
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 توضیحات اجمالی در مورد دالر فردایی

در این [ ۱.]بازارهای مالی را دارداست که قابلیت خرید و فروش در  ابزار مشتقه نوعی تعریف قراردادهای اتی :

کند در سر رسید معین، مقدار معینی از کاالی مشخص را در )فروشنده( توافق می  یک طرف عقد صلح قرارداد طبق

  کنند به طرف دیگر )خریدار( تحویل دهدعوض قیمتی که اکنون تعیین می

قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصوالت کشاورزی و بعدها بر پایهٔ منابع طبیعی مانند نفت معامله 

های دیگر مانند ارز، وارد بازار شدند. در سالهای اخیر، قراداد بر پایه ۱۹۷۲شدند. قراردادهای آتی مالی در سال می

 کننداند و نقش مهمی در کنترل ریسک بازی میشدههای بازار سهام بسیار متداول نرخ بهره، و شاخص

ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت قرارداد آتی، توافق نامه مثال آتی سکه:
ای که به قرارداد مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه

شود. در بازارهای آتی گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میاندارد تبدیل شده است، صورت میاست
الزامی نیست که کاال یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخالف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری 

گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر دارایی مطرح نمی
قراردادها قابل خرید و فروش هستند. برخالف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معامالت 

 .آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است

 مزایای قرارداد آتی سکه طال

 هایشان در معرض نوسانات قیمت گذاران با استفاده از معامالت قراردادآتی از قرار گرفتن داراییمایهسر
نمایندبازار جلوگیری می . 

 گذار قادر به فروش قرارداد آتی امکان فروش استقراضی دارایی: در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه
تواند یک قرارداد آتی را ین ندارد بلکه با عمل پیش فروش میباشد نیاز به مالک بودن آن کاال یا دارایی مع

 .در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آنرا از بازار فیزیکی تهیه نماید
 تواند معادل ارزش دارایی را کنترل کنداهرم مالی: سرمایه گذار با یک سپرده اولیه می . 

 

 فردایی -امروزی  –انواع دالر: نقدی 

 8دالر فردایی در حقیقت مانند قرارداد اتی سکه است ولی سر رسیدش به جای دو ماه بعد و یا فردایی چیست؟دالر 

 ماه بعد در قراردادهای سکه اتی نیست و حداکثر سر رسید فردا می باشد 

 در دالر فردایی مانند تمام سر رسیدهای آتی میتوان از هر دوجهت بازار سود برد سازوکار: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AA%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AA%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AA%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D8%AD
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رید در ابتدا و فروش در انتها آشنایی دارید اما در تمام بازارهای آتی میتوان ابتدا فروش گرفت و بعد از همگی با خ

 ریزش قیمت خرید گرفت و در حقیقت از فروش به خرید سود گرفت

 اما گروه های تسویه: 

ن انجام میشود ولی تعدادی این معامالت در کف بازار دالر سبزه میدان و پاساژ افشار واقع در خیابان فردوسی تهرا

از معامله گران این بازار دسترسی به این مکانها ندارند برای رفع این نیاز هم گروه هایی وجود دارد که در این گروه 

 کردو یا هدج کردن ها میتوان اقدام به خرید و فروش 

 انواع گروه های معامالت آتی دالر : 

گروه بیست بسته : منظور از بیست بسته میزان سود و ضرر شما هست در گروه بیست بسته میزان بیعانه دو میلیون 

تومان است ولی اگر سود شما بیشتر از دو میلیون تومان بابت هر قرارداد صد هزار دالر بشود به شما همان دو 

ز دومیلیون تومان بشود از شما حداکثر همان میلیون تومان پرداخت میشود در عوض اگر ضرر شما هم بیشتر ا

 دومیلیون تومان گرفته میشود 

گروه پنجاه بسته : در این گروه میزان بیعانه بابت هر صد هزار دالر معامله از شما پنج میلیون تومان بیعانه میگیرند 

 میلیون تومان خواهد بود  5و حداکثر میزان سود یا ضرر شما برای هر قرارداد 

تسویه یک بسته : در این گروه ها هر معامله صد هزار تومان سود یا ضرر دارند ولی فرقی نمیکند چقدر قیمت گروه 

باال یا پایین رفته مهم این است که عدد تسویه باالی قیمت خریداری شده توسط شما بخورد یا پایین آن اگر پایین خرید 

ر باالی عدد خریداری شده توسط شما تسویه بخورد شما شما تسویه بخورد شما صد هزار تومان ضرر میکنید و اگ

صد هزارتومان سود میکنید مهم نبیست که چقدر از عدد خریداری شده توسط شما باالتر تسویه بخورد در این گروه ها 

 هم مثل تمام قراردادهای آتی میتوان از فروش هم سود گرفت

ندازه بیعانه هستید در غیر اینصورت معموال معامالت شما شما در این گروه ها ملزم به رعایت حجم معامالت به ا

 توسط ثبت و تایید معامالت تایید نمی شود  

هزار تومان می باشد بستگی دارد به  30تا 3ش در گروه ها معموال بین میزان کمیسیون بابت هر خرید و فرو 

 گروهی که در آن معامله میکنید و میزان حجم شما دارد 
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در معامالت دالر چند نوع معامله وجود دارد امروزی و فردایی برای لفط دادن در گروه های تسویه در اصطالحات:

 معامالت فردایی 

 ف ف : فروش فردایی 

 خ ف : خرید فردایی 

 ف فروش امروزی 

 خ :خرید امروزی 

تومان( می باشد به شرط  ۲ در این معامله معامله گر حاضر به خرید در قیمت باالتری )معموال یا خرید باالشناور 

آنکه اگر قیمت باالتر از محدوده معامله شد رفت از فروشنده دوبرابر سود بگیرد در این معامله فروشند حاضر به 

 فروش در قیمت باالتری میشود ولی ریسک اینکه قیمت باالتر از قیمت معامله شده توسط ایشان برود را می پذیرد 

 برعکس شناور است بدینگونه که فروشنده حاضر به فروش در قیمت پایینتر از قیمتی کامال یا فروش پایین معکوس :

که اکنون بین معامله گران در حال انجام است می شود به شرط انکه اگر قیمت پایینتر از مبلغ معامله شد رفت 

 دوبرابر از خریدار سود بگیرد 

 با توجه به توضیحات باال : 

 یی خ ش ف : خرید شناور  فردا

 ف ش ف : فروش شنا فردایی 

 ف مع ف : فروش معکوس فردایی 

 خ مع ف : خرید معکوس فردایی 

 

  معامله گران بلند مدت چه باید بکنند؟

برای معامله گران بلند مدت یعنی کسانی که به قول بازاری میخواهند مال بکشانند در این موضوع معامله گرانی 

کرده اند بر همین اساس امروز فارغ ازین موضوع که کدام یک از شما در سود هستند که دیروز برعکس شما معامله 
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هستید هنوز نظر هر دو شما بر تحلیل دیروزتان از بازار استوار است بنابراین میتوانید با ایشان معامله امروزی را 

 کن است شما خریدار باشید وتبدیل به فردایی کنید در این نوع معامله بسته به زمانی که شما این کار را میکنید مم

بازار بلوکه باشد یا شما فروشنده باشید و بازار اجاره باشد یا برعکس و باید ما به التفاوت این بلوکه یا جاره بین شما 

 و معامله گر دیگر که حاضر است با شما معامله امروزی اش را به فردایی تبدیل کند رد و بدل شود 

د که قیمت امروزی  با قیمت فردایی فرق میکند اگر قیمت فردایی باالتر از امروزی بلوکه چیست ؟ گاها پیش می آی

باشد بازار بلوکه است این بدان معناست که باید خریدار به فروشنده میزان فرق امروز و فردا را بپردازد تا فروشنده 

 حاضر شود تحویل مالش را به فردا موکول کند 

می باشد : یعنی قیمت فردایی پایینتر از قیمت امروزی می باشد و خریدار فقط در  اجاره چیست ؟ دقیقا برعکس بلوکه

 این صورت با شما معامله اش را برای فردا موکول میکند که مابه التفاوت قیمت امروزی و فردایی از شما بگیرد 

( ولی گاها پیش می آید که در معموال و منظقی باید همیشه بازار در بلوکه باشد ) برای نرخ بهره بین امروز  وفردا 

بازار صعودی اکثر معامله گران نظر بر پایینتر بودن قیمت فردا از امروز را دارند  فارغ ازینکه ایشان درست فکر 

 میکنند یا خیر در این صورت بازار تغییر حالت می دهد از بلوکه به اجاره 

را برای چند روز هم نگهداری کرد کسانی هستند  که در بازارهای فیزیکی میتوان در دالر فردایی یک قرار داد  

دیروز برعکس شما معامله کرده اند و هنوز هم بر باور دیروز خود استوار هستند فارغ ازینکه هم اکنون کدام یک از 

وز امر شما از سهمی از بازار را دریافت کرده اید میتوانید با ایشان وارد معامله شوید و معامله ای که دیروز داشتید و

 فردا کنید و به قول ایشان مال را بکشانید—سر رسید آن است را با ایشان تعویض کنید و به اصطالح بازاری امروز

 

 

 این قرارداد صد هزار دالر است حجم معامالت : کمترین حجم معامله در 

میلیون تومان بیعانه  ۱0بابت هر صد هزار دالر در کف بازار در معامالت کف بازار:  مقدار بیعانه و تضمین سود

یون کمیس دریافت میشود و بابت انجام هر معامله در کف بازار صرافی ها از شما قیمتی بین پنجاه تا صد هزار تومان

دریافت میکنند و در عوض خودشان تضمین سود شما را می کنند یعنی اگر طرف مقابل شما پول شما را به حسابشان 

 کرده و سود شما را پرداخت میکنند نریخت از بیعانه طرف مقابل کم
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اما در گروه ها بابت شرایط نوسان میزان بیعانه کمتر است در گروه های بیست بسته میزان بیعانه برای هر معاامله 

 میلیون تومان است  5بسته این مبلغ  5میلیون تومان است و برای گروه های ۲صد هزارتایی 

ست شما در عددی معامله کرده باشید و در عددی دیگر معامله خود را پری خوردن : در گروه های تسویه ممکن ا

بسته باشید اگر عدد تسویه باالتر از میزان بیعانه شما باشد سود شما کم می شود یا سودی به شما تعلق نمیگیرد حال 

د تا همچنین اتفاقی تومان تغییر کن 50بسته معامله کرده باشید باید قیمت در روز بیشتر از  50اگر در گروه تسویه 

 ۲0برای شما رخ دهد همین طور اگر در گروه تسویه بیست بسته معامله کرده باشید قیمت باید در روز بیشتر از 

تومان از محدوده معامله شما نوسان داشته باشد تا شما پری بخورید این اتفاق در معامالت فیزیکی و در بزار نقدی 

 یه انجام می شودرخ نمی دهد و فقط در گروه های تسو

 تمام متن بازنگری نهایی نشده است و ممکن است دارای غلط امالیی و محتوایی باشد ازین بابت عذر خواهی میکنم 

 محمد غفاری 
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