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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی

"قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران در بورس کاالی ایران"
معرفی سمینار:

معامالت مشتقه نوعی از معامالت است که در بازارهای کاالیی انجام میپذیرد .قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن که معامله
آنها در بورسها انجام میگردد دارای مزیت دوطرفه بودن هستند و همچنین امکان پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده را فراهم
میکنند و در همه بازارها ،چه صعودی و چه نزولی ،به غیر از پوشش ریسک فرصتهای سودآوری را نیز برای معاملهگران فراهم
میکند .از خرداد ماه سال  ۷۹بورس کاال قرادادهای آتی زعفران را راهاندازی کرده است .در این سمینار ضمن آشنایی با شرایط این
محصول کشاورزی و میزان تولید آن در ایران و جهان ،قراردادهای آتی زعفران و گواهی سپرده زعفران معرفی میشود.
فرایند کد گیری و انجام معامالت و فرصتها و مزیتهای بازار آتی و نحوه پوشش ریسک ،همینطور مفاهیم این بازار و شرایط
آربیتراژ تشریح شده و با نحوه تسویه و فرایند سودآوری برای خریدار و فروشنده در بازارهای دوطرفه آشنا خواهیم شد.

سرفصلها
1

آشنایی با محصول کشاورزی زعفران و میزان تولید آن در ایران و جهان

2

آشنایی با قراردادهای مشتقه در بورس کاال

3

تعریف قرارداد آتی مفاهیم و مزایای آن

4

نحوه پوشش ریسک و اهرم معامالتی

5

آربیتراژ و فروش استقراضی

6

نحوه انجام معامالت و فرایند تسویه

7

کالمارجین و بازار جبرانی

8

فرایند دریافت کد معامالت مشتقه

9

ریسکها و مدیریت سرمایه در بازار آتی

11

آشنایی با گواهی سپرده زعفران ،فرایند تحویل و نحوه انجام معامالت
مدت:

 2ساعت

زمان:

یکشنبه  38مردادماه؛ ساعت  08الی 30

مکان:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان سمینار:

آقای علیرضا سلیمانی؛ تحلیلگر ابزار مشتق و مسئول معامالت آتی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتها و موسسات؛
سایر عالقهمندان به حضور در این سمینار

پیشنیاز:
ظرفیت سمینار:

آشنایی با مبانی بورس
 30نفر *برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  0،210،000ریال

شهریه اعضا:

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

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/01/06

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

در پایان به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

