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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 سمینار آموزشی

 "قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران در بورس کاالی ایران"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 2

 30الی  08ساعت   ماه؛مرداد 38 شنبهیک زمان:

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

 گر ابزار مشتق و مسئول معامالت آتی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوینتحلیل؛ علیرضا سلیمانیآقای  مدرس:

 ؛موسساتها و های کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 آشنایی با مبانی بورس  نیاز:پیش

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری  نفر 30 :سمینارظرفیت 

 ریال  0،00021،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 100،003،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 06/01/74 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irآموزشی کانون به نشانی  از طریق سامانه نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

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

 

 :سمینارمعرفی 

معامله  که آپشن یقراردادها و یآت یقراردادها. پذیردیم انجام ییکاال یبازارها در که است معامالت از ینوع مشتقه معامالت     

 فراهم را فروشنده و داریخر یبرا سکیر پوشش امکاندوطرفه بودن هستند و همچنین  تیمزگردد دارای یم انجام هابورس در آنها

 فراهم گرانمعامله یبرا زین را یسودآور یهافرصت سکیر پوشش از ریغبه  ،ینزول چه و یصعود چه بازارها، همه در و دنکنیم

 نیا طیشرا با ییآشنا ضمن سمینار نیا در .است کرده یاندازراه را زعفران یآت یقرادادها کاال بورس ۷۹ سال ماه خرداد از. کندیم

 .شودیم یمعرف زعفران سپرده یگواه و زعفران یآت یدادهارقرا جهان، و رانیا در نآ دیتول زانیم و یکشاورز محصول

 طیشرا و بازار نیا میمفاه طورنیهم سک،یر پوشش نحوه و یآت بازار یهاتیمز و فرصتها و معامالت انجام و یریگ کد ندیفرا     

 .شد میخواه آشنا دوطرفه یبازارها در فروشنده و داریخر یبرا یآورسود ندیفرا و هیتسو نحوه با و شده حیتشر تراژیآرب

 

 هافصلسر

 جهان و رانیا در نآ دیتول زانیم و زعفران یکشاورز محصول با ییآشنا 1

 کاال بورس در مشتقه یقراردادها با ییآشنا 2

 آن یایمزا و میمفاه یتآ قرارداد فیتعر 3

 یمعامالت اهرم و سکیر پوشش نحوه 4

 یاستقراض فروش و تراژیآرب 5

 هیتسو ندیفرا و معامالت انجام نحوه 6

 یجبران بازار و نیمارجکال 7

 مشتقه معامالت کد افتیدر ندیافر 8

 یآت بازار در هیسرما تیریمد و هاسکیر 9

 معامالت انجام نحوه و لیتحو ندیفرا ،زعفران سپرده یگواه با ییآشنا 11

https://sts.seba.ir/Default.aspx

