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(( اطالعیه ))
موضوع :راه اندازی قرارداد آتی زعفران ،تحویل شهریور ماه 7931
مخاطب :کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه
تاریخ انتشار7931/30/93 :
متن اطالعیه:
به اطالع کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه میرساند ،قرارداد آتی زعفران ،تحویل شهریور ماه 7931
از روز چهارشنبه مورخ  7931/39/30راهاندازی شده و تا تاریخ  7931/30/03قابل معامله خواهد بود.
الزم به ذکر است قراردادهای آتی در اولین روز معامالتی ،بدون حد نوسان قیمتی ،با دوره پیش گشایش
به مدت  93دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت  79با دوره
عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه مییابد .قیمت پایه قرارداد آتی ،همان قیمت کشف
شده در حراج تک قیمتی خواهد بود ،که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوسته
قرار خواهد گرفت .بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی ،قرارداد آتی متوقف و
مجدداً همین فرآیند ،روز کاری بعد تکرار خواهد شد.
محور زمان
دوره عادی معامالتی

دوره پیش گشایش

اعمال حد نوسان قیمت روزانه بر پایه قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی

بدون حد نوسان قیمت روزانه

( 79لغایت )73:93

( 70:93لغایت )79

منتشرکننده :مدیریت توسعه بازار مشتقه

مشخصات قرارداد آتی زعفران
1

قرارداد آتی پذیرش شده

قرارداد آتی زعفران

2

دارایی پایه

زعفران رشتهای بریده ممتاز (نگین)

3

استاندارد تحویل

4

واحد قیمت

ریال به ازای هر گرم

0

اندازه قرارداد

155گرم

6

حد نوسان قیمت روزانه

حداکثر تا ( )-/+%3با توجه به قیمت تسویه روز قبل

2

ماه قرارداد

تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران

8

دوره معامالت

دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.

9

تاریخ تحویل

مطابق تاریخ اعالم شده در اطالعیه تحویل

15

محل تحویل

انبارهای مد نظر بورس  15روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.

11

حداقلتغییرقیمتسفارش

 155ریال برای هر گرم معادل  15،555ریال در هر قرارداد

12

وجه تضمین اولیه

الف) وجه تضمین اولیه با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن ،تضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت پویا در
حال تغییر خواهد بود .مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمتهاای تساویه در کلیاه سررسایدهای قراردادهاای آتای در
دارایی پایه مربوطه تعیین شده است .اگر وجه تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طی  0روز کاری متوالی بزرگتر یا طی  0روز کاری
متوالی کوچکتر از وجه تضمین جاری باشد ،وجه تضمین باید بر اساس فرمول زیر تعدیل شود:

ردیف

ویژگی ها

زعفران رشتهای بریده ممتاز(نگین)

1

حداکثر خامه همراه با کالله (درصد جرمی)

5.0

2

مواد خارجی مربوط به گیاه شامل گردوغبار ،ریگ وشن (حداکثر درصد جرمی)

5.0

3

مواد خارجی مربوط به محیط

منفی

4

رطوبت و مواد فرار (حداکثر /درصد جرمی)

8

0

حداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک(حداکثرجذبدرطولموج 202نانومتر)

80

6

مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  335نانو متر)

25-05

2

حداقل کروسین براساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  445نانومتر)

235

8

استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی

منفی

9

وضعیت ظاهری

قلم متوسط ،رنگ قرمز روشن ،نگین شکسته درحدطبیعی

15

مقدار گرده

منفی

11

طعم و عطر :مخصوص خود ،کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجی

12

وضعیت ظاهری :در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد .زعفرانی پذیرش میشود که عاری از وجود قارچ و کپک حشرات ،پر ،مو،
نخ و ریگ و شن که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

13

نمونه برداری :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3609

14

روش آزمون  :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 2-209

یادآوری  – 1ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  0689مطابقت داشته باشد.
یادآوری  -2استفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگهای افزودنی در زعفران مجاز نمیباشد.
یادآوری  -3ویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصات کیفی گواهی سپرده زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) بورس کاالی ایران میباشد.

)

]

[(

مبلغ وجه تضمین اولیه

 : Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %15
 : Bمیانگین قیمتهای تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه
 : Cبراکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل پنجاه هزار ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 155

13

حداقل وجه تضمین

 25درصد وجه تضمین اولیه

14

حداکثرحجم هرسفارش

حداکثر تا  20قرارداد

10

کارمزد معامالت
(از بابت معامله هرقرارداد)

سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس کاال 

کارگزار 





 

16

کارمزد تسویه و تحویل

 0555ریال بابت هر قرارداد

12

ساعات معامله

شنبه تا چهارشنبه 12:35 :الی 10:35

18

نماد کاال

 MM( SAFMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).

19

سقف مجاز موقعیتهاای • اشخاص حقیقی 1555 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
• اشخاص حقوقی 1555 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  15درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
تعهدی باز
حداقل  15قرارداد

25

اندازه تحویل

21

مهلااات اراگاااه گاااواهی  3روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا  35دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی
آمادگی تحویل

22

جریمه ها

الف) حسب مواد  41و  42از دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم اراگه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی باز
خرید و فروش به میزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معامالتی قرارداد آتی میباشد.
ب) جریمه عدم اراگه رسید انبار از طرف مشتریان فروشنده دو درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی است که باه
نفع خریدار کسر می گردد .همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین روز معامالتی بیشتر باشد تفاوت این
دو نرخ به نفع مشتری خریدار از فروشنده اخذ میگردد.
ج) جریمه عدم واریز وجه ارزش قر ارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی از طرف مشتریان خریدار ،دو درصد ارزش قرارداد مای
باشد که به نفع فروشنده از حساب مشتری خریدار کسر می گردد و چنانچه قیمت باازار نقادی دارایای پایاه از قیمات تساویه آخارین روز
معامالتی کمتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ میگردد.
د) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

23

سایر شرایط

هرگونه هزینه های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میباشد.

