




















































































































 :1پیوست 

 : ٍ محبسجٍ قیمت عرضٍ ايلیٍطریق -الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ديرٌ 1/00/69در صًرت عرضٍ ايلیٍ در تبریخ بٍ طًر مثبل ) ضًد. ، از اطالعبت کلیٍ ومبدَبی سررسید ضدٌ ي فعبل در در ريز مبقبل اطالعیٍ عرضٍ ايلیٍ استفبدٌ میقبلدر مًرد ومبدَبی سبل *

 (در وظر گرفتٍ می ضًد. 01/06/69تب  01/06/69از تبریخ  قبلي ديرٌ تحًیل متىبظر دي سبل  01/06/69تب  01/06/69از تبریخ  قبلیکسبل ضمسی  متىبظر تحًیل

 

 

 

 

 

 از مگبيات َر قیمت تعییه مبىبی

 *پبیٍ دارایی

ل متىبظر تحًی ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 در تبریخ ضريع عرضٍ ايلیٍ ایران اورشی ثًرس در قجلیکسبل ضمسی 

2 

+ 

متىبظر دي  تحًیل ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 در تبریخ ضريع عرضٍ ايلیٍ ایران اورشی ثًرس در قجلسبل ضمسی 

=

2 

 ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

ل تحًی ديرٌ بب ريزاوٍ ببرپبیٍ ومبدَبی

 بًرس در قبلمتىبظر یکسبل ضمسی 

 ایران در تبریخ ضريع عرضٍ ايلیٍ اورشی

 

  تحًیل ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 ایران اورشی ثًرسدر  قجلمتىبظر یکسبل ضمسی 
+ 

 ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از ثرق خرید قیمت افسایص درصد متًسط

= قجلایران در دي سبل  ثرق

2 

1 × 

2 

3 

 قیمت َر يرقٍ در عرضٍ ايلیٍ )ریبل(
 پبیٍ دارایی از مگبيات َر قیمت تعییه مجىبی

1000 

 1 )اودازٌ قرارداد( 0790 × =



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 ديرٌ بب ريزاوٍ ببرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ

 قبلمتىبظر دي سبل ضمسی  تحًیل

ایران در تبریخ  اورشی بًرس در

 ضريع عرضٍ ايلیٍ

 

 تحًیل ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 + ایران اورشی ثًرس رد قجلمتىبظر دي سبل ضمسی 

 مدیریت ثرق ثبزار از ثرق خرید قیمت افسایص درصد متًسط

= قجلدر دي سبل  ایران ثرق ضجکٍ

2 

1 

 2 ^  

× 
4 

 قیمت افسایص درصد متًسط

 برق ببزار از برق خرید

در  ایران برق ضبکٍ مدیریت

 قبلدي سبل 

 ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از خرید قیمت افسایص درصد

 قجلدي سبل  ثٍ وسجت قجل سبل در

2 

+ 

 ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از خرید قیمت افسایص درصد

 قجلسٍ سبل  ثٍ وسجت قجلدي سبل  در

=

2 
5 

6 

 از خرید قیمت افسایص درصد

 برق ضبکٍ مدیریت برق ببزار

 بٍ وسبت قبلسبل  در ایران

 قبلدي سبل 

 در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

  قجل سبل

 قجلدي سبل  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

- 

دي  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

 قجلسبل 

=

2 

× 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خرید قیمت افسایص درصد

 برق ضبکٍ مدیریت برق ببزار

 وسبت قبلسبل  دي در ایران

 قبلسبل  سٍ بٍ

دي  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

  قجلسبل 

 قجلسٍ سبل  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

- 

سٍ  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

 قجلسبل 

=

2 

× 100 7 



  سررسید: طریقٍ محبسجٍ قیمت تئًریک در تبریخ -ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببضد ، 1/00/67بٍ طًر مثبل در صًرتی کٍ تبریخ سررسید در تبریخ ) ضًد. استفبدٌ می تبریخ سررسید، از اطالعبت کلیٍ ومبدَبی سررسید ضدٌ ي فعبل در در ريز مبقبل قبلدر مًرد ومبدَبی سبل *

 (در وظر گرفتٍ می ضًد. 01/06/69تب  01/06/69از تبریخ  قبلدي سبل  ي ديرٌ تحًیل متىبظر 01/06/67تب  01/06/69از تبریخ  قبلديرٌ تحًیل متىبظر یکسبل ضمسی 

 

 

 

 

 

 

بر  تئًریک قیمت تعییه مبىبی

 تبریخ در حسب مگبيات

 *سررسید

ل متىبظر تحًی ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 در سررسید ايراق ایران اورشی ثًرس در قجلیکسبل ضمسی 

2 

+ 

 تحًیلديرٌ  ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 در سررسید ايراق ایران اورشی ثًرس در قجلمتىبظر دي سبل ضمسی 

=

2 

 ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارزش

ل تحًی ديرٌ بب ريزاوٍ ببرپبیٍ ومبدَبی

 بًرس در قبلمتىبظر یکسبل ضمسی 

 ایران در سررسید ايراق اورشی

 

 تحًیل ديرٌ ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 ایران ورشیدر ثًرس ا قجلمتىبظر یکسبل ضمسی 
+ 

 ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از ثرق خرید قیمت افسایص درصد متًسط

= قجلایران در دي سبل  ثرق

2 

1 × 

2 

3 

قیمت تئًریک َر يرقٍ در تبریخ سررسید 

 )ریبل(

 سررسید تبریخ در ثر حست مگبيات تئًریک قیمت تعییه مجىبی

1000 

 1 )اودازٌ قرارداد( 0790 × =



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت افسایص درصد متًسط

 برق ببزار از برق خرید

در  ایران برق ضبکٍ مدیریت

 قبلدي سبل 

 ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از خرید قیمت افسایص درصد

 قجل سبل ثٍ وسجت اوتطبر سبل در

2 

+ 

 ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ثرق ثبزار از خرید قیمت افسایص درصد

 قجل سبل ثٍ وسجت قجل سبل در

=

2 

 قیمتُبی متًسط آتی ارزش

 ببرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف

متىبظر دي  ديرٌ تحًیل بب ريزاوٍ

 اورشی بًرس در قبلسبل ضمسی 

 ایران در سررسید ايراق

 تحًیلديرٌ  ثب ريزاوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 + ایران اورشی ثًرس در قجلمتىبظر دي سبل ضمسی 

 مدیریت ثرق ثبزار از ثرق خرید قیمت افسایص درصد متًسط

= قجلدر دي سبل  ایران ثرق ضجکٍ

2 

1 

 2 ^  

× 
4 

5 

6 

 از خرید قیمت افسایص درصد

 برق ضبکٍ مدیریت برق ببزار

 بٍ وسبت اوتطبر سبل در ایران

 قبل سبل

 در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

  اوتطبر سبل

 قجل سبل در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

- 

 در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

 قجل سبل

=

2 

× 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خرید قیمت افسایص درصد

 برق ضبکٍ مدیریت برق ببزار

 بٍ وسبت قبل سبل در ایران

 دي سبل قبل

 در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

  قجل سبل

 دي سبل قجل در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

- 

دي  در ایران ثرق ضجکٍ مدیریت ضرکت ثرق ثبزار از خرید قیمت

 سبل قجل

=

2 

× 100 7 
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