراردادهاي آتی قابل معامله نیســتند و صــرفا جهت آشــنایی و

  )اندکاربران در این بخش آورده شده

  سرخط خرید) باشد. (اصطالحاًبهترین سفارش خرید موجود در نماد معامالتی میخرید: 

  )فروشسرخط  . (اصطالحاًباشدیم یموجود در نماد معامالت فروشسفارش  ینبهتر فروش:

  اي است که تا زمان ثبت این تصویر در نماد مذکور انجام شده است.آخرین قیمت معامله شده: آخرین معامله

http://abcbourse.ir/


15 

 

  باشد.تسویه: قیمت تسویه روز کاري قبل میآخرین قیمت 

ترین قیمت: بیشــترین و کمترین قیمتی اســت که در نمادهاي معامالتی مذکور انجام شــده باالترین و پایین

  است.

  اطالعات بازار قراردادهاي اختیار معامله :یرتصو 2شرح شماره 

  قابل معامله در قراردادهاي اختیار معامله در این بخش وجود دارد؛ قراردادهاي کلیه

Call option.نمادهاي معامالتی مربوط به قراردادهاي اختیار خرید است : 

Put option.نمادهاي معامالتی مربوط به قراردادهاي اختیار فروش است :  

  )یدسرخط خر (اصطالحاً. باشدیم یموجود در نماد معامالت یدسفارش خر ین: بهتریدخر

  سرخط فروش) . (اصطالحاًباشدیم یسفارش فروش موجود در نماد معامالت ین: بهترفروش

  اند.هاي بعدي قابل مشاهدهقیمت معامله شده نیز به ترتیب در ستوناولین، بیشترین، کمترین و آخرین 

  نمودار قیمت :یرتصو 3شرح شماره 

هاي معامله که اگر تغییري در قیمت کند، به طوريقیمت را مشــاهده میاي تغییرات کاربر به صــورت لحظه

  .کردخواهد  تغییرشده در نماد انتخاب شده صورت گیرد، نمودار 

  اطالعات نماد انجام معامله و نمایش :یرتصو 4شرح شماره 

به   مت  دو هر قرارداد، در ردیف مربوط  یک بر روي   «i»و  «+»عال با کل باز   «i» وجود دارد،  پنجره زیر 

سمت حاوي اطالعات مورد نیاز هر قرارداد می   می شده     شود. این ق شد. به عنوان مثال اطالعات نمایش داده  با

  براي قرارداد آتی طالي آب شده به شرح زیر است:
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فارش گذاري:        ــ عامله و سـ جام م ماد،    4در بخش  ان نام هر ن یک بر روي   در ردیف  باز  پنجره«+» با کل اي 

ســفارش قیمت و بهترین (ســرخط خرید)  ســفارش خرید قیمت بهترین فرضکه به صــورت پیششــودمی

   :دهدمینشان به شرح زیر فروش(سرخط فروش) را 

  
یا  سرخط را انتخاب کند یمتداده شده، ق یشنما یمتق يبر رو یکبا کل تواندبراي ارسال سفارش، کاربر می

سمت     سان قیمت روزانه) در ق ، و تعداد قرارداد مد نظر در Priceبا وارد کردن مبلغ مد نظر (با رعایت حد نو

  خود را ثبت نمایند. یا فروش ، سفارش خریدیا فروش ، و انتخاب گزینه خریدVolumeقسمت 

  نخواهد داشت. مشتقه وارده تاثیري در معامالت واقعی بازار هايشایان ذکر است سفارش

  هاسبد موقعیت :یرتصو 5شرح شماره 

  هاي باز خود را در نمادهاي مختلف مشاهده کند.تواند وضعیت موقعیتدر این بخش کاربر می

  نماد معامالتی که فرد در آن سفارش یا موقعیت باز  دارد. قرارداد:
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  شود.نوع موقعیت باز از لحاظ خرید یا فروش بودن مشخص می نوع:

  دهد.هاي باز در هر نماد معامالتی را نشان میتعداد موقعیت تعداد موقعیت:

  باشد.هاي معامله شده براي اخذ موقعیت در آن نماد میمیانگین قیمت قیمت تمام شده:

قیمت بهترین سفارش خرید یا فروش (با توجه به موقعیت باز کاربر) در آن نماد معامالتی در   قیمت سرخط: 

  دهد.هر لحظه را نشان می

سود و زیان:  سود یا زیان تخمینی  میزان  صورت لحظه  میزان  سرخط  کاربر در این جا به  اي با توجه به قیمت 

نمایش داده خواهد شــد. بدین مفهوم که اگر کاربر در لحظه، اقدام به بســتن موقعیت با قیمت ســرخط نماید 

  چقدر سود یا زیان خواهد کرد.

  ر نماد معامالتی مشخص شده که توسط کاربر ثبت شده است.تعداد سفارشات خرید د تعداد سفارش خرید:

  که توسط کاربر ثبت شده است. مشخص شده یدر نماد معامالت فروشتعداد سفارشات  تعداد سفارش فروش:

Balanceباشد.: مقدار پولی در حساب عملیاتی کاربر موجود می  

PL-Live :ــود  مجموع میزان ــورت لحظههاي باز موقعیت ینیتخم یانز یاس  یمتبا توجه به ق ياکاربر به ص

  است.سرخط 

PL-Closedدهد.هاي بسته شده کاربر را نشان می: میزان سود و زیان موقعیت  

Equity     شان : مجموع خالص سود و زیانی که کاربر امروز بدست آورده با موجودي حساب عملیاتی وي را ن

  می دهد.

RequiredMarginدهد.هاي کاربر را نشان میده براي اخذ موقعیت: مقدار وجه تضمین بلوکه ش  

FreeMarginدهد.التفاوت موجودي حساب عملیاتی کاربر با وجوه تضمین بلوکه شده را نشان می: مابه  

  اطالعات سفارشات باز :یرتصو 6شرح شماره 

، قیمت "قیمت"در این بخش منظور از  اطالعات مربوط به سـفارشـات باز مشـتري نمایش داده خواهد شـد.    

  باشد.، قیمت سرخط می"قیمت بازار"سفارش کاربر و منظور از 

  هاي بازاطالعات معامالت موقعیت :یرتصو 7شرح شماره 
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شان می   اطالعات مربوط به موقعیت شده کاربر را ن یمتی ، ق"یمتق"بخش منظور از  یندر ادهد. هاي باز اخذ 

لذا سود  .باشدیسرخط م یمت، ق"بازار یمتق"و منظور از  موقعیت باز خود را با آن اخذ کرده کاربر است که

  باشد.ي آن موقعیت با قیمت سرخط میالتفاوت قیمت معامله شدهو زیان در این بخش نیز بر اساس مابه

  کاربر اطالعات معامالت روز جاري :یرتصو 8شرح شماره 

ست نمایش داده می   هایی که کاربر آندر این بخش اطالعات مربوط به موقعیت سته ا شود. منظور از  ها را ب

شدن " ست. منظور از    "قیمت باز  ست که کاربر با آن موقعیت را اخذ کرده ا شدن   "، قیمتی ا سته  ، "قیمت ب

سود و زیان نیز مابه      ست.  سته ا ست که کاربر با آن موقعیت خود را ب سته   لاقیمتی ا شدن و ب تفاوت قیمت باز 

  باشد.شدن موقعیت می

  اطالعات معامالت به صورت کلی  :یرتصو 9شرح شماره 

   در این بخش کل آمار معامالت مشتري نمایش داده خواهد شد. 
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  تفاوت هاي مهم بازار مجازي مشتقه با بازار واقعی مشتقه بورس کاالي ایران: سوم فصل

 

  احزار هویت و دریافت کد معامالتیانتخاب کارگزار، ارائه مدارك  −

ــتقه، نیازي به انتخاب کارگزار و ارائه مدارك     با توجه به مجازي بودن بازار معامالت مجازي قراردادهاي مش

ــتریان تنها از طریق لینک        قادر به ثبت نام و       vdex.ime.co.irو  vdex.irهویتی به وي وجود ندارد و مش

شک  شتري در بازار واقعی جهت دریافت کد معامالتی        ت صورتی که م ستند. در  ساب کاربري خود ه یل ح

  بایست به کارگزار مراجعه و ارائه مدارك احراز هویت، درخواست کد کند.معامالتی می

  هاي سامان یا ملتملیاتی در بانکافتتاح حساب ع −

ــتقه و ا ــرمایهبا توجه به مجازي بودن بازار مجازي معامالت مش ــت، ینکه کلیه مبالغ س گذاري نیز مجازي اس

ساب واقعی در بانک  شتري در  نیازي به افتتاح ح هاي عامل وجود ندارد. لیکن براي فعالیت در بازار واقعی، م

  باشد.فرآیند درخواست کد، موظف به اعالم دو حساب بانکی نیز می

  بانکی و واریز مبالغ سود یا زیانهاي انجام تراکنش −

جایی که در معامالت مجازي حساب بانکی وجود ندارد، مبالغ سود و زیان مشتري فقط به صورت مجازي از آن

سبه می  شاهده خواهد بود. لیکن در معامالت      محا ساب عملیاتی مجازي وي تاثیرگذار و قابل م شود و در ح

  ن کسر خواهد شد.واقعی پس از پایان بازار، مبلغ سود یا زیان به حساب بانکی مشتري واریز یا از آ

  ریسک معامالت −

سرمایه     ساب عملیاتی و مبالغ حقیقی  ست به دلیل عدم وجود کد معامالتی، ح گذاري در بازار مجازي، بدیهی ا

  معامالت آن بدون ریسک و صرفا جهت تمرین و آمادگی فعاالن جهت ورود به بازار خواهد بود.

  تسویه معامالت −

سویه لحظه  سفارش انجام می   در بازار مجازي ت ساس قیمت بهترین  شود، بدین مفهوم که با توجه به  اي و بر ا

هاي باز اخذ شــده با قیمت ســرخط (بهترین ســفارش) در نماد معامالتی مربوطه، التفاوت قیمت موقعیتمابه
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شد، لذا با توجه به اعالم وضعیت  خواهد Margin Callیا  At Risk معامالت یاندر هر لحظه قبل از پا مشتري

ــورت لحظه ــتري قادر به اخذ موقعیت Margin Call یا At Riskاي، در ص هاي جدید نخواهد بود. بودن، مش

سویه و وضعیت نهایی مشتري از             شده ت سویه کشف  ساس قیمت ت سپس در پایان بازار معامالت مشتري بر ا

شخص خواهد  Margin Callیا   At Riskنظر  سه معامالتی،    بودن م شد. اما در بازار واقعی، در هر لحظه از جل

سویه نمی    شتري ت ساب بانکی خود و بدون در نظر گرفتن     معامالت م شتري با توجه به موجودي ح شود لذا م

سویه لحظه  شخص     مبلغ ت ضعیت وي م ست که و اي می تواند اقدام به اخذ موقعیت کند و فقط در پایان بازار ا

  خواهد شد.

  Margin Callیا  At Riskین اولیه و اعالم وضعیت وجه تضم −

سایر موقعیت    سب با  هاي هر چه در بازار مجازي و چه در بازار معامالت واقعی، با اخذ هر قرارداد آتی و متنا

مشتري، وجه تضمین اولیه در حساب عملیاتی بلوکه خواهد شد و در صورت تحمل زیان و کاهش موجودي      

خواهد شد. در  At Riskهاي باز  مشتري، اصطالحا تضمین اولیه متناسب با موقعیتحساب کمتر از مبلغ وجه  

شتري به کمتر از      ساب م شتري        70صورت کاهش موجودي ح صطالحا م ضمین اولیه، ا صد مبلغ وجه ت در

Margin Call      ست که در بازار مجازي صوص، این ا شد. تنها تفاوت بازار مجازي و واقعی در این خ خواهد 

ضعیت     شتري در و ست و  Margin Callیا  At Riskم ، قادر به اخذ موقعیت جدید در همان روز معامالتی نی

ضعیت با توجه به مابه  سرخط در  هر لحظه ا   این و شده با قیمت  ست ولی در  التفاوت قیمت موقعیت باز اخذ 

ساعت معامالتی           شده در پایان بازار و بعد از  شف  سویه ک شتري با توجه به قیمت ت ضعیت م بازار واقعی، و

  هاي ذکر شده از روز کاري بعد براي وي اعمال خواهد شد.شود، لذا محدودیتمشخص می

روز کاري  تیپس از شروع جلسه معامال   ساعت  1شدن در بازار مجازي مشتري تا    Margin Callدر صورت  

د در غیر اینصورت موقعیت باز وي به صورت خودکار با قیمت سرخط    دبعد فرصت دارد موقعیت خود را ببن 

  بسته خواهد شد.

  کارمزد معامالتی −
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سبه می    ردر بازا صورت مجازي محا شتري در    معامالت مجازي، مبلغ کارمزد به  شود و از موجودي مجازي م

شتري در پایان هر    گردد.لحظه انجام معامله کسر می  در معامالت واقعی، این مبلغ از موجودي حساب بانکی م

  روز کسر خواهد شد.

  تسویه فیزیکی −

هاي باز تسویه  رسد و تمامی موقعیت پایان می بهبدیهی است در بازار مجازي، معامالت در سررسید معامالتی    

شد    نقدي می قوانین مربوط به گواهی آمادگی تحویل  لذاشوند و هیچگونه تحویل فیزیکی کاال انجام نخواهد 

شتریان موظف به ارائه گواهی آمادگی تحویل    شد. اما در بازار واقعی م و فرآیند تحویل فیزیکی اجرا نخواهد 

باشــند و همچنین در صــورت عدم ایفاي تعهدات مربوط به فرآیند تحویل، جریمه خواهند میدر مهلت مقرر 

  شد.

 دارایی هاي پایه: −

قراردادهاي مشتقه بورس کاالي ایران در حال حاضر فقط قراردادهاي آتی سکه طالي تمام بهار آزادي در بازار 

که از  در سررسید هاي مختلف معامله می شود لیکن در بازار مجازي معامالت مشتقه، دارایی هاي پایه جدید

ابتدا به صورت مجازي ایجاد شده تنها در یک سررسید،  ،نظر بورس امکان راه اندازي آنها در بازار وجود دارد

  اند تا عالقمندان به این بازار بتوانند ابتدا به صورت تمرینی بر روي این قراردادها معامله نمایند.

ــازي آن  ــامانه بازار مجازي، آموزش فعاالن و آماده س هاي براي ورود به بازار با توجه به اینکه هدف ایجاد س

ه عالوه بر قراردادهاي آتی و اختیار معامله سکه که هم اکنون معامالت آن در این سامانباشد، واقعی مشتقه می

شرکت بورس کاالي ایران انجام   شی معامالت قراردادهاي آتی بر روي، طالي  شود میدر  ، امکان انجام آزمای

عامالت آتی اندازي مآبشده، پسته، زعفران نیز وجود دارد. و در آینده نیز هر قراردادي که برنامه اي براي راه  

  آن در بازار واقعی وجود داشته باشد. معامالت آزمایشی آن در این سامانه انجام خواهد شد. 

ــد، کاربر با کلیک بر روي گزینه همانگونه که در بخش ــات از  «i»هاي قبلی ذکر ش ــخص ــی از مش ، بخش

 ها را به شرح زیر مشاهده خواهد کرد؛مشخصات قرارداد این دارایی
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  دهد.هاي بازار مجازي با بازار واقعی معامالت مشتقه را نشان میجدول زیر به طور خالصه، تفاوت

  بازار واقعی معامالت مشتقه  بازار مجازي معامالت مشتقه  

  دارد  ندارد  ارگزارک انتخاب

  دارد  ندارد  یکد معامالت یافتو در یتارائه مدارك احزار هو

  دارد  ندارد  ملت یاسامان  يهادر بانک یاتیافتتاح حساب عمل

  دارد  ندارد  نیاز به واریز مبلغ وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی

  دارد  دارد (به صورت فرضی)  یهاول ینوجه تضمبلوکه شدن 

  دارد  ندارد  یانز یامبالغ سود  یزو وار یبانک يهاانجام تراکنش

  ندارد  دارد (براساس قیمت سرخط)  ايصورت لحظههاي باز به مشاهده مبلغ سود و زیان موقعیت

  ندارد  دارد (براساس قیمت سرخط)  تسویه معامالت در لحظه

  دارد  (به قیمت تسویه بازار واقعی)دارد   تسویه معامالت در پایان روز

  دارد (در پایان روز)  دارد (در لحظه)  Margin Call یا At Risk یتاعالم وضع

  دارد  ندارد  معامالت یسکر

  دارد  دارد (به صورت فرضی)  یکارمزد معامالت

  دارد  ندارد (تماما تسویه نقدي)  یزیکیفو تحویل  یهتسو

  دارد (در پایان روز)  دارد (در لحظه)  مشاهده گزارشات آمار معامالت

  ندارد  دارد  امکان معامله سایر قراردادهاي آتی پذیرش شده (به جز سکه)
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  مشتقهر قراردادهاي به بازانحوه ورود م: چهار فصل

هاي الزم را براي در صورتی که مشتریان پس از مطالعه، یادگیري و تمرین در فضاي بازار مجازي، آمادگی

توانند در بازار واقعی فعالیت کنند. در این بخش کرده باشند، می کسبقراردادهاي آتی ورود به بازار واقعی 

  پردازیم.می مشتقهبه فرآیند ورود به بازار قراردادهاي 

  انتخاب کارگزار .1

ست ل سام  ی شتقه  يمجوز معامالت قراردادها يدارا يکارگزار يهاشرکت  یو ا از  توانیدیکه م ی(کارگزارانم

ــتقه ي) و مجوز معامالت برخط قراردادهاییدنما ی و اختیارو فروش قرارداد آت یدها اقدام به خرآن یقطر  مش

سامانه معامالت برخط(آنال آن یقاز طر توانیدیکه م ی(کارگزاران ش  یافت) درینها  صا و  و فروش  یدخر خ

 .ها درج شده استبخش مجوز یرو ز ینفعاندر بخش ذ یرانا يشرکت بورس کاال یت) در ساییدنما

  دریافت کد .2

 يهااز شرکت یکیبه  یدابتدا با ی،آت يدر بازار معامالت قراردادها یتشروع فعال يبرا یحقوق یا یقیافراد حق

مراجعه و درخواست کد کنند. پس از ارائه مدارك الزم،  ،مشتقه يقراردادها یمجوز معامالت يدارا يکارگزار

 یکد معامالت ی،مهلت مشخص   رفو ظ کندیرا به بورس ارسال م  يمربوطه مدارك مشتر  يشرکت کارگزار 

   صادر خواهد شد. يمشتر يبرا یآت يقراردادها

  افتتاح حساب عملیاتی .3

و  یکد معامالت یافتدر يبرا ياست که مشتر   یبورس، حساب  یارحساب دراخت یاتی یا به اصطالح  حساب عمل 

 یزصرفاً قادر به وار ياست که مشتر يحساب به نحو  ین. اکندیعامل افتتاح م يهاامکان انجام معامله دربانک

بورس  یارور در اختو حق برداشت از حساب مذک   باشد یمشاهده اطالعات مربوط به حساب م   ینوجه و همچن

شد یم کاال شتقه  يعامل قراردادها يهابانک .با سامان و ملت   يهافقط بانک یران،ا يشرکت بورس کاال  م

  باشندیم

  سرمایه گذاري مورد نیاز براي مبلغ .4

گذاري در بورس اختصاص دهد. تواند با توجه به شرایط خود مبالغ متفاوتی را براي سرمایهگذار میهر سرمایه

ــمین اولیه براي اخذ هر قرارداد            تنها نکته قابل ذکر در قراردادهاي آتی، وجود مبلغی تحت عنوان وجه تض

شتری   ست. لذا م ست براي اخذ هر قرارداد ان میا شته    بای ضمین اولیه را در حساب عملیاتی خود دا ، مبلغ وجه ت
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خرید قرارداد و مشتري فروشنده وجه    همچنین در قراردادهاي اختیار معامله نیز، مشتري خریدار ارزش  باشند. 

   هاي خود در حساب عملیاتی داشته باشند.تضمین اولیه را متناسب با سفارش

ست براي معامالت در دو بازار قراردادهاي آتی و اختیار معامله نیازي به افتتاح دو حساب بانکی     شایان ذکر ا

سرمایه       سط  شده تو ست. مبالغ واریز  سامانه نی سی قابل تفکیک به معامالت آتی و اختیار   هايگذار، در  بور

  باشد.   می

  )ینبرخط (آنال امکان انجام معامله به صورت .5

شرا        یصورت  در صورت دارا بودن  شد، در  شته با شما، مجوز معامالت برخط دا  توانیدیم یرز یطکه کارگزار 

  :ییدنما يکد برخط از شرکت کارگزار یافتاقدام به در

  سال سن 18حداقل  -

   یپلمحداقل مدرك د -

  توسط کارگزار يمشتر ياحرفه یتصالح ییدتا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه را در مشتق يقراردادها یآموزش يبروشورها یرساتوانید می یشتر، جهت کسب اطالعات ب  یمخاطبان گرام

ــ ــا یقســمت آموزش و پژوهش، بخش مســتندات آموزش ــان یرانا يشــرکت بورس کاال یتس  یبه نش

www.ime.co.ir  ییدمطالعه فرما.  
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