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بسمه تعالی

" اطالعیه رد خصوص فرآیند ثبت سفارش رد ساماهن مظنه یابی بورس ارنژی اریان "
به اطالع مشتریان و کارگزاران محترم میرساند ،پیرو پذیرش و درج امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران ،فرآیند
ثبت سفارش و قبول سمت متعهد پذیرهنویسی ازطریق سامانه مظنهیابی بورس انرژی ایران ،به شرح زیر اعالم
میگردد:
 -1ثبت سفارشهای مربوط به نرخ تعهد پذیرهنویسی اوراق مذکور از طریق سامانه معامالتی
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام خواهد شد -2 .با عنایت به اطالعیه وزارت امور اقتصادی
و دارایی مبنی بر انتشار اوراق مذکور در دو مرحله (هر مرحله  25،000میلیارد ریال) ،بدین
منظور ،برای هرمرحله یک نماد مجزا جهت مظنهگیری نرخ تعهد پذیرهنویسی در سامانه معامالت
درج خواهد شد-3 .کلیه شرکتهای تامینسرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه که
متقاضی شرکت در فرآیند مظنهگیری نرخ تعهد پذیرهنویسی اوراق مذکور میباشند ،ضروری
است پیش از شروع فرآیند ،سفارشهای خود را از طریق شرکتهای کارگزاری عضو بورس
انرژی ایران در سامانه معامالتی بازار فیزیکی این بورس ثبت نمایند -4 .هر عرضه شامل دو
مرحله تحت عناوین «پیشگشایش» و «رقابت» میباشد -5 .همانند عرضههای بازار فیزیکی
بورس انرژی ایران ،در زمان شروع مرحله «پیشگشایش» ابتدا از سوی عرضهکننده سفارش
فروش  25،000میلیارد ریالی با نرخ صفر درصد در سامانه ثبت میگردد -6 .سپس کارگزاران
خریدار بر اساس سفارشهای دریافتی از مشتریان خود اقدام به ثبت سفارش خرید مینمایند که
شامل حجم (مبلغ مورد درخواست برحسب واحد میلیارد ریال) و نرخ تعهد پذیرهنویسی (به
صورت پیش فرض برحسب درصد و به صورت ساالنه) میباشد -7 .در مرحله پیشگشایش
امکان ثبت ،ویرایش و حذف سفارشها وجود دارد و مدت زمان این مرحله  12دقیقه میباشد.
-8کلیه سفارشهای موجود در مرحله پیشگشایش پس از پایان این مرحله وارد مرحله رقابت
میشوند -9 .در مرحله رقابت امکان حذف سفارش ،افزایش حجم (مبلغ درخواستی) و افزایش
نرخ تعهد پذیرهنویسی وجود ندارد و خریداران صرفاً میتوانند نرخ پیشنهادی (نرخ تعهد پذیره-
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نویسی) خود را کاهش دهند .مدت زمان مرحله رقابت  6دقیقه است -10 .در پایان مرحله رقابت
اولویت تخصیص با خریدارانی است که نرخ کارمزد کمتری را در سامانه معامالتی ثبت نموده
(اولویت نرخ) و در صورت برابر بودن نرخها ،اولویت با سفارشهایی است که سریعتر در
سامانه معامالتی ثبت شدهاند (اولویت زمانی) -11 .ضروری است کلیه مشتریان و کارگزاران
محترم اطالعیههای منتشرشده را در سایت بورس انرژی ایران مطالعه نمایند.
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