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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "دهای آتی و اختیار معامله در بورس کاالی ایرانقراردا"

 
 

 
 
 
 
 

 

 مدت:

 

 ساعت 8

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

عملیات و پشتیبانی بازارهای مشتقه  و سایر ابزارهای مالی بورس  کاال و مدرس دوره های مسئول رحمان آراسته: آقای  مدرس:

 تخصصی بازار سرمایه

 نهادهای مالیو  های کارگزاریمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

  مدیریت و اقتصاد ،رشته های مالیدانشجویان 

  گذاری در بورس کاالی ایرانمندان به سرمایهعالقهو تمامی  گذاران در بازارهای کاالیی ازجمله طالسرمایه

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  32 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  22،2223،2 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 22،2224،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 28/23/79 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت سمینار پایان در  :مدرک

 

 لحاظ ب  ک  است یحد ب  ابزارها نیا در معامالت رونق. رودیم شتاار  ب  ایدن یمال یبازارها یاصت   ارکان از یکی مشتقه   یابزارها امروزه       

 اریاخق اوراق و شتت دیم مشتتقق  یپا ییدارا ارزش استتا  بر هاقرارداد نیا اتیق. استتت ینهد معامالت برابر چند آنها، معامالت ارزش، و حجم

 در را خ د تعهد ک  است مجب ر ای دارد حق قرارداد دارنده ها،قرارداد نیا در. هسقند مشتقه   ابزار یهانا ن  از یآت یقراردادها و هابرگ  معام  ،

 قح آن دارنده ک  هسقند مشقه  ابزار از ین ع فروش/ دیخر اریاخق اوراق. کند اعاال  یپا ییدارا دیخر و فروش ب  نستبت  شتده نییتع یهازمان

 دارنده ،ییاروپا ن ع در. است مرس م یمال یبازارها در ییاروپا و ییکایآمر ن ع دو در ابزار نیا. کند ییاجرا را قرارداد آن، دیستررس  زمان در دارد

 هر در اریاخق دارنده ابزار، نیا ییکایآمر مدل در و کند اجرا را خ د تعهد ای قرارداد نده،یآ در یمشخص زمان در استت  مجب ر ای دارد حق قرارداد

 .استتت ییاروپا مدل یمبنا بر شتتده، فیتعر ایران کاالی ب ر  بازار در اکن ن ک  ین ع. کند اجرا را خ د قرارداد دارد اریاخق کند، اراده ک  لحظ 

 این در ریسك پ شت   و ست د  کست   نح ه هاچنین. پردازیم می ایران کاالی ب ر  در معام   اخقیار و آتی قراردادهای معرفی ب  دوره این در

 .پرداخت خ اهیم برازهاا

 هافصلسر

 قراردادهای اختیار معامله 6 تقسیم بندی معامالت مشتقه(ابزار مشتقه ) 1

 انواع قراردادهای اختیار معامله 7 مزایای معامالت قراردادهای آتی 2

 مفاهیم اجرایی قراردادهای اختیار معامله 8 مفاهیم اجرایی و عملیاتی قراردادهای آتی 3

 اختیار معاملهمزایای قراردادهای  9 نحوه ورود به بازار قراردادهای آتی 4

   مشخصات قراردادآتی  5

 بندی دوره:زمان
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

22الی  7ساعت  21/23/79 پنجشنبه 2  

22الی  7ساعت  29/23/79 جمعه 3  
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