قرارداد آتی سهام

سایر موارد مرتبط با قرارداد آتی سهام

هدیریت الداهات ضرکتی

زض تَضؼّایی وِ لطاضزاز آتی ؾْام هؼاهلِ هیقَز ،پؽ اظ السام قطوتی ًاقط ،تغییطاتی زض لیوت ٍ هكرصات لطاضزاز اػوال
هیوٌٌسّ .سف اظ تؼسیل لطاضزازّا ،خلَگیطی اظ تاثیطگصاضی السام قطوتی ًاقط تط ٍضؼیت ؾَز ٍ ظیاى هؼاهلِگطاى اؾت .ایي
تؼسیلّا پیف اظ ضٍظ هَثط قسى السام قطوتی ًاقط اًدام هیقَز .فطهَل تؼسیل ًیع زض اذتیاض هكاضوتوٌٌسگاى تاظاض لطاض هیگیطز
تا تتَاًٌس هَلؼیتّای هؼاهالتی ذَز ضا هسیطیت وٌٌس ٍ تاثیط ایي الساهات ضا تط ؾثس ؾطهایِگصاضی ذَز تؿٌدٌس .السام قطوتی،
تصویوات ٍاتؿتِ تِ ؾْام قطوتّاؾت وِ تا اّساف هرتلفی اًدام هیقَز ٍ تط اٍضاق تْازاض قطوت (اٍضاق زاضایی ٍ یا تسّی)،
تاثیط هیگصاضز:
 )1الداهات هرتثظ تا ارزش اسوی ّر سْن :قاهل تدعیِ ٍ تطویة 1ؾْام اؾت؛
 )2الداهات ٍاتستِ تِ حمَق سْامداری :2اظ هْنتطیي آىّا هیتَاى تِ پطزاذت ؾَز ،افعایف ؾطهایِ اظ ططیك اًتكاض حك
تمسم ٍ 3افعایف ؾطهایِ اظ ططیك اًتكاض ؾْام خایعُ 4اقاضُ وطز؛
 )3الداهات هرتَط تِ تولکً :ظیط تحصیل ،5ازغام ٍ 6تدعیِ قطوت7؛
 )4الداهات خاظً :ظیط پطزاذتّای غیطًمسی 8تِ ؾْامزاضاى ٍ تغییط هىاى فؼالیت اؾت.
هؼوَالً تَضؼّا ،الساهات قطوتی ًاقط ضا وِ تؼسیل زض هَضز آىّا اًدام هیقَز ،اػالم هیوٌٌس وِ زض تیفتط هَاضز قاهل تدعیِ
ٍ تطویة ؾْن ،ؾَز ًاهتؼاضف ،افعایف ؾطهایِ ،تحصیل ،ازغام ٍ تدعیِ قطوت اؾت.
تَضؼ تْطاى زض افعایف ؾطهایِ ٍ تمؿین ؾَز تَؾط ًاقط ،اًساظُ لطاضزاز ٍ آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ ضا تؼسیل هیوٌس وِ زض
ازاهِ ًحَُ تؼسیل تیاى هیقَز.

1. Stock Consolidation
2. Entitlement Actions
3. Right Issue
4. Bonus Issue
5. Acquistion
6. Merge
7. Demerge
8. Distribution in Specie
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الف) افسایص سرهایِ از هحل آٍردُ ٍ اًتطار حك تمدم

اگط ًاقط ،السام تِ افعایف ؾطهایِ اظ هحل آٍضزُ ٍ اًتكاض حك تمسم وٌس ،اًساظُ لطاضزاز ٍ آذطیي لیوت تؿَیِی ضٍظاًِ تط اؾاؼ
فطهَلّای ظیط تغییط هیوٌس:
; آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تؼسیلیافتِ

لیوت پصیطًَُیؿی ؾْن خسیس
× (زضصس افعایف ؾطهایِ) 1 +
لیوت تؿتِ قسى ؾْن زض آذطیي ضٍظ لثل اظ هَثط قسى السام قطوتی
(زضصس افعایف ؾطهایِ) 1 +
آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ
آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تؼسیلیافتِ

× آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ

× اًساظُ لطاضزاز ; اًساظُ تؼسیلیافتِ لطاضزاز

ب) افسایص سرهایِ از هحل سَد اًثاضتِ

اگط ًاقط ،السام تِ افعایف ؾطهایِ اظ هحل ؾَز اًثاقتِ وٌس ،اًساظُ لطاضزاز ٍ آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تا تَخِ تِ فطهَلّای ظیط
تغییط هیوٌس:
آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ
(زض صس افعایف ؾطهایِ )1+

; آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِی تؼسیلیافتِ

آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ
آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِی تؼسیلیافتِ
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ج) افسایص سرهایِ از هحل آٍردُ ٍ سَد اًثاضتِ
اگط ًاقط ،تطویثی اظ زٍ ضٍـ الف ٍ ب ضا تِ واض گیطز ،اًساظُ لطاضزاز ٍ آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تا تَخِ تِ فطهَلّای ظیط تغییط
هیوٌس:

; آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تؼسیلیافتِ
لیوت پصیطًَُیؿی ؾْن خسیس
لیوت تؿتِ قسى ؾْن زض آذطیي ضٍظ لثل اظ هَثط قسى السام قطوتی قطوتی

× (زضصس افعایف ؾطهایِ اظ هحل آٍضزُ ) 1 +

(زضصس افعایف ؾطهایِ اظ هحل اًسٍذتِ  +زضصس افعایف ؾطهایِ اظ هحل آٍضزُ1 +

آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ
آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ تؼسیل یافتِ

× آذطیي لیوت تؿَیِ ضٍظاًِ

× اًساظُ لطاضزاز ; اًساظُ تؼسیلیافتِ لطاضزاز

د) تمسین سَد

تمؿین ؾَز ًاقط ؾْن پایِ هٌدط تِ تؼسیل آذطیي لیوت تؿَیِی ضٍظاًِ هیقَز .زض ایيصَضت ،تَضؼ پیف اظ تاظگكایی ًواز
هؼاهالتی لطاضزازّای آتی ؾْن پایِ ،تؼسیالت الظم ضا تِ قطح ظیط اًدام هیزّس:
سَد تمسیوی هصَب هجوع تِ ازای یک سْن -آخریي لیوت تسَیِ رٍزاًِ لرارداد آتی= آخریي لیوت تسَیِ رٍزاًِ تعدیلضدُ لرارداد آتی

داهٌِ ًَساى لیوت رٍزاًِ

گاّی هوىي اؾت زض اثط اًتكاض اذثاض غیطهٌتظطُ زض تاظاض ،لیوت لطاضزاز آتی تِقست افعایف یا واّف یاتس .تِّویي زلیل زض
تیفتط تاظاضّا تط ذالف ضٍیِی ضایح زض هؼاهالت ًمسی ؾْام ،زاهٌِ هداظ تغییط لیوت ضٍظاًِ تؼییي ٍ اػوال هیقَزّ .سف اظ
ٍضغ ایي ًَع هحسٍزیتّا ایداز یه زٍضُی آضامؾاظی اخثاضی اؾت تا هكاضوتوٌٌسگاى تاظاض فطصت یاتٌس تِ اضظیاتی زٍتاضُی
اذثاض ٍ تاثیط آى تط هَلؼیتّای ذَز تپطزاظًس .زض ػیيحال ،تَضؼّا همطضاتی ضا تطای هؼاهلِ زض قطایط تاظاض واّكی یا افعایكی
ٍضغ هیوٌٌسٍ .ضغ همطضات فَق ػلیضغن هعایایی وِ هی تَاًس زاقتِ تاقس ،هوىي اؾت ػولیات آظاز ًیطٍّای تاظاض ضا هرتل وٌس.
تِهٌظَض ترفیف آثاض التصازی هٌفی ایي ًَع هحسٍزیتّا ،تَضؼّا همطضاتی ضا تطای اصالح ذَزواض هحسٍزُی لیوت ،هتؼالة
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آضام قسى خَ تاظاض ٍ تاظگكت هدسز لیوتّا اػوال هیوٌٌس .تِػالٍُ تَضؼّا زض هَالغ اضططاضی اظ لسضت لاًًَی هطالثِ ٍخِ
تضویي اضافی تا قطٍع ضٍظ واضی تؼس تطذَضزاض ّؿتٌس.

هثٌا ٍ ریسک هثٌا

لیوت آتی ؾْن پایِ تِ لیوت ًمسی آى تؿتگی زاضز ،اها ّواىطَض وِ شوط قس ػَاهل هرتلفی ًظیط ًطخ ؾَز تاًىی ،ظهاى تا
ؾطضؾیس ،ؾَز هَضزاًتظاض ٍ ًیطٍّای ػطضِ ٍ تماضا تاػث اًحطاف لیوت آتی ؾْن اظ لیوت ًمسی آى هیقَز .اگط چِ لیوتّای
ًمس ٍ آتی هتفاٍت اؾت ،اها تِ زلیل ٍاتؿتگی تِ یىسیگط توایل تِ حطوت هَاظی ًعزیه تِ ّن زاضًس ٍ تسٍىتَخِ تِ قطایط
تاظاض ،لیوت هؼاهالت آتی ٍ ًمسی توایل تِ یىؿاى قسى زض تاضید ؾطضؾیس زاضًس .تِػثاضت زیگطّ ،ط چِ تِ ظهاى ؾطضؾیس لطاضزاز
آتی ًعزیهتط هیقَین ،لیوت آتی تِ ؾوت لیوت ًمسی هیل هیوٌس ٍ زض ؾطضؾیس لطاضزاز آتی ،لیوت آتی تا لیوت ًمسی تمطیثاً
تطاتط هیقَز وِ اصل ّوگطایی لیوتّاً 9اهیسُ هیقَز .اصل ّوگطایی لیوتّا تِ زلیل حضَض آضتیتطاغگطاى زض تاظاض ٍ هؼاهالت
ؾَزخَیاًِ آىّا اؾت .تِ تفاٍت لیوت ًمسی ٍ لیوت آتی ؾْن پایِ ،هثٌا 10گفتِ هیقَز .هثٌا زض ؾطضؾیس لطاضزاز صفط اؾت ،اها
پیف اظ آى تا تَخِ تِ قطایط تاظاض هیتَاًس هثثت یا هٌفی تاقس .اگط چِ هثٌا طی زٍضُی هؼاهالتی ًَؾاى زاضز ،اها ًَؾاى آى اظ
لیوت ًمسی ٍ آتی ونتط اؾت .هثٌای هٌفی تسیي هؼٌاؾت وِ لیوت آتی اظ لیوت ًمسی ؾْن پایِ تیفتط اؾت وِ تِ اصطالح
گفتِ هیقَز تاظاض زض حالت ذَـتیٌاًِ یا وًَتاًگَ 11لطاض زاضز .اگط لیوت ًمسی اظ آتی تیفتط تاقس ،هثٌا هثثت اؾت وِ تِ
اصطالح گفتِ هیقَز تاظاض زض حالت تستیٌاًِ 12لطاض زاضز.
لیوت

لیوت

لیوت ًمدی

لیوت ًمدی لرارداد آتی

لیوت ًمدی لرارداد آتی
لیوت ًمدی
زهاى

زهاى

ًوَزاض  :8تاظاض واّكی ٍ افعایكی

9. Price Convergance
10. Basis
11. Forwardation or Contango
12. Backwardation
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هثٌا زض ٍالغ ًكاىگط ّعیٌِّای هرتلفی اؾت وِ تاػث اًحطاف لیوت آتی اظ لیوت ًمس هیقًَس ٍ زض هدوَع تِ آىّاّ ،عیٌِی
حول 13گفتِ هیقَز .ػاهل اصلی تغییط هثٌاً ،یطٍّای ػطضِ ٍ تماضاؾت .اگط تماضای فؼلی ؾْن ظیاز قَز ،هثٌا افعایف هییاتس
(تمَیت هیقَز) ٍ اگط تماضای فؼلی ؾْن واّف یاتس ،هثٌا واّف هییاتس (تضؼیف هیقَز) .هثٌا تا همایؿِ ّعیٌِ/فایسُی
توله ؾْن ٍ ذطیس لطاضزاز آتی آى تِهٌظَض تحَیل زض آیٌسُ تِزؾت هیآیس .هثٌا تِطَض پیَؾتِ تَؾط آضتیتطاغگطاى تاظاض هَضز
پایف لطاض هیگیطز ٍ تِ هحض آىوِ لیوت لطاضزاز آتی ؾْن زض همایؿِ تا لیوت ًمسی گطاىتط تاقس ،ایي افطاز ؾطیؼاً السام تِ
فطٍـ لطاضزاز آتی ٍ ذطیس ؾْن هیوٌٌس .ضیؿه هثٌا ظهاًی تٍِخَز هیآیس وِ قرص اظ لطاضزاز آتی تِهٌظَض پَقف ضیؿه
ذَز زض تاظاض ًمسی اؾتفازُ هی وٌس .تغییطات هثٌا طی فاصلِ ظهاًی اتراش هَلؼیت زض لطاضزاز آتی تا تؿتي هَلؼیت ،هیتَاًس تط ؾَز
ٍ ظیاى پَقفزٌّسُ ضیؿه تاثیط گصاضزٌّ .گاهی وِ قرصی اظ تمَیت هثٌا ؾَز هیوٌس ،گفتِ هیقَز زض هَلؼیت ذطیس هثٌاٍ 14
قرصی وِ اظ واّف هثٌا ؾَز هیوٌس ،گفتِ هیقَز زض هَلؼیت فطٍـ هثٌا 15لطاض زاضز .وؿاًی وِ ضیؿه ذَز ضا تا اؾتفازُ اظ
لطاضزازّای ذطیس پَقف هیزٌّس ،16زض گطٍُ ًرؿت ٍ وؿاًی وِ ضیؿه ذَز ضا تا اؾتفازُ اظ لطاضزازّای فطٍـ پَقف
هیزٌّس ،17زض گطٍُ زٍم خای هیگیطًس.
ًکاتی کِ پیص از ٍرٍد تِ هعاهالت لرارداد آتی سْام تاید تداى تَجِ کرد

لطاضزازّای آتی ؾْام ًظیط اتعاضّای هالی زیگط ،گعیٌِ هؼاهالتی هٌاؾثی تطای ّوِ هكاضوتوٌٌسگاى هحؿَب ًویقَز .تٌْا
ٍخَّی ضا تِهٌظَض هؼاهالت ایي لطاضزازّا تایس اؾتفازُ وطز وِ ضطض ٍ ظیاى زض هؼاهالت ،ؾالهت هالی قرص ضا تِ ذطط
ًویاًساظز .اظ ایيضٍ ،اؾتفازُ اظ پؽاًساظ تاظًكؿتگیٍ ،خَُ احتیاطی ًظیط هراضج زضهاى ٍ تحصیلٍ ،امّای زاًكدَیی یا هراضج
ضٍظاًِ ظًسگی زض هؼاهالت لطاضزازّای آتی ،ؾطهایِگصاضی ؾٌدیسُای ًیؿت.
زض ػیي حال زالیل زیگطی ًیع ٍخَز زاضز وِ هوىي اؾت هؼاهالت لطاضزازّای آتی تطای ػوَم گعیٌِ ؾطهایِگصاضی هٌاؾثی
تِقواض ًیایس .ذلك ٍ ذَی ؾطهایِ گصاضی قرص اظ آى خولِ اؾت .افطازی وِ ًَؾاى قسیس تاظاضّای ؾْام ضا تاب ًویآٍضًس ،تایس
تَخِ زاقتِ تاقٌس وِ ٍیػگی اّطهی لطاضزازّای آتی ،تأثیط ایي ًَؾاىّا ضا قست هیتركس.
زض ازاهِ تِ تطذی اظ ًىات هْن زض هؼاهالت لطاضزازّای آتی ؾْام اقاضُ هیقَز:

13. Cost of Carry
14. Long Basis Position
15. Short Basis Position
16. Long Hedge
17. Short Hedge
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 آیا توایل ٍ اهکاى پایص پیَستِی هَلعیتّای تاز خَد را دارید؟ تِ لطاضزازّای آتی ؾْام تایس تِػٌَاى اتعاض هالی وِ
تِطَض پیَؾتِ تایس هَضز تَخِ لطاض گیطزً ،18گطیؿت .تطذالف ؾْام ،اٍضاق هكاضوت ٍ ٍاحسّای صٌسٍقّای ؾطهایِگصاضی
هكتطن وِ تؿیاضی اظ ؾطهایِگصاضاى توایلی تِ پیگیطی ضٍظاًِی آى ًساضًس ،هَلؼیتّای تاظ لطاضزازّای آتی ،تایس ّوَاضُ هَضز
پایف ٍ تطضؾی لطاض گیطًس .لطاضزازّای آتی ؾْام ،تِػٌَاى اتعاض وَتاُهستی ّؿتٌس وِ تایس تِطَض پیَؾتِ تَؾط هؼاهلِگطاى هَضز
هَقىافی لطاض گیطًس تا اطویٌاى حاصل قَز وِ اّساف وَتاُهست آىّا ضا تطآٍضزُ هیوٌس .تٌاتطایي وٌتطل هَلؼیتّا ،ترف
هْوی اظ تاوتیهّای هسیطیت ضیؿه زاضًسُ هَلؼیت تاظ تِ قواض هیضٍز .هؼاهلِگط تایس زض اؾطع ٍلت زض هَضز اذطاضیِّای
افعایف ٍخِ تضویي ،تصوین گیطی وٌس آیا توایل تِ ٍاضیع ٍخِ زاضز یا ایي وِ تؿتي هَلؼیت هؼاهالتی ضا تطخیح هیزّس.
 چگًَِ هیتَاى اعالعات تیصتری در هَرد ریسکّای هعاهالت لراردادّای آتی کسة کرد؟ قطوتّای
واضگعاضی هَظفٌس پیف اظ لثَل ؾفاضـّای هكتطیاى ذَز ،تیاًیِ ضیؿه
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ضا تِ اهضای هكتطی تطؾاًٌس .هطالؼِ زلیك ایي

تیاًیِ ،هیتَاًس زض فْن تْتط ضیؿه ایي هؼاهالت ووه وٌس .زض ػیي حال ،هؼاهلِگط تایس آگاّی واهل اظ ضیؿهّای ضاّثطز
هؼاهالتی ذَز ًیع زاقتِ تاقس .ضٍیىطز هفیسی وِ زض ایي ظهیٌِ هیتَاًس تِ واض گطفتِ قَز ،تحلیل ػثاضت "چِ هیقَز اگط"
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اؾت .تطای هثال چِ اتفالی ضخ هیزّس اگط لیوت واّف یاتس یا افعایف یاتس؟ اگط پاؾد پطؾفّا هكرص ًثاقس یا اتْاهی زض
آى ٍخَز زاقتِ تاقس ،تْتط اؾت وِ تا یه هترصص هالی هكَضت قَز.
 هعاهلِگر تا همررات ٍ رٍیِّای داخلی تَرس ،اتاق پایاپای ٍ کارگسار چمدر آضٌایی دارد؟ آقٌایی تا همطضات ،تِ
هؼاهلِگط اهىاى هیزّس تا تِ حمَق ٍ تؼْسات ذَز ٍالف تاقس .هطالؼِ زلیك تیاًیِی ضیؿه ،لطاضزاز هكتطی-واضگعاض،
زؾتَضالؼول هؼاهالت ٍ ؾایط همطضات هطتثط ،هیتَاًس زض ایي ظهیٌِ ووه وٌس.
تِطَض ولی ،هؼاهلِ لطاضزاز آتی ؾْام تا ّسف پَقف ضیؿه ٍ وؿة ؾَز تطای هؼاهلِگطاًی وِ زضن هٌاؾثی اظ هَاضز ظیط
ًساضًس ،تَصیِ ًویقَز:
 .1ریسک هعاهالت لراردادّای آتی تِدلیل ٍیژگیاّرهی آىٍ :یػگی اّطهی لطاضزازّای آتی تاػث هیقَز وِ ؾَز (ظیاى)
هؼاهلِ گط ًؿثت تِ تغییطات اًسن لیوت ؾْن پایِ ،تكسیس قَز ٍ حتی اظ آٍضزُ ٍی (ٍخِ تضویي اٍلیِ) فطاتط ضٍز؛
 .2هثاحث ریاضی هعاهالت لراردادّای آتی ٍ ٍجِ توایس لراردادّای آتی سْن تا سْام؛
 .3هفَْم ٍ اّویت ٍجِ تضویي در تضویي هعاهالت لراردادّای آتی ٍ تعْدات هالی پیرٍ آى؛
18

. Pay Attention Financial Instrument
19. Risk Disclosure
20. What if Analysis

6

قرارداد آتی سهام

سایر موارد مرتبط با قرارداد آتی سهام

 .4اّویت ٍ هدیریت تاریخ سررسیدٍ :یػگی چكناًساظ وَتاُهست لطاضزاز آتی ؾْام هَخة هیقَز هؼاهلِگط تطذالف
هؼاهالت ًمسی ؾْام ًتَاًس تِ اهیس حطوت هطلَب لیوت ،هَلؼیت هؼاهالتی ظیاىزُ ذَز ضا ازاهِ زّس .تٌاتطایي تایس زض هَاضز
همتضی ،تصوینّای زضؾتی ًظیط ٍاضیع ٍخِ تضویي خثطاًی ،تؿتي هَلؼیت هؼاهالتی ،تدسیس هَلؼیت هؼاهالتی زض لطاضزاز تا هاُ
ؾطضؾیس زٍضتط ،تحَیل یا تؿَیِ ًمسی اتراش وٌس.
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