
 

 

  ؟تسیچ دراوروف دادرارق
 دنور عيرست روظنم هب ،ماهس یتنس یاهرازاب زا یرایسب نوچمه زين لاتیجید یاهزرا رازاب هتشذگ یاهلاس رد

 فلتخم عاونا و تسا هدروآ یور تاقتشم یارب یرازاب داجیا تمس هب شیوخ متسیسوکا هعسوت و دشر

 توافتم یاهدرکلمع اب پاوس یاهدادرارق و نشپآ ،زرچويف ،دراوروف دادرارق ريظن هزوح نيا رد لاعف یاهدادرارق

 قيرزت یزرازمر رازاب هب ار یهجوت لباق هیامرس و هدش روهظون یایند نيا هب ناراذگهیامرس بذج بجوم ،شیوخ

 )Forward Contract( دراوروف دادرارق ،وتپيرک یایند یاهزور نيا رادفرطرپ رایسب یاهدادرارق زا یکی .دناهدرک

 و ديرخ هب دهعتم نيفرط نآ بجوم هب هک تسا یدادرارق نيفرط نایم یشرافس دادرارق کی عقاو رد هک دراد مان

 .دنوشیم هدنیآ رد نيعم تمیق اب صخشم یياراد کی شورف

 هدافتسا )Hedging( یزاب هتفس ريظن یتراجت یاهتایلمع یارب نآ زا ات هدش ببس دادرارق نيا تیهام الوصا

 یداصتقا تالماعم ماجنا ام روظنم ،مینکیم تبحص یزاب هتفس زا هک یماگنه هب یلک روط هب .دنیامن

 هب هجوت اب .دننکیم ام دیاع ار یبوخ دوس ،تدم نایم ای هاتوک تاناسون دوجو لیلد هب هک تسا یرادکسير

 دراوروف یاهدادرارق تخانش ،دراد یناشوپمه اهرديرت یلام یاهیژتارتسا زا یرایسب اب ابلاغ هک یاهلئسم نينچ

 نيا ام تلع نيمه هب و تسا هدش لیدبت یسنراکوتپيرک یایند یاهزور نيا یرورض و مهم بلاطم زا یکی هب



 واکجنک هنیمز نيا رد مه امش رگا ،نياربانب ؛میاهداد صاصتخا نآ یسررب هب ار نم لوپ فیک گالب زا هلاقم

 .دیشاب هارمه ام اب هلاقم نيا یاهتنا ات دیتسه

 )Forward Contract( دراوروف دادرارق اب یيانشآ
 یاهرازاب زا یکی ناونع هب زين یزرازمر رازاب و تسا یعونتم و هدیچيپ تاحالطصا و ناگژاو یاراد یلام یاهرازاب

 رد هک دیهاوخیم و ديراد ار یرازاب نينچ هب دورو دصق رگا اتعیبط ؛دشابیمن ینثتسم هدعاق نيا زا روهظون یلام

 دادرارق .دیشاب انشآ لاتیجید زرا تاحالطصا نيا اب یتسیاب ،ديراذگب یاجرب دوخ زا یبوخ درکلمع هاتوک نامز تدم

 Forward Exchange( دراوروف دادرارق رد یلک روط هب .تسا یدربراک و مهم تاحالطصا نيا زا یکی دراوروف

Contract( یراصتخا مان اب هک FEC یخيرات رد دوشیم دهعتم هدنشورف نامه ای عياب ،دوشیم دای نآ زا زين 

 اب هجیتن رد ؛دهد لیوحت راديرخ هب صخشم تمیق نينچمه و مجح ،هزادنا اب ار یيالاک )تسا هدنیآ رد هک( نيعم

 جيار دادرارق زا صاخ عون نيا مهم یاهیگژيو زا یکی ،دیدرگ هئارا دراوروف دادرارق زا هک یفيرعت نينچ هب هجوت

 و تشاد میهاوخن یهجوت هدنیآ رد هدش یراديرخ یالاک تمیق هب ام هک تسا هتفهن هتکن نيا رد ،یلام رازاب رد

  .تسا هتخاس لوغشم غلبم نيا تخادرپ هب ار راديرخ همذ هک تسا دادرارق رد هدش جرد تمیق نآ

 هتفرگ رظن رد راديرخ یارب زين یفیلاکت و دوشیمن یقلت هفرط کی دهعت کی ،دهعت نيا هک دنامن هتفگان هتبلا

 هب .دیامن رظن دروم الاک ديرخ هب مادقا دادرارق رد ینییعت خيرات رد هک دشابیم مزلم راديرخ ینعی ،تسا هدش

 یلامتحا تارطخ هنوگره ربارب رد یدادرارق نيفرط زا تظفاحم یارب نما ششوپ یعون ،دادرارق نيا ،رتهداس نایب

 یاهیگژيو زا یکی .ددرگیم یقلت ،ناراذگهیامرس تاراظتنا فالخرب تمیق تشگرب ريظن ینیبشيپ لباقريغ و

 یزاجم ای یکيزيف زا معا( یيالاک دیناوتیم نآ بجوم هب امش هک تسا نيا دادرارق زا صاخ عون نيا درفهبرصحنم

 الاک نيا یاراد امش نونکا ،رگید نایب هب !دیشورفب ،دیتسین نآ کلام نونکا هک ار )یلاتیجید یاهزرا نوچمه

 .دیهد لیوحت راديرخ هب ار نآ ،دادرارق رد هدش صخشم خيرات رد هک دینکیم دهعت اما ؛دیتسین

 دادرارق :دیامن داجیا نابطاخم نهذ رد ار دراوروف دادرارق زا یبوخ کرد دناوتیم هنیمز نيا رد لاثم کی یسررب

 ،دادرارق داقعنا ماگنه هب .دوشیم دقعنم هرقن هدننک دراو و هرقن سنج زا تارهاوج حارط کی نایم یدراوروف

 هدنشورف ،یداقعنا دادرارق دافم ساسارب و تسا هدش دروآرب رالد 700 دودح رد یزيچ هرقن ولیک ره تمیق

 ساسا رب زين ینییعت تمیق و دهد لیوحت راديرخ هب هام ود زا دعب ار هرقن مرگولیک 50 ادودح هک دوشیم دهعتم

 راديرخ ،رگید نایب هب ؛دوب دهاوخ )تسا رالد 700 هک( هرقن ولیک ره یلعف تمیق ،نيفرط نایم هدش لصاح قفاوت

 زا سپ و دیامن تخادرپ هدنشورف هب هرقن مرگولیک 50 تباب ار رالد رازه 35 غلبم ،دادرارق رد ررقم نامز رد دیاب

 .دننک لمع شیوخ تادهعت هب یتسیاب هرقن یعقاو تمیق هب هجوت نودب نيفرط ،هام ود تشذگ

 

 



 دراوروف دادرارق زا هلصاح یلامتحا جياتن
 و دراد هدنشورف عفانم فالخرب یدرکلمع هراومه دادرارق نيا هک دینک روصت نينچ قوف لاثم هعلاطم اب الامتحا

 هدارا اب ارصحنم هک تسا یقوقح لمع ،عاقیا زا روظنم !دروآ رامش هب عاقیا ای یفرط کی دهعت کی ار نآ دیاب الوصا

 مان ارچ سپ ؛درادن دوجو نآ رد هدارا دنچ ای ود تلاخد هب یزاین اهدادرارق و دوقع فالخرب و هدش داجیا رفن کی

 !؟دنیامن ذیفنت و اضما ار نآ دیاب دادرارق فرط ود و هتشاذگ دادرارق ار نآ

 رد یدادرارق نينچ رد .ميريگیم کمک هرقن دراوروف دادرارق لاثم نامه زا نانچمه لاوس نيا هب خساپ یارب

 شیازفا و هتفرگ دوخ هب یدوعص دنور هدنیآ رد هرقن تمیق دايز لامتحا هب هک تسا دقتعم هرقن راديرخ ،عقاو

 کسير زا ار دوخ و هدرک لفق یقفاوت تمیق دودح رد ار اهتمیق ات دنکیم شالت تلع نيمه هب و تفای دهاوخ

 اهتمیق هک نيا روصت اب هک دراد رارق هرقن هدنشورف و عياب ارجام رگید فرط رد و دناهرب هدنیآ رد تمیق شیازفا

 هب هجوت اب هجیتن رد ؛دنک لفق یلعف تمیق حطس رد ار تمیق ات دنکیم شالت ،تفای دنهاوخ شهاک هدنیآ رد

 مه لباقم رد اهنآ فلاخم تارظن و دنربیم دوس قفاوت نيا زا یعون هب ود ره یدادرارق نيفرط ،یحیضوت نينچ

 .دريگیم لکش اهنآ نایم یدادرارق هجیتن رد و هتفرگ رارق

 ؟تسیچ لاتیجید زرا رازاب رد یرایتخا یاه دادرارق : یداهنشيپ بلطم
 :دوب میهاوخ ورهبور لامتحا هس اب دراوروف دادرارق رد ام یلک روط هب

 .دش دهاوخ مامت هدنشورف ررض هب و راديرخ دوس هب رما نيا هک الاک تمیق شیازفا .1

 .دوب دهاوخ هدنشورف دوس و راديرخ نايز هب رما نيا هک الاک تمیق شهاک .2

 .دش دنهاوخن نايز و ررض لمحتم یدادرارق نيفرط زا مادکچیه تلاح نيا رد هک تمیق ندنام یقاب تباث .3

 :دوب میهاوخ هجاوم دارفا زا هتسد دنچ اب دراوروف دادرارق رد ام یتالامتحا نينچ هب هجوت اب

 و دنتسه هدنیآ رد یتمیق تاناسون نارگن تدش هب هک دنهدیم لکش یناگدننک دیلوت زا هتسد نآ ار لوا هورگ •

 و لوصحم شورف شيپ هب یعون هب هک تفگ ناوتب دیاش و هداد ششوپ ار کسير نيا ،دراوروف دادرارق لوبق اب

 .دناهدرک مادقا شیوخ یالاک

 هدش یراديرخ یالاک تمیق شیازفا نارگن لوا هورگ هاگدید فالخ رب هک دنهدیم لکش یناراديرخ ار مود هورگ •

 .دننکیم ديرخ شيپ ار رظن دروم یالاک تلع نيمه هب و دنتسه هدنیآ رد

 رازاب ناريگناسون عقاو رد اهنآ !دنراد یياهدادرارق نينچ هب دورو یارب یتوافتم هفسلف ،موس هورگ اما •

 دراو دوس بسک فده اب ،فلتخم یداصتقا و ینف یاهلیلحت ماجنا قيرط زا رازاب دنور ینیبشيپ اب هک دنتسه



 هب دوس یتآ رازاب نينچمه و یلعف رازاب نایم رد هداتفا قافتا یتمیق فالتخا زا و دنوشیم یياهدادرارق نينچ

 .دنروآیم تسد

 هباشم میهافم اب دراوروف دادرارق موهفم هسیاقم

 

 اب الامتحا ،دیشاب هتشاد دنوشیم هتفرگ راک هب یلام یاهرازاب رد هک عونتم یاهدادرارق هنیمز رد یتاعالطا رگا

 دوجو )Futures Contract( زرچويف دادرارق و دراوروف دادرارق نایم هک یتهابش هب هجوت اب قوف بلاطم هعلاطم

 رتهب ترابع هب ای دنراد ناسکی یدرکلمع ،دادرارق ود نيا ایآ هک دزاس ريگرد دوخ هب ار امش نهذ لاوس نيا ،دراد

 ؟دنراد توافت رگیدکی اب ای دنتسه دادرارق عون کی یارب حالطصا ود

 رد الاک کی شورف و ديرخ هب یدادرارق نيفرط ،دادرارق ود نيا رد دنچ ره هک ميیوگب دیاب لاوس نيا هب خساپ رد

 نيا نایم یئزج و فيرظ یاهتوافت هک دوب لفاغ هتکن نيا زا دیابن اما ؛دنوشیم دهعتم ،نيعم تمیق اب هدنیآ

 دراوروف دادرارق کی .دنريگب دوخ هب یتوافتم یقوقح تیهام ات هدش ببس هک دراد دوجو اهدادرارق زا عون ود

 هدنشورف و راديرخ فرط نایم دهعت ناميپ کی دادرارق زا عون نيا عقاو رد ،دريگیمن رارق هلماعم دروم سروب رد

 اب ام زرچويف یاهدادرارق رد هک تسا یلاح رد نيا ؛درادن تقباطم یسروب یاهدرادناتسا اب هک دوشیم یقلت

 .میتسه هجاوم یسروب تالماعم

 نامز هب دراوروف یاهدادرارق رد هیوست هلحرم هک تسا نيا ،ود نيا نایم دوجوم رگید یلصا یاهتوافت زا یکی

 و نمث دادرارق نایاپ رد دیاب راديرخ و هدش لوکوم تسا هدنشورف تادهعت یارجا دعوم هک دادرارق رد ینییعت

 رظن رد هنازور تروص هب هیوست دنور زرچويف یاهدادرارق رد اما ؛دیامن تخادرپ هدنشورف هب ار هدش دهعت غلبم

 زا مادکچیه و میتسه هجاوم یعطق لیوحت خيرات کی اب ام دراوروف دادرارق رد هک دنامن هتفگان .دوشیم هتفرگ

 رد اما ؛دنیامن دهعت یافیا هب مازلا ار رگید فرط ،دادرارق رد ررقم دعوم زا رتدوز دنناوتیمن یدادرارق نيفرط

 .دراد دوجو زين فلتخم ینامز یاههزاب رد شرافس لیوحت ناکما زرچويف یاهدادرارق

 یزاسیصخش ناکما یدادرارق نيفرط هلیسو هب هک دريگیم یاج یصوصخ یاهدادرارق هتسد رد دراوروف دادرارق

 شيپ تارکاذم زا هلصاح تاقفاوت اب قبطنم هک یطرش هنوگره دوب دنهاوخ رداق صاخشا نيا و دراد دوجو نآ

 نيا اما ؛دنتسه رادروخرب یرتشیب یريذپفاطعنا زا تلع نيمه هب و دنیامن دیق دادرارق نتم رد ار تسا یدادرارق

 یاج درادناتسا طورش ساسا رب هدش قفاوت یاهدادرارق هتسد رد ار زرچويف یاهدادرارق هک تسا یلاحرد

 رد یريثات نيفرط نایم یتآ تارکاذم هک تسا هدش نيیعت شيپ زا طورش ،درادناتسا طورش زا روظنم .دنهدیم

 خيرات زا زرچويف یاهدادرارق دافم یلک روط هب و دنیامن لودع اهنآ یارجا زا دنناوتیمن نيفرط و هتشادن نآ

 لکشلادحتم درادناتسا طورش اب الماک ،اهشنکارت ماجنا هدنیآرف ات هتفرگ ینف یاهیگژيو ،دادرارق مجح ،لیوحت

 .دراد تقباطم ،دوشیم لامعا زرچويف یاهدادرارق رياس هب تبسن هک دوجوم



 یدادرارق کسير ششوپ یارب لحهار نيرتهب ؛دراوروف دادرارق
 نایم میظنت لباق هقتشم دادرارق یعون عقاو رد دراوروف دادرارق ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه

 هب زين نآ تمیق و هتفرگ رارق هلماعم دروم هدنیآ رد نيعم خيرات رد یيالاک هک دوشیم بوسحم یدادرارق نيفرط

 ساسارب دادرارق میظنت ناکما دراوروف یاهدادرارق فطعنم تیهام هب هجوت اب .ددرگیم نيعم قيقد روط

 هتبلا .دراد دوجو لیوحت خيرات نينچمه و یدادرارق غلبم و نمث نازيم ،الاک عون اب طابترا رد نيفرط تاقفاوت

 رازاب تالماعم یارب یرازبا و هتفرگن رارق هلماعم دروم زکرمتم یاهیفارص رد دراوروف یاهدادرارق هک دنامن هتفگان

 .دنوشیم بوسحم )OTC( سروبارف

 زا صاخ عون نيا لاثم ناونع هب ،درک وجتسج کسير ششوپ رد ناوتیم ار دراوروف دادرارق دربراک یلک روط هب

 ريیغت رثا رب هدراو یاهنايز زا ات دنکیم کمک اهالاک و تالوصحم ناگدننک فرصم و ناگدننک دیلوت هب اهدادرارق

 رد هک یتروص رد ،تسا رکذ هب مزال .دنروآ لمع هب یريگولج رظن دروم یالاک و یياراد تمیق یناهگان و شحاف

 ،تسا هدشن هراشا نآ هب نم لوپ فیک زا هلاقم نيا رد هک ديراد یلاوس دراوروف دادرارق تیهام اب طابترا

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم

 

 


