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بسمه تعالی

اطالعیه معامالتی رد بازار مشتقه (گشایش نماد بار پاهی هفتگی تحویل -)96/05/07بازارعمده فروشی ربق
نام تابلو

قرارداد سلف موازی استاندارد

نام اوراق بهادار مبتنی بر کاال

"قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص-
ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمدهفروشی برق)

نماد معامالتی اوراق بهادار
مبتنی برکاال در سامانه معامالت

نماد بار پایه هفتگی تحویل 96/05/07
DAP00PFBEXW960507

شروع دوره تحویل

سه روز پس از تاریخ سررسید

موضوع اطالعیه

اطالعیه گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 96/05/07

مخاطب

کلیه کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی ایران ،عرضهکنندگان مجاز (نیروگاههای پذیرش شده
در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" لیست شده در بخش پذیرش و بازاریابی /امیدنامهها/
بازار فیزیکی /تابلوی برق موجود بر روی سایت رسمی بورس انرژی ایران و کلیه شرکتهای توزیع
نیروی برق

مشخصات اوراق بهادار مبتنی بر

مطابق مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای

کاال

تحویل" مشخص-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمدهفروشی برق) که در قسمت پذیرش
تارنمای بورس انرژی ایران قابل مشاهده میباشد.

تاریخ گشایش نماد

96/04/10

الزم به ذکر است وفق تبصره  4ضابطه گشایش و طول دوره معامالتی نمادهای قرارداد سلف موازی استاندارد"
کاالی برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص در بورس انرژی ایران-ویژه شرکتهای توزیع
نیروی برق (بازار عمدهفروشی برق) ،در تاریخ  ،96/04/10همزمان نمادهای بار پایه هفتگی ،96/05/14 ،96/05/07
 96/05/28 ،96/05/21و  96/06/04گشایش مییابند .تاریخ توقف و گشایش نمادهای مذکور به ترتیب جدول ذیل
میباشد.
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ردیف

نام نماد

تاریخ گشایش نماد تاریخ توقف نماد

1

نماد بار پایه هفتگی 96/05/07

96/04/10

96/05/03

2

نماد بار پایه هفتگی 96/05/14

96/04/10

96/05/10

3

نماد بار پایه هفتگی 96/05/21

96/04/10

96/05/17

4

نماد بار پایه هفتگی 96/05/28

96/04/10

96/05/24

5

نماد بار پایه هفتگی 96/06/04

96/04/10

96/05/31

خاطر نشان میگردد سایر نمادهای بار پایه هفتگی با دوره تحویل  96/06/04به بعد ،مطابق "ضابطه گشایش  ،طول
دوره معامالتی و توقف نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد" کاالی برق-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق
(بازار عمدهفروشی برق) مصوب  96/03/09هیات محترم پذیرش بورس انرژی ایران (پیوست شماره  )1به طور
مستمر در روزهای کاری مقرر آتی گشایش مییابند و زمان گشایش و توقف نمادها در روزهای مذکور و در قالب
پیام ناظر از طریق بخش بازار برق موجود بر روی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،به عموم اطالعرسانی
میگردد.

مدرییت عملیات بازارربق
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ویپست :

(پیوست شماره  1مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص-ویژه

شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمدهفروشی برق) ،مصوب جلسه مورخ  96/03/09هیات محترم پذیرش بورس انرژی ایران)
عنوان:
ضابطه گشایش و طول دوره معامالتی نمادهای قرارداد سلف موازی استاندارد" کاالی برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای
تحویل" مشخص در بورس انرژی ایران-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این ضابطه در خصوص نمادهای معامالتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران
(ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق) میباشد.

تاریخ گشایش هر نماد معامالتی و طول دوره معامالتی

 کلیه نمادهای معامالتی با "دوره تحویل" "روزانه" (اعم از "دوره مصرف"بار پایه ،کمباری ،میان باری و اوج بار
(بار پیک)) 30 ،روز پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش مییابند .طول دوره معامالتی هر نماد از روز گشایش
نماد معامالتی تا  3روز پیش از "شروع دوره تحویل" میباشد.
 کلیه نمادهای معامالتی با "دوره تحویل" "هفتگی" (اعم از "دوره مصرف"بار پایه ،کمباری ،میان باری و اوج بار
(بار پیک)) ،هشت هفته پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش مییابند .طول دوره معامالتی هر نماد از روز
گشایش نماد معامالتی تا  3روز پیش از "شروع دوره تحویل" میباشد.
 کلیه نمادهای معامالتی با "دوره تحویل" "ماهانه" (اعم از "دوره مصرف"بار پایه ،کمباری ،میان باری و اوج بار
(بار پیک)) ،سه ماه پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش مییابند .طول دوره معامالتی هر نماد از روز گشایش
نماد معامالتی تا  3روز پیش از "شروع دوره تحویل" میباشد.
 کلیه نمادهای معامالتی با "دوره تحویل" "فصلی" (اعم از "دوره مصرف"بار پایه ،کمباری ،میان باری و اوج بار
(بار پیک)) ،دو فصل پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش مییابند .طول دوره معامالتی هر نماد از روز گشایش
نماد معامالتی تا  3روز پیش از "شروع دوره تحویل" میباشد.
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 کلیه نمادهای معامالتی با "دوره تحویل" "ساالنه" (اعم از "دوره مصرف"بار پایه ،کمباری ،میان باری و اوج بار
(بار پیک)) ،یک سال پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش مییابند .طول دوره معامالتی هر نماد از روز
گشایش نماد معامالتی تا  3روز پیش از "شروع دوره تحویل" میباشد.
تبصره  :1در صورتیکه روز گشایش یک نماد معامالتی مقارن با روز کاری بورس انرژی ایران نباشد ،نماد
مذکور در اولین روز کاری بورس انرژی ایران پس از تاریخ مذکور گشایش مییابد.
تبصره  :2در صورتیکه آخرین روز معامالتی یک نماد معامالتی ( 3روز پیش از شروع دوره تحویل) ،مقارن با
روز کاری بورس انرژی ایران نباشد ،دوره معامالتی نماد مذکور در اولین روز کاری بورس انرژی ایران پیش از
تاریخ بسته شدن نماد خاتمه مییابد.
تبصره  :3با توجه به تغییر ضابطه گشایش ،دوره مصرف و اندازه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق پس از
اعمال مشخصات قرارداد جاری نسبت به مشخصات قرارداد پیشین مصوب جلسه مورخ  91/10/12هیات
پذیرش ،بورس انرژی ایران میتواند با اطالعرسانی قبلی (حداقل  2روز کاری قبل) نسبت به توقف کلیه
نمادهایی که مطابق مشخصات قرارداد پیشین ،دوره معامالتی آنها خاتمه نیافته است و نیز گشایش چندین نماد به
طور همزمان مطابق مشخصات قرارداد جاری اقدام نماید.
تبصره  :4بورس انرژی ایران مجاز است برای گشایش نخستین نمادها با دورههای تحویل مختلف ،مشروط به
اینکه دوره معامالتی هر یک از این نمادها حداقل  15روز کاری باشد ،خارج از ضابطه گشایش فوق اقدام نماید.
خاطر نشان میگردد در هر صورت توقف نمادهای مذکور  3روز پیش از شروع دوره تحویل انجام میپذیرد.
تبصره  :5در صورت نیاز و با توجه به شرایط بازار ،هیأت مدیره بورس میتواند ضابطه گشایش قرارداد سلف
موازی استاندارد" کاالی برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص در بورس انرژی ایران
را تغییر دهد .گشایش نمادها وفق ضابطه جدید بایستی حداقل  5روز کاری قبل از اعمال توسط بورس انرژی
ایران اطالعرسانی گردد.

