
 قرارداد آتی چیست و چھ کاربردی دارد؟

 

 ) مشتقھ ھاderivatives قراردادھایی ھستند کھ بر اوراق بھادار دیگر چون سھام، قرضھ یا کاالھای اساسی متکی اند. برای مثال، یکی (
) می نامیم. اگر شما روی مثال غالت قرارداد آتی بخرید، معنایش آن است کھ پذیرفتھ future contractاز این مشتقھ ھا را قرارداد آتی (

 زمان معینی در آینده، بھ قیمتی کھ امروز تعیین می شود، غالت را خریداری کنید.اید در 

 

  ،ارزش قرارداد آتی غالت بھ ارزش غالت بستگی دارد: اگر قیمت غالت باال برود، آن گاه ارزش قرارداد آتی غالت شما ھم باال می رود
نیز باال می رود. اگر قیمت غالت کاھش یابد، مشکل آن است کھ شما چرا کھ قیمت خرید غالت و نگھداری آن برای مدت زمانی معین 

 قراردادی در دست دارید کھ براساس آن متعھدید در زمان انقضای قرارداد آتی، بیش از قیمت بازار غالت، پرداخت کنید.
نمی شود؛ در عوض، شما صرفا پولی را البتھ، در بیشتر موارد (ھر چند کھ نھ ھمیشھ با انقضای قرارداد آتی، غالتی جابجا و مبادلھ 

 مبادلھ می کنید کھ برابر تفاوت بین قیمت مورد توافق و قیمت جاری بازار است.

 

 شتقھ ھا اخیرا و بیشتر از دیدگاه منفی، طرف توجھ قرار گرفتھ اند. البتھ مشتقھ ھا چیز جدیدی نیستند. بھ شھادت کتیبھ ھای گلی کشف م
استان (عراق فعلی)، قراردادھای آتی اولیھ حداقل چھار ھزار سال سابقھ دارند. ھدف چنین قراردادھایی ساده است. شده در بین النھرین ب

 آنھا عدم قطعیت را کاھش می دھند.

 

  ندم در گ یا جو کشت مورد در خواھند می. ھستند سومری کار غلھ کشاورزانفرض کنید آنوم پیشا و نمران شارور ، پسران سینیدی یانامھ
مزارع خود تصمیم بگیرند. ھمزمان، کاھندی ایلتانی می داند کھ در پاییز آینده جو نیاز دارد، و در عین حال می داند کھ قیمت جو نوسان 
ی می کند و نمی توان آن را پیش بینی کرد. با راھنمایی ارزشمند کاسب محلی، آنوم پیشا و نمران شارور با ایلتانی تماس می گیرند و بھ و
د پیشنھاد می کنند یک قرارداد آتی روی جو از آنان خریداری کند؛ آنان موافقت می کنند مقدار معینی جو را بھ قیمت توافق شده و البتھ بع

 از دروی محصول بھ ایلتانی بفروشند.

 

  اند. ایلتانی ھم می داند کھ مقدار جو الزم را بھ این ترتیب، آنوم پیشا و نمران شارور با اطمینان جو می کارند، چرا کھ قبال خریداری یافتھ
مشتقھ ریسک فروشنده را برای فروش محصول خود در وھلھ ی اول کاھش می دھد و در بھ قیمت ثابت بھ دست می آورد. در این مورد،

 عین حال، خریدار را از نوسان قیمت غیر منتظره در امان نگاه می دارد.
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