شرکت بورس کاالی ایران

راه اندازی قراردادهای آتی مس کاتد

بورس کاالی ایران

مقایسه قیمت در  LMEو IME

مقایسه قیمت جهانی مس کاتد در  LMEو قیمت عرضه مس کاتد در IME
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قیمت نقدی LME

2
بورس کاالی ایران

قیمت پایه عرضه بر حسب تن در بورس کاال(دالر)

نوسانات قیمت مس کاتد در بورس کاالی ایران

قیمت پایانی میانگین موزون مس کاتد ملی مس در بورس کاالی ایران (ریال)
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حجم عرضه ،تقاضا و معامله مس کاتد در بورس کاالی ایران

بورس کاالی ایران

سال

عرضه (تن)

تقاضا (تن)

معامله (تن)

نسبت معامله به عرضه

نسبت معامله به تقاضا

1395

107،800

149،480

96،520

%90

%65

1396

114،120

130،980

91،360

%80

%70

1397

168،600

252،780

121،820

%72

%48

1398

168،530

179،630

129،030

%77

%72

1399

214،635

194،360

147،725

%69

%76
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LME حجم سالیانه قراردادهای آتی فلزات در
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قرارداد آتی

YTD Diff
%6.1-

Jan-Dec 2019
66,082,530

Jan-Dec 2020
62,019,871

%8.5-

35,641,483

32,606,077

Copper A Grade

%21.0-

29,803,503

23,542,072

Special High Grade Zinc

%28.4-

24,546,323

17,583,717

Primary Nickel

%6.1-

11,918,349

11,190,170

Lead

%6.9-

1,334,196

1,242,544

Tin

%13.5-

324,550

280,599

Steel Scrap

%128.2

45,884

104,714

LME Steel HRC FOB China (Argus)

%70.1-

217,531

65,093

North American Special Aluminum Alloy

%2.2

60,250

61,569

Steel Rebar

%45.0-

61,856

34,024

Aluminum Alloy

%15.3

28,054

32,342

Copper Monthly Average Future

%4.6-

28,315

26,999

LME Steel HRC N. America (Platts)

%44.5

14,459

20,897

Zinc Monthly Average Future

%51.2-

25,173

12,282

Primary Aluminum Monthly Average Future

50,000,000

%90.2-

70,800

6,945

Silver

40,000,000

%99.3-

269,933

1,926

Gold

%63.7

819

1,341

Lead Monthly Average Future

%86.1-

9,595

1,331

Cobalt

%60.8-

939

%82.6-

920

368 LME Aluminum Premium Duty Paid US Midwest (Platts)
160
LME Alumina (CRU / Fastmarkets MB)

%23.9

113

140

Nickel Monthly Average Future

%326.1

23

98

Tin Monthly Average Future

Aluminum High Grade

 درصدی8.5 • با وجود کاهش
،LME حجم معامالت مس در
همچنان جایگاه دوم معامالت
.را در این بورس دارا میباشد
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Tin

مشخصات قرارداد مس کاتد در LME
Physical
مشخصات شرح

استاندارد
تحویل

نوع دارایی

مس گرید  Aکه طبق یکی از استانداردهای زیر
باشد:
BS EN 1978:1998 - Cu-CATH-1
GB/T 467-2010 - Cu-CATH-1
ASTM B115-10 - cathode Grade 1

کاتد

اندازه قرارداد  25تن
تولیدکننده

بورس کاالی ایران

همه تولیدکنندگانی که از طرف  LMEتایید شده
باشد.

Futures
مشخصات

شرح

نماد قرارداد
دارایی پایه

CA
مس گرید A
 25تن
روزانه :تا3ماه,هفتگی3:تا  6ماه ,ماهانه 7 :تا 123ماه
دالر بر حسب تن

اندازه قرارداد
تاریخ سررسید
واحد قیمت

ارز قابل تسویه دالر آمریکا ین ژاپن ,پوند و یورو
روز پایان جلسه معامالتی اولین رینگ در یک روز قبل از
آخرین
سررسید
معامالتی
نوع تسویه

تحویل فیزیکی
6

مشخصات قرارداد  miniمس کاتد در )Minis( LME
مشخصات
نماد قرارداد
دارایی پایه

شرح

اندازه قرارداد
تاریخ سررسید
ماه سررسید

MC
مس گرید A
 5تن
سومین چهارشنبه سررسید هر ماه
ماهانه تا  12ماه

واحد قیمت
ارز قابل تسویه
آخرین روز معامالتی

دالر بر حسب تن
دالر آمریکا ,ین ژاپن ,پوند و یورو
قبل از  12:30دو روز کاری قبل از سومین چهارشنبه سررسید هر ماه

محدودیت حد نوسان روزانه قیمت ندارد
محدودیت موقعیت های معامالتی ندارد
تسویه نقدی در آخرین روز معامالتی
نوع تسویه
بورس کاالی ایران

پایه)

(طبق متد تسویه نقدی مشخص شده در سررسید برای هردارایی
7

استاندارد کاال
استاندارد ملی
شماره 3168
مصوب سال 1393

✓ امیدنامه مس کاتد شرکت ملی مس ایران در سایت بورس
کاالی ایران (منتشره در مهرماه :)1392
✓ استاندارد جهانی ASTMB-115

بورس کاالی ایران
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مشخصات قراردادهای آتی کاتد مس
1
2
3
4
5
6
7
8

مس کاتد
دارایی پایه
قرارداد آتی پذیرش شده قرارداد آتی مس کاتد
 100کیلوگرم
اندازه قرارداد
استاندارد تحویل
ASTM B115-10 - cathode Grade 1
ماه قرارداد
تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران
حد نوسان قیمت روزانه
دوره معامالت
محل و دوره تحویل

حداکثر تا ( )-/+%5نسبت به قیمت تسویه روزانهی روز کاری قبل
دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.
محل تحویل :انبارهای مد نظر بورس  10روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.

دوره تحویل :مطابق تاریخ اعالم شده در اطالعیه تحویل
 9حداقلتغییرقیمتسفارش  100ریال برای هر کیلوگرم معادل  10،000ریال در هر قرارداد
الف) وجه تضمین اولیه:
 10نحوه محاسبه تضامین
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 بوود .مبنوای
محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است .وجوه تضومین در
پایان هر روز معامالتی بر اساس فرمول زیر تعدیل میشود و پس از دو روز کاری اعمال میگردد ،مراتب تغییرات از طریق سامانه معامالتی ابزار مشتقه اطوال رسوانی
میگردد.

+ 1 × C × 10

𝑆×B
C×10

×  = Aمبلغ وجه تضمین اولیه

 :Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %15
 :Bمیانگین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه

 : Cبراکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل یک میلیون ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 100
بورس کاالی ایران

ب) حداقل وجه تضمین 70:درصد وجه تضمین اولیه
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مشخصات قراردادهای آتی کاتد مس
 11حداکثرحجم هرسفارش
 12واحد قیمت
 13کارمزدها

حداکثر تا  25قرارداد
ریال به ازای هر کیلوگرم
کارمزد معامالت :مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد تسویه و تحویل :مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 MM( COPMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).
 14نماد معامالتی
شنبه تا پنجشنبه  10الی 15
 15ساعات معامله
تا  15دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی
 16مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل
 17سقف مجاز موقعیتهوای تعهودی بواز و سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز:
• اشخاص حقیقی و حقوقی 500 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
معامالت
• بازارگردان 1500 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  10درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
الف) جریمه نکول قراردادها ،شامل جریمه عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل مشتریان خریدار و فروشنده ،جریمه عدم ارائوه رسوید انبوار از
طرف مشتریان فروشنده و جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه نهایی از طرف مشتریان خریدار %0.1 ،ارزش قرارداد
بر اساس قیمت تسویه نهایی است که به نفع مشتری طرف مقابل از مشتری نکول کننده کسر میگردد.
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جریمه ها
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حجم معامالت مبنوای محاسوبه قیموت  %30حجم معامالت انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز
تسویه روزانه

ب) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

بورس کاالی ایران
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مشخصات قراردادهای آتی کاتد مس
20

نحوه محاسبه قیمت تسویه نهایی قیمت تسویه نهایی به صورت تئوریک و بر اساس فرمول زیر تعیین خواهد شد:
𝑅𝑅𝐼 ∗ 𝐶𝑃 = قیمت تسویه نهایی
𝐶𝑃  :قیمت یک کیلوگرم مس کاتد براساس قیمت نقدی اعالم شده از سایت ( )www.LME.comراس ساعت 15
آخرین روز معامالتی
𝑅𝑅𝐼  :نوورح حوالووه دالر آمریکووا بووه ریووال بوور اسوواس میووانگین نوورح خریوود و فووروش لحظووه ای سووامانه سوونا
( )www.sanarate.irراس ساعت  15آخرین روز معامالتی؛ در صورت عدم وجوود نورح روز در ایون سوامانه ،مرجوع
جایگزین توسط هیئت مدیره بورس تعیین و اعالم خواهد شد.
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نحوووه محاسووبه قیمووت تسووویه قیمت تسویه لحظهای بر اساس میانگین قیمت  %30پایانی حجم معامالت منتهی به هر لحظه محاسبه خواهد شد.
لحظهای
 حداقل اندازه تحویل برای ورود به فرآیند تحویل ،حداقل  20تن (معادل  200قرارداد) میباشد.سایر شرایط

 هرگونه هزینههای مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میباشد. در زمان تحویل خریدار موظف است مطابق با رویه اعالم شده در اطالعیه تحویل و همچنین قوانین و مقرراتمربوطه ،عالوه بر ارزش قرارداد ،مالیات بر ارزش افزوده را ،در صورت وجود ،به فروشنده پرداخت نماید.
 صرفاً آن دسته از دارندگان موقعیت فروش امکان ورود به فرآیند تحویل قرارداد آتی را دارند که مطابق قوانین ومقررات مالیاتی کشور در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و دارای گواهی مربوطه باشند و کارگزاران مکلف
به اخذ مدارک مربوطه از ایشان هستند.
بورس کاالی ایران
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با سپاس از توجه شما

بورس کاالی ایران

