
 

 

 9434/300/400شماره: 
 22/09/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 

 ))   اطالعیه   ((

 1400ماه  بهمنتحویل  مس کاتدازی قرارداد آتی اند: راهموضوع

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 22/09/1400: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه:

شنبه از روز  1400ماه  بهمنتحویل  مس کاتدرساند، قرارداد آتی به اطالع کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه می   

 قابل معامله خواهد بود. 12/11/1400اندازی شده و تا تاریخ راه 27/09/1400مورخ 

دقیقه در ابتدای  30پیش گشایش به مدت  با دورهقراردادهای آتی در اولین روز معامالتی، بدون حد نوسان قیمتی،   

با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوسان  30:10جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت 

یابد. قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود، که مبنای حد قیمت روزانه ادامه می

روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در  نوسان قیمت

   حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

 

 

 

 : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشرکننده

 

 
 

 بسمه تعالی

معامالتیدوره عادی   

 اعمال حد نوسان قیمت روزانه بر پایه قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی

 

 دوره پیش گشایش

 بدون حد نوسان قیمت روزانه

 

 محور زمان



  

 کاتد مس یآت قرارداد مشخصات

 1 دارایی پایه مس کاتد

 2 قرارداد آتی پذیرش شده مس کاتدقرارداد آتی 

 3 اندازه قرارداد کیلوگرم 100
cathode Grade 1 -10 -ASTM B115 4 استاندارد تحویل 

 5 ماه قرارداد به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران های سالتمامی ماه

 6 حد نوسان قیمت روزانه ( با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل-+/%5حداکثر تا )

 7 دوره معامالت در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد. دوره معامالتی در هر یک از نمادها

 قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد. تقویمی روز  10محل تحویل: انبارهای مد نظر بورس  

 لیتحو هیاطالع در شده اعالم خیتار مطابق دوره تحویل:

 8 محل و دوره تحویل

 9 سفارشتغییرقیمتداقلح ریال در هر قرارداد 10،000معادل  کیلوگرمریال برای هر  100

 الف( وجه تضمین اولیه:

تضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت  ،با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن هیاول نیتضم وجه

در کلیه سررسیدهای  روزانه های تسویهپویا در حال تغییر خواهد بود. مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمت

تعدیل  یربر اساس فرمول ز یهر روز معامالت یانوجه تضمین در پا مربوطه تعیین شده است. قراردادهای آتی در دارایی پایه

 گردد: یم یابزار مشتقه اطالع رسان یسامانه معامالت یقاز طر ییراتگردد، مراتب تغ یاعمال م یو پس از دو روز کار شودیم

مبلغ وجه تضمین اولیه = A × ([
B × 𝑆

C × 10
] +  1) × C × 10 

A 15 اولیه؛ معادل: درصد وجه تضمین% 

 Bهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه: میانگین قیمت 

C  یک میلیون ریال: براکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل 

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 

 ب( حداقل وجه تضمین:

 درصد وجه تضمین اولیه 70

 10 نیتضام محاسبه نحوه

 11 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 12 واحد قیمت گرمکیلوریال به ازای هر 

 کارمزد معامالت:

 کارمزد فروشنده کارمزد خریدار 

 ارزش هر قرارداد 0004/0 ارزش هر قرارداد 0004/0 کارگزار

 قراردادارزش هر  0002/0 ارزش هر قرارداد 0002/0 بورس کاال

 - - حق نظارت سازمان

 ارزش هر قرارداد 0006/0 ارزش هر قرارداد 0006/0 جمع

 کارمزد تسویه و تحویل:

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 0004/0 کارگزار

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 001/0 بورس کاال

  قیمت تسویهارزش هر قرارداد بر حسب آخرین  0014/0 جمع

 13 کارمزدها

COPMMYY (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY سال می).14 نماد معامالتی باشد 

 15 ساعات معامله 15الی  10 شنبه تا پنجشنبه

مادگی       یمعامالت روز نیآخر یمعامالت جلسه اتمام از پس قهیدق 15 تا ئه گواهی آ لت ارا مه

 تحویل  

16 



  

 مشتریان: باز یتعهد یهاتیموقع مجاز سقف

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 500: حقیقی و حقوقی اشخاص •

 های تعهدی باز در آن نماد در بازار.درصد موقعیت 10 قابل افزایش تاو موقعیت در هر نماد معامالتی  1500: بازارگردان •

جاز  س    یت قف م های  موقع

 و معامالت تعهدی باز
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 دیرس ارائه عدم مهیجر فروشنده، و داریخر انیمشتر لیتحو یآمادگ یگواه ارائه عدم مهیجر شامل قراردادها، نکول مهیجر( الف

 دار،یخر انیمشتر طرف از یینها هیتسو متیق اساس بر قرارداد ارزش وجه زیوار عدم مهیجر و فروشنده انیمشتر طرف از انبار

 د.گردیم کسر کننده نکول یمشتر از مقابل طرف یمشتر نفع به که است یینها هیتسو متیق اساس بر قرارداد ارزش 1/0%

 .  شد خواهد افتیدر کننده نکول یمشتر از بورس نفع به معامله سر دو هر لیتحو و هیتسو کارمزد فوق موارد یتمام در( ب

 18 جریمه ها

مالت    جم ح  ی هر روزمعامالت جلسه نیآخر انیپا به یمنته شده انجام معامالت حجم %30 بن  ا    مع  ا  یم

 روزانه هیتسو متیق محاسبه
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 قیمت تسویه نهایی به صورت تئوریک و بر اساس فرمول زیر تعیین خواهد شد:

قیمت تسویه نهایی = 𝑃𝐶 ∗ 𝐼𝑅𝑅 

𝑃𝐶 درشده  اعالمیک کیلوگرم مس کاتد بر اساس قیمت نقدی  : قیمت ( سایتwww.LME.com راس ساعت )آخرین  15

 روز معامالتی

 𝐼𝑅𝑅  سنا )     حواله: نرخ سامانه  ساس میانگین نرخ خرید و فروش  ساعت  ( www.sanarate.irدالر آمریکا به ریال بر ا راس 

عدم وجود نرخ روز در این س  امانه، مرجع جایگزین توس  ط هیئت مدیره بورس تعیین و آخرین روز معامالتی؛  در ص  ورت  15

 اعالم خواهد شد.

  هیتس  و متیق محاس  به نحوه

 یینها
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 21 قیمت تسویه لحظه ای پایانی در هر لحظه معامالتی محاسبه خواهد شد.  معامالت حجم %30قیمت تسویه لحظه ای بر اساس 

 باشد.( میقرارداد 200 معادل) تن 20 برای ورود به فرآیند تحویل، حداقل لیتحو حداقل اندازه -

 باشد. های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میهرگونه هزینه -

در اطالعیه تحویل و همچنین قوانین و مقررات مربوطه، عالوه در زمان تحویل خریدار موظف است مطابق با رویه اعالم شده  -

 بر ارزش قرارداد، مالیات بر ارزش افزوده را، در صورت وجود، به فروشنده پرداخت نماید.

تی صرفاً آن دسته از دارندگان موقعیت فروش امکان ورود به فرآیند تحویل قرارداد آتی را دارند که مطابق قوانین و مقررات مالیا -

کشور در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و دارای گواهی مربوطه باشند و کارگزاران مکلف به اخذ مدارک مربوطه از 

 ایشان هستند.

 22 سایر موارد

 




