قرارداد آتی سهام

هفاهین و کلیات

تعریف قرارداد آتی سُام

لطاضزاز آتی ؾْبم ،1لطاضزازی زٍ عطفِ اؾت كِ ثط اؾبؼ آى ،ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ 2تؼْس هیكٌٌس ؾْبم هَضَع لطاضزاز ضا ثِ لیوت
هكرم ٍ زض تبضید هؼیٌی زض آیٌسُ زازٍؾتس كٌٌس .ؾَز (ظیبى) عطفیي لطاضزاز آتی ؾْبم ،ثِ لیوت ؾْن پبیِ زض تبضید ؾطضؾیس
ثؿتگی زاضزٍ .ضؼیت ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ زض لطاضزاز آتی ؾْبم زض جسٍل ً 1كبى زازُ اؾت.
جسٍل ٍ :1ضؼیت ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ زض لطاضزاز آتی ؾْبم
فريشىذٌ
خریذار
تؼْس ثِ فطٍـ ؾْن پبیِ زض ؾطضؾیس
تؼْس ثِ ذطیس ؾْن پبیِ زض ؾطضؾیس
كؿت ؾَز اظ كبّف لیوتّب
كؿت ؾَز اظ افعایف لیوتّب
پطزاذت ٍجِ تضویي اٍلیِ ٍ
پطزاذت ٍجِ تضویي اٍلیِ ٍ
ثِضٍظضؾبًی ٍجِ تضویي ثب تؼْسات
ثِضٍظضؾبًی ٍجِ تضویي ثب تؼْسات
ذطٍج اظ ثبظاض اظ عطیك اتربش هَلؼیت تؼْسی فطٍـ ذطٍج اظ ثبظاض اظ عطیك اتربش هَلؼیت تؼْسی ذطیس

ًحَُ ٍضٍز ثِ لطاضزاز آتی ؾْبم ثِ ایي نَضت اؾت كِ اگط فطزی هؼتمس اؾت لیوت ؾْبم عی ظهبى هكرهی زض آیٌسُ افعایف
ذَاّس یبفت ،هیتَاًس اظ عطیك اتربش هَلؼیت ذطیس (ثِػٌَاى ذطیساض) ،هٌتفغ قَز .ؾَز (ظیبى) ٍی ثِ ایي ثؿتگی زاضز كِ لیوت
ؾْن افعایف (كبّف) یبثس .ثِ ّویيتطتیت ،اگط فطز زیگطی اهیس ثِ كبّف احتوبلی لیوت زض آیٌسُ زاضز ،هیتَاًس زض لطاضزاز آتی
هَلؼیت فطٍـ اتربش كٌس.
مثال :فطو كٌیس اٍل ذطزاز اؾت ٍ ؾْبم قطكت الف زض ثبظاض 666 ،تَهبى هؼبهلِ هیقَز .ثًِظط قرم ( )1چكناًساظ نٌؼتی
كِ قطكت الف زض آى ثِ فؼبلیت هكغَل اؾت ،زض افك ظهبًی كَتبُهست هثجت اؾت ٍ لیوت ؾْبم قطكت افعایف ذَاّس یبفت.
زض همبثل ،قرم ( ) 2هؼتمس اؾت ؾْبم قطكت الف ،عی چٌس هبُ آیٌسُ ،افت لیوت قسیسی ضا تجطثِ ذَاّس كطز .قرم (،)1
هیتَاًس ثِ كبضگعاض ذَز ؾفبضـ ذطیس لطاضزاز آتی ؾطضؾیس هطزاز هبُ ؾْن الف ضا كِ اًساظُی لطاضزاز آىّ 3 ،عاض ؾْن اؾت ،ثِ
لیوت  766تَهبى ثسّس .قرم (ً )2یع زؾتَض ؾفبضـ فطٍـ ّویي لطاضزاز ضا ثِ لیوت  766تَهبى ثِ كبضگعاض ذَز هیزّس.
ٍضؼیت ؾَز (ظیبى) ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ زض ؾطضؾیس زض جسٍل  2آٍضزُ قسُ اؾت:

1. Single Stock Futures
 .2اظ ایي پؽ ثط اؾبؼ ػطف ثبظاض ،ثِجبی ٍاغُ هتؼْس فطٍـ ( )Short Positionاظ فطٍقٌسُ ٍ ثِجبی ٍاغُ هتؼْس ذطیس ( )Long Positionاظ ذطیساض اؾتفبزُ هیقَز.

1

قرارداد آتی سهام

هفاهین و کلیات

جسٍل  :2ؾَز (ظیبى) ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ لطاضزاز آتی زض ؾطضؾیس
ريوذ بازار

قیمت سُم در سررسیذ

سًد (زیان) خریذار

سًد (زیان) فريشىذٌ

افسایش قیمت

756
766
656

)756-766( × 3,666;156,666
6
()656-766( × 3,666;)156,666

()766-756( × 3,666;)156,666
6
)766-656( × 3,666;156,666

ثبات قیمت
کاَش قیمت

الجتِ ایي هثبلی اظ كبضثطز لطاضزازّبی آتی ؾْن ثب ّسف كؿت ؾَز ثَز .لطاضزازّبی آتی ؾْن هیتَاًس ثب ّسف هسیطیت یب كبّف
ضیؿک لیوت ًیع هؼبهلِ قَز كِ زض ثرفّبی ثؼسی ثِ آى اقبضُ هیقَز.

داد ي ستذ قرارداد آتی سُام

هؼبهلِگطاى ؾفبضـّبی ذَز ضا ثِ اظای یک ًوبز هؼبهالتی كِ تطكیجی اظ ؾْن پبیِ ٍ هبُ ؾطضؾیس اؾت ثِ لیوتّبی هرتلف اظ
عطیك كبضگعاضاى زض ؾبهبًِ هؼبهالتی ثَضؼ ٍاضز هیكٌٌس .ثِػجبضت زیگط هٌظَض اظ هؼبهلِ یک لطاضزاز ،ثجت ؾفبضـ اتربش تؼْس
ذطیس یب تؼْس فطٍـ زض ؾبهبًِی هؼبهالتی ثِ اظای یک لطاضزاز ثب ًوبز هؼبهالتی ذبل ثِ لیوتی كِ ؾطهبیِگصاض تؼییي هیكٌس،
اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ًوبز هؼبهالتی لطاضزازی كِ ًبقط ؾْن پبیِ آى قطكت الف ،هبُ ؾطضؾیس لطاضزاز تیط هبُ ٍ ؾبل ؾطضؾیس
 1389اؾت ،ثِنَضت الف  8963تؼطیف هیقَز.

سًد ي زیان داد ي ستذ قرارداد آتی سُام

ؾَز ٍ ظیبى زاز ٍ ؾتس لطاضزازّبی آتی ؾْبم ،ثِ ػَاهل هؤثط ثط لیوت ؾْن پبیِ ثؿتگی زاضز .اگط لیوت ؾْن پبیِ افعایف یبثس،
لیوت ؾْن زض لطاضزاز آتی آى (اضظـ آتی ؾْن) ًیع افعایف هییبثس ،ثب ایي تفبٍت كِ زضنس ؾَز ٍ ظیبى ًؿجت ثِ ؾطهبیِگصاضی
اًجبم قسُ زض لطاضزاز آتی ؾْبم ثیفتط اؾتٍ .ضؼیت ؾَز (ظیبى) عطفیي هؼبهلِ زض لطاضزاز آتی زض ًوَزاض ً 1كبى زازُ قسُ
اؾت.

سًد ب) مًقعیت خریذ

الف) مًقعیت فريش
قیمت تًافقی

سًد

قیمت تًافقی
قیمت سُم در سررسیذ

قیمت سُم در سررسیذ
زیان

ًوَزاض ٍ :1ضؼیت ؾَز (ظیبى) فطٍقٌسُ ٍ ذطیساض لطاضزازّبی آتی ؾْبم
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تفايت سُم ي قرارداد آتی سُام

هْنتطیي تفبٍت ثیي ؾْن ٍ لطاضزاز آتی ؾْبم ثِ هبّیت ایي اثعاض هبلی ثبظ هیگطزز .ؾْبم ،ؾٌس هبلکیت ٍ هكبضكت ؾطهبیِگصاض
زض قطكت اؾت ،اهب لطاضزاز آتی ؾْبم ،تؼْس ؾطهبیِگصاض ثطای ذطیس یب فطٍـ تؼساز هؼیٌی ؾْبم زض تبضید هكرم ٍ لیوت اظ
پیف تؼییي قسُ اؾت .ثِعَض ذالنِ هیتَاى گفت:
ؾْبمزاض قطكت:
 كل اضظـ ؾْبم ضا زض ظهبى ذطیس پطزاذت هیكٌس؛
 قطیک قطكت هحؿَة هیقَز؛
 حك ضأی زاضز؛
 ؾَز زضیبفت هیكٌس؛
 تٌْب زض ظهبى فطٍـ ؾْن اظ ؾَز (ظیبى) ًبقی اظ تغییطات لیوت ؾْن ،هٌتفغ (هتضطض) هیقَز؛
 ؾْن ،اٍضاق ثْبزاض ثسٍى ؾطضؾیس اؾت ٍ ؾْبمزاض قطكت تب ظهبًی كِ السام ثِ فطٍـ ؾْبم ذَز ًکٌس ،زض هبلکیت قطكت
ؾْین اؾت؛
 زض نَضت ٍضقکؿتگی قطكت ًؿجت ثِ اهَال ٍ زاضایی قطكت حك زاضز.
اهب ،ذطیساض لطاضزاز آتی ؾْبم:
 ثِ جبی پطزاذت  166زضنس اضظـ لطاضزاز ،تٌْب زضنسی اظ اضظـ آى ضا ثِػٌَاى ٍجِ تضویي ؾپطزُ هیكٌس؛
 هتؼْس اؾت كِ ؾْبم ضا زض تبضید هكرم ٍ لیوت هؼیي ذطیساضی كٌس؛
 ؾَز (ظیبى) ذطیساض ،ثِعَض ضٍظاًِ ثِ حؿبة آىّب هٌظَض هیقَز ٍ كؿت ؾَز ثط ذالف ثبظاض ؾْبم ،هٌَط ثِ ثؿتي هَلؼیت
ٍ ذطٍج اظ ثبظاض ًیؿت؛
 ثط ذالف ثبظاض ؾْبم ،تحت تأثیط ذطیس ٍ فطٍـّبی ؾْبهساضاى ػوسُ لطاض ًویگیطز؛
 ؾَز تمؿیوی قطكت ضا زضیبفت ًویكٌس؛
 تؼْس ٍی هجٌی ثط ذطیس ؾْبم ،ؾطضؾیس كَتبُهست زاضز.

3

هفاهین و کلیات

مشخصات قرارداد

قرارداد آتی سهام

3

یکی اظ ٍیػگیّبی هْن لطاضزاز آتی ؾْبم ،اؾتبًساضز ثَزى ایي لطاضزاز ٍ هؼبهلِ آى زض ثَضؼ اؾت .ثَضؼّب پیف اظ آغبظ هؼبهالت
لطاضزاز آتی یک ؾْن ،هكرهبت لطاضزاز آى ضا هٌتكط هیكٌٌس كِ حبٍی اعالػبتی زض هَضز لطاضزاز اظ لجیل هَاضز ظیط اؾت:
ً )1بقط ؾْن پبیِ
ً )2وبز هؼبهالتی
 )3اًساظُ لطاضزاز
 )4هبُّبی لطاضزاز
 )5زاهٌِ ًَؾبى لیوت ضٍظاًِ
 )6حسالل تغییط لیوت
 )7زٍضُ هؼبهالتی
ٍ )8جِ تضویي اٍلیِ
 )9حسالل ٍجِ تضویي
 )16ؾمف ؾفبضـ
ٍ )11احس پَلی لیوت
 )12زٍضُ تحَیل
 )13كبضهعز هؼبهالت ،تؿَیِ ٍ تحَیل
 )14ؾمف هَلؼیتّبی ثبظ هكتطی ،كبضگعاض ٍ ثبظاض
 )15تؿَیِ ًْبیی (ًمسی ،فیعیکی) ٍ ذؿبضتّب
 )16ؾبیط هَاضز
زض ٍالغ لطاضزاز آتی ؾْبم ،لطاضزاز اؾتبًساضزی اؾت كِ زض ثَضؼ پصیطفتِ قسُ اؾت ٍ اًساظُ لطاضزاز ثط اؾبؼ اضظـ تؼییي قسُ
ثطای ّط لطاضزاز ٍ تَؾظ ثَضؼ تؼییي هیقَز .اًساظُ لطاضزاز ثِگًَِای اًتربة هیقَز كِ ثطای هكبضكتكٌٌسگبى ثبظاض جصاة
ثبقس .لطاضزازّبی آتی ؾْبم ،هبُ ؾطضؾیس هكرهی زاضًس ٍ اظ ایيضٍ ،اثعاض هؼبهالتی كَتبُهست هحؿَة هیقًَس.
ريزَای مُم در قرارداد آتی سُام

ايلیه ريز معامالتی :4ضٍظ آغبظ هؼبهالت لطاضزاز آتی ؾْبم زض ثبظاض اؾت.

3. Contract Specification
4. First Trading Date
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آخریه ريز معامالتی :5آذطیي ضٍظی اؾت كِ اهکبى هؼبهلِ یک لطاضزاز آتی ؾْبم ٍجَز زاضز.

ديرٌ معامالتی :فبنلِ ثیي اٍلیي ٍ آذطیي ضٍظ هؼبهالتی اؾت كِ لطاضزاز آتی ؾْبم زض ثبظاض هؼبهلِ هیقَز.
ريز تحًیل :6ضٍظی اؾت كِ ًمل ٍ اًتمبل ؾْن پبیِ ثط هجٌبی تحَیل ثِ اظای پطزاذت 7تَؾظ اتبق پبیبپبی اًجبم هیقَز.

تعییه ارزش آتی سُم

اضظـ آتی ٍ لیوت ًمسی ؾْن اظ ػَاهل هكتطكی ًظیط ػطضِ ٍ تمبضبی ثبظاض ،ضقس ؾَز ،ضًٍس نٌؼت ،فكبض ضلجبّ ،عیٌِ هَاز
اٍلیِ ٍ تغییط زض هسیطیت قطكت تأثیط هیپصیطًس .تؼییي اضظـ آتی ؾْن پبیِ زض لطاضزاز آتی ؾْبم ،ثط اؾبؼ اضظـ آتی ػبزالًِ
ؾْن پبیِ اًجبم هیقَز .اضظـ آتی ؾْن پبیِ ثِ لیوت پبیبًی ؾْن پبیِ زض ثبظاض ًمسی زض ظهبى اضظـگصاضیً ،طخ ؾَز
ػلیالحؿبة ثبًکی ٍ ظهبى ثبلیهبًسُ تب ؾطضؾیس ثؿتگی زاضز .فطهَل تؼییي اضظـ ػبزالًِ آتی ؾْن ( )FVثِنَضت ظیط اؾت:
FV= CPeix/365
كِ:
 :CPلیوت پبیبًی ؾْن پبیِ زض ثبظاض ًمسی زض ظهبى اضظـگصاضی؛
ً :iطخ ؾَز ػلیالحؿبة ؾپطزُّبی ؾطهبیِگصاضی كَتبُهست؛
 :xتؼساز ضٍظّبی ثیي ظهبى اضظـگصاضی تب آذطیي ضٍظ هؼبهالتی.
لیوتی كِ زض ایي فطهَل تؼییي هیقَز ،یک لیوت تئَضیک اؾت كِ ثِ زلیل هبّیت پَیبی ثبظاضّبی هبلی هیتَاًس ثب لیوتّبی
ٍالؼی هتفبٍت ثبقس .ایي تفبٍت اظ ػَاهلی ًظیط ػطضِ ٍ تمبضبً ،مسقًَسگی ثبظاض ٍ ّعیٌِّبی هؼبهالت ًبقی هیقَز.
وکتٍ :هتؼْس ذطیس تب پیف اظ پبیبى هبُ لطاضزاز ٍ تؿَیِ فیعیکی ،ؾْبمزاض قطكت ًبقط ؾْن پبیِ هحؿَة ًویقَز ٍ ؾَز ؾْن
ثِ ٍی تؼلك ًویگیطز ،اظ ایي ضٍ ،ضٍیِ هتسٍال زض ثَضؼّب ایي اؾت كِ اگط هجوغ ػوَهی ؾبالًِ ًبقط ؾْن پبیِ پیف اظ پبیبى
هبُ لطاضزاز ثطگعاض هیقَز ،ؾَز هَضزاًتظبض زض تؼییي اضظـ آتی ؾْن ،ثِػٌَاى ػبهل كبٌّسُ زض ًظط گطفتِ قَز .زض ایي نَضت،

5. Last Trading Date
6. Settlement Day
7. Delivery Versus Payment
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اگط ؾَز ههَة ًبقط زض هجوغ ػوَهی ؾبالًِ ثب ؾَز هَضزاًتظبض ثبظاض هتفبٍت ثبقس ،ثط ؾَز ٍ ظیبى هؼبهلِگطاى زض ثبظاض آتی تبثیط
هیگصاضز.
ثَضؼ تْطاى ثب ّسف حصف ضیؿک اًحطاف ؾَز هَضزاًتظبض اظ ؾَز ههَة ًبقط زض هجوغ ػوَهی ؾبالًِ ،پیف اظ ثبظگكبیی ًوبز
هؼبهالتی لطاضزازّبی ؾْن پبیِ ،اظ آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ ،ؾَز ههَة ًبقط ضا كؿط هیكٌس.
ثٌبثطایي ثبیس زض ًظط زاقت اگط هجوغ ػوَهی ؾبالًِ ًبقط عی زٍضُ هؼبهالتی لطاضزاز ٍ پیف اظ پبیبى هبُ لطاضزاز ثطگعاض قَز ،زض
تؼییي اضظـ آتی ؾْن پیف اظ ثطگعاضی هجوغ ثِهٌظَض ثجت ؾفبضـ زض ؾبهبًِ هؼبهالتی ثبظاض آتی ،ؾَز هَضزاًتظبض اظ لیوت
ؾْن كؿط ًكَز.
مثال :لیوت پبیبًی ؾْن الف زض ضٍظ اضظـگصاضی 256 ،تَهبى اؾت .اهکبى هؼبهلِی لطاضزاز آتی ثب ؾطضؾیس  2هبُ زیگط ٍ اًساظُ
لطاضزاز  8,666ؾْن زض ثبظاض ٍجَز زاضز .هجوغ ػوَهی ؾبالًِ ًبقط ؾْن الف لطاض اؾت یک هبُ آیٌسُ تكکیل قَز .ؾَزی كِ ثط
اؾبؼ ثطآٍضزّب اًتظبض هیضٍز زض هجوغ قطكت تمؿین قَز 36 ،تَهبى اؾتً .طخ ؾَز ػلیالحؿبة ؾپطزُّبی ؾطهبیِگصاضی
كَتبُهست  6 ،زضنس اؾت .اضظـ ػبزالًِی آتی ؾْن ثِ قطح ظیط تؼییي هیقَز:

FV= CP×eix/365=250× e0/06*60/365=252

ثبیس تَجِ زاقت ػلیضغن ایيكِ زض ظهبى ؾطضؾیس ،ؾَز هَضزاًتظبض قطكت اظ لیوت فؼلی ؾْن ذبضج قسُ اؾت ،ثِزلیل تؼسیل
لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تَؾظ ثَضؼ ،زض تؼییي اضظـ آتی ؾْن ،ؾَز هَضز اًتظبض اظ لیوت ؾْن كؿط ًویقَز.
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