شماره401/300/1264 :
تاریخ1401/02/07 :
پیوست :دارد

(( اطالعیه ))
موضوع :فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله سکه طال تحویل اردیبهشت ماه 1401
مخاطب :کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه
تاریخ انتشار1401/02/07 :
متن اطالعیه:
بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران معامالت قراردادهای اختیار معامله میرساند فرآیند تحویل در قرارداد اختیار
معامله سکه طال سررسید اردیبهشت ماه  1401در روز سهشنبه مورخ  1401/02/27با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام
خواهد شد؛
 .1تحویل از طریق گواهی سپرده سکه طال با نمادهای زیر امکان پذیر میباشد:
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه ملت (سکه 0211پ )02
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه رفاه (سکه 0312پ )01
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه صادرات (سکه 0110پ )04
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه آینده (سکه 0111پ )05
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه سامان (سکه 0112پ )03
 .2درخواست های اعمال ارائه شده خریداران و ایفای تعهدات فروشندگان در نمادهای در زیان وارد فرآیند تحویل
نخواهند شد.
 .3با توجه به اینکه احتمال دارد مشتریان مجموعهای از موقعیتهای همجهت ("موقعیت خرید در  Callو موقعیت
فروش در  "Putیا "موقعیت فروش در  Callو موقعیت خرید در  )"Putداشته باشند ،تخصیص گواهیهای سپرده
و وجوه واریزی مشتریان به شرح زیر انجام خواهد شد:
 در خصوص گواهیهای سپرده ،تخصیص ابتدا از در سودترین قرارداد  Putو سپس از قرارداد  Callبا کمترین میزان
در سود بودن ،انجام خواهد شد .بدین مفهوم که ابتدا گواهیهای سپرده تحت مالکیت مشتری به منظور اعمال

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».
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قراردادهای  Putمشتری (و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال) و باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای
 Callوی (و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال) منظور خواهد شد.
 در خصوص وجوه واریزی نیز تخصیص ابتدا از درسودترین قرارداد  Callو سپس از قرارداد  Putبا کمترین میزان در
سود بودن ،انجام خواهد شد .بدین مفهموم که وجوه واریز شده ،ابتدا به منظور اعمال قراردادهای  Callمشتری(و به
ترتیب از کمترین قیمت اعمال) و باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای  Putوی(و به ترتیب از کمترین
قیمت اعمال) لحاظ خواهد شد.
 .4وجوه مورد نیاز برای ایفای تعهدات مشتریان فروشنده در قرارداد  ،Putکه به منظور ایفای تعهدات خود موظف به واریز
ارزش قرارداد هستند ،بدون در نظرگرفتن وجوه تضمین الزم بلوکه شده موقعیتهای باز ایشان در سررسید
اردیبهشت ماه ( 1401و سایر سررسیدها) میباشد.
 .5مرجع قیمت نقدی سکه طال در آخرین روز معامالتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرائم نکول ،میانگین موزون
قیمت پایانی معامالت گواهی سپرده نمادهای زیر در آخرین روز معامالتی قرارداد اختیار معامله میباشد:
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه ملت (سکه 0211پ )02
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه رفاه (سکه 0312پ )01
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه صادرات (سکه 0110پ )04
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه آینده (سکه 0111پ )05
 سکه تمام بهار تحویلی  1روزه سامان (سکه 0112پ )03
شایان ذکر است فرآیند تحویل فیزیکی قرارداد اختیار معامله سکه طال سررسید اردیبهشت ماه  1401مطابق فرآیند پیوست
انجام خواهد پذیرفت .لذا کلیه مشتریان فروشنده دارای موقعیت باز و خریدارانی که درخواست اعمال خود را ارائه کرده
باشند موظفند براساس فرآیند اعالم شده اقدام نمایند.
منتشرکننده :مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کاالیی

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».

(( فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله سکه طال))
تعاریف:
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قرارداد :قرارداد اختیار معامله سکه طال که مشتری نزد شرکت بورس کاال معامله نموده و اکنوو ملوزب بوه
تحویل یا دریافت آ براساس مشخصات ذیل میباشد.
بورس کاال :شرکت بوورس کواالی ایورا کوه معوامالت قراردادهوای اختیوار معاملوه توسو خریودارا و
فروشندگا در آنجا صورت میپذیرد.
انبار :انبار پذیرش شده بورس کاالی ایرا که مسئولیت دریافت سکه طال و صدور قوب انبوار موقوت بوه
منظور تبدیل شد به گواهی سپرده سکه طال برای مشتریا که در قراردادهوای اختیوار معاملوه سوکه طوال
بورس کاال معامله نمودهاند را بر عهده دارد .که در اینجا انبارهای زیر میباشد:
 خزانه بانک آینده
 خزانه پردیس بانک رفاه کارگرا
 خزانه بانک ساما
 خزانه زرین سپهر بانک صادرات ایرا
 خزانه بانک ملت
مشتری فروشنده :مشتری دارنده موقعیت تعهدی فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سکه طال یا دارنده
موقعیت خرید در قرارداد اختیار فروش سکه طال که در انتهای دوره معامالت وارد فرآیند تحویل شده و جهت
ایفای تعهد خود ملزب به تحویل سکه طال میباشد.
مشتری خریدار :مشتری دارنده موقعیت تعهدی خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سکه طوال یوا دارنوده
موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش سکه طال که در انتهای دوره معامالت جهوت ایفوای تعهودات
ملزب به واریز وجه قرارداد است.
سکه طال :دارایی پایه قرارداد اختیار معامله

 -7اندازه هر قرارداد اختیار سکه طال :یک عدد سکه طالی تماب بهار آزادی طور امواب خمینوی (ره) بور
اساس استاندارد بانک مرکزی
 -8گواهی سپرده کاالیی :اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آ بر مقدار معینی کاالی سپرده شده
در انبار است و پشتوانه آ قب انباری است که توس انباردار صادر میگردد.
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فرایند تحویل سکه طال توسط مشتریان فروشنده:
کلیه مشتریا فروشنده موظفند صرفا در آخرین روز معامالتی قرارداد اختیار معامله( سهشنبه  27اردیبهشت ماه )1401
تا ساعت  13برای تبدیل سکه طال به گواهی سپرده به انبار بانک صادرات ایرا  ،بانک رفاه ،بانک ساما  ،بانک ملت و
بانک آینده مراجعه نمایند .عالوه بر این مشتریا فروشنده میتوانند حداکثر تا ساعت  15:00آخرین روز معامالتی اقداب
به خرید گواهی سپرده سکه طال در معامالت روزانه گواهی سپرده سکه طال در نمادهای زیر نمایند؛






سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ملت (سکه 0211پ )02
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه رفاه (سکه 0312پ )01
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه صادرات (سکه 0110پ )04
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه آینده (سکه 0111پ )05
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ساما (سکه 0112پ )03

تحویل و کارشناسی سکه طال:
صرف تحویل سکه طال به انبار مذکور ،به منزله ایفا کرد تعهدات فروشنده نمیباشد بلکه تعداد گواهیهوای سوپرده
کاالیی سکه طال در کد سهامداری مشتری مالک انجاب تعهدات مشتری فروشنده است.
هزینههای انبارداری و ارزیابی:
هزینههای ارزیابی ،نمونه برداری و انبارداری مطابق رویههای موجود در معامالت گواهی سپرده سکه طال میباشد.
دریافت سکه طال و تحویل رسید به مشتری:
انبار پس از کارشناسی و دریافت کامل سکه طال اقداب به صدور رسید به مشتری فروشنده مینماید.
توجه :درصورت عدب واریز وجه قرارداد توس خریدار ،گواهیهای صادر شده به ناب فروشنده بواقی مانوده و فروشونده
می تواند اقداب به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده سکه طال یا ارائه گواهی به انبار جهت ترخیص و دریافوت سوکه
طال نماید.
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فرآیند تحویل خریداران:
مشتری خریدار میبایست حداکثر تا ساعت  15:30آخرین روز معامالتی اقداب به تامین وجوه ارزش اعموا قورارداد در
حساب عملیاتی خود نماید و درخواست اعما را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد.
انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار:
مدیریت فناوری بورس تهرا اقداب به ارسا هزینه انبارداری مشتریا به بورس کاال مینماید و پس از برداشت هزینه
انبارداری از حساب مشتریا فروشنده ،بورس اقداب به واریز به حساب عملیاتی انبار می نماید.
در نهایت فرایند تحویل به صورت انتقا مالکیت گواهی سپرده ،به صورت ترخیص گواهی سوپرده سوکه طوال از کود
سهامداری فروشنده و انتقا به کد سهامداری خریدار انجاب می شود.
سایر اطالعات:
-1نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی سکه طال:
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ملت (سکه 0211پ )02
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه رفاه (سکه 0312پ )01
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه صادرات (سکه 0110پ )04
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه آینده (سکه 0111پ )05
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ساما (سکه 0112پ )03
 -2نشانی انبارهای پذیرش شده:
 خزانه پردیس بانک رفاه :تهرا  ،ونک ،خیابا مالصدرا ،خیابا شیرازشمالی ،شماره 186
 خزانه بانک ساما  :تهرا  ،خیابا ولیعصر ،نرسیده به چهارراه پارک ویف نبش کوچه ترکش دوز ،پالک 2
 خزانه زرین سپهر بانک صادرات ایرا  :تهرا  ،خیابا سمیه ،بین خیابا مفتح و بهار ،برج سپهر بانک صادرات
ایرا  ،طبقه منفی  ،2صندوق امانات اداره کل خزانه داری
 خزانه بانک ملت :تهرا  ،خیابا دماوند ،بعد از تقاطع آیت ،پالک 484
 خزانه بانک آینده :تهرا  ،خیابا احمدقصیر ،خیابا پانزدهم(احمدیا ) ،شعبه مستقل بانک آینده
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نکات مهم:
 -1تحویل سکه طال به انبار جهت تبدیل شد به گواهی سپرده ،حوداکثر توا سواعت  13آخورین روز معوامالتی
امکا پذیر میباشد.
 -2معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه طال در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت  00:10الی 15:00
و در بستر معامالتی شرکت مدیریت فناوری انجاب میگیرد ،لذا مشتریا میتوانند در هر روز نسبت به خریود
گواهی سپرده در این بازار و نگهداری آ تا پایا روز کاری سهشنبه مورخ  27اردیبهشوت مواه  1401جهوت
ایفای تعهد فروش اقداب نمایند.
 -3اگر مشتری فروشنده در آخرین روز معامالتی دارای گواهی سپرده سکه طال درکد سهامداری خود باشد و ،در
صورت نیاز ،درخواست اعما خود را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد ،بوورس
به تعداد موقعیت های باز مشتری در قراردادهای اختیار معامله اقداب به برداشت دارایی از کود سوهامداری وی
می نماید .همچنین عدب تکافوی دارایی در کد سهامداری ،به منزله نکو قورارداد محسووب شوده و مشومو
جریمههای مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.
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هر  100گواهی سپرده کاالیی سکه طال در کد سهامداری شامل یک سکه طال میباشد.
انجاب معامالت گواهی سپرده کاالیی فق با کد سهامداری امکا پذیر می باشد .همچنین استعالب وضوعیت
کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقا دارایی از این کد به عهده مشتری موی
باشد.
جهت تحویل سکه طال به انبار توس مشتری ،نیازی به حضور نماینده کارگزار نمیباشد.
تمامی مشتریا دارای موقعیت تعهدی خرید و فروش باید جهت اطالع از وضعیت کد سهامداری خوود ،کوه
تحویل در بورس بر مبنای آ انجاب خواهد شد ،به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه تغییر در وضعیت
کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.
کارگزارا می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریا  ،مراتب را در سوامانه معوامالت ابوزار مشوتقه
(سما) در بخش گزاراش ها /مشتریا  ،مالحظه نموده و به مشتریا خود اطالع رسانی الزب را انجاب دهند.
انجاب تحویل با استفاده از گواهی سپرده در نمادهای زیر:
 سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ملت (سکه 0211پ )02
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سکه تماب بهار تحویلی  1روزه رفاه (سکه 0312پ )01
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه صادرات (سکه 0110پ )04
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه آینده (سکه 0111پ )05
سکه تماب بهار تحویلی  1روزه ساما (سکه 0112پ )03

امکا پذیر می باشد .در صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهوای اختیوار معاملوه بوا توجوه بوه
موقعیتهای باز نمادهای در سود قراردادهای اختیار معامله ،سه روز کاری قبول از سررسوید قورارداد ،تحویول
سکه طال به صورت فیزیکی به انبار مذکور و انجاب فرایند تحویل خارج از سازوکار گواهی سپرده سوکه طوال
امکا پذیر خواهد بود .در این صورت تخصیص دارایی به خریدارا در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکوی
بر اساسی او لویت زمانی أخذ موقعیت خرید صورت خواهد گرفت .همچنین شرای در صورت تحویل فیزیکوی
سکه طال توس فروشنده به انبار و مواعد آ تابع مفاد این اطالعیه خواهد بود.
پس از اتماب فرایند تحویل قرارداد اختیار معامله ،مطابق مقررات و رویه حاکم بور معوامالت گوواهی سوپرده،
دارنده گواهی سپرده کاالیی تعهد مینماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی تحویل گرفتوه شوده،
نسبت به تحویل گرفتن سکه طال از انبار و یا فروش گواهی سپرده در بازار اقداب نماید .در صورتی که به هور
دلیل دارنده گواهی پس از انقضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شده توس بورس جهت تحویل کواال
مراجعه ننماید ،انباردار خروج نهوایی کواال را ثبوت نمووده و بوورس ،شورکت سوپردهگوذاری مرکوزی و انبوار
پذیرششده بورس هیچگونه مسئولیتی در خصوص کمیت و کیفیت کاالی موجود در انبار ندارنود .در صوورت
عدب مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی ،چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداری کاال پس از ثبت خروج کاال
از انبار پذیرششده بورس اعالب نماید ،عدب مراجعه در حکم موافقت دارنده گواهی با شرای اعالمی میباشد.
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