
نحوه دریافت کد آتی سکه چگونه است؟ در آتی سکه 

 توان دو کد معامالتی داشت؟می

کسب اطالعات  شود که برای شروع فعالیت در آن، عالوه برای محسوب میبخشی از بازار سرمایه ،بازار آتی کاال

یکی از مهمترین معامالت در حوزه آتی کاال  سلسله مراتبی طی شود. معامالت آتی سکه طال،کافی الزم است که 

آن،  گذاری در این بخش و انجام معامالتخاص خود را دارد. اولین گام برای سرمایه مندانآید که عالقهبه شمار می

  .اخذ کد معامالتی است

است. یعنی کسی که در بورس اوراق بهادار دارای  کد معامالتی بورس اوراق بهادار کد معامالتی آتی کاال مجزا از

 یک بانک با آن معامالت آتی خود را انجام دهد. این شرایط مانند زمانی است که شما در تواندکد معامالتی است، نمی

توانید از آن حساب استفاده نمایید و نمی الحسنه دارید. حال که شما نیاز به داشتن دسته چک دارید،حساب قرض 

شود، ما اعالم میبه ش از طرف بانک نیاز جهت صدور دست چک را که برای این کار الزم است شرایط مورد

 .احراز نمایید

 تعریف کد معامالتی آتی

است. اشخاص حقیقی و حقوقی در عدد تشکیل شده ۹ای واحد که از شناسه تعریف: کد معامالت آتی عبارت است از

کاال هستند. کد معامالتی  معامالتی بورس کاال، با این کد شناسایی شده و قادر به خرید و فروش در بورس سامانه

ص شود و برای اشخاآغاز می ۰۲۲۲۲یا  ۰۲۲۲چون  رقمی است که با اعدادی۹اشخاص حقیقی به صورت عددی 

 .شودآغاز می ۰۲۲۲۲۲و  ۰۲۲۲۲ ،۰۲۲۲حقوقی با اعدادی چون 

 

  نحوه و مراحل اخذ کد معامالتی کاال

، الزم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری آگاه جهت اخذ کد معامالتی از

 .مراجعه و نسبت به اخذ کد خود اقدام نمایدآگاه کارگزاری

 در بازار آتی می توان دو کد داشت؟

یک کد   که در قراردادهای آتی هر فرد فقط می تواند با یک نام در جواب سوال شما باید خدمتتان عرض کنیم

نند سهام داشته هما حساب در اختیار داشته باشد و حتی امکان آنکه یک کد را در چندکارگزاری معامالتی و یک

  . باشدباشد نیز امکانپذیر نمی

توانید شخصی را برای کدگیری معرفی کنید که به او اطمینان داشته باشید  اگر تمایل به داشتن چند کد داشته باشید می

وکیل به کارگزاری مراجعه  های مربوط به معرفیدر دست داشتن وکالت نامه محضری و همچنین تکمیل فرم و با

  . کنید

صرفا می توانید کد خود را بعد از آنکه موقعیت تعهدی بازی نداشته باشد  اما اگر این امکان برای شما میسر نباشد

 .طور کامل به کارگزاری دیگری انتقال دهید به
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