قرارداد آتی سهام

هشارکت کنندگان بازار

هطارکتکنندگاىباسار 


لشادادّای آتی سْام تِ عَس گستشدُای تَسظ پَضصدٌّذگاى سیسه 1تشای پَضص سیسه هَلعیتّای خَد دس تاصاس سْام ٍ
هعاهلِگشاى تا افك سشهایِگزاسی وَتاُهذت تشای وسة سَد اص سْاهی وِ هاله آى ًیستٌذ ،استفادُ هیضَدّ .نچٌیي لشاسداد
آتی سْام ،اتضاس هٌاسثی تشای آستیتشاطگشاى تِ ضواس هیسٍد ٍ فشغتّای هٌاسثی پیص سٍی آىّا لشاس هیدّذ.
پوضصدهندگاىریسک 

)1

فشؼ وٌیذ هذیش غٌذٍق ،سْن الف سا وِ ّناوٌَى  150تَهاى هعاهلِ هیضَد دس سثذ خَد داسد ٍ هعتمذ است وِ دس آیٌذُ
ًضدیه ،ایي سْن یه دٍسُ وَتاُ افت لیوت سا تجشتِ هیوٌذ .هذیش غٌذٍق تِدًثال آى است وِ واسهضد فشٍش ٍ خشیذ هجذد سا
پشداخت ًىٌذ ،اها اص اسصش سثذ خَد هحافظت وٌذ .اگش واسهضدّای هعاهالت آتی اص ًمذی ونتش تاضذ ،اتخار هَفمیت فشٍش دس
لشاسداد آتی ایي سْن تا اًذاصُ لشاسداد  ٍ 135500لیوت  150تَهاى سْن هیتَاًذ ساّثشد تْیٌِای تاضذ.
اگش پیصتیٌی هذیش سثذ ،غحیح تاضذ ٍ لیوت تا  135تَهاى واّص یاتذ ،هذیش هیتَاًذ هَلعیت تعْذی فشٍش سا تا اتخار
هَلعیت تعْذی خشیذ سْام تِ لیوت  135تَهاى تثٌذد ٍ  2025500تَهاى سَد عایذ خَد وٌذ ( .))150-135( ×135500اص عشف
دیگش ،لیوت سْن الف دس سثذ سشهایِگزاسی ،تِ ّویي هیضاى واّص پیذا وشدُ است .تذیي تشتیة ،سَد ًاضی اص لشاسداد آتی،
صیاى واّص اسصش سْن سا جثشاى هیوٌذ .دس ٍالع ،پَضص سیسه ووه هیوٌذ وِ:
 سشهایِ دس هعشؼ سیسه واّص یاتذ ،دس عیي ایي وِ ّضیٌِ خشیذ ٍ فشٍش سْام تِ سشهایِگزاساى سثذ تحویل ًطَد؛
 تاصدُ سثذ دس سغح هطخػی حفظ ضَد ،تذٍى آىوِ ًیاص تِ فشٍش سْام تاضذ.
کوتاههدت 

هعاهلهگزاىباافقسزهایهگذاری

)2

تِعٌَاى هثال فشؼ وٌیذ وِ هعاهلِگشی تش اساع تحلیل خَد هعتمذ است وِ لیوت سْام ضشوت الف وِ ّناوٌَى  150تَهاى
هعاهلِ هیضَد ،افضایص هییاتذ .هعاهلِگش یه لشاسداد آتی سْن ضشوت الف سا خشیذاسی هیوٌذ.
ٍجِ تضویي اٍلیِ 20 ،دسغذ اسصش لشاسداد یعٌی ّ 400ضاس تَهاى است .یه هاُ تعذ ،لیوت سْن تِ  170تَهاى هیسسذ.
هعاهلِگش تا اًجام هعاهلِ هعىَع ،هَلعیت هعاهالتی خَد سا هیتٌذد ٍ سَدی هعادل تَهاى )170 – 150( × 135500 ; 275000
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وسة هیوٌذّ .نچٌیي اگش ضخع احتوال هیدّذ وِ لیوت سْن دس آیٌذُ ،واّص هییاتذ ،هیتَاًذ تا اتخار هَلعیت فشٍش دس
لشاسداد آتی ایي سْن ،هطاتِ پَضص سیسه الثتِ تذٍى دس اختیاس داضتي سْن ،سَد وسة وٌذ.
)3سزهایهگذاراى 

سشهایِگزاساى افك سشهایِگزاسی تلٌذهذت داسًذ .سشهایِگزاساى اص لشاسدادّای آتی سْام تشای اتخار هَلعیتّای هعادل خشیذ ٍ
فشٍش 2دس سْن پایِ استفادُ هیوٌٌذ .هضیت ایي سٍش آى است وِ سشهایِگزاس هیتَاًذ اص تغییشات لیوتی سْن تا سشهایِ ٍ
ّضیٌِ هعاهالتی ونتش ،هٌتفع ضَد .دس عیيحال ،الضاهی تِ تحَیل سْن پایِ ًیست ،صیشا سشهایِگزاس هیتَاًذ اص عشیك اًجام
هعاهلِ هعىَع پیص اص سشسسیذ لشاسداد ،اص تاصاس خاسج ضَد ٍ هَلعیت هعاهالتی خَد سا دس لشاسدادّای تا هاُ سشسسیذ دٍستش،
تجذیذ 3وٌذ.
)4آربیتزاصگزاى 

آستیتشاطگشاى تِ دًثال وسة سَد تذٍى سیسه ّستٌذ .تذیي تشتیة وِ سْاهی سا وِ دس یه تاصاس ون لیوتگزاسی ضذُاًذ،
خشیذاسی ٍ دس تاصاسی دیگش وِ تاال لیوتگزاسی ضذُاًذ ،تِ فشٍش هیسساًٌذ .تا صهاًیوِ ایي تفاٍت لیوت ٍجَد داضتِ تاضذ،
اهىاى وسة سَد تشای آستیتشاطگشاى ٍجَد داسد .واستشد لشاسداد آتی سْام تا اّذاف آستیتشاطگشی ،تِ ٍیظگی اّشهی تَدى آى تاص
هیگشدد وِ تأثیش عذم تماسى لیوتّا سا تیصتش هیوٌذ.

هشایایقزاردادآتیسهام 

تشخی اص هضایای ایي لشاسدادّا دس صیش آٍسدُ ضذُ است:
 سیسه اعتثاسی تِدلیل واسوشدّای اتاق پایاپای ٍجَد ًذاسد؛
 تِ دلیل ٍیظگی اّشهی 4تا سشهایِ ونتش هیتَاى سَد تیصتشی وسة وشد.
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4. Gearing or Leverage Investment
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هثال :سْن ضشوت الفّ ،ناوٌَى  250تَهاى هعاهلِ هیضَد .اًذاصُ لشاسداد آتی سْام آى 85000 ،سْن ٍ ٍجِ تضویي اٍلیِ
 4005000تَهاى است .هعاهلِگش هیتَاًذ تا  4005000تَهاى 15600 ،سْن ضشوت سا خشیذاسی وٌذ یا دس لشاسداد آتی سْن الف،
هَلعیت خشیذ اتخار وٌذ .واسهضد خشیذ ًمذی سْام 0/5 ،دسغذ اسصش هعاهلِ ٍ واسهضد اتخار هَلعیت خشیذ دس ّش لشاسداد 0/504

دسغذ است .اگش لیوت سْن دس سشسسیذ  260تَهاى تاضذ ،تاصدّی هعاهلِگش دس غَستیوِ لیوت سْن افضایص یاتذ ،دس جذٍل 3
آٍسدُ ضذُ است:
جذٍل  :3تاصدّی هعاهلِگش دس خشیذ سْن ٍ لشاسداد آتی سْام
سود(سیاى)در
راهبزدهعاهالتی

تعداد

آورده


سهن

هعاهلهگز


نسبتباسدهی

سزرسید 
ارسشهعاهله

کارهشد

بااحتساب

باسدهی(درصد)

خزیدقزاردادآتی

کارهشدهای

سهن

هعاهالتی
خزیدنقدیسهن 
بهقیوت252توهاى
هوقعیتخزیددرقزاردادآتیسهام
بهقیوت255توهاى

بهخزیدنقدی

1600

400,000

400,000

2,000

14,000

3

8,000

400,000

2,040,000

105282

29,718
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 2/3تشاتش



اهىاى پَضص سیسه سا فشاّن هیآٍسد؛



سَد ٍ صیاى لشاسدادّای آتی تِغَست سٍصاًِ تِ حساب سشهایِگزاس ٍاسیض هیضَد ٍ وسة سَد دس ایي تاصاس تش خالف تاصاس

سْام ،هٌَط تِ تستي هَلعیت ٍ خشٍج اص تاصاس ًیست؛
 دس تاصاس افضایطی ٍ 5واّطی ،6اهىاى وسة سَد فشاّن است ٍ ایي ٍیظگی تِ افضایص واسایی تاصاس ووه هیوٌذ؛
 سشهایِگزاساى تذٍى تَجِ تِ سشسسیذ لشاسدادّا ،هیتَاًٌذ عی دٍسُ هعاهالتی لشاسداد تا تستي هَلعیت خَد اص عشیك
هعاهلِی هعىَع (خشیذ دس تشاتش فشٍش ٍ فشٍش دس تشاتش خشیذ) اص تاصاس خاسج ضًَذ؛
 اهىاى وطف لیوت 7تْتش سْام پایِ سا فشاّن هیآٍسدّ :ش چٌذ تاصاسّای آتی تشآٍسد لغعی اص لیوت آتی سْن پایِ ًذاسًذ ،اعالعات
اسصشهٌذی دس هَسد سیسه ،ثثات یا عذم ثثات لیوت دس آیٌذُ اسائِ هیدٌّذ .دس ٍالع ،هعاهالت لشاسدادّای آتی تیاًگش اًتظاسات تاصاس
دستاسُی لیوتّای آیٌذُ سْن پایِ لشاسداد است؛
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. Bullish Market
6. Bearish Market
7. Price Discovery
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 سْاهذاساى عوذُ ٍ سشهایِگزاساًی وِ افك سشهایِگزاسی تلٌذهذت داسًذ ،هیتَاًٌذ اص ایي تاصاس تشای پَضص سیسه ًاضی اص
ًَساى لیوت سْام دس اختیاس خَد استفادُ وٌٌذ؛
 تشای اتخار هَلعیت فشٍشً ،یاص تِ دس اختیاس داضتي سْام پایِ ًیست ٍ سشهایِگزاساى هیتَاًٌذ تش اساع پیصتیٌیّای
خَد ،الذام تِ فشٍش وٌٌذ؛
 تاصاس آتی تش خالف تاصاس سْام ،تحت تاثیش خشیذ ٍ فشٍشّای سْاهذاساى عوذُ لشاس ًویگیشد؛
ً مذضًَذگی لشاسداد آتی سْام تِدلیل هاّیت آى تِ ًسثت سْن پایِ تیصتش است :تاصاسّای اتضاسّای هطتك ،اص ًمذضًَذگی
تاالیی تشخَسداسًذ .صیشا دس ایي تاصاسّا ًسثت تِ تاصاسّای سْام ،سشهایِ ونتشی تشای اًجام هعاهالت هَسدًیاص است ٍ تاصدُ ٍ
سیسه دس سغح دلخَاّی لاتل تعذیل ّستٌذ ،تِ ّویي دلیل هعاهلِگشاى تیصتشی جزب ایي تاصاسّا هیضًَذّ .نچٌیي
ساّثشدّای هعاهالتی هختلفی دس ایي تاصاسّا تذٍى تغییشات صیاد لیوت ،لاتل اجشاست .تِعثاست دیگش ،هعاهالت دس ایي تاصاسّا
تِعٌَاى جایگضیي یا هىول تاصاسّای ًمذی سْام ،ساحتتش ٍ جزابتش است؛
ّ ضیٌِ هعاهالت لشاسداد آتی سْام اًذن است :واسهضد هعاهلِ دس تاصاس آتی هعوَال ونتش اص واسهضد هعاهلِای تا اسصش تشاتش دس
تاصاس سْام است .تا تَجِ تِ ایيوِ هالىیت سْام تا لثل اص سشسسیذ تیي عشفیي لشاسداد جاتجا ًویضَدّ ،ضیٌِّای ًمل ٍ اًتمال
ٍ هالیات دس هعاهالت ایي لشاسدادّا پیص اص سشسسیذ ٍجَد ًذاسد.
ریسکهایقزاردادآتیسهام 


سیسه تا تاصدُ هَسداًتظاس داساییّای هالی استثاط هستمین داسد .تِعثاست دیگشّ ،ش چِ سیسه داسایی هالی تیصتش تاضذ ،تاصدُ
هَسداًتظاس آى ًیض تیصتش استٍ .یظگی اّشهی لشاسدادّای آتی هاًٌذ یه ضوطیش دٍ لثِ است .اگش چِ تاصدُ ایي لشاسدادّا دس
غَست تحمك اص سْام ،اٍساق هطاسوت ٍ یا لشاسدادّای اختیاس هعاهلِ تیصتش است ،اها تایذ دس ًظش داضت وِ دس غَست حشوت
لیوتّا تِ ضشس ساّثشد هعاهلِگش ،صیاى ٌّگفتی هیتَاًذ تشای ٍی تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ .تا همایسِ سیسه لشاسدادّای آتی تا
سایش اتضاسّای هالی هیتَاى تِ دسن تْتشی دست یافت.
تاصدُ هَسداًتظاس ٍ سیسه داساییّای هالی ٍ اتضاسّای هطتك دس ًوَداس ً 2طاى دادُ ضذُ استّ .واىعَس وِ هطاّذُ هیضَد
سیسه لشاسدادّای آتی دس سغح تاالیی لشاس داسد.
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باسدههوردانتظار
قزاردادهایآتی
قزاردادهایاختیارهعاهله
سهامعادی
سهامهوتاس
اوراققزضه
اوراقهطارکت

حسابهایپسانداس
بانکی،اسنادخشانه
وجهنقد

ریسک

ًوَداس  :2تاصدُ هَسداًتظاس ٍ سیسه

تِعَس ولی سیسه لشاسدادّای آتی سْام سا هیتَاى دس هَاسد صیش خالغِ وشد:
)هحدودنطدىضزرسزهایهگذاربههیشاىآورده(8ویضگیاهزهی) 

1

سیسه اغلی لشاسداد آتی سْام اص ٍیظگی اّشهی ایي اتضاس ًاضی هیضَدٍ .یظگی اّشهی لشاسداد آتی هیتَاًذ صیاى تسیاسی دس
وَتاُهذت تشای هعاهلِ گش تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ ،صیشا ّش تغییش اًذن دس لیوت سْن پایِ ،تا تَجِ تِ هیضاى اّشم ،هیتَاًذ هَجة
ضَد ضشس ٍ صیاى چٌذ تشاتشی تِحساب هعاهلِ گش هٌظَس ضَدٍ .یظگی اّشهی لشاسدادّای آتی تِ ایي دلیل است وِ ٍجِ تضویي
اٍلیِ تشای اتخار هَلعیت خشیذ یا فشٍش دس لشاسداد آتی ،تٌْا دسغذی اص اسصش لشاسداد است.
هثال :اًذاصُ ّش لشاسداد آتی 15000 ،سْن ،لیوت فعلی سْن ّ 2ضاس تَهاى ٍ ٍجِ تضویي اٍلیِ تشای اتخار هَلعیت ّ 200ضاس
تَهاى است .ضخع الف تا ّ 200ضاس تَهاى الذام تِ خشیذ  100سْن هیوٌذ ٍ ضخع ب هَلعیت خشیذ  15000سْن دس لشاسداد
آتی هشتَعِ اتخار هیوٌذ .واّص لیوت سْن تِ  1600تَهاى ،صیاى واغزیّ 40 9ضاس تَهاًی ( 20دسغذ اغل سشهایِ) تشای
خشیذاس سْن دس پی داسد ،دس حالیوِ داسًذُ هَلعیت خشیذ دس لشاسداد آتی سْام ّ 400ضاس تَهاى ( 200دسغذ اغل سشهایِ) صیاى
هیتیٌذ.

8. Not Capital Protected
9. Paper Loss
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)2توقفنوادهعاهالتیقزاردادآتیسهام 

تَلف ًواد هعاهالتی لشاسداد آتی سْام هیتَاًذ تش اسصش هَلعیتّای هعاهالتی هعاهلِگش تاثیشگزاس تاضذ .همام ًاظش تاصاس ،دس
ضشایظ خاغی ًظیش اًتطاس اخثاس جذیذ دس هَسد ًاضش ،هسائل ًظاستی یا ًَساى تاصاس الذام تِ تَلف ًواد هعاهالتی سْن پایِ یا
لشاسدادّای آتی هثتٌی تش سْن هیوٌذ .اگش تاصگطایی هجذد ًواد تحت ضشایظ خاغی ًظیش افضایص داهٌِ ًَساى لیوت سٍصاًِ
اًجام ضَد ،هیتَاًذ تش سَد (صیاى) هَلعیتّای هعاهالتی تاص تاثیشگزاس تاضذ.

)3نقدضوندگیباسار 12

هتذٍالتشیي سٍش خشٍج اص تاصاس دس لشاسدادّای آتی ،اًجام هعاهلِ هتماتل هَلعیت تاص فعلی هعاهلِگش است وِ دس تخصّای تعذ
تِ تفػیل تِ آى پشداختِ هیضَد .هعاهلِ گش هوىي است دس ضشایظ خاظ تا تَجِ تِ ًیشٍّای عشضِ ٍ تماضا ٍ ٍجَد داهٌِ ًَساى
سٍصاًِ ،دس صهاى هٌاسة ًتَاًذ اص تاصاس خاسج ضَد ٍ صیاى ًاخَاستِای تِ ٍی تحویل ضَد.

10. Liquidity Risk
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