
 

 

  05349/30  : شماره

  28/02/1399تاریخ :  

 دارد  : پیوست

  سمه تعالیاب

  

  ((   اطالعیه   ))

  اوراق سلف موازي استاندارد ورق گرم نوردیده فوالد مبارکه اصفهانمرحله اول موضوع: عرضه اولیه 

  مخاطب: کلیه فعاالن بازار

  28/02/1399تاریخ انتشار: 

  متن اطالعیه:

اوراق سلف موازي استاندارد ورق گرم نوردیده فوالد مبارکه مرحله اول رساند، عرضه اولیه  به اطالع کلیه فعاالن بازار می   

کیلوگرمی ، از  10در هر قرارداد ریال  518،150قرارداد و با قیمت  19،299،430به تعداد » 2عفوالد «اصفهان در نماد 

گشایش،  دوره پیش 10:00الی  9:30از ساعت  30/02/1399مورخ  شنبه سه طریق شرکت کارگزاري بانک ملت در روز

 30/02/1400لغایت  31/02/1399دوره عادي معامالت انجام خواهد شد و معامالت ثانویه آن از تاریخ  12:30الی  10:00

باشد. در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام  ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست می

  + خواهد بود. - % 3هد شد و دامنه نوسان قیمت در عرضه اولیه خوا

 در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نگردد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق

خشی از پذیره مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ ب باقی

نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود. جهت کسب اطالعات 

بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کاال ایران مراجعه 

 .فرمایید



 

 

  05349/30  : شماره

  28/02/1399تاریخ :  

 دارد  : پیوست

  ت توسعه بازار مشتقه: سرپرست مدیرینتشرکنندهم



 گرم نوردیده کالفمشخصات قرارداد سلف موازي استاندارد 

  به همراه اختیار خرید و فروش تبعی)( د کالف گرم نوردیدهاوراق سلف موازي استاندار  نام ابزار تأمین مالی

  مله در بورس کاالبانام، قابل معا  نوع اوراق

 کالف گرم نوردیده   دارایی پایه

  ST 37-HBاساس استانداردکالف گرم نوردیده بر  پایهمشخصات و استاندارد دارایی 

  فوالد مبارکه اصفهان(سهامی عام) گردش شرکت تأمین سرمایه در  هدف از عرضه

  بورس کاالي ایران  بازار عرضۀ اولیه و معامالت ثانویه

  مشخصات اوراق

  حجم عرضۀ اولیه

از در هر مرحله که ارزش اوراق تن به شرط آن 20،000حدوداً در هر مرحله اولیه حجم عرضه  - 

  میلیارد ریال بیشتر نباشد.  10،000

فاصله زمانی بین هر مرحله انتشار اوراق بیش از و بوده میلیارد ریالی  10،000انتشار در سه مرحله  - 

  سه ماه نخواهد بود.

  محدود به حجم عرضۀ اولیه  عرضه حداکثر حجم قابل

   کیلوگرم10یک برگه معادل   اندازة هر قرارداد

   عرضه اولیه به روش گشایش  روش عرضۀ اولیه

  توسط بورس کاال تعیین خواهد شد  سقف حجم هر سفارش

  یک ریال  حداقل تغییر قیمت هر سفارش

  -  دامنۀ نوسان روزانه

  ریال  واحدهاي پولی قیمت و ارز مورد تسویه

  قیمت خرید هر قرارداد سلف

شده  هاي کالف گرم نوردیده معاملهمبناي میانگین آخرین قیمت بر اولیه عرضۀ در پایه دارایی قیمت

هاي منتشره نشریه پلتس با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آخرین قیمتو یا در بورس کاالي ایران 

باشد و قیمت بازگشایی بر  گشایش می که عرضه اولیه به روش ازار محاسبه خواهد شد. از آنجاییب

گردد، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت باقیمت پایه  ین میاساس عرضه و تقاضا تعی

، عنوان مبناي محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی باشد، اما قیمت پایه بهدر عرضه اولیه 

اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه قرار خواهد  قیمت اعمال

  گرفت.

  درصد قیمت پایه عرضۀ اولیه در سررسید اوراق5/118  اعمال در اختیار فروش تبعیقیمت 

  درصد قیمت پایه عرضۀ اولیه در سررسید اوراق 119  قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی

  درصد سالیانه روزشمار 5/17قیمت پایه در عرضۀ اولیه بعالوه   گردان در معامالت ثانویه خرید بازار قیمت

  اوراقبازده 

  طورکلی بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است: به

درصد قیمت  5/118«به قیمت  دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود که یدرصورت - 1

سالۀ بازدهی یکگذاران در سررسید  این اوراق براي سرمایهاقدام نمایند، » پایه در عرضۀ اولیه

  خواهد داشت.درصدي 5/18حداقل 

 119« در صورتی که شرکت فوالد مبارکه اصفهان نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت - 2



اقدام نماید، بازدهی یکساله اوراق سلف در سررسید  »درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه

  درصد خواهد بود. 19حداکثر 

  ندارد. يدوره ا نیاستاندارد سود ب ياوراق سلف مواز  مقاطع پرداخت سود

  سال از تاریخ شروع عرضۀ اولیهیک  مدت قرارداد

  گردد.در اطالعیۀ عرضه متعاقباً اعالم می  دورة عرضۀ اولیه

  گردانی ثانویه و بازارمعامالت 

  معامالت ثانویه
از طریق شبکۀ کارگزاران داراي مجوز معامالت سلف استاندارد و بر اساس ضوابط بورس کاال،  

  روز کاري پس از پایان مهلت عرضۀ اولیه یکحداکثر 

  شرایط بازارگردانی طی دورة معامالتی

بازارگردان در طول دورة عمر اوراق موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهاي فروش این 

درصد سود سالیانه و روز شمار)  5/17عالوه   قیمت پایه در عرضۀ اولیه به( اوراق را در حداقل قیمت

هر برگه و بر اساس دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالي  براي

با نامه را نیز  ایران، خریداري نموده و تقاضاهاي خرید اوراق سلف موازي استاندارد موضوع این امید

  رعایت دامنه مظنه ایفا نماید.

  % حجم کل اوراق1  حداقل سفارش انباشته

  % حجم کل اوراق3  سقف تعهدات روزانه بازارگردان 

  درصد 2حداکثر   دامنه مظنه

  نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید

کالف گرم  بازارگردان بر اساس مدل بازارگردانی حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف استاندارد

 درصد 5/17معامالتی با نرخ سود کند و اوراق سلف را طی دوره تعهد میرا قبل از سررسید نوردیده 

  قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد.عالوة  بهصورت ساالنه و روزشمار  به

  مدیرة سازمان بورس اوراق بهادار  بر اساس مصوبۀ هیئت  کارمزد خریدوفروش اوراق

  سررسید و شرایط تحویل

  سال پس از تاریخ عرضۀ اولیه یک  سررسید اوراق

  از تاریخ سررسید اوراق روز تقویمی پیش  10  درخواست تحویل فیزیکی ارائۀتاریخ 

  حداکثر دو ماه پس از تاریخ سررسید اوراق  دورة تحویل

  مکان تحویل
اصفهان، مبارکه، مجتمع فوالد به آدرس  فوالد مبارکه اصفهان(سهامی عام) درب کارخانه شرکت

  مبارکه اصفهان

فیزیکی و تسویۀ نقدي در پایان دورة امکان تحویل 

  معامالتی

دورة تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت، عدم 

منزلۀ  ازتاریخ سررسید اوراق به تقویمی پیش روز 10ارائۀ درخواست جهت تحویل فیزیکی کاال، 

  خواهد بود. یتبع يارهایاعمال اخت ایقدي دارایی پایه و انجام تسویۀ ن انصراف از تحویل

  تن)   110قرارداد (معادل 11،000  حداقل اوراق جهت تسویۀ فیزیکی



  شرایط الزم جهت تحویل کاال

 ترتیبی به( استاندارد موازي سلف قراردادهاي دارندگان سوي از تحویل آمادگی به اعالم منوط - 

کند) حداکثر تا پایان ساعت می اعالم و تعیین مرکزي گذاريسپرده شرکت مدیرة که هیئت

 سید اوراق مذکور خواهد بود،رروز تقویمی پیش از سر  10معامالتی، 

 دهیکالف گرم نوردتن  110قرارداد معادل  11،000فیزیکی  تحویل جهت قرارداد تعداد حداقل - 

 د بود،خواهفوالد مبارکه اصفهان(سهامی عام) تحویل کاال در سررسید در محل کارخانه شرکت  - 

تمامی شرایط تحویل فیزیکی کاال، مطابق با شرایط فروش کاال در بورس کاالي ایران بر  - 

  تحویل فیزیکی این قرارداد نیز حاکم است.

  خسارت ناشی از عدم تحویل کاال
کننده، شرکت متعهد به پرداخت در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضه

  پایاپاي بورس کاال ایران می باشد. دستورالعمل تسویه ومطابق  جریمه

  اوراق نیتضام

  گذاري مرکزي و اوراق بهادار و تسویه وجوهتضامین مورد تایید شرکت سپرده  تضامین

  ارکان عرضه

  سهامی عام)( شرکت فوالد مبارکه اصفهان  کننده عرضه

  سهامی خاص)( بانک ملتشرکت تأمین سرمایه   مشاور پذیرش

  سهامی خاص)( بانک ملتشرکت تأمین سرمایه   متعهد خرید در عرضۀ اولیه

  سهامی خاص)( بانک ملتشرکت تأمین سرمایه   گردان بازار

  شرکت بورس کاالي ایران  محل انجام معامالت

  در زمان انتشار اوراق سلف موازي استاندارد متعاقبا اعالم خواهد گردید.  عامل عرضه

  هاي مهمتاریخ

  شروع عرضۀ اولیه: در اطالعیۀ عرضه مشخص خواهد شد، 

  روزکاري پس از پایان دورة عرضۀ اولیه، 1شروع معامالت ثانویۀ قرارداد: حداکثر  

 روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد، 10ارائۀ درخواست براي تسویۀ فیزیکی کاال: تاریخ 

  سررسید قرارداد: یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه،

  سال پس از تاریخ عرضۀ اولیه، یۀ نقدي قرارداد: یکتسو

  دورة تحویل فیزیکی: دو ماه پس از اتمام عمر قرارداد.

  رسانی اطالع

در پایگاه رسمی اینترنتی  کالف گرم نوردیده هاي مرتبط با اوراق سلف موازي استانداردعیهالاط

به  کاالي ایران بورس و www.msc.irنشانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان(سهامی عام) به

 نی به نشا بانک ملتتأمین سرمایه شرکت  و www.ime.co.ir نشانی

www.mellatib.ir خواهد شد.درج  

 


