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(سهاميعام)

معامالت آتي سكه طال ي بهار آزادي
(ره )
طرح امام خميني در بورس كاالي ايران
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روند قيمت سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمينی
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1,400,000

كمي با طال،
اين كيمياي هفت اقليم آشنا شويم!!
طال كاالئي چند منظوره است.
طال يك دارائي منحصر به فرد اس��ت ،طال هم نقش پول را
ايفاء ميكند و هم نقش كاال را.
طال پول زندهاي است كه از هفت دولت آزاد است و همچنان
در صحنه بينالمللي فارغ از يوغ دولته��ا داراي اقتداري در
اوج اقتصاد كالن كشورها قرار دارد.
دولتها ميآيند و ميروند ولي طال اين دولت غالب از 6000
سال قبل حكومتي مقتدر در جهان داشته است و همچنان
نقشآفرين است .
چرا طال اينقدر قدرت دارد؟!
زيرا طال با صنعت و زندگي بشر امروز عجين شده است .
در مخابرات ،س��فينههاي فضائي ،سيس��تمهاي پزشكي،
دستگاههاي تلفن ،سيستمهاي امنيتي ،جراحيهاي چشم
و صدها نوع وسايل ديگر كاربرد جدي دارد.
قيمت ارزها و پولها رو ب��ه ضعف مينهند ولي قيمت طال در
هر حال همچنان رو به افزايش است.
ً
به همين دليل برخي از كش��ورها اخيرا بفكر افتادهاند پول
رايج كشور خود را :
بصورت سكه طال رايج نمايند

مزاياي معامله آتي سكه طال در بورس كاالي ايران:
ايجاد بستر الزم براي معامله منصفانه
تنها بازار يكپارچه و الكترونيكي در ايران
امنيت صد در صد معامله آتي طبق مقررات
كشف قيمت واقعي سكه طال در بازاري منسجم و شفاف بنام بورس
كاالي ايران
حمايت از سرمايهگذاران و مشتريان در معامله آتي

هدف بورس كاالي ايران درمعامالت آتي چيست؟
دعوت از سرمايهگذاران آگاه جهت معامله آتي در بورس
جلوگيري از خروج سرمايه از كشور
يكپارچگي و يكسانسازي معامالت طال در سراسر كشور
جلوگيري از معامالت موهوم و جلوگيري از رواج س��كههاي تقلبي در
بازارهاي كاذب
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فرآيند انجام معامالت آتي در ب�ورس كاال مختصرا ً به
شرح زير اعالم ميگردد:
 .1مراجعه مش��تري به يكي از كارگزاران معامالت آتي شركت بورس
كاال و ثبتنام و گرفتن كد مشتري.
 .2افتتاح حساب در بانك معرفي شده از سوي بورس.
 .3درخواس��ت خريد ي��ا فروش يك��ي از قرارداده��ا و اتخ��اذ يكي از
موقعيتهاي خريد يا فروش در بازار معامالت آتي.
 .4انجام معامالت روزانه بر روي موقعيت معامالتي اتخاذ شده بنحوي
كه مشتري ميتواند تا زمان سررس��يد قرارداد بدفعات كاال را خريد و
فروش كرده و با توجه به نرخهاي روز از سود مورد نظر بهرهمند گردد.

فرآين�د افتت�اح حس�اب مش�تري در معاملات
قراردادهاي آتي:
 .1مش��تري به كارگزاري مورد نظر خود مراجع��ه كرده و مدارك
هويتي خود را به كارگزار ارائه مينمايد.
ي مدارك را برابر اصل
 .2كارگزار پس از تأييد هويت مش��تري كپ 
مينمايد.
 .3كپي مدارك هويتي مش��تري توس��ط كارگزار مربوطه به اتاق
پاياپاي ارائه ميگردد.
 .4اتاق پاياپاي پس از تأييد هويت مشتري ،به او يك كد اختصاص
ميدهد سپس آن را به كارگزار مربوطه اعالم مينمايد.
 .5كارگزار پس از دريافت كد مشتري از اتاق پاياپاي  ،فرم معرفي
مشتري به بانك جهت افتتاح حساب عملياتي را پر كرده و به بانك
تحويل ميدهد.
 .6بانك پس از افتتاح حس��اب عملياتي براي مشتري ،فرم اعالم
شماره حساب عملياتي را در اختيار كارگزار مربوطه قرار ميدهد.
 .7كارگزار از مش��تري درخواست اعالم ش��ماره حساب شخصي
مينمايد.
 .8مشتري فرم اعالم شماره حساب شخصي را پر كرده و به كارگزار
مربوطه تحويل ميدهد.
 .9كارگزار فرمهاي اعالم حساب عملياتي و شخصي مشتري را در
اختيار اتاق پاياپاي قرار ميدهد.
 .10اتاق پاياپاي فرمهاي مربوطه را بايگاني كرده و يك نس��خه از
آنها را جهت ثبت در س��امانه نرمافزاري به مدير سيستم تحويل
ميدهد.
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شركت بورسكاالي ايران
(سهاميعام)

Iran Mercantile Exchange

مش��خصات قرارداد س��که طالي تمام بهار آزادي طرح امام خميني
قرارداد آتي پذيرش شده

سکه طالي تمام بهار آزادي طرح امام خميني(ره)

اندازه قرارداد آتي

 10سکه

استانداردتحويل

براساس استاندارد بانک مرکزي با عيار  900در هزار با وزن  8/133گرم

ماه قرارداد آتي

ماههاي ارديبهشت ،تير ،شهريور ،آبان ،دي ،اسفند(حداکثر دوره قرارداد يک ساله ميباشد)

حدنوسان قيمت روزانه

حداکثر تا 3درصد با توجه به قيمت تسويه روز قبل

دوره معامالت

از تاريخ مندرج در اطالعيه معامالتي قرارداد تا  5روز قبل از تاريخ انقضاي قرارداد

تاريخ تحويل

از اولين روز کاري پس از آخرين روز معامالت تا پايان ماه قرارداد

محل تحويل

اتاق پاياپاي بورس يا محلي که توسط بورس تعيين ميشود

حداقل تغيير قيمت سفارش
وجه تضمين اوليه
حداقل وجه تضمين

 1,000ريال براي هر سکه (10,000ريال براي هر قرارداد)
 2,000,000ريال براي هر قرارداد
 60درصد وجه تضمين اوليه

حداکثر حجم هر سفارش

حداکثر تا  10قرارداد

واحد قيمت

ريال براي هر سکه

کارمزد معامالت
کارمزد تسويه نقدي
در دوره تحويل
ساعاتمعامله

(ره)

 10,000ريال بورس و  10,000ريال کارگزار از بابت معامله هر قرارداد
 50,000ريال بابت هر قرارداد
ساعات معامالتي مجاز از ساعت  10الي  17هرروز؛ متناسب با شرايط بازار و اعالم در اطالعيه معامالتي
 GCXXYY (XXعالمت اختصاري ماه قرارداد و  YYسال)

نماد کاال
پيش پرداخت تحويل
سقف مجاز موقعيتهاي
معامالتي باز

جريمهها

ساير شرايط

 25درصد ارزش دارائي تعهد شده
کارگزار :بر اساس تضامين توسط بورس اعالم ميشود.
اشخاص حقيقي 100 :قرارداد (  1000سکه )
اشخاص حقوقي :اتخاذ موقعيت معامالتي باز تا ميزاني که مجموع وجوه تضمين اوليه پرداخت شده ،حداکثر به ميزان
 10درصد سرمايه ثبت شده آنها باشد.
جريمه عدم ارائه گواهي آمادگي تحويل از سوي فروش�نده :يک درصد ارزش قرارداد؛ در صورتيکه قيمت بازار نقدي
دارايي پايه از قيمت تسويه روزانه قرارداد آتي بيشتر باشد تفاوت اين دو نرخ به نفع خريدار از فروشنده اخذ ميشود.
جريمه عدم واريز پيش پرداخت تحويل توس�ط خريدار :يک درص�د ارزش قرارداد؛ در صورتيک�ه قيمت دارائي پايه
در بازار نقدي پائين تر از قيمت تسويه روزانه قرارداد آتي باش�د ،تفاوت اين دو قيمت به نفع فروشنده از خريدار اخذ
ميشود.
جريمه عدم واريز باقي مانده مبلغ قرارداد جهت تحويل  :يک درصد ارزش قرارداد
مبناي تحويل کاال ،سکه ضرب آخرين سال ميباشد .امکان تحويل کاال براي سکههاي ضرب شده ساير سالها به غير
از سکه ضرب آخرين سال ،بر اساس پرميوم تعيين شده توسط بورس وجود دارد.
مجموع موقعيتهاي معامالتي باز کل بازار براي اين قرارداد حداکثر به ميزان مجموع سکههاي طالي تمام بهار آزادي
طرح امام خميني(ره) ضرب شده ميباشد.
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