مشخصات قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق س .پشتوانه طالی لوتوس(طال)
1

دارایی پایه

واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طالی لوتوس(طال)

2

قرارداد آتی پذیرش شده

قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری (قابل معامله)

3

اندازه قرارداد

 1000واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس(طال)

4

استاندارد تحویل

واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طالی لوتوس(طال)

5

ماه قرارداد

تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران

6

حد نوسان قیمت روزانه

حداکثر تا ( )-/+%5با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل

7

دوره معامالت

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

8

محل و دوره تحویل

تحویل مطابق با ضوابط دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی

9

حداقلتغییرقیمتسفارش

 100ریال برای هر واحد سرمایه گذاری معادل  100،000ریال در هر قرارداد

 10نحوه محاسبه تضامین

الف) وجه تضمین اولیه:
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
پویاا در حاال تغییر خواهاد بود .مبناای محااساااباه وجاه تضااامین در این فرمول میاان ین قیماتهاای تساااویاه روزاناه در کلیاه
ساررسایدهای قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شاده اسات .وجه تضامین در پایان هر روز معامالتی بر اسااس فرمول
زیر تعدیل میشاود و پس از دو روز کاری اعمال می گردد ،مراتب تغییرات از طریق ساامانه معامالتی ابزار مشاتهه اطال رساانی
می گردد:
𝑆×B
] + 1) × C × 10
C × 10
 :Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %10
 : Bمیان ین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه
 : Cبراکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل یک میلیون ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 1000

[( ×  = Aمبلغ وجه تضمین اولیه

ب) حداقل وجه تضمین:
 70درصد وجه تضمین اولیه
 11حداکثرحجم هرسفارش

حداکثر تا  25قرارداد

 12واحد قیمت

ریال به ازای هر واحد سرمایهگذاری صندوق پشتوانه طالی لوتوس

 13کارمزدها

کارمزد معامالت:
کارمزد خریدار

کارمزد فروشنده

کارگزار

 0/0004ارزش هر قرارداد

 0/0004ارزش هر قرارداد

بورس کاال

 0/0002ارزش هر قرارداد

 0/0002ارزش هر قرارداد

-

-

 0/0006ارزش هر قرارداد

 0/0006ارزش هر قرارداد

حق نظارت سازمان
جمع
کارمزد تسویه و تحویل:
کارگزار

 0/0004ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

بورس کاال

 0/001ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

جمع

 0/0014ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

 14نماد معامالتی

 MM( ETCMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).

 15ساعات معامله

در تمامی روزها  10الی 15

16

مهلات اراهاه گواهی آماادگی تا  15دقیهه پس از اتمام جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی
تحویل

 17ساااهف مجااز موقعیاتهاای
تعهدی باز و معامالت

سهف مجاز موقعیتهای تعهدی باز مشتریان:
• اشخاص حهیهی و حهوقی 500 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
• بازارگردان 1000 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  10درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
سهف مجاز موقعیتهای تعهدی باز بازار:
• تعداد موقعیت های باز کل بازار در هر نماد معامالتی حداکثر باید معادل یک هزارم سهف واحدهای معامالتی قابل صدور
صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طالی لوتوس(طال) باشد.

 18جریمه ها

الف) جریمه نکول قراردادها ،شامل جریمه عدم اراهه گواهی آمادگی تحویل مشتریان خریدار و فروشنده ،جریمه عدم اراهه انبار
دارایی پایه از طرف مشتریان فروشنده و جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی
از طرف مشتریان خریدار ،یک درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی است که به نفع مشتری
طرف مهابل از مشتری نکول کننده کسر میگردد.
ب) در خصوص کلیه جرایم ذکر شده فوق ،در صورتی که قیمت بازار نهدی دارایی پایه از قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی
بیشتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری خریدار از فروشنده اخذ میگردد و همچنین در صورتی که قیمت بازار نهدی
دارایی پایه از قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی کمتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ
میگردد.
ج) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

 19حاجام ماعاااماالت مابانااای  30%حجم معامالت انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز
محاسبه قیمت تسویه روزانه
 20نحوه محاساابه قیمت تسااویه
نهایی

قیمت تسویه نهایی ،قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است.

 21قیمت تسویه لحظه ای

قیمت تسویه لحظه ای بر اساس  %30حجم معامالت پایانی در هر لحظه معامالتی محاسبه خواهد شد.

 22سایر موارد

توقف و بازگشایی نمادهای معامالتی قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس به طور
همزمان با توقف و بازگشایی نماد معامالتی صندوق پشتوانه طالی لوتوس(طال) انجام میشود.

