مشخصات قرارداد آتی زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی)
1

دارایی پایه

زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی)

2

قرارداد آتی پذیرش شده

قرارداد آتی زعفران

3

اندازه قرارداد

100گرم

4

استاندارد تحویل

5

ماه قرارداد

تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران

6

حد نوسان قیمت روزانه

حداکثر تا ( )-/+5%نسبت به قیمت تسویه روزانهی روز کاری قبل

7

دوره معامالج

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

8

محل و دوره تحویل

محل تحویل :انبارهای مد ن ر بورس  10روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.
دوره تحویل :مطابق تاریخ اعالم شده در اطالعیه تحویل

9

حداقلتغییرقیمتسفارش

 100ریال برای هر گرم معادل  10،000ریال در هر قرارداد

10

نحوه 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 صورج پویا در حال
تغییر خواهد بود .مبنای محاسربه وجه تضرمین در این فرمول میانگین قیمتهای تسرویه روزانه در کلیه سرررسریدهای قراردادهای آتی در
دارایی پایه مربوطه تعیین شررده اسررت .وجه تضررمین در پایان هر روز معامالتی بر اسرراس فرمول زیر تعدیل میشررود و پس از دو روز کاری
اعمال میگردد ،مراتب تغییراج از طریق سامانه معامالتی ابزار مشتقه اطالع رسانی میگردد.

ردیف

ویژگی ها

زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی)

1

خامه همراه با کالله (حداکثر درصد جرمی)

5

2

مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران (حداکثر درصد جرمی)

1

3

مواد خارجی مربوط به محیط

منفی

4

رطوبت و مواد فرار (حداکثر درصد جرمی)

8

5

حداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک(حداکثرجذبدرطولموج 257نانومتر)

80

6

مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  330نانو متر)

20-50

7

حداقل کروسین براساس ماده خشک (حداکثرجذب در طول موج  440نانومتر)

200

8

رنگهای افزودنی

منفی

9

وضعیت ظاهری

قلم متوسط ،نیمه کالف ،رنگ قرمز

10

نرمه و شکسته (حداکثر/درصد وزنی)

2/5

11

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

12

نمونه برداری :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3659

13

روش آزمون  :بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 259-2

یادآوری  – 1زعفران تحویلی صرررفا از من ر مشررخصرراج مندرج در این جدول بررسرری شررده اسررت و در صررورج لزوم به بررسرری وی گیهای
میکروبیولوژی زعفران ،الزم است محصول با استاندارد  5689مطابقت داشته باشد.
یادآوری  -2کاالی تحویلی به انبار در صورتی که بر اساس وضعیت ظاهری و میزان نرمه و شکسته به تایید اولیه انبار برسد ،برای بررسی بندهای
 1تا  8به آزمایشگاه ارسال میشود.
 اقتباس از استاندارد ملی ایران به شماره 259-1
الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصاج کیفی گواهی سپرده زعفران رشتهای درجه یک (پوشال معمولی) میباشد.

𝑆×B
[( ×  = Aمبلغ وجه تضمین اولیه
] + 1) × C × 10
C × 10

 :Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %10
 : Bمیانگین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه
 : Cبراکت تغییراج وجه تضمین؛ معادل دویست هزار ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 100

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

حداکثرحجم هرسفارش

حداکثر تا  25قرارداد

12

واحد قیمت

ریال به ازای هر گرم

13

کارمزدها

کارمزد معامالج:

14

نماد معامالتی

 MM( OSFMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).

15

ساعاج معامله

شنبه تا پنجشنبه  10الی 15

16

مهلت ارائه گواهی آمادگی تا  15دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی
تحویل

کارمزد خریدار

کارمزد فروشنده

کارگزار

 0/0004ارزش هر قرارداد

 0/0004ارزش هر قرارداد

بورس کاال

 0/0002ارزش هر قرارداد

 0/0002ارزش هر قرارداد

حق ن ارج سازمان

 0/00008ارزش هر قرارداد

 0/00008ارزش هر قرارداد

جمع

 0/00068ارزش هر قرارداد

 0/00068ارزش هر قرارداد

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

17

سقف مجاز موقعیتهای
تعهدی باز و معامالج

سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز:
• اشخاص حقیقی 500 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
• اشخاص حقوقی 500 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  10درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
• بازارگردان 1000 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  20درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.

18

جریمه ها

الف) جریمه نکول قراردادها ،شررامل جریمه عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل مشررتریان خریدار و فروشررنده ،جریمه عدم ارائه رسررید انبار 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 مقابل از مشتری نکول کننده کسر
میگردد.
ب) در خ صوص کلیه جرایم ذکر شده فوق ،در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت ت سویه روزانه آخرین روز معامالتی بی شتر
با شد تفاوج این دو نرخ به نفع م شتری خریدار از فرو شنده اخذ میگردد و همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت
تسویه روزانه آخرین روز معامالتی کمتر باشد تفاوج 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.

19

حجم معررامالج مبنررای  %30حجم معامالج انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز
محاسررربه قیمت تسرررویه
روزانه

20

نحوه م حاسررر به قی مت
تسویه نهایی

21

نحوه م حاسررر به قی مت قیمت تسویه لح های بر اساس میانگین قیمت  %30پایانی حجم معامالج منتهی به هر لح ه محاسبه خواهد شد.
تسویه لح های

22

سایر شرایط

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

 حداقل اندازه تحویل برای ورود به فرآیند تحویل ،حداقل  100گرم (معادل یک قرارداد) میباشد. -هرگونه هزینه های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میباشد.

