
شماره: ۴۰۱/۳۰۰/۱۴۵۹۱
تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد
    

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

"اطالعیه"

موضوع: مشخصات گواهی سپرده کاالیی شمش طال

مخاطب: کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه

متن اطالعیه:
   پیرو اطالعیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۴۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ با موضوع گشایش نماد معامالتی شمش طال جهت انجام 
معامالت گواهی سپرده کاالیی، به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران میرساند، مشخصات 
گواهی سپرده کاالیی به شرح جدول زیر میباشد. مشتریان دارای کد معامالتی بازار مالی میتوانند از روز جاری نسبت به 
واریز وجه به حساب شرکتهای کارگزاری دارای مجوز معامالت مشتقه مبتنی بر کاال و ارایه درخواست افزایش اعتبار 

دفتر دارایی خود به کارگزاریهای مزبور، جهت انجام معامالت از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ اقدام نمایند. 

CD1GOB0001 نماد معامالتی
شمش طال دارایی پایه

مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  ۸۷۱۸  و آنالیز شرکت تولیدکننده و واردکننده مطابق با 
اطالعیه گشایش انبار

استاندارد دارایی پایه

حداقل ۹۹۵

عیار شمش طالی  قابل 
پذیرش از شرکتهای 

تولیدکننده و واردکننده در 
انبار

۰/۱ گرم (۱۰۰ سوت)
اندازه هر گواهی سپرده 

کاالیی
ریال به ازای هر ۰/۱ گرم (۱۰۰ سوت) واحد قیمت

۱۰ ریال برای هرگواهی سپرده کاالیی
حداقل تغییر قیمت هر 

سفارش
سامانه معامالت ابزارهای نوین مالی بورس کاالی ایران (سما) سامانه معامالت

مطابق با مهلت پذیرش انبار که در اطالعیه گشایش انبار درج میشود دوره معامالتی
روزهای شنبه تا پنجشنبه روزهای معامالتی

بسمه تعالی
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۱۱:۳۰-۱۲:۰۰ (دوره پیشگشایش)
۱۲:۰۰(گشایش به روش حراج تک قیمتی)

۱۲:۰۰-۱۵:۰۰ (حراج پیوسته)
ساعت معامالت

مطابق با مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار

کارمزد معامالت

۱۰هزار گواهی سپرده کاالیی معادل ۱ کیلوگرم شمش طال
محدودیت سقف هر 

سفارش خرید 
صندوق سرمایهگذاری کاالیی پشتوانه طال و بازارگردان: بدون محدودیت

سایر اشخاص: پانصد هزار گواهی سپرده کاالیی معادل ۵۰ کیلوگرم شمش طال 
محدودیت تعداد دارایی 

برای مشتریان
۵+/- درصد قیمت پایانی نماد در روز معامالتی قبل (در اولین روز معامالتی نماد بدون 

محدوده نوسان بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا)
محدوده نوسان قیمت

۱ گواهی سپرده کاالیی حداقل خرید
۱ گواهی سپرده کاالیی الت معامالتی

مطابق با شرایط پذیرش انبار که در اطالعیه گشایش انبار درج میشود. در صورت تمدید 
پذیرش انبار مطابق مقررات، تاریخ مذکور متناسب با شرایط پذیرش انبار تمدید میشود. 

تاریخ انقضای گواهی 
سپرده کاالیی

مطابق با شرایط پذیرش انبار که در اطالعیه گشایش انبار درج میشود. در صورت تمدید 
پذیرش انبار مطابق مقررات، زمان مذکور متناسب با شرایط پذیرش انبار تمدید میشود.

آخرین روز نگهداری کاال 
در انبار

    منتشرکننده: مدیریت  بازارهای مالی 


