
 آموزش گام به گام معامالت آتی با راهنمایی های الزم

 

 

 تعریف قرارداد آتی

 

در اين قرارداد طبق عقد صلح يك طرف )فروشنده( توافق مي كند در سر رسيد معين ، مقدار معيني از كاالي مشخص را در عوض قيمتي كه 
 .االن تعيين مي كنند به طرف ديگر )خريدار( تحويل دهد

 

جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد ، طرفين طي شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق همچنين براي 
 پاياپاي بورس بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قيمت آتي وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان وكالت دارد

ات قيمت ، بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن متناسب با تغيير
 . را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند

 

متناع ورزند به شرطي كه وجه جريمه در اين قرارداد طبق شرط ضمن عقد طرفين مي توانند در زمان سررسيد قرارداد از تحويل يا دريافت كاال ا
مقرر را به طرف ديگر پرداخت نمايند . ضمناً هر يك از طرفين مي توانند قبل از سررسيد با انعقاد قرارداد صلح ديگري ، شخص ثالت را 

 .سررسيد مقرر تسويه خواهد شد جايگزين خود در قرارداد صلح اوليه نمايند و پس از تسويه، از قرارداد خارج شوند . كليه قراردادها در زمان

 

 

 انواع قراردادهاي معامالتی در بورس کاال

معموال كساني كه در ابتداي شروع به كار معامالت آتي هستند ممکن است تفاوت بين معامالت سلف و آتي را خوب متوجه نشوند. در زير 
 به راحتي بتوانند تفاوت آنها را از همديگر تميز دهند معامله گران  اتوضيح هر دو به انضمام ساير قراردادهاي معامالتي در بورس كاال آمده ت

 :تمامي خريد و فروش ها در بورس كاال در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام مي گيرد كه به شرح زير مي باشد

 

 : قرارداد نقدی

 .پرداخت كند و فروشنده نيز كاالي مورد معامله را به خريدار تحويل دهدخريدار مي بايست كل مبلغ قرارداد را به صورت نقد   در اين قرارداد ،

 

 : قرارداد سلف

در اين قرارداد ، كل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت مي گردد و فروشنده متعهد مي شود در سررسيد مشخص كاالي مورد 
 . معامله را به خريدار تحويل دهد

 

 : قرارداد نسيه

 .دادي است كه كاال به صورت فوري به خريدار تحويل داده مي شود و بهاي آن در تاريخ سررسيد ، به فروشنده پرداخت مي گرددقرار

 

 .به نوع معامالت بورس كاال اضافه شده است "كه اخيراقرارداد سلف موازی 

 

 : قرارداد آتی

، در سررسيد معين، كاالي استاندارد شده اي را به قيمتي كه ))زمان انجام  در اين قرارداد ، خريدار و فروشنده طبق عقد صلح توافق مي كنند
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 .معامله (( تعيين مي كنند ، معامله كنند

 

به  توجه كنيد در اينجا پولي مبادله نمي شود و دو طرف تا سررسيد بايد صبر كنند. پاپاپاي بورس به منظور جلوگيري از زيان طرفين مبلغي را
ود نگه مي دارد و هر روز با توجه به تغييرات قيمتي )كاالي مورد معامله( از سپرده يکي كاسته و به سپرده ديگري اضافه مي عنوان سپرده نزد خ

  .كند

نکته جالب اينکه اين سپرده ها در حساب شخصي خريدارها و فروشندگان در بانك نگهداري مي شود كه حق برداشت از اين حساب در اختيار 
 .تپاياپاي بورس اس

واريز  البته بديهي است كه اين اضافه و كم كردن ها تاثيري در انتهاي كار ندارد و معامله در نهايت به قيمت توافق شده انجام خواهد شد و اين
 .وجه و برداشتها صرفا به منظور جلوگيري از عدم پرداخت خسارت در موقع امتناع يکي از طرفين است

 

 خریدار باشد؟ آیا هر کسی می تواند فروشنده یا

هاي بله هر كسي مي تواند در ابتداي كار خريدار يا فروشنده باشد. يعني هر فرد )حقيقي يا حقوقي( مي تواند در آغاز كار هركدام از موقعيت 
 .خريد يا فروش را اتخاذ نمايد و اقدام به معامله كند

دليل اينکه افراد بسيار حرفه ايي در اين بازار فعاليت به  .مهمترین موضوع در معامالت آتی متخصص بودن فرد معامله گر است

ورالعمل دارند توصيه مي كنم فقط و فقط افرادي وارد اين بازار شوند كه كامال به رموز بازار مسلط بوده و به تمام قوانين، آيين نامه ها و دست
 .ضرر خواهند كرد "چون قطعا هاي بورس آتي تسلط داشته باشند در غير اين صورت هرگز وارد اين بازار نشوند

 

 آیا می توان یک قرارداد آتی را به حال خود رها کرد؟

 يعني آيا مي توان يك موقعيت خريد يا فروش در بورس كاال ايجاد كرده و بعد آن را تا زمان سررسيد به حال خود رها نمود؟

 (.امله آتي خريد يا فروش انجام دادباز كردن يا ايجاد يك موقعيت خريد يا فروش به معني اين است كه يك مع)

 

  .سوال مهمي است كه خيلي از معامله گران در ابتداي كار مطرح مي كنند

 !پاسخ اين است كه در حالت كلي خير

 

ان درست است كه طبق قرارداد، خريدار و فروشنده روي يك قيمت قطعي براي كاال توافق مي كنند ، ولي به دليل اينکه در قرارداد آتي امک
 حساب در اختيار بورسامتناع وجود دارد پس بايد هر يك از طرفين امکان پرداخت ضرر را داشته باشند و اين وقتي ميسر است كه هر فردي در 

 .خود مبلغ كافي براي جبران ضرر داشته باشد و بديهي است كه با تغييرات قيمتي ، اين سپرده كم يا زياد شود

 

كه اين مانده سپرده نبايد از يك عددي كمتر شود و لذا اگر به هر دليلي در مقاطعي قيمت كاال تغيير كند بايد به طور خالصه بايد ذكر شود 
ان فروشنده و خريدار مواظب تغيير قيمت باشد تا سپرده او به آن حدي كه ذكر شد نرسد و اگر سپرده به آن حد رسيد قراردادهاي آن فرد در هم

 .بازار جبراني حراج مي شود و موقعيت او بسته مي گردد روز از طرف پاياپاي بورس در

 

 .به تفصيل در اين مورد بحث خواهد شد "بعدا
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 قراردادهاي آتی چه فایده ایی دارد؟

 قراردادهاي آتي براي سه گروه سود و فايده دارد

 

 

 برای توليد کننده محصول

 

قيمت فروش مورد نظر خود را براي زمان آينده تثبيت نمايند و در برابر نوسانات مربوط به مي تواند  ( به وسيله قراردادآتي فروشنده ) توليد كننده
توليد كنندگان مي توانند از طريق  . تغيير قيمت كاال ، قيمت مد نظر خود را حفظ نمايد و از ريسك مربوط به نوسانات قيمت جلوگيري نمايند

توليد كنندگان ، پردازشگران ، و توزيع كنندگان فلزات از قراردادهاي  . يافت نمايندفروش كاال بصورت آتي، سفارش ساخت محصوالت را در
در برابر ريسك تغييرات قيمت استفاده مي نمايند و مي توانند در صورت فاصله گرفتن قيمتها از قيمت  (آتي بمنظور هج كردن )پوشش خطر

 . پيشنهادي، قرارداد خود را واگذار نمايند

 

 

 مصرف کننده  -برای خریدار 

 

حاصل  مصرف كننده كاال نيز مي تواند از طريق اين قرارداد از دريافت ميزان كاالي مورد نظر خود در ماه مورد نظر با قيمت تثبيت شده اطمينان
 . نمايد . مصرف كننده مي تواند در صورت فاصله گرفتن قيمتها از قيمت پيشنهادي، قرارداد خود را در بورس واگذار نمايد

 

 

 برای معامله گر

 

نيز مي تواند از نوسانات قيمت قرارداد آتي يا خريد و فروش قرارداد آتي سود كسب نمايد. اين افراد با خريد و فروش قرارداد  (معامله گر )دالل
 .آتي در جهتي كه از قيمتها پيش بيني مي نمايند مي توانند سود كسب نمايند

ر حال افزايش مي باشد با خريد يك قرارداد آتي به قيمت پايين تر از روند افزايشي قيمت سود كسب نمايد به عنوان مثال در زماني كه قيمتها د
  . و در زماني كه قيمتها در حال كاهش مي باشد مي تواند با فروش يك قرارداد آتي از روند كاهشي قيمتها سود كسب نمايد

 

ت و قراردادهاي آتي همين معامله گران هستند و معموال درصد بسيار پاييني از واقعيت اين است كه عمده ترين افراد حاضر در معامال
قراردادهاي آتي به مرحله تحويل و واگذاري مي رسد و عمده آنها در زمان نزديك به سررسيد بسته مي شود و علت اين امر هم كامال واضح 

به صفر مي رسد و  "در بازار فيزيکي نزديك مي شود و تفاوت عمال است كه قيمت قراردادهاي آتي در زمان سررسيد به قيمت فيزيکي كاال
 .نيازي به تامين وجه و هزينه هاي تحويل و تحول كاال وجود ندارد

 

 

 سپرده قرار دادآتی چيست؟

تامين ضرر و زيان همانطوريکه ذكر شد در قرارداد آتي امکان امتناع وجود دارد. به همين منظور هريك از طرفين بايستي خيالشان از جهت 
مورد امتناع و نکول قرارداد راحت باشد به همين دليل هر كدام از طرفين قرارداد )خريدار و فروشنده( به منظور تعهد به خريد يا فروش كاالي 

 .نظر مي بايست درصدي از ارزش كاال را به عنوان سپرده يا وديعه نزد اتاق پاياپاي بورس نگهداري نمايند

 

يك معامله گر اقدام به خريد يا فروش قرارداد آتي نمايد، ملزم به واريز سپرده خواهد بود . اين سپرده در حکم سپرده حسن انجام  در صورتي كه
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  . كار و تعهد خريدار نسبت به پرداخت بهاي كاال به هنگام تحويل و تعهد فروشنده نسبت به تحويل كاال در موعد تحويل مي باشد

 

 بر عهده خريدار و هم بر عهده فروشنده يك قرارداد آتي خواهد بودپس واريز سپرده هم 

 

 مبلغ سپرده قرارداد آتی در بورس چقدر است؟

 

درصد از ارزش هر قرارداد به عنوان سپرده نزد كارگزار در وجه اتاق پاياپاي واريز مي شود و اين عدد  01الي  5در هر قرارداد آتي ، معموال بين 
به منظور تامين خسارت هاي احتمالي از طرفين ضمانت هاي الزم و  "پاي مي تواند تغيير كند و يا كارگزار مي تواند راسابنا به تشخصيص پايا
 (0030ميليون و هفتصد هزار تومان در آغاز سال  2درصد است. ) 01اكنون اين عدد حدود .ديگري نيز اخذ نمايند

 

 

 ه است؟روش عمل در بورس کاالی ایران در حال حاضر چگون

در بانك  حساب در اختيار بورسروش به اين صورت است كه هركسي در موقع كدگرفتن براي انجام معامالت در بورس كاال اقدام به افتتاح 
به پاياپاي بورس داده مي شود و بنابراين به تعداد قرارداد ها و موقعيت هاي باز خود بايستي سپرده  "نموده و حق برداشت از اين حساب انحصارا

 .در اين حساب داشته باشد

 

 سود و زيان در معامالت و قراردادهاي آتي چقدر است؟

و با مبلغ بسيار اندک )سپرده( مي توان سودهاي بسيار كالن به دست آورد يا زيان هاي بسيار  سود و زيان در اين نوع معامالت نامحدود است
 .كالن داشت

 

 :مثال( اين مثال با عددهاي امروز قراردادهاي آتي است

 

قرارداد  01خريد  پيش بيني )براساس تحليل خود( مي كند كه قيمت سکه طالي بهار آزادي افزايش خواهد يافت و اقدام به A فرض كنيد فرد
پيش بيني مي كند )براساس تحليل خود( كه قيمت  B آتي تحويل ماه شهريور مي نمايد. ) موقعيت خريد باز مي كند( در مقابل فرض كنيد فرد

 .قرارداد آتي تحويل شهريور ماه مي كند 01سکه طالي بهار آزادي كاهش خواهد يافت و اقدام به فروش 

 

بابت انجام اين قراردادها  B و A هر قرارداد آتي سکه طال چهارصد هزارتومان است. پس هر كدام از اين دو فرد طبق مقررات امروز سپرده
 .بايستي چهارميليون تومان سپرده در حساب خود داشته باشند

 

% است( 0ييرات در حال حاضر حال فرض كنيد در روز معامالتي بعد قيمت سکه طال كاهش يابد و حداكثر تغيير قيمت را پيدا كند )حداكثر تغ
براي هر قرارداد صد و سي هزار  A بنابراين فرد.تومان كاهش يابد  00111مثال فرض كنيم قيمت هر سکه تحويل شهريور در بازار قرارداد آتي 

 .اهد كردهمين مبلغ سود خو "دقيقا B يك ميليون و سيصد هزار تومان ضررخواهد نمود و فرد "تومان ضرر خواهد كرد و مجموعا

 

ل پول حال تصور كنيد كه سه روز متوالي اين اتفاق بيفتد و هيچکدام از اين افراد اقدام به بستن موقعيت هاي خود نکنند در اين صورت تقريبا ك
 .تقريبا دو برابر خواهد شد B از بين خواهد رفت و پول سپرده فرد A سپرده فرد

 

هزار تومان رسيد موقعيت خريد او را در بازار جبراني خواهد  241به زير  A س وقتي كه مانده فردالبته الزم به ذكر است كه عمال پاياپاي بور
 .ادامه يافته و مانده او را تقريبا صفر كند A بست ولي ممکن است اين پروسه با قرارداهاي كم فرد
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فتاد و افرادي ميليونها تومان از دست دادند و در مقابل افراد اين مثال مشابه يك مثال واقعي است كه در خرداد ماه امسال در بورس كاال اتفاق ا
 .ديگري ميليونها تومان به دست آوردند

 چيست؟ call margin كال مارجين

قبل از اينکه اين اصطالح و شرايطي كه اين اتفاق مي افتد را توضيح دهم به نحوه عملکرد پاياپاي بورس در معامالت قراردادهاي آتي مي 
 :پردازيم

 

از طرف پاياپاي بورس اعالم مي شود )كه فعال با نحوه محاسبه آن كار قيمت تسويه روزانه هر روز پس از اتمام زمان معامالت عددي به عنوان 
ز يا و مي توان آن را با تقريب قيمت روز آن كاال )با شرايط وِيژه خود( دانست و لذا با توجه به قيمت فروشنده و خريدار در همان رو( نداريم

مابه  روزهاي قبل، تفاوت قيمتي بين اين عدد تسويه روزانه و قيمتهاي خريداران و فروشندگان به وجود مي آيد و لذا پاياپاي بورس در همان روز
امالتي بعد اين التفاوت اين عدد با عدد قبلي خريداران و فروشندگان را به حساب آنها واريز نموده يا از حساب آنها برداشت مي نمايد و در روز مع

 ... عدد به عنوان عدد خريد و فروش شده همه خريداران و فروشندگان است و مابه التفاوت روز بعد طبق اين عدد محاسبه مي شود و

 

بايد از يك با توجه به اين واريز و برداشت وجه ، سپرده بعضي از افراد كم شده و سپرده بعضي زياد مي شود. سپرده كساني كه قرارداد باز دارند ن
 حدي كمتر شود و اگر سپرده آنها كمتر از آن حد شد اصطالحا گفته مي شود كه كال مارجين شده اند )كارگزار با آنها تماس گرفته و مارجين

ا اينکه در جلسه يا بايد اقدام به واريز وجه نمايند تا سپرده آنها به سقف مورد نظر برسد و ي "شدن را به آنها خبر مي دهد( و اين افراد الزاما
قدام را معامالتي بعدي اقدام به بستن موقعيت هاي خود كنند تا به حد سپرده، موقعيت باز داشته باشند. اگر به هر دليلي افراد يکي از اين دو ا

 .انجام ندهند موقعيت هاي آنها تا حد رسيدن به تعدادي كه سپرده تعيين مي كند، در بازار جبراني حراج مي شود

% است( لذا معموال كارگزار 0در صورتي كه در بازار جاري و روزانه حد سود و زيان )% وجود دارد 3يل اينکه در بازار جبراني امکان زيان تا به دل
سي به تربا اصرار از افراد مي خواهد كه يا وجه را تامين كنند يا اقدام به بستن موقعيت خود نمايند و در مواقعي حتي كارگزار )در صورت عدم دس

 .اقدام به بستن موقعيت هاي مشتري مي كند تا از زيان بيشتر او جلوگيري نمايد و وارد بازار جبراني نشود "فردي كه مارجين شده( خود راسا

 

 نحوه ورود به قرارداد آتی چگونه است؟

 : دو صورت زير به قرارداد آتي وارد شودمشتري با مراجعه به يك كارگزاري كه مجوز انجام معامالت آتي را دارد مي تواند به يکي از 

 

 : الف( تعهد خريد

در اين حالت كارگزاري سفارش مشتري را در سيستم  . ، بنمايد"سفارش تعهد خريد كاال"مشتري مي تواند با سفارش به كارگزاري اقدام به 
 .طرف منعقد مي شود ، قرارداد آتي بين دو "سفارش تعهد فروش كاال"معامالت ثبت مي كند و در صورت وجود 

 

 :ب( تعهد فروش

در اين حالت كارگزاري سفارش مشتري را در سيستم  . بنمايد "سفارش تعهد فروش كاال"مشتري مي تواند با سفارش به كارگزاري اقدام به 
 .، قرارداد آتي بين دو طرف منعقد مي شود "سفارش تعهد خريد كاال"معامالت ثبت مي كند و در صورت وجود 

 

ذ م به ذكر است كه اگر مشتري با مطالعه ، تحليل و آگاهي پيش بيني نمود كه قيمت در آينده افزايش پيدا خواهد كرد بايستي اقدام به اتخاالز
 بنمايد "موضع تعهد فروش"بنمايد و اگر پيش بيني نمود كه قيمت در آينده كاهش پيدا خواهد كرد بايستي اقدام به اتخاذ  "موضع تعهد خريد"

. 
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 خروج از قرارداد آتی چگونه است؟

 :چنانچه يك مشتري به يك قرارداد آتي وارد شده باشد به چند روش مي تواند از اين قرارداد خارج شود

 

 : الف( واگذاري به شخص ثالت

از طريق كارگزار مسئوليت  تعهد خريد يا فروش خود را به شخص ديگري واگذار نمايد . به عبارت ديگر با عرضه قرارداد خود درسيستم معامالت
 . خود را به فرد جديد منتقل كند . قرارداد آتي مذكور با تعهد شخص جديد در سررسيد مقرر تسويه خواهد شد

 

 : ب( تحويل يا دريافت كاال

 .در اين حالت دو طرف با طي مراحل تعريف شده بورس ، اقدام به تحويل و دريافت كاال مي نمايند

 

 : ردادج( تسويه نقدي قرا

 :در دو حالت زير قرارداد تسويه نقدي مي شود

 

خريدار آماده دريافت كاال است ولي فرشنده از تحويل آن منصرف شده است ، در اين حالت فروشنده جريمه نقدي مقرر را به خريدار پرداخت  *
 . كرده و قرارداد با نرخ سررسيد تسويه نقدي مي شود

ولي خريدار از دريافت آن منصرف شده است ، در اين حالت خريدار جريمه نقدي مقرر را به فروشنده پرداخت فروشنده آماده تحويل كاال است  *
 . كرده و قرارداد با نرخ سررسيد تسويه حساب نقدي مي شود
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