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 پيشگفتار
 

 را بـه  ياديـ  زير ضـررها ين تـأخ  يـ ده است ، قطعـاً ا     ير آغاز گرد  يك دهه تأخ  يران بصورت مدرن حداقل با      ي در ا  ي كاالئ يل بورسها يتشك
 .  اقتصاد كشور وارد آورده است صنعت و

د با دانش يران متولد شده است بايهم اكنون كه بورس كاال در ا. نه قصور نموده اند ين زمي شك دراي بيم سازان اقتصاديران و تصميمد
 . و علم روز حركت خود را آغاز نموده واال رقبا عرصه را بر او تنگ خواهند نمود 

 از يكـ يت يـ ز در مرحله تثبيران ني خود را در بورسها گرفته ، در ا    يد جا ي جد ي معتبر بعنوان دانش   يبورسهامعامله اوراق مشتقه در اكثر      
 .م ي باشيم) FUTURE ( ي اوراق مشتقه بنام معامالت آتيابزارها

ه يز بـازار سـرما    ن دانش در گرو همت همه متخصصان دلـسو        يل ا ي آشنا نموده كه تكم    ي آت يمتن حاضر بطور خالصه شما را با قراردادها       
 .  است ي اسالم غنيرانير ايفق
 

 د آموختي باي که قبل از انجام معامله آتينکات مهم
 

 :سك است ي ري دارايانجام معامله آت
 يكـ ي يه گذاران مناسب نباشـد ممكـن اسـت بـرا          ي همه سرما  ي است و ممكن است برا     ي بالقوه ا  ي مال يسكهاي ر ي دارا يمعامله آت 

 .رر داشته باشد  ضيگري ديمنفعت و برا
 :د ير توجه نمايه گذار قبل از شروع معامله به نكات زيسرما
 .د ين نماياهداف خود را مع 
 .  را در دراز مدت بنگرديحضور در بازار معامالت آت 
ر يـ  ز يلهاي و تحل  ي گوناگون ، توجه به عوامل اقتصاد      ي اقتصاد يدن در حوزهها  يشياز به اند  ين بازار ن  يم معامله در ا   ياتخاذ تصم  

 .  دارديبنائ
د ضـمن آنكـه   يـ  نمايد كه او از آن فرصتها كسب درآمـد مـ  ي نمايجاد ميه گذار ا  ي سرما ي را برا  يادي ز ي فرصتها ي آت يبازارها 

 . ز دارديسك نين بازار تحمل ريمعامله در ا
 
 

 : به قرار زير است ي از منافع بازار آتيبرخ
  ) .Hedging( ا يآن ق پوشش دادن يسك معامله به طريت نمودن ريريمد 
 . ك بخش مجزا در بازار ي بعنوان ي در شعبه كاالئيه گذاريسرما 
  .ياستفاده از منافع اهرم مال 
 . آسانتر معامالت يريگيپ 
 ) .  در دست معامله گر ياد قرارداد آتي زيامكان نقدشوندگ(  و سرعت انجام معامالت يفراوان 
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 :د ين نمايي خود را تعمعامله گر قبل از انجام معامله اهداف
 نگ است ؟ي ، هجيا هدف او از معامله آتي آ      

 تراژ است ؟ي ، آربيا هدف او از معامله آتيآ 
  است ؟يه گذاري ، سرمايا هدف او از معامله آتيآ 
 

 .  دانش قدرت است :م گفته اند ياز قد
د اطالعـات   ي داشته باشد و با    يد ، شناخت كاف   ي نما ي كه معامله م   يلد درباره بازار و محصو    ي با يه گذار در معامله آت    ين ، سرما  يبنابرا

 :ر را بشدت دنبال كند يز
 .د ي داخل و خارج را مطالعه نماي گوناگون اقتصاديشاخصها 
 .د ي مربوطه را در داخل و خارج دنبال نماياخبار كاال 
 .د ي داخل كشور و خارج را مطالعه نماياسيت سيوضع 
 . د ي مطالعه نمايگر اقتصادي ديمعامله را با بخشها مورد ي كااليهمبستگ 
 .د ي كاال را مطالعه نمايمت هفتگين قيانگيم 
 .د ي چند سال گذشته مطالعه نماي مربوطه را طيمت كااليت قيوضع 
 .  در معرض خطر قرارندهد يه خود را بطور احساسي سرمايعات توجه ننموده و از طرفيبه شا 
 . ز فراموش نشود ي ني در امور ماليته و مراجعه به افراد خبره و حرفه اافي يبه منابع موثق دسترس 
 يريشتر جلـوگ  يـ ن نموده از دستتان خـارج شـده ، از ادامـه ضـرر ب              يي كه از قبل تع    يزانيه شما تا م   يد سرما ياگر مالحظه نمود   

 . د يش ندهيخود را افزا )  position ( ي معامالتيتهايت موقعين وضعيدر ا. دينمائ
ن روش به شما كمك     يا.ديم بازار آشنا شو   ي شروع نموده تا با مفاه     يد با معامالت مجاز   ي نمائ ي ، سع  يبل از انجام معامله واقع     ق 
 .د ي نمائيره را شناسائيمتها و غيمتها ، نوسان روزانه قيرفتار ق:  مختلف بازار مانند يد تا جنبه هاي نمايم

 
د ، تحـت كنتـرل خـود    يـ  نمائيق مـ يـ ن بازار تزري را كه در ايه اير كرده و مقدار سرما خود را مهاينگيد گرفت نقد  ياد خواه يشما  
 .د يدرآور
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  شود ؟يکاال چيست و چگونه معامله م
 

 ست ؟ يكاال چ
 كاالهـا  ي شـود ، برخـ    يده مـ  يـ رد ، كـاال نام    ي گ ي شده كه مورد داد و ستد قرار م        ي فرآور يا كشاورز ي ي ساده هر محصول معدن    يبه زبان 

كه برخوردار از استاندارد باشـند ،       ي فوق در صورت   يره ، كاالها  يوم و غ  ينيغالت ، پنبه ، تنباكو ، طال ، نقره ، نفت ، مس ، آلوم              : عبارتند از   
 : شود ي كاال در نظر گرفته مي برايرند دو نقش اصلي گي مورد مبادله قرار مي كاالئيدر بورسها

 .رند ي گي قرار ميمورد داد و ستد نقد 
 . رند ي گي ، مورد داد و ستد قرار مي معامالت آتي كاالئيدر بورس ها 
 
 

  کاال يتکامل بازارها
 يها همراه بوده است ، لذا بمنظور دوريها و ناخوشي مختلف با خوشيا كاال با پول در كشورها     ي گذشته مبادالت كاال با كاال و        ي قرنها يط

 مختلف بنام بورس ي گذشته در كشورهاي سده هاي قانونمند طيجاً بازارهاي و فروشنده كاال تدردارين خرياز هر گونه نزاع و كشمكش ب
 .د يس گردي داد و ستد تأسيبرا

 مبـادالت   يمتهـا يافته نوسـان ق   ي سازمان ن  يرا در بازارها  يد ز يجاد گرد يس بورسها ، انبارها و خدمات مربوطه ، حمل و نقل ا           يبدنبال تأس 
جتاً ، معامله گـران  يد نمود و نتين بازارها ناامي را از ايگر شد و برخ   ي د ي و رنجش برخ   ي برخ يرفته رفته باعث دلخوش    يكاال در بازار نقد   

 . بر آمدند يسكهائين ري كاهش چنيم و روشهاي مفاهي بررسيدر جستجو
 

 سير معامالت سلف
د كاال توافق نمودند محصول ر ا بـصورت         يطه گران خر   برداشته شد كه كشاورزان و واس      يسك وقت يت ر يرير مد ي در مس  ين گام اساس  ياول

دكننـده  ي تول يعني در آن برهه از زمان شكل گرفت          سلف يمفهوم قراردادها ند و   ينده مبادله نما  يل در آ  يمت امروز و تحو   يفروش به ق  
نـه  يمت و هزيز از قي و واسطه گر ن زمان انعقاد قرارداد بفروشد   يمت توافق ينده با ق  يخ آ يل در تار  ي تحو يموافقت نمود محصول خود را برا     

ل كـاال  يـ خ تحوين نوع قراردادها بسرعت مشهور شدند و قبل از تـار يا.  شدند  ي معامله منتفع م   يافته و همه طرفها   ي مربوطه اطالع    يها
ـ     ك  يـ دار از نگه داشتن     يك دالل بعنوان خر   يچنانچه  . دند  يد و فروش گرد   يان خر يگر متقاض يشروع به معامله مجدد با د       يكـاال اظهـار ب

 قـصد   يگر ، چنانچه فروشنده ا    يد از طرف د   ياز به آن كاال داشت منتقل نما      ي كه ن  ي توانست قرارداد را به فرد     ي م ي كرد، و  ي م يعالقه گ 
مت ي قي به حركتهايمت قرارداد بستگي قيد ولي منتقل نمايگريت را به فرد دين مسئول ي توانست ا  يل دادن كاال را داشت ، م      يعدم تحو 

 ي برا يتي حما يله و ابزار  ي سلف بطور روز افزون بعنوان وس      يقرارداد ها . م عرضه و تقاضا بود ، داشت      ير مستق ي كه تحت تأث   ي بازار نقد  در
 مورد استفاده قـرار  ينيش بير قابل پي و حوادث غ   ير عاد يا غ ير منتظره   يمت غ ي ق ي چون حركتها  يد كنندگان در برابر عوامل مخالف     يتول

د از يـ  جديد و لـذا گروهـ  ي متعدد روبرو گردي از معامله گران و كاالها    يعيك حجم وس  ي سلف با    يداد و ستد قراردادها   جه  يگرفت در نت  
جـاد كننـده    يد كننـده و نـه ا      ين گروه نه مصرف كننده ، نه تول       يا. ده شدند   ي نام ريسك پذيران ن بازارها ملحق شدند كه      يگران به ا  يباز

ت ي خـود از وضـع  ينـ يش بيمت در بازار بـود و براسـاس پـ   يت نوسانات ق يآنان پول در آوردن از وضع     بلكه هدف   .  آنان بودند  ي برا يارزش
 مـورد مبادلـه داشـته    يل دادن كاال  يا تحو يل گرفتن و    ينكه قصد تحو  يا فروش قراردادها نموده ، بدون ا      يد  ينده شروع به خر   يمت در آ  يق

 . اخته شدندشن ) Speculators( ن گروه بنام گمانه سازان يا. باشند 
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 . شرايط قرار داد و نيز فعاالن بازار بود ي اين بازار استاندارد سازيخيزش بعد
ن بازارهـا كـه     يـ  وارد ا  يگـر ي پس از د   يكي بود ، باعث شد تا كاالها        ي پرسود يه گذار يك سرما ي سلف   يكه معامله در قراردادها   ياز آنجائ 

. دنـد   ي گرد ي مقرراتـ  ير سـاختارها  يـ  ز ي نظـم و دارا    يارهـا آهـسته آهـسته بـسو       ابـد و باز   ي داشـت ، رونـق       ينده را در پـ    يل در آ  يتحو
 مـورد معاملـه     يره را بوجود آوردند و در ارتباط با كـاال         يل و غ  يط تحو يخ قرارداد ، مكان و شرا     ي ، تار  يفي ، ك  يل كم ي از قب  يياستانداردها

 . ده شد ي زائ )futures ( ي آتيقراردادهاد آورد و ي مدرن را پديل بورسهاينه تشكي به سرعت رشد نمود و زمين بازارهائيچن
 

  شوند ؟يكاالها چگونه معامله م
 : معامالت كاال فراهم شده است يدو نوع بازار برا

  . ي نقديبازارها 
 . ي كاالئيبورسها 

 .  دهند يگر مجزا هستند و خدمات مخصوص به خود را ارائه ميكديزم دو بازار فوق از ينقش و مكان
 

  :ي نقديرهابازا
 . افت يدار خواهد شد و دو طرف معامله به منافع خود دست خواهند يل خرين بازارها در مقابل اخذ وجه توسط فروشنده ، كاال تحويدر ا

 
  :ي کاالئيبورسها

 را بعنـوان خـدمت بـه        يترد كامًال فرق نموده و اهداف متفاو      ي گ ي مورد معامله قرار م    ي كه در بازار نقد    ي كاالئ يمعامله در بورس كاال برا    
 ي آتي نبوده بلكه شامل قراردادهاي نقديرد ، قراردادهاي گي كاال مورد داد و ستد قرار ميد ، لذا آنچه در بورس هاي نمايجامعه دنبال م

 .  باشد يك كاال ميه بر ي با تكي آتيار رويو اخت
 

  چيست ؟يماهيت قرارداد آت
 باشـد و مشخـصات      ي مشخـصات اسـتاندارد  مـ       يك كاال بوده كـه دارا     يا فروش   يد  ياد بمنظور خر  ن قرارد ين طرف يا توافقنامه ب  يقرارداد  

مـت كـاال در زمـان انعقـاد         ي باشد ، گرچـه ق     يره م يل و غ  يت ، محل تحو   يت ، كم  يفي ك يعنيات مرتبط با كاال     ي جزئ يقرارداد شامل تمام  
 .  باشد ينده مي آ مشخص دريل كاال موكول به زماني تحوي گردد ولين مييقرارداد تع

) كاال  ( ه  ي پا يك دارائ ين قراردادها ارزش خود را از ارزش        يرا ا ي شناسند ز  ي را در بورسها بنام اوراق مشتقه م       ين خاطر قرارداد آت   يبه هم 
 .  شوديمف ي موجود در بازار است كه در قرارداد تعري طال عبارتست از همان طاليك قرارداد آتيه ي پاي مثال دارائيرند براي گيم

 .  متفاوت است ي آنها با بازار نقديرا نقش اقتصادي نبوده زي نقدين بازارهايگزيبمفهوم جا) كاال  ( ي آتيبورسها و بازارها
 

 : عبارتند از ي كاالئيدو نقش مهم بورسها
 .مت مورد معامله يكمك به كشف ق 
  . يمت معامالتيسك قيت ريري مدي باثبات برايجاد بستريا 
 : از آنها عبارتند از يبرخ. ندي نمايجاد مي جامعه اي برايگري منافع متعدد دي كاالئيورسهابعالوه ب 
 . كسان به سراسر كشور يمت بطور ياعالم اطالعات ق 
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 .مت بورسها يكارا بودن ق 
 .مت يت قيشفاف 
 . متها ي و مورد استقبال عموم قرار گرفتن قيقابل نقدشوندگ 
 . نه داد و ستدهانگوي اينان عموم از اجراياطم 

 را در ارتباط با حجم معامالت و تعداد معامله گران به خود اختـصاص داده                ي كاال در سراسر جهان رشد قابل توجه       يل فوق بورسها  يبدال
 .است 

  
 ند ؟ي نماي را ارائه ميست و چه خدماتي كاال چي معامالت آتيبورسها

 ي استاندارد بورس، معامالت آتـ     ي دارا يكيق سامانه الكترون  يندگان است و از طر    داران و فروش  ي خر ين برا ي مع ي مكان يبورس معامالت آت  
مـت در   يارائـه درخواسـت ق    .  گـردد    يك مفهوم عادالنه عرضه مـ     ي همه شركت كنندگان در بازار به        ين معامالت برا  ي شود و ا   يانجام م 

 يا در بورسـها يـ و ) ران يدر ا( ان خود ي مشتريكه برا يوسته از طرف كارگزارانيد بصورت پيمت خريند درخواست ق يق فرآ يبورس از طر  
 .رد ي پذي خود تواماً انجام ميگر در جهان برايد

 . ند يان را وادار به معامله نماي توانند مشتريبورسها خود رأساً حق معامله ندارند و نم
 شوند يا توسط مقام ناظر كنترل و اداره مي دنيورسهاتمام ب.  است يت معامالتي نظم و امني عادالنه ، دارايجاد بازاريت بورسها ايمسئول

ه معامالت در بورسها در     يتسو.  گردند   يا ممنوع المعامله م   يمه و   يده گرفته مشمول جر   ي معامله گر بورس مقررات را ناد      يچنانچه اعضا . 
دار نقش فروشنده ي داند و در برابر خريطلق من معامله مسئول مي خود را در برابر طرفياپاي شوند اتاق پاين مي انجام و تضمياپاياتاق پا

 ينه معـامالت  يهز.  گردد   ي بر م  ياپايسك طرف مقابل معامالت به اتاق پا      يت ر ي است كه مسئول   ين معن يد و بد  ي نما يفاء م يو بالعكس را ا   
 .  شود ي بازار بورس ميش حجم معامالتي شود كه باعث افزاين و ثابت قرار داده ميي تعيدر بورسها عموماً بنحو

 
  کاال با سهامي قرارداد آتيتفاوتها

 
 :گر دارند يكدير را با ي زي تفاوتهايرند ولي گي كاال و سهام هر دو در بورسها  مورد معامله قرارمي آتيگرچه قراردادها

 نـشان از اجبـار در       ي آتـ  ك قـرارداد  يـ كه دارنده   ي دارد در حال   يك بنگاه اقتصاد  يت در   يتفاوت در مفهوم دارنده برگه سهام نشان از مالك        
 . نده را دارد يك كاال در آيا گرفتن يل دادن يتحو

 
 : شود ي هرگز صفر نمي قرارداد آتيارزش برگه سهام ممكن است صفر شود ول

ك دالر در دسـامبر  يـ  به كمتـر از   ي آن در اثر ورشكستگ    ي دالر 100مت هر سهم    يكاست كه ق  ين مثال شركت انرون امر    يبهتر 
  . سقوط كرد2001

ش اسـت مثـل     يمت هـا رو بـه افـزا       ي نداشته است ، برعكس ق     ي را در پ   ين سقوط ي معامله كاال هرگز چن    ي آمار يطبق دادهها  
 .گر كاالها يمت طال ، نفت ، مس و ديق

 
 : ندارند يمتها هماهنگيا كاهش قيش يمت سهام در افزايمت كاالها با قيق

ـ   ي يت از آن كـاهش مـ      يـ گـر شـركتها در تبع     يثر سـهام د   ل دارند ، اك   يمت سهام به سمت كاهش م     ي كه ق  يهنگام   در  يابـد ول
 .ابد ي كاهش ي كشاورزيمت كاالهايمت فلزات ، قيست كه مثالً در صورت كاهش قينگونه ني اي كاالئيبازارها
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 :سه با سهام آسانتر است يمت كاال در مقاي قيابيرد
مـت  يل ق يـ  تحل يكه برا يد ، در حال   ي نما يت م ياضا ، ارزش پول و تورم تبع       همچون عرضه و تق    ي كاال از عوامل   يمت ها يدر اقتصاد كالن ق   

 باشد ،   يل صنعت مربوطه الزم م    ي شركت ،رقابت شركت در بازار و تحل       يت مال يق در اقتصاد خرد و كالن ، وضع       ياز به مطالعه عم   يسهام ن 
 ي آنهـا زمـان كمتـر      يابينرو رد يز هستند و از ا    يار ناچ يم بس سه با سها  ي شوند در مقا   يا معامله م  ي دن يه بورسها ي كه در كل   ييضمناًٌ كاالها 

 . الزم دارد 
 
 : شوند ي نميا معامالت صوري ي كاال عموماً دستخوش دستكاريمتهاي ق
ا يـ مـت و    ي ق ي به دسـتكار   يليمت كاالها تما  ي باشد لذا ق   ير عوامل اقتصاد كالن م    ي كاال بر خالف سهام تحت تاث      يمت ها ينكه ق يل ا يبدل
 .ست ي آن متصور نيدر معامالت برا يتبان

 
 :ر مترقبه يسك هنگام حوادث غيوجود پوشش ر

سك يـ ن كشورها مورد پوشش ر    ي ب ييايگر جغراف يا حوادث د  ي همچون جنگ و     ي تصادف يسكهايل نوسانات، در مقابل ر    يمت كاالها بدل  يق
 . ابند ي يط فوق كاهش ميمت انواع سهام در شرايكه قي حال دهد ، دريش ميمت كاالها را افزايط مذكور نوعاً قيرا شرايرند زي گيقرار م

 
 : با سهام يت قرارداد آتي تفاوت دوره مالك

 در  ي تـر  ي آن عمومـاً زمـان طـوالن       ي در سهام و نگهدار    يه گذار ين است كه سرما   ي با سهام ا   يت قرارداد آت  ي مالك يگر از تفاوتها  ي د يكي
ـ ي قراردادهايمت هايرا قي كوتاهتر است زيه گذاري زمان سرمايرا در قرارداد آت يد ز  دار ي در قرارداد آت   يه گذار يسه با سرما  يمقا  در ي آت
 نسبتاً بطور ثابـت در دراز مـدت         يك شركت ممكن است با سود     ي در سهام    يه گذار يسرما.  است   يشتري نوسان ب  يسه با سهام دارا   يمقا

مـت و سـال     يش ق يك سال افزا  ي خاص   يت آن كاال  يل ماه يممكن است بدل  ك كاال   ي يكه معامله در قرارداد آت    يادامه داشته باشد در حال    
 . مت داشته باشد يگر كاهش قيد
 

  :ي آتي در قراردادهايوجود اهرم مال
ه گذار  ي كه سرما  ين معن ي است ، بد   ي سهام وجود اهرم مال    يسه با بازار نقد   يه گذار در مقا   ي سرما ي برا يد بزرگ در قرارداد آت    ي از فوا  يكي

ك كاال وارد   ي از كل ارزش     يزيه گذار با پرداخت مبلغ ناچ     ي را تحت كنترل خود در آورد و سرما        يادي ز يه قادر است دارائ   ي سرما يبا اندك 
 .  شود ي ميك قرارداد آتي
 

 ند ؟ي نماي ميه گذاريه گذاران در كاالها سرمايچرا سرما
ستم اقتـصاد كـالن     يـ  از س  ير مجموعه مهمـ   ي كاال ز  يبازارها.  است    آسانتر اري شود بس  ي عموماً از آنچه تصور م     ي آت يمعامله در بورسها  

 . دهد يه گذاران گوناگون ارائه مي را به سرماي سودمندي سرمايه گذاريفرصتهااست و 
 از ه در آنها كامالً مـستقل يرا بازگشت سرما  ي  شناخته شده است ز     يرتبه متمايز داراي   بعنوان   ينده ا ي در كاالها بطور فزا    يه گذار يسرما

 . ها است يگر دارائيانواع د
ان قـرارداد بـدون     ي در پا  ي كه پشتوانه كاال را بهمراه دارند ، صورت گرفته و حت           ي تواند بشكل ابزار   ي در معامالت كاالها م    يه گذار يسرما
 مت ي در قيز دستكارت اي باال ، مصوني ، قدرت نقدشوندگي از اهرم مالي مانند بهره منديگرين عوامل ديهمچن. ل كاال ختم شوديتحو
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 ي مي درمعامالت آتيه گذاري سرمايايره همه از مزايدر مقابل تورم و غ) نگ يهج( سك ي ، و استفاده از ابزار پوشش ريا معامله صوريو 
 .باشد 

 
 ست ؟ي چي آتيبازارها
 . ند ي نماي اوراق مشتقه را معامله مي آتيبورسها

 
 ست ؟ ياوراق مشتقه چ
 .  آورند يه مشخص بدست مي پايك دارائيشوانه ي بوده كه ارزش خود را به پي ماليردادهااوراق مشتقه قرا

 
  :ه عبارتست از ي پايدارائ
 سهام  
 كاال  
  ي خارجيارزها 
 نرخ بهره  
 مستغالت  

 
 : شوند عبارتند از ي كه معامله مين اوراق مشتقه هائيمعروفتر

 سلف  
  يآت 
 ا رياخت 
 معاوضه  

 
 ؟ست ي چيقرارداد آت
 زمـان   يت مشخص برا  يفيك كاال با ك   ي مشخص از    يا فروش مقدار  يد  ين دو طرف قرارداد بمنظور خر     ي است ب  ي توافق نامه ا   يقرارداد آت 

 : ر استي زي تفاوتهاي با سلف داراي گردد و كاركرد قرارداد آتين ميي مشخص كه در زمان انعقاد قرارداد تعيمتينده و با قيمشخص در آ
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  و سلفي بين قرارداد آتيت هاتفاو
 

 يآت سلف موارد اختالف شماره
 نده با پشتوانه معامله در بورسيتعهد در آ نده بدون پشتوانه معامله بورسيتعهد در آ از نظر مفهوم 1
 ن شده استيطبق استاندارد مع ن كرده اندين قرارداد آنرا معيطرف ط قراردادياز نظر شرا 2
 در محل بورس خارج از بورس / يخصوص از نظر مكان معامله 3
 معامله كامالً شفاف است ستيمعموالً معامله شفاف ن ا زنظر شفاف بودن معامله 4
 د و فروش مجدديار جهت خريامكان بس ر ممكن استيا غيف يضع يد و فروش بعدياز نظر امكان خر 5
 ر ممكن استيا غيار كم و يبس ر استيار امكان پذيبس  تعهديسك عدم اجرايوجود ر 6
 قابل قبول است ر قابل قبول استيمعموالً غ  از وجه كاالياز نظر پرداخت درصد 7
 ن و مقررات مشخص استي قوانيدارا  استين كلي قوانيدارا از نظر قانون و مقررات 8
ك قابل يل كاال هري و هم تحويه نقديهم تسو  شوديل ميمعموالً كاال تحو ه قرارداديتسو 9

 استقبول 
 

  شود ؟ي چگونه معامله ميقرارداد آت
ل كـاال و پرداخـت وجـه بـا          ي تعهد تحو  يفاي ا ي گردد ول  ين م ييمت آن در هنگام عقد قرارداد تع      ين است كه ق   ي ا يك قرارداد آت  يجوهره  

ن و يـي ش تعيط قراردادها از پيرد و شراي گي در بورسها مورد داد و ستد قرار ميقرارداد آت. رد ي پذينده انجام م يخ آ ين در تار  يد طرف ييتا
خ يل ، تـار يخ تحويت ، تاري مورد معامله ، كم  يت كاال يفيل ك ي از قب  يمشخصات قرارداد شامل موارد   . ف شده است    يز تعر ياستاندارد آن ن  

 .  باشد يره ميمت و غين قييل كاال ، نحوه تعي قرارداد ، نحوه تحويانقضا
 ي مشخص شده قابل معامالت مجدد مـ ين قراردادها فقط در آن محدوده زمانين شده اند و ايي از قبل تعي آتي قراردادها يمحدوده زمان 
 .  باشد يخ انقضاء مي آن دوره معروف به تاريباشد كه انتها

م  اعال مهرماهست و ششم    يك قرارداد ب  ي يخ انقضا ي باشند مثالً چنانچه تار    ي ارزش م  ين شده باطل و ب    ييان دوره تع  يقراردادها پس از پا   
 .  باشد يخ قابل معامله نميخ اعتبار دارد و بعد از آن تاري است كه قرارداد مذكور تا آن تارين معنيشده باشد بد

بهـشت باشـد موسـوم بـه قـرارداد          ي آنهـا در ارد    يخ انقـضا  ي كه تار  ي شوند ، لذا قرارداد    ي خود شناخته م   يقراردادها معموالً با ماه انقضا    
 .  باشد يبهشت ميارد

 
  کاالي تعيين قيمت بازار آتياپايه ه

 
 : گردد ين ميي و تعير مورد بررسيك كاال در بورس عموماً بشكل زي يمت قرارداد آتين قييتع

د ، عرضه محصوالت    ي مثل تول  يگريعالوه بر آن، عوامل د    .  كنند   يفا م يمت ا ين ق يي را در تع   يعوامل بازار مانند عرضه و تقاضا نقش مهم       
 مـوردنظر ، حمـل و نقـل همـه      يزان موارد مصرف كـاال    ي كار ، م   يرويره ، در دسترس بودن ن     ي در بازار و غ    يهائ ، وجود محصول ن    يجانب

 . كنند يفاء مي ايمت آتين قيي را در تعيموارد فوق نقش مهم
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 : گردد ين ميير تعي سه ماهه بطور فرض براساس فرمول زي آتيمت هايق
بجـز مـوارد مـذكور ،    ... ) مه و ي ، بينه انبارداريشامل نرخ بهره ، هز( ت كاال يانتقال و مالك نه  يهز ) + ينقد ( يمت جار يق = يمت آت يق

 . خواهند بوديمت آتين كننده قييز عامل تعي ني دوره سه ماهه قرارداد آتيت عرضه و تقاضا طي مانند وضعيگري ديوجود فاكتورها
 

 ي آتيشرکت کنندگان در بازارها
 

 : وجود دارد يازار آتسه دسته معامله گر درب
 . سك يپوشش دهندگان ر 
 . معامله گران در دو بازار بطور همزمان  
 . معامله گران / ه گذاران يسرما 

 
 

 سکيپوشش دهندگان ر
ل يـ ن دلينگ بـد ي شوند هجيخوانده م» هجرها « سك است ، بنام  ي پوشش ريآن دسته از فعاالن بازار كه هدف آنها از ورود به بازار آت        

د كننـدگان ،  يـ  ماننـد تول ي تجارياكثر نهادها.  را كاهش دهد يك دارائيمت ير قيي مربوطه در ارتباط با تغ     يسكهاي شود كه ر   يم م انجا
سك يـ  مشتقه بمنظـور پوشـش دادن ر       يند  ، از بازارها    ي نما ي كاال معامله م   يمعامله گران ، عمده فروشان ، خرده فروشان كه در بازارها          

 . ند ينما ي خود استفاده ميكار
 

 تواند معادل يا متضاد     ي  كه م   يدر بازار آت  ) فروش  / خريد   ( يعمل پوشش ريسك عبارتست از اتخاذ يك موقعيت معامالت        
 .   باشد ي در بازار نقدي ويموقعيت معامالت

 ( يت معـامالت  يـ ك موقع يـ مت خود را بـا اتخـاذ        يمت كاالست و شخص هج كننده ق      ي از حركت ق   ي انعكاس يمت در قرارداد آت   يحركت ق 
 . گر را بدنبال خواهد داشت ي ديك بازار ، سود در بازاريد و ضرر در ي نمايت ميدر بورس تثب) فروش / د يخر

 
 :  شود يران به دوشكل انجام مي اينگ در بورس كااليت هجيفعال

 نگ بصورت فروش يهج 
 .  را پوشش دهد ياال در بازار نقدد كي از خري ناشيسكهاي در بورس است تا ريشامل فروش قرارداد آت      

 د ينگ بصورت خريهج 
 .  را پوشش دهد ي از فروش كاال در بازار نقدي ناشيسكهاي در بورس است تا ريد قرارداد آتيشامل خر      
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 .د ي نماير موضوع فوق را روشن تر ميدو مثال ز
 : مثال اول 

لـو  ي هـر ك يمت نقـد يق. د خود دارد ي توليوم بطور دائم برايني تن آلوم100ره نمودن ياز به ذخي نيومينيك سازنده درب و پنجره آلوم    ي
 يوم طـ يـ نيمـت آلوم يد  قي كـاهش شـد  ينـ يش ب يسازنده مذكور پـ   .  باشد   ي تومان  م   2630حدوداً  ) مهرماه  ( وم درحال حاضر    ينيآلوم

 يق معامله آتـ   يت خود از طر   يت موقع ي تثب يوم دارد ، لذا برا    ينيره نمودن آلوم  ياز به ذخ  يد خود ن  ي تول ي برا ينده را دارد ازطرف   ي آ يماهها
 وم بصورت يني تن آلوم100 يومينين سازنده درب و پنجره آلوميا.  كند تا مانع ضرر خود شود يران خود را هج مي ايدر بورس كاال

 تومـان   2636لـو   يذرمـاه در بـورس هرك      آ يمت آت يق)  ك تن است    يوم  ينيهر قرارداد آلوم  (  رساند   ي م  در بورس بفروش   يقرارداد آت 
 . است 

لـو  يوم در اواسط آبان ماه به هر ك   ينيمت آلوم يوست و ق  ي كه وجود داشت ، بوقوع پ      ي كه از عمر قرارداد گذشت ترس و نگران        يپس از مدت  
افت يزهم كاهش خواهد    وم ا ينيمت آلوم يل او ق  يرغم م ي نمود عل  ينيش ب ي پ يومينيسازنده درب و پنجره آلوم    . افت  ي تومان كاهش    2600

 2604لـو   يمـت هـر ك    ي بـه ق   يد آتـ  يك قرارداد خر  ي آذرماه بود به     ي برا يك قرارداد آت  يسك خود را كه بصورت فروش       يلذا او پوشش ر   . 
 : برده است ي چه بهره اينگ در قرارداد آتي شود كه با انجام هجير مالحظه ميدر جدول ز. ل نمود يتومان تبد

 
 ي و آتي دو بازار نقدزيان سازنده در/ سود 

 
 هر كيلو يقيمت نقد شرح 

 آلومينيوم در مهرماه 
 هر ي بازار نقديقيمت نهائ

 وم در آذرماه ينيلو آلوميك
ان حاصل از يز/ سود 

 لوي هر كيمعامالت نقد
ان حاصل از يز/ سود 

 لو ي هر كيمعامالت آت
 -------- تومان ضرر  ) 30(   تومان 2600  تومان 2630  يمعامله نقد
  تومان سود 32 --------  تومان2604  تومان 2636  يمعامله آت
 از فروش يسود خالص ناش

 لو ي هر كيآت
  تومان 2 

 
 

 :نحوه محاسبه 
  :يعني ) ي فروش نقديمت واقعيق ( –) مت مهرماه يق = ( يوم در بازار نقدينيمت آلومي از كاهش قيضرر ناش

  2630 -2600 = 30لو                                              يك                 تومان ضرر هر 
 

  :يد آتيمت خري ق– يه فروش آتيمت اوليق =  يسود حاصله در اثر معامله آت
 2636 - 2604 = 32لو                                             ي              تومان سود هر ك

 
 : بازار يدر بخش نقد) ان يز(   سود -  يدر بازار آت) ان يز( سود = نگ يان حاصل از هجيز/ سود 

  32 – 30 = 2لو                   ينگ هر كيات هجيتومان سود حاصل از عمل
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 :توضيح 
ـ      ي به سازنده درب و پنجره آلومينيوم      ي شود عمل هجينگ چگونه در بازار آت       يمالحظه م   از كـاهش    ي غليـرغم ضـرر ناش
 . نمايد ي كمك ميقيمت نقد

  :يعنيد ي گردي تومان مواجه م960لو يان هر كي او با زينگ در بازار آتيرا بدون عمل هجيز
 32×30=960لو     ينگ هر كيان در صورت عدم هجي     تومان ز

 
 

 : مثال دوم 
مت يدر مهر ماه ق   .  دهد   يان ماه را م    آب ي برا يوم بصورت قرارداد آت   يني تن آلوم  100د  ي سفارش خر  1386وم در مهرماه    ينيك تاجر آلوم  ي

 تومان است لذا    2630لو  ي آبان ماه در بورس هر ك      يوم برا يني فروش آلوم  يمت آت ي تومان است و ق    2620لو  يوم در بازار هرك   يني آلوم ينقد
 ي تومـان بـرا    2630لـو   يمـت هـر ك    يوم بـه ق   يني آلوم ي تن قرارداد آت   100د و   ي آ ينگ برم ي بصورت هج  يك قرارداد آت  يد  ياو درصدد خر  

 . د ي نماي ميداريل آذرماه را در مهرماه خريتحو
مت يوم را به قيني تعهدات خود آلومي اجرايتاجر برا.  رسد ي تومان م2645لو يافته و هر كيش يوم افزاينيمت آلوميدر اواسط آبان ماه ق

 شـده خـود را بـا    يداري خري همزمان با آن قرارداد آت دهد ويل ميدار تحوي نموده و به خر  يداري خر ي تومان از بازار نقد    2645لو  يهر ك 
 : ر نشان داده شده است يجه معامالت او در جدول زيد و نتي نماين ميگزي تومان جا2653لو يمت هر كي به قيك قرارداد فروش آتي
 

 ي و آتيزيان تاجر در دو بازار نقد/ سود 
 

لو ي هر كيمت نقديق شرح
 وم در مهرماهينيآلوم

 ي بازار نقديمت نهائيق
 لو در آذرماهيهر ك

ان حاصل از يز/ سود 
 لوي هر كيمعامالت نقد

ان حاصل از يز/ سود 
 لوي هر كيمعامالت آت

 ---------- تومان ضرر ) 25(   تومان2645  تومان2620 يمعامله نقد
 

  تومان سود23 ----------  تومان2653  تومان2630 يمعامله آت
  تومان ) 2(   يآتد ي از خريان خالص ناشيز

 
 : نحوه محاسبه 

  :ي از معامله در بازار نقديضرر ناش
 2645 - 2620= 25لو                            يتومان ضرر هر ك

 
  :يسود حاصل از انجام معامله آت

  2653 – 2630=23لو                              ي              تومان سود هر ك
 

شتر يـ ان ب يـ توانسته از ز  ) نگ  يهج(  در بورس    ي با انجام معامله آت    ين ببرد ول  يان خود را از ب    ي چه تاجر نتوانسته تمام ز     در مثال فوق اگر   
 . د ي نمايريخود جلوگ
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 يتراژر و نقش آن در بازار آتيمفهوم آرب
 

ت او  يـ  بـرد و فعال    ي هـستند سـود مـ      ي متفـاوت  ي نرخهـا  يا چند بازار كاال كه دارا     ي است كه با انجام معامله در دو         يتراژر معامله گر  يآرب
ك بـازار   يـ  خود را در     يتراژر قرارداد معامالت  ي است لذا شخص آرب    همزمانرا معامله او در آن بازارها بطور        ي در برندارد ز   يسكيچگونه ر يه

  كاال يمت آتينگونه باشد كه قيد اي كاال ، بايك بازار آتي در يه گذاريسرما.  شود يگر مي ديت و همزمان وارد بازارهايسود آور تثب
 ينـصورت فرصـتها   ير ا يـ  باشـد ، در غ     ينـده مـ   يل كـاال در آ    يـ خ تحو ي تار ي كاال برا  ي اضاف ينه ها ي كاال بعالوه هز   يمت نقد ي با ق  يمساو
 .  شود ي گران تمام ميتراژريآرب
 

 :مثال 
  يمت نقدي و قيمت بازار آتيتراژر با تفاوت قيعمل آرب

ن بازار وجـود نـدارد ،       ي در ا  يسكيچگونه ر يابد ه ي ي كه در م   يهنگام. د  ي نما يت م يتراژر در بازار كاال فعال    يك آرب يمعامله گر الف بعنوان     
 :ر وجود دارد ي در معامله مفتول مس به شكل زيتراژريك فرصت آربي شود يدر مرداد ماه متوجه م.  پردازد ي ميبه انجام معامله آت

 
البته چون پول ( د ي نماي ميداري تومان خر7000لو يمت هر كي از بازار به قيبصورت نقدلو مفتول مس ي ك000/10 الف يآقا 

 ) . كند يدر سال قرض م% 5 تومان را با سود 000/10×7000 = 000/000/70  يعنيندارد كل مبلغ فوق 
 

 
          000/000/70  ×5×     2  =  000/000/7 = 333/853                                            يافتيتومان سود دو ماهه وام در

                                                                                                               12         12    100 
 

 تومان در بـورس بفـروش       7070 لويمت هر ك  يل در آبان ماه به ق     ي تحو ي برا يلو مفتول مس بصورت آت    ي ك 000/10او همزمان    
 . رساند يم

 
 . د ي نماي مي ماه نگهدار2 شده خود را يدارياو مفتول مس خر 

 
ده يـ  مفتول مس خود را كه در مرداد ماه خر         يعني دهد ،    ي است ، تعهد خود را انجام م       يد قرارداد آت  ياو در آبان ماه كه سررس      

 .  دهد يل بورس ميبود ، تحو
 

 خود يافتيم به پرداخت اصل وام دري به بورس ، تصميل قرارداد آتي تومان بابت فروش و تحو000/700/70 يافتياو از مبلغ در 
 . رد ي گي تومان م333/853/70 تومان جمعاً به مبلغ 333/853 يعني تومان بعالوه سود آن 000/000/70 يعني

 
 . ابد ي يدست م تومان 116667تراژر معادل يك سود حاصل از آربياو با معامله فوق به  

  70700000 – 70853333= 116667سود                                                                                                   
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  هستند ؟يران چه كساني ايه گذاران در بورس كااليسرما
ا تـاجر هـم   ين افراد بصورت معامله گر    يران هستند ، ا   يسك پذ يعروف به ر   پردازند م  ي كه در بورس به معامله م      يه گذارن ين سرما يمهمتر

ز شـامل آنهـا     يـ  مواقع ضرر ن   يبرخ.  برند   ي شده و سود م    ينده وارد معامله آت   يمتها در آ  ي خود از ق   ينيش ب يآنان با پ  .  شوند   يشناخته م 
 يد قرارداد آتيابد دست به خري ي مافزايش كاال يمتهايقنده يد در آي نماينيش بير در بورس اگر پيسك پذيك رين يبنابرا. خواهد شد 

 .د ي نماي اقدام مي دارند هم اكنون نسبت به فروش قرارداد آتكاهشمتها رو به يد قي نماينيش بي زند و اگر پيم
 در يدرت به معامله آت مبا يا شركت ي ي است كه بصورت فرد    يه گذاران ي سرما ين واژه برا  يدر بورس بهتر  تاجر يا معامله گر     ن لغت   يبنابرا

 .  ندي نمايبورس م
 

 يات معامالت آتيفرض
ك از مراحل شامل ثبت سفارش و ي در هر يعني شود ي انجام ميق كارگزاري و از طري بر مشتري مبتنيند معامالت آتيفرا 

 . انتخاب شودي توسط كارگزاريني معيد مشتريانجام معامله با
ان و ي قرار داده و اطالعات مشتريار وي رافقط در اختيك كارگزاريان يالت مشتر و معاميستم اطالعات مربوط به مشتريس 

 . دهديش نميگر را نمايان كارگزار ديمعامالت مشتر

 . شودين معامله پرداخت ميوجه كاال در روز قرارداد توسط طرف% 7ه معادل يسپرده اول 

 .ه در نظر گرفته شده استيزان سپرده اوليل مي جهت تكم(Maintenance margin) يسپرده پوشش 

ه يمت تسوين قيي روز پس از تعي بصورت روزانه در انتها(Mark to market) ي حساب مشتريبه روز رسان 
(Settlement)ي، ضمن اعمال موارد الزم در صورتحساب، به مشتريان مشتري با محاسبه سود و زيعني شود ي انجام م 

 . شودياطالع داده م

 .ر استي امكان پذيه نقديل و تسويدو شكل تحوخاتمه قراردادها به  
 

 : ينقد هيتسو
 . شودي انجام مي كردن قرارداد توسط مشتريان تا روز خنثي با محاسبه سود و ز

 

 :ل کاال يتحو 
 يصل شود كه بورس مسئول و محور ايل مي قرارداد منجر به تحويعي نمودن قرارداد، بطور طبي قرارداد در صورت عدم خنثي در انتها

ل ، تعهد اجرا ياز به تحوياز در انبار را بر عهده دارد تا در صورت ني كاال در حد نيت نگهداريريمد.  شوديجهت قرارداد در نظر گرفته م
 (Novation).شود

 . كنديكپارچه عمل مي و بانك بصورت ياپاي تاالر و اتاق پايستم در بخشهايس 

 .ردي پذيبراساس تعداد قرارداد مجاز صورت م ي و كارگزاري مشتريكنترل انجام معامله برا 
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 .ها استيان برعهده كارگزاريل سپرده و حل مشكالت مربوط به مشتري تكميريگيپ 

 . بورس افتتاح كندي شده از سوي نزد بانك معرفيك حساب بانكيد ي بايمشتر 

 . شوديه محاسبه ميمت تسوين قيي روز پس از تعي در انتهايان مشتريسود و ز 

 .  گردديستم محاسبه و ثبت مي روز به صورت خودكار توسط سيه پس از اتمام معامالت در انتهايتسومت يق 

 ي وي امكان معامله در طول روز برايستم مشخص شده و براساس اعتبار مشتريان قبل از شروع تاالر در سيسپرده مشتر 
 تواند با نظارت بر تاالر هر زمان ي مياپايس و پاالبته بور.  شودي چك مي شود و فقط سقف تعداد معامالت مشتريفراهم م

 . سلب كندياز بود امكان معامله را از مشتريكه ن

ستم ثبت ي در سين و ضمن اطالع رسانييف قرارداد آن كاال تعي دارد كه بهنگام تعريهر كاال زمان و دوره مجاز معامله مشخص 
 .ك كنترل شودي شود تا بطور اتوماتيم

 .ر استيك كاال و قرارداد امكان پذي يت تاالر معامالت متعدد رويدر طول دوره فعال 

افت از آن در يز شده و دريه سپرده ها و پرداختها به آن واري شود تا كلي در بانك افتتاح ميژه معامالت آتي ويك حساب بانكي 
 .ردي پذيصورت م) يكد مشتر + يركدكارگزا (ييك پرداختها با استفاده از كد شناساي است تفكياپايار بورس و اتاق پاياخت

مت و سپس براساس ي سفارش ها ابتدا براساس قيعني شود يمت و زمان انجام ميب براساس قي سفارشات بترتيمرتب ساز 
ن ي فروش از پائيمت و سفارشهاين قين تريدار به پائي خريشنهاديمت پين قيد از باالتري خريسفارشها.  شونديزمان مرتب م

 )متين قي فروشنده به باالتريهادشنيمت پين قيتر

 . شوديد و فروش انجام ميمت ها براساس فهرست مرتب شده سفارشات خريانطباق ق 

افته تا ي اختصاص ي مشتريكتاي يي كدشناساياپايد اتاق پاي انجام شده و پس از تأئياپاي توسط اتاق پاي مشترينجست يهو 
 .دا كندي را پيستم معامالت آتيت در سيامكان فعال

د و فروش بصورت بالدرنگ و ي خري سفارشها، انطباق سفارشهاي مرتب سازيعني كند يستم بصورت بالدرنگ عمل ميس 
 . شوديك انجام مياتومات

 . شوديه و ارائه مي تهيستم انجام شده و صورتحساب مشتريك توسط سي دوره قرارداد بصورت اتوماتي در انتهايه نقديتسو 

مت توافق شده معامله يد و مبلغ كاال براساس قوه شي تسويافت و پرداختها با مشتريه دريكل ديباك كاال ابتدا يل يجهت تحو 
 .محاسبه خواهد شد
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 ي مربوط به معامالت آتيوهايسنار
 :ر استي زي شامل بخش هاي معامالت آتيندهايفرا

 يثبت نام مشتر 

 ي آتيف قراردادهايتعر 

 يد و فروش مشتريثبت سفارشات خر 

 انيه توسط مشتري اولي گذارسپرده 

 يكيانطباق و انجام معامله در تاالر معامالت الكترون 

 هيمت تسوين قييتع 

 انجام محاسبات روزانه 

 ه گزارشات روزانهيته 

 ز به حسابيوار 

 باافت از حسيدر 

 يه نقديتسو 

 ل كااليتحو 

 . شوديح مي فوق تشريك از بخش هاي هر يوهايدر ادامه سنار

 يثبت نام مشتر
 ي و اعتبارسنجيي شود به منظور شناسايو بورس انجام م ي مجاز به انجام معامله آتيق كارگزاري كه از طري نام مشترثبت 

 : شودير انجام مي مراحل زي طي جهت حضور در بورس و انجام معامله آتيمشتر
 .دي نمايت نام مدرخواست ثب را در بورس دارد ، ي كه حق معامله آتي مجازك كارگزاريبا مراجعه به  يمشتر 

 . گردديافت مي درياز توسط كارگزاريمورد ن) يتيهو(ييمدارك شناسا 

 .  و بورس قرار داردين مشتريك كارگزار بعنوان واسطه معامله بي 

 . باشدي ميه گذار در جهت كمك به انجام معامله وي سرمايي و راهنمايند انجام معامله آتيفه كارگزار شناخت كامل از فرايوظ 

 .  باشدي نميا قاضيك دكتر يك كارگزار كمتر از انتخاب يب انتخا 

، ييداشته باشد، كارگزار براساس كد شناسا يي در بورس ثبت نام كرده و كد شناسايگري ديق كارگزاري قبال از طرياگر مشتر 
 . كنديستم ثبت ميان خود در سي از مشتريكيافته و به عنوان ي يستم نرم افزاري را در سيمشتر
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 وارد يستم نرم افزاري در سيافتي را براساس مدارك دري مشتريتي نداشته باشد، كارگزار اطالعات هويي كد شناسايگر مشترا 
 اطالعات را در ياپاي توسط اتاق پايد مشتريي از مدارك جهت تايل مدارك ضمن ارسال نسخه اي كند و پس از تكميم

 : كندي ميي را نهاير ثبت نام مشتريحل ز مراي طياپاياتاق پا.  دهديار اتاق قرار مياخت

  .دي نمايد ميي تايستم نرم افزاري را در سيدر صورت تطابق اطالعات با مدارك، مشتر 

  .دي افتتاح نمايك حساب بانكي شود تا ي مي جهت افتتاح حساب به بانك مورد نظر بورس معرفيمشتر 

 . دهدي اختصاص ميستم به وي در بورس و سير مشتييكتا جهت شناساي ييك كد شناساي يستم نرم افزاريس 

 شود ي برگشت داده مي به كارگزاري، مدارك مشترياپايد اتاق پاييل مدارك و عدم تايدر صورت عدم تطابق اطالعات و تكم 
 . شوديل اطالعات و مدارك، مراحل ثبت نام مجددا طيتا پس از اصالح و تكم

 ي فرم قرارداد آتي منوط به امضاي به معامله آتي ورود مشتر،ي مشترييصاص كد شناساز مراحل ثبت نام و اختيت آمي موفقيپس از ط
ستم اقدام به ثبت يتواند در سي مي كارگزار.ن معامله در آن مشخص شده استيتعهدات طرف و كارگزار است كه حقوق و يتوسط مشتر

 .دي نماي مشتريت هاي فعاليريگيسفارش و معامله و پ
 

 ي آتيف قراردادهايتعر
 :شود يف ميستم تعرير در سي مراحل زيط ف شده و سپسيتعر يآتته ي توسط كمي آتيدهاقراردا

 . كنديب ميف، تصوي را تعري آتيصالح قراردادهاي مراجع ذي با هماهنگيآتته يكم 

 .رديگ ي قرار ميستم نرم افزاريار راهبر سي در اختيستم نرم افزاريد جهت ثبت در سي جديقرارداد آت 

 . كندي وارد ميستم نرم افزاريستم اطالعات قرارداد را در سير سراهب 

 

 يد و فروش مشتريثبت سفارش خر
 ي توسط كارگزاريفروش مشتر/ديستم امكان ثبت سفارش خريدر س ي آتيف قراردادهاي و تعريپس از ثبت نام مشتر

 : شودير انجام مي مراحل زي شود كه طيفراهم م
 قابل معامله در بورس و مورد عالقه خود را ي آتيقراردادها) گري ديا رسانه هاي و يالع رسانت اطيسا(ق بورسي از طريمشتر 

 .دي نماي مييشناسا

 . دهديار كارگزار قرار ميدر اخت) يا مراجعه حضوري يتلفن(يقي درخواست خود را به طريفروش مشتر/ديطبق فرم سفارش خر 

 تواند بالفاصله پس از ورود در ين سفارش ميا.  كندي ثبت مينرم افزارستم يه در سي اوليكارگزار سفارش را پس از بررس 
 . ثبت كننده فعال شوديا در زمان مورد نظر توسط كارگزاريستم فعال شود ويس

 . باشديز ميش و حذف نيراي ثبت شده توسط كارگزار قابل ويسفارش ها 
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 انيه توسط مشتري اوليسپرده گذار
 درصد مبلغ 7معادل (هيد سپرده اوليدار وفروشنده  باي خريوب قبل از شروع زمان معامالت درتاالر مشترن نامه و مقررات مصيمطابق آئ
 .ديز نمايحساب بورس وار  بهيق كارگزاريخود را از طر) قرارداد

 .د رساني ميه الزم را محاسبه و به اطالع مشتريزان سپرده اولي مي مشتريفروش درخواست/ديكارگزار براساس سفارش خر 

 .دي نمايز مي نزد بورس واري معامالت آتي به حساب اختصاصيق كارگزاريه را از طري مبلغ سپرده اوليمشتر 

 . شودي به كارگزار ارائه مي توسط مشتريزيش واريف 

 ت تاالر را داشتهي امكان معامله در زمان فعالي كند تا مشتريستم ثبت مي خود را در سيه مشتريكارگزار مقدار سپرده اول 
 .ت داده شودي اجازه فعاليستم به مشتريشود تا در س ي ميت تاالر معامالت بررسي فعالي در ابتدايه مشتريسپرده اول. باشد

 

 يکيانطباق و انجام معامله در تاالر معامالت الکترون
ر ي مراحل زيفروش ط/دي است كه پس از ثبت سفارش خريكي، تاالر معامالت الكتروني معامالت آتيستم نرم افزارين بخش سيمهمتر

 : شوديانجام م (Real time)بصورت بالدرنگ
 و سفارشات فروش به يب نزوليد به ترتيسفارشات خر.( شوندي ميمت و زمان مرتب سازيب براساس قيسفارشات فعال بترت 

 .شود ي ميز بصورت بالدرنگ بازسازيت تاالر نين فعاليد در حيب با درج سفارشات جدين ترتيا) يب صعوديترت

بصورت ( از سفارشيا بخشيو ) كجايبصورت (د و فروش، معامله انجام شده و كل سفارشيدر صورت انطباق سفارش خر 
 . شودياز بازار حذف م) ك شدهيتفك

 . شوديش داده ميستم نمايدر س) داريا خريبه عنوان فروشنده و (ك كارگزاريان يمعامالت انجام شده توسط مشتر 

 . باشديش و حذف ميراي قابل ويش توسط كارگزارد و فروي خريسفارش ها 
 

 هيمت تسوين قييتع
 .ستم ثبت شود تا امكان انجام محاسبات روزانه معامالت فراهم شودين و در سيير تعي مراحل زيد طي روز بايه در انتهايمت تسويق

ته ي مشخص توسط كميتميز الگور روز و استفاده اي منطبق شده در طيقراردادهاپس از اتمام زمان معامالت با توجه به  
 . شوديه مشخص ميمت تسويمسئول، ق

 .ردي گيستم قرار ميار راهبر سي در اختياپايه توسط اتاق پايمت تسويق 

 . شوديستم در نرم افزار وارد ميه توسط راهبر سيمت تسويق 

 فراهم ياپايد اتاق پاييت مورد تا شود تا امكان انجام محاسباي چك مياپايستم توسط اتاق پايه وارد شده در سيمت تسويق 
 .شود
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 انجام محاسبات روزانه
ر ير امكان پذيستم انجام محاسبات روزانه بصورت زيه در سيمت تسوين و ثبت قيي و تعيكيت تاالر معامالت الكترونياتمام فعالپس از 
 :است

 .د شويه محاسبه ميمت تسويان براساس قي فعال مشتري قراردادهايان تماميسود و ز 

 . شودي قبل محاسبه مي بازمانده از روزهايان قراردادهايسود و ز 

 . شودي روز محاسبه ميان معامالت منطبق شده طيسود و ز 

 . شودي كسر مين شده از حساب مشتريي روز طبق مبلغ تعيكارمزد بورس براساس تعداد معامالت منطبق شده در ط 

 . شودي آنها مشخص ميا كسر موجودي يان، مازاد موجوديه با مشتران وكارمزد بورس در رابطيپس از محاسبه سود و ز 

 

 ه گزارشاتيته
 : باشديه مير قابل تهي زيپس از انجام محاسبات روزانه، گزارش ها

  روزيمعامالت انجام شده ط 

 يان هر كارگزاريعملكرد روزانه مشتر 

 ليصورتحساب تحو 

 صورتحساب كارگزاران 

 انيشتراز حساب م/ ز و برداشت به يوار 

 

 يز به حساب معامالت آتيوار
 :دينمايز مي وارير به حساب معامالت آتي وجوه را بصورت زيل موجوديا تكميز سپرده و ي جهت واريمشتر

 . كندي را از كارگزار استعالم ميا كسر موجوديه و يمقدار سپرده اول 

 در بورس يش، به حساب معامالت آتيعامله در ف مورد مي وكد كاالي خود، كد كارگزاريي را با ثبت كد شناسايزيوجه وار 
 .دي نمايز ميوار

 .دهدي قرار ميار كارگزاري را در اختيزيش واريف 

 . كندي وارد ميستم نرم افزاري را در سيزيش واريكارگزار ف 

 . كندي ارسال مياپايگر از آن را به اتاق پاي ديش را نزد خود نگاه داشته و نسخه ايك نسخه از في يكارگزار 
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 افت از حسابيدر
 : شودير انجام مي باشد كه بصورت زي مياپايار اتاق پاي در اختيافت از حساب معامالت آتيدرامكان 

 .دي نماي اعالم مياپاي به اتاق پايك فرم رسمي يافت از حساب را مشخص نموده و طيكارگزار مقدار قابل در 

افت از حساب را صادر نموده و ي، چك دريستم نرم افزاريق سيز طر مبلغ مشخص شده ايافت فرم و بررسي با درياپاياتاق پا 
 .ل دهدي تحوي دهد تا به مشتري قرار ميار كارگزاريدر اخت

 .ديافت نماي تواند مبلغ چك را دري با مراجعه به بانك ميمشتر 
 

 يه نقديتسو
 :ر استير امكان پذيت زان مدت قرارداد بصوريا با پاي نمودن قرارداد ي با خنثي معامالت آتيه نقديتسو

 . شودي فراهم ميه نقدي كردن قرارداد امكان تسويان تا روز خنثيبا محاسبه سود و ز 

 محاسبه ي توسط كارگزارياز مشتر/ افت به يا دري كردن قرارداد، كل مبلغ قابل پرداخت و يان تا روز خنثيبا محاسبه سود وز 
 . شوديم

 .شود ين كار انجام ميزبه حساب، اي مراحل واريد طيز نماي را واريد مبلغي باي كه مشتريدر صورت 

 . شودين كار انجام ميافت از حساب اي مراحل دريد طي رابرداشت نمايد مبلغي باي كه مشتريدر صورت 
 

 ل کااليتحو
 :ردي پذير صورت مي مراحل زيل كاالشود كه طي تواند منجر به تحوي ميمعامالت آت
 كه قرارداد باز ياني مشتري تماميل براي قرارداد، گزارش تحويك هفته قبل از انقضايل يتحو منجر به يدر مورد قراردادها 

 .ردي گيار كارگزار قرار ميه شده و در اختيدارند ته

 يل كاال به انبار تحت نظارت بورس را اعالم مي تحوي آمادگيل به بورس، بصورت كتبي فروشنده در هفته سوم ماه تحويمشتر 
 .دارد

د انبار آنرا معادل با تعداد قرارداد باز در يل دهد و رسي خود را به انبار تحويد كاالي فروشنده بايل، مشتريرش تحوطبق گزا 
 .افت كندي درياپاي از اتاق پاي چكي خود را طيل دهد و مبلغ قراردادهاي تحوياپاين روز به اتاق پايآخر

ز به حساب، ي مطابق روش واريود را به حساب معامالت آت خيد مبلغ قراردادهايدار باي خريل مشتريطبق گزارش تحو 
 .ديپرداخت نما

كند تا با آن  يافت مي درياپايه قرارداد و حواله انبار از اتاق پاي بر تسوي مبنيديز به حساب، رسيدار پس از واري خريمشتر 
 .رديل بگي خود را از انبار تحويكاال

 . كنديافت مي خود را دريواله انبار، كاالدار با مراجعه به انبار و ارائه حي خريمشتر 



 
 (Futures) آموزش گام به گام 

 

22

 

 اژه نامه معامالت آتیو  
 

A   
Appreciation افزايش در قيمت

استراتژي خريد و فروش همزمان قرارداد آتي كاالهاي مشابه يا ساير ابزارهاي مالي در بازارهاي مختلف به 
 Arbitrage خريد و فروش كاال يا غير كاال بطور همزمان/منظور سودآوري

 Arbitration حكميت بين دو طرف دعوا/ حكميت، داوري 
 Ask ) استOfferمعادل آن (قيمت ارائه شده توسط فروشنده / قيمت پيشنهادي فروشنده 

Market Order(  At-The- Marketمعادل (سفارش به قيمت بازار 
Open Outcry ( Auctionمعادل (حراج حضوري، مزايده

B 

متهاي آتي در ماه هاي تحويل بعد، معامله گران در اين وضعيت بمنظور جلوگيري از زيان كاهش تدريجي قي
 Backwardation .وضعيت بازار در صورتيكه قيمتهاي آتي از قيمتهاي نقدي پايين تر باشد./ بيشتر اقدام به فروش مي نمايند

Basis قيمت اصلي، تفاوت قيمت نقدي و آتي كاالها در قراردادهاي آتي

Bear Market )بعلت سقوط قيمتها(وضعيت فروش كاال در بازار / بازار روبه كاهش قيمت 

Bid پيشنهاد خريد مقدار معيني از يك كاال در قيمت مشخص/ مظنه قيمت خريد

Break سقوط شديد قيمت ها

Broker . معامله گر يا شخصي كه عمالً سفارشات تاالر معامالتي بورس را اجراء مي كند-كارگزار

كارمزد دريافتي توسط كارگزار از بابت اجراي سفارش يا انجام معامله، مبلغي از معامله يا درصدي از ارزش كل 
Brokerage معامله

Bucketing استفاده غير مجاز و غير قانوني از وديعه سپرده مشتري

Bulge رشد سريع قيمت ها

Bull market )بعلت رشد بعدي قيمتها (وضعيت خريد كاال در بازار/ بازار روبه رشد 

 Buy Stop سفارش خريد به قيمت باالتر از بازار
Order
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C 

هزينه هاي سرمايه گذاري بابت / خريد و فروش همزمان يك فلز به يك اندازه با تاريخ تحويل متفاوت
 Carry خريد يك قرارداد آتي

داد آتي، اين مبلغ شامل هزينه هاي انبارداري، بيمه تفاوت مبلغ بين ماههاي نزديك و دور در يك قرار
 Carrying charge و بهره مي باشد

 Cash Price قيمت نقدي
 Cash Settlement تسويه نقدي 

 Ceiling سقف قيمت در بازار
فرايندي كه اتاق پاياپاي ثبت و ضبط كليه معامالت را بعهده گرفته و محاسبه سپرده ها را بر آن 

 Clear .ي اعضاء روزآمد مي كنداساس برا

بخش اصلي تسويه معامالت در بورس كه در برابر خريدار نقش فروشنده را و در برابر / اتاق پاياپاي 
 Clearing House . فروشنده نقش خريدار را ايفاء مي كند

 Clearing price قيمت تسويه
 Close(Out) قبلي انجام معامله معكوس بمنظور تسويه قراردادهاي خريد و فروش 

 Closing Price .قيمت تعيين شده در بورس جهت محاسبه ميزان اخذ سپرده براي معامالت بعدي/ قيمت پاياني 
 Commingling )اختالط حسابهاي مشتري با حساب هاي كاالي شركت(كارغير قانوني

 Congestion حركت يك قيمت كاال كه نشان از عدم رونق معامالت در بازار است
افزايش تدريجي قيمت ها در ماه تحويل بعد، معامله گران در اين وضعيت به علت رشد بعدي قيمتها 

شرايط بازار در حالتي كه قيمتهاي تحويل ماه بعد به تدريج باالتر از ./ اقدام به خريد مي نمايند
 )Backwardحالت عكس (است ) اين ماه(قيمتهاي تحويل فعلي 

Contango 

 هم مي Delivery Monthه قرارداد آتي به تحويل كاال منجر مي شود كه به آن ماه مشخصي ك
 Contract Month .گويند

 Contract مشخصات قرارداد كاال
Specification 

هنگامي كه معامله گري قيمت و عرضه كااليي را منحصراً در دست داشته باشد و اين / انحصار موقتي 
 Corner  قيمت شودتواند منجر به دستكاري رويه مي

 Coupon نرخ بهره اوراق قرضه
 Cover در بازار آتي كه با خريد يك قرارداد موقعيت فروش بسته مي شود) معامله معكوس(تسويه جبراني

معامله بين كارگزار و مشتري كه در بازار بورس بصورت عام اعالم نمي شود ولي براي ثبت و انجام 
تسويه و تطبيق غير رقابتي سفارش خريد يك مشتري در برابر / . مچينگ به بورس اعالم مي شود

 .سفارش فروش مشتري ديگر
Cross Trade 

حق العمل كاري كه مواد اوليه خام را بر اساس سفارش مشتري به محصول نيمه ساخته تبديل مي 
 Custom Smelter .كند

$ CAD = Copper In قيمت مس به دالر 
Clerk ورسمنشي تاالر معامالت در ب

هنگامي كه قرارداد هاي آتي به زمان تحويل خود نزديك مي شوند قيمت اين / همگرايي قيمت 
Convergence .قرارداد ها با قيمت نقدي آن كاالها به هم نزديك مي شوند
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D 

 Day Trader .دمعامله گري كه در قرارداد آتي به مدت يكروز وارد معامله شده و از بازار در همان روز خارج مي شو
حداكثر يا حداقل قيمت مجاز معامالتي در مقايسه با قيمت تسويه روز قبل در بورس، محدوده قيمـت                  

 Daily Price Limit .معامالت معموالً در مرحله تحويل برداشته مي شود

 Default نكول/ عدم باز پرداخت بدهي
منظور تحويـل گـرفتن كـال در تـاريخ تعيـين            اطالعيه اي از سوي فروشنده به خريدار قرارداد آتي به           

Delivery notice شده، ارسال مي شود

 Delivery Point محل تعيين شده توسط بورس جهت تحويل كاالي مورد نظر در قرارداد آتي/ مكان تحويل 
س كه در داخل و يا خارج از بـور        ...)آتي، اختيار، معاوضه و     (اصطالح عامي كه براي قراردادهاي مشتقه       

 Derivatives .استفاده مي شود و قيمتهاي قرارداد نيز از ارزش كاالي مورد مبادله مشتق مي شود

صورت حساب مشتري شامل كليه خريدها و فروشهاي انجام شده به همراه هزينه هاي بورس و طلـب                  
 Difference Account .يا بدهي كارگزار

ن ريـسك، واريـز سـپرده هـاي معاملـه، كـارمزد،             بيانيه ريسك، فرمي كه حاوي مطالب مربوط به ميزا        
 .بوده كه بايد به امضاي مشتري رسانده شود... عملكرد و 

Disclosure 
Statement 

حسابي كه مشتري به كارگزار يا به فرد معامله گري كه به نمايندگي از او مجـاز بـه خريـد يـا فـروش                         
 (Managed account)كاالهاست داده مي شود

Discretionary 
account

 
E 

Ease off كاهش اندك قيمت در قرارداد آتي
 Efficient Market .بازاري كه در آن اطالعات فوراً در دسترس مشتريان قرار مي گيرد

End User مصرف كننده نهايي
Erratic market يابند بازاري كه قيمت ها در آن بسرعت افزايش يا كاهش مي

Evening up تسويه نقدي يا ادامه معامله آتي با اتخاذ موقعيت جديدبستن موقعيت معامالتي بصورت 
Exercise نفع بردن از حق خريد يا فروش قرارداد آتي با قيمت مورد توافق قبلي

 
F 

 Fabricator .شركتي كه به عنوان واسطه مياني به توليد كاالي نيمه ساخته مي پردازد
 Fair Value .    مله آنرا مالك قرار مي دهند قيمتي است كه طرفين معا-قيمت عادالنه

Fill Or Kill (FOK) .سفارشي كه به محض ارائه آن توسط متقاضي از طريق كارگزار بايستي اجرا يا باطل گردد
First Notice Day .اولين روز اعالم تحويل كاال توسط فروشنده به اتاق پاياپاي و اعالم آن توسط اتاق پاياپاي به خريدار

 Floor پايين ترين قيمت مورد انتظار در بازار/ قيمت كف بازار 
 Fundamental .مطالعه عواملي كه بر عرضه و تقاضاي كاالي مورد معامله تأثير گذار است

Analysis 
توافق نامه خريد يا فروش مقدار معيني از كاالي استاندارد قابل معامله در بورس براي تحويل در آينده كه به 

 .ت امروز مورد توافق قرار مي گيردقيم
Futures Contract 
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G 

Gain سود

Give Up .قرارداد انتقالي از يك كارگزار به كارگزار ديگر به منظور كاهش هزينه هاي معامالت آتي بنفع مشتري

از سفارش خريد يا فروش به قيمت معيني براي انجام معامله در هر ساعت / سفارش تا اطالع ثانوي 
 .معامالت بورس، چنانچه معامله انجام نشود سفارش باطل مي گردد

Good Till Cancelled 
(GTC) 

Gross position تعداد كل قراردادهاي باز خريد و فروش آتي كه هنوز ماه قرارداد آنها باقي مانده اند

 Grower معامله گر در بورس         
 

H 
 Haircut  معامالت آتي توسط بورس با قيمت پايين تر از ارزش اسميارزش گذاري وثيقه هاي/ تعديل كردن 

روشي در معامله آتي بمنظور مصون ماندن از ريسك ناشي از تغيير قيمت يا جلوگيري از ضرر و زيـان                    
 Hedge .در معامله

 Hedger .فردي كه عمل هجينگ يا پوشش ريسك را انجام مي دهد
 
I 

هنگام شروع معامله آتي بعنوان ضمانت معامله توسط خريدار و فروشنده به  مبلغي است كه _سپرده اوليه
 .حساب كارگزار بورس واريز مي شود

Initial Margin / 
Deposit 

اغلب سود فوق بيشتر از سود حاصله از .سود حاصله از خريد كاال در بازاري كه قيمتها رو به رشد است
 Interest Yield .معامالت پولي است

 Inverted market ي كه كااليي را به قيمت باالتر براي ماه آينده نزديكتر در مقايسه با آينده دورتر مي فروشندبازار
(Backwardation)

 
J 
  

 
K 

 كه LMEانجام معامله به صورت حراج حضوري و خارج از زمان تعيين شده معامالت رسمي در 
 Kerb .ندين نوع كاال بطور همزمان معامله مي شودچ
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L 

كه فروش كاال و تحويل آن فوري است و خريد . به نوعي از خريد و فروش همزمان گفته مي شود
 Lending .قرض دادن كاال به طرف مقابل براي يك دوره معين./ همان كاال براي تحويل در تاريخ ديرتر مي باشد

ر اختيار گرفتن مقادير زيادي از آن به منظور د)  بعنوان ارزش كاال(واريز مبلغ كمي در معامالت آتي   
 Leverage اهرم مالي./ ارزش

 Lifting A Leg در بازار به منظور جلوگيري از ريسك نوسان قيمت) فروش/خريد(خاتمه يك موقعيت  معامله گر
 Limit Order . سفارشي كه مشتري حدود قيمت و يا زمان انجام معامله را معين مي نمايد

بيشترين افزايش يا كاهش قيمت نسبت به قيمت پاياني قبلي، / ن قيمت در بورس محدوده مجاز نوسا
 .  بدليل سوء استفاده احتمالي معامله گران در بورس چنين محدوديتهايي اعمال مي شود

Limit Up/Down         
  

Legal Entity نهاد قانوني
Liquid market دي در آن فعاليت دارندبازاري كه خريداران و فروشندگان زيا/ بازار فعال معامالتي

Local عضو معامله گر بورس كه به حساب شخصي خود معامله مي كند
Long .كسي كه قراردادهاي آتي را خريده و هنوز آنرا تسويه ننموده و يا كاالي نقدي را در دست دارد

Lot مقدار مشخصي از يك كاالي استاندارد قابل معامله در بورس
 

M 
 Maintenance .اقل وديعه ثابت كه مشتري معامله آتي الزم است در حساب خود داشته باشدحد

Margin 
 .مشتري نزد كارگزار بمنظور انجام معامله آتي) وثيقه/ پول (ميزان سپرده اماني 

. داردميزان سپرده كارگزار نزد اتاق پاياپاي با سپرده اي كه مشتري نزد كارگزار بوديعه مي گذارد، تفاوت 
 .ميزان سپرده ها طبق شرايط ريسك بازار و ارزش كاال تعيين مي شود

Margin 

 Margin Call .اعالم اتاق پاياپاي به مشتري جهت واريز وجه مورد نياز تا سطح حداقل وديعه ثابت
  از ديدگاهMITيعني چنانچه . اين نوع سفارش وقتي قابل اجراست كه قيمت مورد نظر مشتري تأمين شود

 .فروشنده باشد فروش بايد باالي قيمت بازار باشد و اگر خريد مدنظر باشد بايد زير قيمت بازار باشد
Market If Touched 
(MIT) 

 بازار ساز
Market Driver 
(Market Marker / 
Liquidity Provider)

 Matching .فرايند ثبت معامالت توسط كارگزاران در بورس به منظور تأييد معامله مذكور
 

N 
   Nearby Month نزديك ترين ماه تحويل قرارداد آتي

 Negotiable سند رسمي و داراي تضمين صادره توسط انبار مبني بر موجودي كاالي قابل تحويل در انبار
warehouse receipt

Net Position تفاوت بين قراردادهاي خريد و فروش آتي در يك دوره
 Niche Market )عدم پيشرفته(بازار ساده 

 Notice Day .روز اعالن تحويل كاال از طرف بورس به طرفين معامله 
 .طرف حساب مركزي/ طرف قرارداد / طرف معامله 

 Novation .منظور اتاق پاياپاي بوده كه بعنوان يك قرارداد جايگزين طرف معامله خريدار و فروشنده قرار مي گيرد
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O 

 Over The Counter .انجام ميشود و استاندارد بورس را نداردمعامله اي كه خارج از بورس 
(OTC)           

 Offer قيمت پيشنهادي فروشنده  
 اعالم ميشود كه LMEآخرين قيمتهاي رسمي خريد و فروش كه در رينگ دوم معامالت در / قيمت رسمي 

 Official Prices .آن قيمت بعنوان قيمت مرجع براي آن روز مالك قرار مي گيرد

 Offset )  با انجام يك معامله معكوس و برابر با معامله قبلي(خارج شدن از يك معامله / معامله جبراني 
روشي از معامله كه كارگزاران در رينگ قرار گرفته و قيمتهاي خريد و فروش را اعالم / حراج حضوري 

 Open Outcry .مي نمايند
/ خريد(كل قراردادهاي آتي / بورس تعيين تكليف نشده است قراردادي كه هنوز در / قرارداد باز 

 Open Interest .تسويه نشده و يا منجر به تحويل نشده در بورس) فروش
Over budget تصميم بر روي قيمت يك كاال كه بطور غير معقول افزايش يافته است
Oversold تصميم بر روي قيمت يك كاال كه بطور غير معقول كاهش يافته است

 
P 

Physical Trade .نوع معامله اي كه منجر به تحويل كاال  شود و هدف از آن هجينگ، داللي و يا آربيتراژ نباشد
Position .خريد يا فروش مقدار كاالي مشخص توسط يك معامله گر براي زمان معين/ موقعيت 

Position Day .ه طرفين معامله اعالم انجام تعهد مي كنداولين روز تحويل دادن يا تحويل گرفتن يك كاال كه اتاق پاياپاي ب
Position Limit .حداكثر تعداد قراردادهاي آتي كه يك معامله گر طبق مقررات بورس طي يك دوره مي تواند انجام دهد
وضعيتي كه معامله گر قراردادهاي آتي را خريد يا فروش نمايد و قراردادها را طي يـك دوره زمـاني در                     

Position Trader . خود دارددست

Pre-Market Trade .معامله بين كارگزاران در بورس كه قبل از شروع رسمي رينگ معامالت انجام مي شود
Prompt Day تاريخ تحويل يك قرارداد آتي / موعد تحويل 

Public افراد غير حرفه اي كه در بازار آتي وارد معامله مي شوند
ز بورس به معامله گر كه نشان دهنده تعداد قراردادهاي خريد و فـروش، مبلـغ            صورت وضعيت ارسالي ا   

 .آنها، سود يا زيان معامله گر، و  ساير هزينه هاي بورس مي باشد
Purchase And Sell 
Statement

قراردادي كه هر طرف براي خود و به حساب خود آنـرا انجـام مـي دهـد و                   / قرارداد اتاق پاياپاي و عضو    
 بين كارگزاران و مشترياني     LMEچنين قراردادهايي در بورس     .ر برابر اتاق پاياپاي مسئول است     رأساً د 

 بين اعضاي اتاق    LMEاين قراردادها در    . منعقد مي گردد كه هر طرف مسئول تعهدات خود مي باشد          
نـوع قـرارداد   اين قراردادها فوراً قابل تسويه بوده و نقش اتاق پاياپـاي در ايـن            . پاياپاي منعقد مي گردد   

 .حالت تضامني در برابر هريك از اعضاء را دارد

Principal To 
Principal

 Producers Hedge .پوشش ريسك توليدكننده با خريد يك معامله آتي به منظور جلوگيري از كاهش قيمت توليدات خود
 

Q 
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R 

Rally قيمت رو به رشد يا افزايش
Range )هفته، ماه، سال(وره زماني معامالت آتيدامنه تغيير قيمت نسبت به يك د

Regulation قوانين و مقررات 

Resistance(Ceilin سطحي كه روند قيمت متوقف مي شود
g) 

 دقيقـه دورهـم جمـع شـده و بـراي خريـد و               5محل مخصوص معامالت در تاالر بورس كه معامله گران به مدت            
Ring(Pit) .فروش يك كاال تصميم مي گيرند

Ring Dealer معامله گري كه انحصاراً حق معامله در تاالر بورس را دارد
چنانچه معامله گري داراي يك قرارداد باز آتي بوده و تمايل به خاتمه آن قرارداد را داشته                 / معامله انتقالي   

Roll(Over) .باشد و با يك قرارداد مشابه با تاريخ تحويل بعدي جايگزين نمايد

Round Turn .امل آتي شامل خريد و فروش يك قرارداد و خاتمه آن قرارداديك معامله ك
 

S 
Scalper.   معامله گري كه با انجام معامالت كم و سود و زيان اندك بطور روزانه وارد بازار شده و همان روز خارج مي شود

Secondary Metal .فلز قراضه كه دوباره بازيافت مي شود/ فلز دست دوم 
Sell Stop وش به پايين تر از قيمت بازارفر

Semi-Fabricator .شركتي كه مبادرت به توليد محصوالت نيمه ساخته مي نمايد
قيمت رسمي نهايي كه بصورت ميانگين قيمت پيشنهادي فروشنده بمنظور تسويه حساب، تعيين سپرده روز بعد 

Settlement Price .ي گرددو محدوده قيمت گذاري قرارداد آتي توسط بورس اعالم   م

 Settlement On .تسويه مالي قرارداد آتي در موعد تحويل
Prompt Day

Short .فردي كه قرارداد آتي را فروخته يا قصد دارد آنرا بفروشد
فروش قرارداد آتي در وضعيتي كه فروشنده دارنده كاال نبوده و قصد تهيه آنرا در تاريخ تحويل داشته و يا از 

Short Selling .وضعيت خود را خاتمه مي دهد) Offset(ق معامله جبراني طري

Soft اين اصطالح وقتي بكار مي رود كه قيمت ها رو به كاهش دارند
اين فرد ريسك . سرمايه گذاري كه با پيش بيني و آينده نگري خود به خريد يا فروش قرارداد آتي مي پردازد

 Speculator .ار معامالت آتي نقدينگي و سرمايه تزريق مي نمايدقيمت بازار را پذيرفته و به باز

Spot . به معني پرداخت نقدي است و براي كااليي كه فوراً تحويل مي شود بكار مي رودCashمترادف واژه 
Spot Month . استdelivery month  / nearbyنزديكترين ماه انقضاي قرارداد آتي   است و مترادف با 

Spread تفاوت پيشنهادي خريد و فروش/قيمت بين دو بازار يا دو كاالتفاوت 
خريد و فروش همزمان در دو بازار مرتبط با قصد سود بردن هنگام خاتمه قرارداد مثالً خريد يك قرارداد آتي و 

يخ تحويل فروش يك قرارداد آتي ديگر از همان كاال ولي با تاريخ تحويل متفاوت، خريد و فروش يك كاال با تار
 .يكسان در بورسهاي مختلف

Spreading

Squeeze .افزايش تقاضا بر عرضه در روز تحويل كه منجر به افزايش سريع قيمت كاال مي شود
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اگر . نوعي سفارش كه با توجه به نوسان بازار به قيمت درخواستي مشتري يا قيمت بهتر اجرا در مي شود
 Stop Limit Order .نگه داشته مي شود تا به قيمت مورد نظر برسدسفارش اجرا نگرديد، درخواست 

دستور خريد .  بازار از نظر قيمت به نقطه مشخصي رسيد دستور سفارش خريد يا فروش مذكور صادر مي شود
جرا فوق براي انجام معامله آتي به قيمت مورد نظر خريدار يا باالتر از آن قابل اجراست و دستور فروش نيز وقتي ا

هدف از سفارش فوق بستن موقعيت . مي شود كه به قيمت مورد نظر فروشنده يا كمتر از قيمت بازار باشد
 .معامالتي معامله گر در بازار آتي بمنظور كاهش ضرر مي باشد

Stop Order

رارداد آتي با تعويض يك حواله انبار با حواله انبار ديگربه منظور تغيير محل تحويل كاال يا نوع كاال و يا يك ق
Switch .تاريخ تحويل معين به قراردادي با تاريخ ديگر

 
T 

تجزيه و تحليل تكنيكي روشي مبتني بر پيش بيني قيمت در آينده با استفاده از روند قيمتهاي 
گذشته، حجم معامالت، قراردادهاي باز بورس و اطالعات ديگر در خصوص شناخت الگوهاي قيمت  

 .مي باشد
Technical Analysis

Tick كمترين تغيير قيمت مجاز در قرارداد آتي 
Tom  مي باشد"روز كاري بعد " منظور LMEحروف اختصاري به معني فردا و در 

Time Limit Order .سفارشي كه محدوده زماني مجاز انجام معامله را از نظر مشتري نشان مي دهد 
Trader معامله گر در بورس 

 نيز معروف position limitاردادي كه يك معامله گر مجاز است داشته باشد و به حداكثر تعداد قر
Trading Limit .است 

Transparency درستي و شفافيت قيمت
 

U  
 Underlying Commodity (Asset) كاالي مورد معامله در قرارداد آتي

 
V 

 Value Date .ارداد آتي روي اختيار معامله انجام شودتاريخ تحويل قرارداد آتي، اكثراً كاربرد ان هنگامي است كه قر
گر بعلت نوسان قيمت، كاهش يابد، سپرده فوق واريز مي            واريز سپرده اضافي،هنگامي كه سپرده معامله     

Variation Margin .گردد

 Volatility نوسان قيمت در يك دوره مشخص 
فروش كه طـي يـك دوره زمـاني معمـوالً روزانـه             تعداد قراردادهاي آتي قابل خريد يا       / حجم معامالت   
Volume .اعالم مي گردد
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W 
Warrant  گواهي انبار-قبض انبار
 Warehouse Receipt رسيد انبار

معامله غيرقانوني كه معامله گر بدون داشتن موقعيت رسمي معامالتي در بـورس انجـام داده و معمـوال                   
Wash sale شدبا براي تاثير گذاري بر بازار مي

 
X 
  

 
Y 

 Yield مقياس يا بازدهي سرمايه ساالنه

 
Z 
  

 


