
مركز آموزش عالي رجا
گروه مهندسي مالي

ساز و كار بازارهاي آتي: جلسه دوم 

حسنلو: مدرس 
92زمستان 

1

qieSanaye@=کانال صنایع و مدیریت در تلگرام

www.qie.ir



رئوس مطالب

موضع معامالتي در قراردادهاي آتي�
مشخصات قرارداد آتي�
همگرايي قيمت آتي با بازار نقدي�
نقش حساب وديعه�

گزارش قيمت ها
نقش حساب وديعه

گزارش قيمت ها�
نظريه كينز و هيكس�
تحويل�
انواع معامله گران�
حسابداري و ماليات�
پيمان هاي آتي�

1

qieSanaye@=کانال صنایع و مدیریت در تلگرام

www.qie.ir



بستن موضع معامالتي در قراردادهاي آتي

  است، آن علتش .شود نمي كاال فيزيكي تحويل به منجر آتي، قراردادهاي بيشتر�
  معامالتي موضع كاال، تحويل زمان رسيدن فرا از قبل گذاران سرمايه اكثر كه

 و مشكل اغلب آتي قرارداد شرايط تحت كاال تحويل كه چرا .بندند مي را خود
.است پرهزينه نسبتاً

    

 موضع يك اتخاذ و جديد معامله يك در ورود معني به معامالتي موضع يك بستن 
.است قبلي حالت عكس معامالتي

 خريد معامله وارد آتي قرارداد يك از استفاده با كه گذاري سرمايه مثال، براي�
  بيستم در را خود معامالتي موضع ميتواند است، شده ژوئيه ماه تحويل به غالت
 اقدام ژوئيه تحويل تاريخ به غالت آتي قرارداد فروش به يعني دهد؛ تغيير ژوئن
.نمايد
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مشخصات قرارادهاي آتي

  شامل كه گيرد مي قرار معامله مورد ها دارايي از وسيعي طيف آتي قرارداد يك در    
.است مالي هاي دارايي و كاالها

:شوند مشخص بايستي زير موارد آتي قرارداد يك در
  دارايي نوع  دارايي نوع�
)شود داده تحويل بايد دارايي مقدار چه قرارداد هر ازاء به( قرارداد اندازه�
دارايي تحويل مكان�
دارايي تحويل زمان�

  به را “ تحويل برنامة اطالعية “ دارد، را كاال تحويل آمادگي فروشنده كه هنگامي    
 فروشنده توسط كه دارايي، نوع و تحويل مكان اطالعيه اين در .فرستد مي بورس

.شود مي ذكر است، شده انتخاب
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مشخصات قرارادهاي آتي 

پايه دارايي�

 كاال قبول قابل شرايط كه است الزم باشد، كاال قرارداد، در موردنظر دارايي اگر      
  كيفي و كمي نظر از مختلفي انواع است، ممكن كه چرا .شود تعيين بورس توسط

 .باشد موجود بازار در موردنظر ازكاالي .باشد موجود بازار در موردنظر ازكاالي

  اما .نيست مشخصات و ها ويژگي تعيين به نيازي معموالً مالي، هاي دارايي مورد در      
 در ابهام نوعي كه خزانه اسناد و خزانه قرضه اوراق مثل مالي، هاي دارايي از برخي
CBOT)شيكاگو بورس توسط دارد، وجود آنها مورد   دارايي .اندشدهتعريف(

 آمريكا داريخزانه اوراق از است عبارت خزانه، قرضه اوراق آتي قرارداد در پايه
.نيست بازخريد قابل سال 15 تا و دارد سال 15 از بيش سررسيدي كه
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مشخصات قرارادهاي آتي 

قرارداد اندازه�

  شود، داده تحويل بايد قرارداد يك طي كه را دارايي حجم قرارداد، اندازه      
  اصطالح، به را پايه دارايي شدة استاندارد مقدار ديگر، عبارت به .ميكند مشخص

.گويند قرارداد اندازه
 بزرگ خيلي

.گويند قرارداد اندازه
  ريسك پوشش به كه گذاراني سرمايه باشد، بزرگ خيلي قرارداد اندازه اگر�

  از كمي حجم مورد در ميخواهند يا دارند، تمايل موردنظر دارايي از كمي حجم
.كنند استفاده قراردادها اين از توانند نمي بپردازند، بازي سفته امر به مذكور دارايي

  معامله كه قراردادي هر براي اينكه به توجه با باشد، كوچك خيلي قرارداد اندازه�
.يابد مي افزايش معامالت هزينه ميگيرد، تعلق اي هزينه ميشود،
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مشخصات قرارادهاي آتي

تحويل نحوه�

.شودمشخصبورس توسط بايد كاال تحويل مكان�
از انتخاب مكانشده باشد، پسهاي مختلفي براي مكان تحويل مشخصاگر گزينه�

.تحويل توسط فروشنده، قيمت براساس آن تعديل ميشود

تحويل هاي ماه� تحويل هاي ماه�
ميشود خوانده آن، تحويل ماه به توجه با آتي قرارداد هر�
است متفاوت ديگر قرارداد به قرارداد يك از تحويل ماههاي�
  تحويل هاي ماه ساير يا و تحويل ماه ترين نزديك براي قراردادها زماني مقطع هر در�

شوند مي معامله
.ميشود تعيين بورس توسط ماه، در معامله انجام دقيق زمان�
معموالً معامالت، چند روز . بورس، آخرين روز معامله يك قرارداد را مشخص ميكند�

.قبل از روز تحويل، متوقف ميشوند
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مشخصات قرارادهاي آتي

ها قيمت گزارش نحوه    �

  .شوند فهميده راحتي و آساني به كه ميشود درج اي گونه به و بورس توسط آتي قيمت
NYME)نايمكس بورس در خام نفت آتي قرارداد هاي مثال،قيمت براي   هر براي(

  .شودمي بيان اعشار رقم دو با دالرصورت به بشكه،

روزانه قيمت تغيير محدوديت  � روزانه قيمت تغيير محدوديت  �

 ميكنند، تعيين نيز را قيمت روزانه تغييرات محدودة موارد بسياري در رسمي هاي بورس     
  معموال .شوند بازان سفته خواهي فزون درنتيجه و ها قيمت شديد نوسانات مانع تا

:ميشوند متوقف زير حالت دو در معامالت
مجاز حد پايين قرارداد�
مجاز حد باالي قرارداد�

  به پايه دارايي قيمت شديد كاهش يا افزايش هنگام تواند مي ها محدوديت اين حال اين با
.كند عمل معامالت براي مصنوعي مانع يك صورت
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مشخصات قرارادهاي آتي

معامالتي موضع هاي محدوديت   �
    

 يك كه است، آتي قراردادهاي تعداد حداكثر دهندة نشان معامالتي موضع محدوديت �
.باشد داشته تواند مي باز سفته

 ها محدوديت اين از هستند، ريسك پوشش دنبال به واقعاً كه ريسك دهندگان پوشش�
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 ها محدوديت اين از هستند، ريسك پوشش دنبال به واقعاً كه ريسك دهندگان پوشش�
ميباشند مستثني

  بازار بر بازان سفته حد از بيش )نفوذ( تأثير از جلوگيري ها، محدوديت اين از هدف �
.است
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همگرايي قيمت آتي با قيمت نقدي

  نقدي قيمت سمت به آتي قيمت ميشود، نزديكتر آتي قرارداد سررسيد زمان هرچه    
 خيلي يا و برابر نقدي قيمت با آتي قيمت آتي، قرارداد سررسيد در و كند مي ميل

.شود مي نزديك

 اين در .باشد تحويل زمان در نقدي قيمت از بيشتر آتي قيمت كه ميكنيم، فرض   
:داشت خواهند را ذيل آربيتراژي هاي فرصت گران معامله صورت

 اين در .باشد تحويل زمان در نقدي قيمت از بيشتر آتي قيمت كه ميكنيم، فرض   
:داشت خواهند را ذيل آربيتراژي هاي فرصت گران معامله صورت

آتي قرارداد يك فروش .1       

دارايي خريد .2        

دارايي تحويل .3       

  قيمت با برابر تقريباً آتي قيمت كه شود، مي موجب بازار در بازان سفته وجود درواقع    
گردد دارايي نقدي

9

qieSanaye@=کانال صنایع و مدیریت در تلگرام

www.qie.ir



همگرايي قيمت آتي با قيمت نقدي

  قيمت )الف( :قرارداد سررسيد تاريخ از قبل نقدي قيمت و آتي قرارداد قيمت بين رابطه       
.است نقدي قيمت از پايينتر آتي قرارداد قيمت )ب( .است نقدي قيمت از باالتر آتي قرارداد
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          Margin accountنقش حساب وديعه                           

 كارگزار نزد بايستي آتي قراردادهاي گران معامله كه اي وديعه از عبارتست وديعه حساب     
  تعهدات اجراي از تخلف ريسك بردن بين از در وديعه حساب اهميت .بگذارند بورس
است

.شود مي تعيين بورس توسط وديعه اين ميزان�
Initial) اوليه وديعه� margin) : ميشود گذاري سپرده قرارداد انعقاد زمان در كه مبلغي

  زيان يا زود محاسبه مستمر جريان :  وديعه حساب تسويه
ميشود گذاري سپرده قرارداد انعقاد زمان در كه مبلغي :  اوليه وديعه

Marking) وديعه حساب تسويه� to market) : زيان يا زود محاسبه مستمر جريان  
روزانه

Maintenance) ثابت وديعه حداقل� margin) : حساب اينكه از خاطر اطمينان براي 
  است، اوليه وديعه از كمتر آن مقدار كه حداقلي مبلغ بايد همواره نشود، منفي هرگز وديعه،

شود حفظ وديعه حساب در
Variation) متغير وديعه� margin):ثابت وديعه حداقل از كمتر وديعه حساب اگر  

 مي متغير وديعه را اوليه وديعه سطح به رسيدن براي شده، گذاري سپرده اضافي مبلغ باشد،
نامند
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 Margin accountنقش حساب وديعه                                    

ژوئن سفارش  5
دو قرارداد آتي 

طال تحويل 
هر ..دسامبر 
 100قرارداد 

اونس و هر انس 
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اونس و هر انس 
. دالر 400

وديعه اوليه براي 
هر قرارداد 

دالر و  2000
حداقل وديعه 
ثابت براي هر 

 1500قرارداد 
دالر ميباشد
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 Margin accountحساب وديعه                                            

.شوند منتفع وديعه حساب در خود حساب مانده بهره از توانند مي گذاران سرمايه�
 نقد، پول جاي به اسمي ارزش %50 تا سهام و اسمي ارزش %90 تا بهادار اوراق از استفاده�

.است مجاز موارد از برخي در
.ميكند تعيين را ثابت وديعه حداقل و اوليه وديعه سطح حداقل بورس�
  قيمت نوسان هرچه .ميشود تعيين پايه دارايي قيمت تغييرپذيري با وديعه، مبلغ سطوح�  قيمت نوسان هرچه .ميشود تعيين پايه دارايي قيمت تغييرپذيري با وديعه، مبلغ سطوح�

.ميشود بيشتر وديعه سپردة سطوح باشد، بيشتر پايه دارايي

است اوليه وديعه مبلغ ٪ 75 معموالً ثابت وديعه�
است متفاوت معامالتي، اهداف به توجه با وديعه، مبلغ�
است يكسان فروش يا خريد معامالتي موضع مورد در وديعه حساب شرايط�
 پوشش معامالت به نسبت روزه يك معامالت همچون معامالتي براي وديعه مبلغ معموال�

.است بيشتر ريسك
13

qieSanaye@=کانال صنایع و مدیریت در تلگرام

www.qie.ir



Exchange clearinghouseبورس                         اتاق پاياپاي

 بمنظور آتي معامالت در را )ناظر( واسطه نقش و است بورس به الحاقي بخش يك�
.كند مي ايفا كننده معامله طرف دو از يك هر عملكرد حسن تضمين

هستند كارگزاران پاياپاي اتاق اعضاي�
Clearing) پاياپاي وديعه حساب� margin) : اتاق عضو كه اي وديعه حسابي 

.دارد اتاق نزد پاياپاي .دارد اتاق نزد پاياپاي
  تعيين براي روزانه معامالت و رويدادها از اطالع كسب پاياپاي، اتاق وظيفه مهمترين�

Net)معامالتي موضع خالص position) است اعضا از يك هر
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 Exchange clearinghouseبورس                         اتاق پاياپاي

اعضاي اتاق پاياپاي فقط حساب وديعه اوليه دارند و ملزم به حفظ حساب حداقل  �
.وديعه ثابت نيستند

.تسويه حساب وديعه بصورت روزانه براي وديعه اعضاي انجام مي شود�

براي تعديل حساب وديعه پاياپاي، اتاق پاياپاي بورس تعداد قراردادهاي باز را،  براي تعديل حساب وديعه پاياپاي، اتاق پاياپاي بورس تعداد قراردادهاي باز را، �
:كه  با يك معامله معكوس خنثي نشده اند، براساس 

(Gross basis)مبناي ناخالص �

 (Basis net)يا مبناي خالص�

محاسبه ميكند 
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نحوه گزارش قيمت ها

 ذكر را آتي هاي قيمت معموالً خود، مطالب از ثابتي هاي بخش در ها روزنامه بيشتر    
:2007 مارس 2 تاريخ در استريت وال روزنامه از بخشي .ميكنند

ماه هاي سررسيداندازه قراردادواحد قيمتقيمت تسويه
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نحوه گزارش قيمت ها

Settlement) تسويه قيمت� Price) : روز طول در معامله قيمت آخرين 
  كاري، روز پايان در كه است قيمتي چند ميانگين قيمت، اين معموالً بلكه نيست،

.است گرفته صورت معامله ها قيمت اين در

.است گذشته روز به نسبت تسويه قيمت تغييرات ميزان نمايانگر پنجم، ستون� .است گذشته روز به نسبت تسويه قيمت تغييرات ميزان نمايانگر پنجم، ستون�

open) باز قراردادهاي� interests) : خنثي( نشده تسويه قراردادهاي تعداد  
 ميتواند كه ميدهد، نشان را باز قراردادهاي تعداد يا )معكوس معامله يك با نشده

.باشد فروش يا خريد معامالتي موضع با قراردادهاي

روز يك در گرفته صورت معامالت تعداد : معامالت حجم�
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نظريه كينز و هيكس

  بازانسفته و باشندفروش موضع اتخاذ دنبالبه ريسك دهندگانپوشش اگر“
 آتي قراردادهاي قيمت صورتاين در كنند، اتخاذ خريد موضع كه بخواهند

 بازانسفته كه چرابود خواهد انتظار مورد نقد قيمت از پايينتر دارايي، يك
 موردسود كه صورتي در مگر كنند،نمي آتي قراردادهاي معامله به مبادرت موردسود كه صورتي در مگر كنند،نمي آتي قراردادهاي معامله به مبادرت

”.باشد مثبت معامالت اين از آنها انتظار

 اصطالحاً باشد، آتي قرارداد در توافقيقيمت ازبيش انتظار مورد نقد قيمت اگر�
Normal هاقيمت عقبگرد شرايط در بازار ميگويند Backwardation 

 اصطالحاً باشد، آتي قرارداد در توافقي قيمت از كمتر انتظار مورد نقد قيمت اگر�
 (contango) كونتانگو اصطالحاً يا ها قيمت رفتن باال شرايط كه گويند مي
.است حاكم بازار بر
18

qieSanaye@=کانال صنایع و مدیریت در تلگرام

www.qie.ir



تحويل

.ميشوند فيزيكي تحويل به منجر معدودي آتي قراردادهاي شد، اشاره كه همانطور�
  به تصميم  است فروش معامالتي موضع داراي كه گذاري سرمايه كه زماني�

  پاياپاي اتاق به تحويل برنامه اطالعيه يك كارگزارش ميگيرد، پايه دارايي تحويل
.فرستد مي بورس

  مشخص محصول كيفيت و تحويل مكان تحويلي، قرارداد تعداد اطالعيه، اين در�  مشخص محصول كيفيت و تحويل مكان تحويلي، قرارداد تعداد اطالعيه، اين در�
.ميشود

اطالعيه برنامه تحويل به كسي واگذار مي شود، كه مدت زمان موضع معامالتي  �
پيش خريد او طوالني تر از بقيه باشد يا اصطالحاً قديمي ترين قرارداد را داشته  

.باشد
در مورد كاال، تحويل فيزيكي به معني قبول يك رسيد انبار، در مقابل پرداخت  �

.طرف تحويل گيرنده، مسؤول كليه هزينه هاي انبارداري است. فوري است
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تحويل

.است انبارداري هاي هزينه كليه مسؤول گيرنده تحويل طرف�

 زماني تا دهنده، تحويل به تحويل برنامه اطالعيه اعالن زمان از تحويل، هاي رويه كليه�
.است روزه سه فراگرد يك معموالً ميشود، انجام تحويل عمل كه

 بايد خريد، پيش موضع با گذار سرمايه يك تحويل، به الزام ريسك از اجتناب براي�
.ببندد تحويل اعالميه روز اولين از قبل را خود قراردادهاي .ببندد تحويل اعالميه روز اولين از قبل را خود قراردادهاي

  آنها موضوع كه قراردادهايي جمله از مالي، دارايي بر صادره آتي قراردادهاي برخي�
 پايه دارايي تحويل كه چرا ميشوند تسويه نقدي صورت به است، سهام هاي شاخص

است همراه زيادي مشكالت با يا است غيرممكن يا

 آخرين در تسويه قيمت است نقدي قيمت بر منطبق آتي قيمت اينكه از اطمينان براي�
 آن در آن فروش يا خريد معامله كه اي پايه دارايي نقد قيمت مساوي را معامله روز
.كنند مي تعيين است شده انجام روز
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انواع معامله گران

:بازار اجرايي عامالن

Commission) گير كميسيون كارگزاران � brokers) : دستورات  
كنند ميدريافت كميسيوني حق آن قبال در و ميكنند اجرا را خود مشتريان

 حساب به و خودشان سرمايه با كه هستند افرادي : (Locals) گران معامله  �
:ميگيرد قرار زير گروه سه از يكي در كه .ميكنند معامله خودشان

 حساب به و خودشان سرمايه با كه هستند افرادي :  گران معامله  
:ميگيرد قرار زير گروه سه از يكي در كه .ميكنند معامله خودشان

ريسك دهندگان پوشش�
:شوند ظاهر است ممكن نقش سه در كه بازان سفته�

 (Scalpers) دالل�
) روزه يك گران معامله� Day traders) 
Position) موقعيتي گر معامله� trader)

گران آربيتراژ�
21
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انواع سفارشات

Market)روز قيمت به سفارشات� order) : ممكن زمان كمترين در بالفاصله معامله 
.شود انجام بازار در موجود قيمت بهترين با و

Limit) محدود قيمت به سفارش� order): و .ميكند مشخص را معين قيمت يك  
.اجراست قابل آن از بهتر حالت يا شده مشخص قيمت همان در فقط سفارش

Stop) زيان از جلوگيري سفارش order or stop loss order): زيان از جلوگيري سفارش� قيمت يك (Stop order or stop loss order): قيمت يك 
  كه كمتر، مطلوبيت با يا موجود قيمت بهترين در سفارش و ميكند مشخص را معيني

.شود مي انجام ميدهد، فروشيا خريد پيشنهاد فرد يك
  مي فعال وقتي سفارش اين .بازار موجود هاي قيمت از تر پايين قيمت به فروش سفارش

  .يابد كاهش است كرده تعيين مشتري كه معيني قيمت تا نظر مورد سهام قيمت كه شود
.است سهام نگهداري در بيشتر زيان از جلوگيري سفارش اين ارائه از هدف
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انواع سفارشات

Market-if-touched) برسد قيمت بهبازار اگر سفارش� order): ياMITتنها  
 تعيين قيمت در برسددرواقع، مشخص قيمتي به بازار كه شود اجرا است، ممكن موقعي

  قابل موجود قيمت بهترين در يعني شده، تعيين قيمت از بهتر قيمت يك در يا شده
.اجراست

A) كارگزار صالحديد به سفارش� order discretionary):كارگزار صالحديد به سفارش�  بازار قيمت به“ سفارش يا (A order discretionary):بازار قيمت به“ سفارش يا  
كارگزار ديد صالح به فقط است بازار قيمت به سفارش يك مثل “ مسئوليت بدون

Time-of-day) مشخص زماني دورة در سفارش� order)

Open) زماني محدوده بدون سفارش� order or a good-till-canceled

order)

Fill) فوري اجراي سفارش� or kill order)
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مقررات

مقررات بازارهاي آتي در آمريكا، در حال حاضر توسط كميسيون معامالت آتي 
:وظايف اين كميسيون تدوين ميشود (CFTC)كاالها

.قراردادهايي تصويب شوند كه هدف اقتصادي مفيد داشته باشند�

تضمين اعالم صحيح و به موقع قيمت ها به عموم مردمتضمين اعالم صحيح و به موقع قيمت ها به عموم مردم�

اعطاي مجوز به افراد متقاضي پس از بررسي سوابق�

گزارش گيري از معامله گراني كه مواضع معامالتي آنها بيش از حد خاصي است�

رسيدگي به شكايات و اعتراضات عموم مردم�

انجام اقدامات انضباطي و تنبيه متخلفين از قوانين بورس�
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حسابداري و ماليات
آتي قرارداد ستد دادو حسابداري نحوه    
هيچ حسابي در مورد معامالت آتي ثبت  2000در روش حسابداري پوشش ريسك، براي سال     

.پرداخت ميشود 2001نمي شود، چرا كه قيمت در سال 
.سنت مي بندد 180با قيمت  2001سرمايه گذار موضع خود را در پايان فوريه �
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پيمان هاي آتي در مقايسه با قراردادهاي آتي

قراردادهاي آتي هاي آتيپيمان

انجام معامله در يك بورس توافقنامه هاي خصوصي بين دو طرف

قراردادهاي استاندارد غيراستاندارد

26

قراردادهاي استاندارد غيراستاندارد

هاي تحويلا ي از تاريخدامنه معموالً دربردارنده تاريخ تحويل مشخص
ميباشند

حساب روزانهتسويه حساب در پايان عمر قراردادتسويه

معموالً قرارداد قبل از تاريخ سررسيد 
مسدود ميشود

معموالً منجر به تحويل يا تسويه حساب  
نقدي ميشود
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 در دارايي تحويل براي امروز كه است، بازاري قيمت آتي، پيمان فعلي قيمت      
  معموالً آتي پيمان در قيمت .ميگيرد قرار توافق مورد آتي پيمان سررسيد
.كرد خواهد فرق سررسيد زمان به توجه با و است نقدي قيمت از متفاوت

  در ولي ميشود، شناسايي قرارداد عمر پايان در زيان يا سود كل آتي، پيمان در      

قيمت پيمان آتي و قيمت تحويل

  در ولي ميشود، شناسايي قرارداد عمر پايان در زيان يا سود كل آتي، پيمان در      
 روز هر روزانه، حساب تسويه سازوكار وجود خاطر به زيان يا سود آتي قرارداد

.ميشود شناسايي
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بازده پيمان آتي

 قيمت وST با راT زمان در دارايي نقد قيمت و كنيم فرضT را سررسيد زمان اگر
 ازاي به خريدار، براي آتي پيمانيك دهيم،نشانKبا را آتي پيمان در تحويل
ST اندازة به رسيد، سر در دارايي از واحد يك خريد - Kدارد ارزش.
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سود ناشي از قراردادهاي آتي و پيمان هاي آتي
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?

  آتي قرارداد در خريد معامالتي موضع اتخاذ به اقدام 2004 سپتامبر در كنيدفرض
  مي خارج قرارداد از 2005 مارس در و ايد نموده 2005 مي ماه تحويل بهنفت

 18 /3 قرارداد اين به شما ورود هنگام در خام نفت بشكه هرآتي قيمت .شويد
 2004 دسامبر پايان در و دالر 20 /5 قرارداد اين ازشما خروج هنگام و دالر 2004 دسامبر پايان در و دالر 20 /5 قرارداد اين ازشما خروج هنگام و دالر

 .است خام نفت بشكه 1000 تحويل برايقرارداديك .ميباشد دالر 19 /1 معادل
 تحصيل سود اين زماني چه.نماييد محاسبه را قرارداد اين حاصل سود كل

 محاسبه نحوه بازسفتهيا ريسك دهنده پوشش حالت دو از يك هر در ميشود؟
.دهيد توضيح را ماليات
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