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 .1مقدمه
حوزه مالی که متشک از برازار پرول و برازار سررمایه اسرت ،بخرش مهمری از هرر نظرا
اقتصررادی را در سررط کررالن شررک مرریدهررد .پیکررره واقعرری اقتصرراد شررام مصررر

و

سرمایهگذاری و صادرات و واردات با وجود این نظا مالی،کارایی خواهد داشت؛ چرا کره
بخش مالی ،ابزارهای مورد نیراز بررای جمر آوری پسانرداز و سررمایههای کوچرک نرزد
مرد و پول الز برای انجا مبادالت را فراهم میآورد و نقدینگی را به سرمت بخشهرای
کارامد اقتصادی برای رسیدن به توسعه هدایت میکند .برخورداری از بازارهای سررمایه
پیشرفته ،از جمله ویژگیهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته صنعتی به شمار میرود.
از دیدگاه نظری ،هر فعالیت اقتصادی توأ برا درجرهای از ریسرک اسرت .اگرچره پرذیرش
چنین خطری جزء جداییناپذیر زندگی بشری محسوب میشود و نمری تروان آن را کرامال
حذ

کرد ،ولی میتوان با استفاده از این ابزارها ،پیامدهای زیانبار آن را به میرزان قابر

توجهی کاهش داد .به طور مثال نوسان نرخ ارز برای تولیدکننده ،صادرکننده ،واردکننرده
ویا مؤسسات اهمیت بسیاری دارد .شرکتهای تولیدی که تما یرا بخشری از مرواد اولیره
خود را از خارج مرزهای یک کشور تهیه مریکننرد ویرا محصروالت خرود را بره خرارج از
مرزهای یک کشور صادر میکنند ،به علت آنکه قیمتها (نرخهای ارز) نوسانات گسرترده
و مداو دارند با ریسرک نررخ ارز مواجره هسرتند .لرذا کراهش ریسرک در مبرادالت ارزی
ضروری به نظرر مریرسرد .بررای نمونره در تراری  1351/2/31برین شررکت برودتری و
حرارتی «الر » (خریردار) و شررکت «ب» (ف روشرنده) ،قرراردادی برا موضروو فرروش دو
دستگاه یونیت کمپرسور اسکروی با مبلغ 111111یورو برای واردات با تحوی موضروو
قرارداد 8 ،ماه کاری از تاری عقد منعقد شده است  .در این سال ،در حروزه سیاسرتهای
ارزی ،نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ،نوسانات نسبتا زیادی اتفاق مری افترد .
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بدین صرورت کره در زمران انعقراد قررارداد ،نررخ یرورو معرادل  2011تومران بود(زمران
پرداخت  29درصد اول) ،لکن ناگهان در طی یک ماه بره نررخ  3311تومران افررایش یافرت
است (زمان پرداخت  29درصد دو ) و در زمران تحویر کاال(زمران پرداخرت  91درصرد
باقی ماند) ،به مبلغ  3211تومان می رسد  .شرکت خریدار  29درصد مبلغ 111111یرورو
قرارداد (با نرخ  2011تومان یعنی 20911111تومان) را بهعنوان پیش پرداخت به صورت
نقد ،تأدیه نموده و  29درصد دیگر از مبلغ  111111یورو قرارداد را ،یک ماه پس از عقرد،
با نرخ  3311تومان یعنی معادل  22911111تومان و  91درصرد دیگرر از مبلرغ 111111
یورو در زمران تحویر کراال برا نررخ ارز 3211تومران ،یعنری مبلرغ  121111111تومران
پرداخت مری نمایرد  .بره عبرارتی دیگرر خریردار در مجمروو مبلرغ  311111111تومران را
پرداخت کرده است  .در اینجا ،شرکت برودتی و حرارتی «ال » نسربت بره نررخ ارز روز
انعقاد قرارداد به میزان  81111111تومان متحم زیان شده است.
روشهای متعددی برای مواجهه با ریسک وجود دارد که یکی از آنها ،پوشش ریسک
و ابزار آن ،یعنی مشتقات است .ابزارهای مشتقه به مجموعه قراردادهایی اطالق میشرود
کرره دارای خصوصرریات مشررترکی برروده (حسررین زاده ،1351 ،ص ،)122قابر معاملرره در
برورس و خرارج از برورس هسرتند) (Swan, 1994, p.7و همچنرین ارزش آن از ارزش
دارایی پایه یا شاخصهای مربوط نظیرر ارزهرا ،کاالهرا ،نرخهرای بهرره ،اوراق بهرادار ،و
شرراخص اوراق بهررادار نشررأت مرریگیرررد .جنبرره بنیررادین ابزارهررای مشررتقه آن اسررت کرره
قراردادهای مالی هستند؛ بدین معنا که بهندرت به تحوی فیزیکی منجر میشوند و بیشتر
به صورت پرداخت اختال

قیمت خاتمه مییابنرد ) .(James, 1999, p.3نکتره کلیردی در

ابزارهای مشتقه این است که تحویر دارایری پایره ترا زمرانی در آینرده بره ترأخیر خواهرد
افتد ) .(James, 2010, p.6یکی از ابزارهای مشرتقه بررای پوشرش ریسرک ،قراردادهرای
آتی است .این قراردادها ،توافق درخصروص خریرد و فرروش میرزان معینری از کراال ویرا
دارایی مالی موضوو قرارداد به قیمت معین در تاری معین در آینده هستند کره قیمرت در
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لحظه انعقاد قرارداد در تاالر بورس تعیرین مریگرردد .ایرن قراردادهرا ،دارنرده قررارداد را
متعهد میکنن د که دارایی موضوو قرارداد یعنی دارایی پایره را کره ممکرن اسرت ارز ،کراال،
اوراق بهادار و ...باشد ،در آینده خریداری یا به فروش برساند .حال در مثال ذکر شده در
باال ،اگر شرکت از قرارداد آتی ارز استفاده میکرد ،مریتوانسرت برا تثبیرت نرخهرای ارز
مبادالت آتی در برابر نرخهای آتی ارز در زمان حال ،از زیان محفوظ بماند.
شایان ذکر است که تحول در بازار ارز و آزادسازی آن موجب گشرت کره برورسهرا
عالوه بر توجه به بازار جهانی کاال ،به بازارهای مالی نیز عالقهمند شوند و مشتقات مالی
به سرعت گسترش یابند .از جمله مهمترین این ابزارهای مشرتقه مرالی ،قراردادهرای آتری
ارز است  .با این حال پذیرش این ابزارها در کشورهای اسالمی همچرون ایرران برا چرالش
هایی مواجه است .این نوشتار بر آن است ترا ضرمن تشرری و بیران ویژگیهرا و کرارایی
قراردادها آتی ارز یعنی با تحلی حقوقی – اقتصادی به دف شبهه اعتبار ایرن قراردادهرا
بپردازد.

 .2معرفی قراردادهای آتی ارز
به منظور رف شبهه در اعتبار قراردادهای آتی ارز از نظر کارایی و ضرورت بهررهگیرری
از چنین قراردادی ،الز است نخست برداشت روشنی از این نوو قراردادها داشته باشریم.
لذا در این بند ضمن معرفی این قراردادها ،بره بیران ویژگیهرا و معاملرهگران آن خرواهیم
پرداخت.

 .1-2مفهوم ارز و قرارداد آتی
برای اینکه بتوان تعری

دقیقی از قراردادهای آتی ارز به دست داد ،ارائه تعریفری کوتراه

از ارز و قرارداد آتی ضروری به نظر میرسد.
ارز ،یعنی ارزش ،بها ،قیمت ،نرخ و سندهای تجاری که ارزش آنها به پولهای بیگانره
معین شده باشرد (معرین ،1305 ،ص  .)152ارز در اصرطال ،،بره وسرایلی کره بره منظرور
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پرداختهای پولی بین المل یا انتقاالت مورد استفاده قرار میگیرد ،نظیر سکه و اسرکناس
خارجی ،سپردهها در بانکهای خارجی و دیگر مطالبات مالی کوتاهمدت و قابر پرداخرت
به پولهای خارجی اطالق میگردد (فرجی ،1329 ،ص  .)819بنرابراین منظرور از ارز هرر
نوو پول رایج کشورهای خارجی است ،به گونهای که پول ملی هرر کشروری بررای سرایر
کشورها ارز محسوب میشود (فراهانی زمانی ،1325 ،ص .)05
قرارداد آتی ،توافقنامهای برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از کاال یا اسناد مالی با
قیمت مشخص در تاری تعیین شده در آینرده برر پایره قیمتری اسرت کره میران خریردار و
فروشنده در تاالر بورس تعیین میشود .قرارداد ،خریدار را ملز به خرید دارایری پایره و
فروشنده را ملز به فروش همان دارایی میسازد ،مگر آنکه قرارداد به شخص ثالثی قب
از تاری سررسید فروخته شود .از این تعری

چنین برمری آیرد کره قررارداد آتری برر دو

بنیاد استوار است :خریدار در موض خرید میپذیرد ترا دارایری پایره را تحویر بگیررد و
فروشنده در مقا فروش موافقت میکند تا دارایی پایه را تحوی دهرد(Kamali, 2003, .
)p. 6
با توجه به مفهو قرارداد آتی و عناصر تعری

که در باال گفته شد ،میتروان قررارداد

آتی ارز را عبارت از توافقی برای خرید و فروش مقدار مشخصی از یک ارز در مقاب ارز
دیگر با نرخی معین در تاری تعیین شده در آینده که قیمرت برین خریردار و فروشرنده در
تاالر بورس مورد توافق قرار گرفته است (بهاروندی ،1320 ،ص  ،)81توصی

کرد .چنین

قراردادی براساس ارزهای شناخته شده مانند پوند انگلستان ،دالر آمریکا ،دالر کانادا ،ین
ژاپن ،فرانک سوئیس ،فرانک فرانسه ،مارک آلمران ،پرزوی مکزیرک و ....مرورد داد و سرتد
قرار میگیرند )).(James, 2010, p 25

 .2-2ویژگیها و عناصر قرارداد آتی ارز
قراردادهای آتی ارز از اوصا
بودن وص

و کارکردهایی برخوردارند که آنها را بره اعتبرار خراص

آتی از یک سو و موضوو آن کره ارز اسرت از سروی دیگرر ،از قراردادهرای
20
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معمول متمایز میسازد .بنابراین چنین معاملهای ویژگیهای خراص خرود را دارد کره بره
شر ،زیر است:
 )1استاندارد بودن قرارداد آتی :کمیت ،کیفیت و خصوصیات دارایری پایره ،تراری و محر
تحوی  ،اندازه قرارداد ،و محدودیتهای موض معامالتی باید طبق ضوابط برورس باشرد
).(James, 2010, p 10
 )2انجا معامله در بازار بورس اوراق بهادار :معامالت آتی در بورس انجا مریشروند و
معامالت آتی بیرون از بازار بورس امکانپذیر نیست.
 )3اتاق پایاپای :اتاق پایاپای تعهدات طرفین را نسبت به همدیگر تضمین میکند .بعد از بره
ثبت رسیدن معامله در سامانه ثبت معامالت ،اتاق پایاپای متعهد میشرود کره خریردار در
تاری انقضا یا قب از آن ،دارایی مرورد نظرر را بره قیمرت توافرق شرده تحویر دهرد و از
فروشنده دارایی را در تاری انقضای قرارداد به قیمت تعیین شده مطالبه کند .این اتاقهرا،
عالوه بر خریدار و فروشنده رکن سو در بازار آتی محسوب میشوند و نقرش اساسری
را ایفا میکنند ،زیرا وجود این اتاق به سرعت انجرا مبرادالت برر روی قراردادهرای آتری
میافزاید.
 )8وجهالضمان یا حساب ودیعره :سررمایهگذاران در برازار آتری ،سرپردهای را عرالوه برر
کارمزد ،تحت عنوان ودیعه هنگا عقد قرارداد نزد مؤسسه پایاپای که خود با خطرر عرد
اجرای تعهدات از سوی معاملهگران روبهرو است ،میگذارند .میزان چنین تضمینی توسط
بورسی که قرارداد در آن منعقد میشود ،تعیین میگردد .هد

اصلی این وجهالضمان ،به

حداق رساندن خطر عد اجرای تعهدات طرفین قرارداد و تضرمینی بررای انجرا تعهردات
معاملهگران است .الز به توضی است که این ودیعه قسمتی از بهرای کراال نیسرت و اگرر
قرارداد در سررسید به تحوی کاال منجر شود ،سپرده به صاحبان آنها برمی گردد؛ ولی
اگر به تصفیه نقدی انجامد ،مبلغ زیان از این ودیعه برداشته میشود .حساب سود و زیان
قرارداد آتی به صورت روزانه انجا میشود .اگر معاملهگر اقدا به خرید یرا فرروش یرک
قرارداد آتی کند و تا پایان روز نسبت به بستن معامله با یرک موقعیرت معکروس مبرادرت
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نورزد در پایان روز ،معاملهگر دارای یک موقعیت تعهدی باز است که با نگرش بره قیمرت
تصفیه ،عملیات بهروزرسانی در حساب او انجرا مریگیررد .برا توجره بره قیمرت تصرفیه،
معاملهگر در پایان روز ،بدهکار یا بستانکار میشود؛ زیرا در هر روز قیمت قررارداد آتری
تغییر میکند ). (Kamali, 2003, p. 9
 )9خروج از بازار آتی
 بستن موقعیت یا انجا یک معامله جبرانی :اتخاذ یک موقعیت جدید ،تعهدی معکروس درمقاب تعهدی باز است .به طور مثال در صورتی که فرد «ال » یک قرارداد تعهردی خریرد
داشته باشد ،می تواند با اتخاذ یک موقعیت فروش در همان قررارداد ،قبر از اتمرا مهلرت
انقضای قرارداد ،تعهدات خود را خنثی کند (حسین زاده ،1351 ،ص .)109
 تحوی کاال :در صورتی که معاملهگر اقدا به بستن موقعیت تعهدی خرود نکنرد ،پرس ازاتما زمان قراردا د ،فروشنده باید نسبت به تحوی کاال و خریدار باید نسربت بره دریافرت
آن ،اقدا کند.
 تصفیه نقدی :در شرایطی که خریدار یا فروشنده اقدا به بسرتن موقعیرت خرود نکنرد وتحوی کاال نیز به هر دلیلی در موعد مقرر انجا نشود ،تصفیه نقدی انجا خواهد گرفرت.
البته در صورت امتن او خریدار و فروشنده از انجا تعهدات مربروط بره تحویر  ،مشرمول
جریمه خواهند شد .در عم تعداد معامالتی که با روش تصرفیه نقردی و تحویر کراال بره
پایان می رسد ،بسیار کم است و تنها استثنا ،در بازار آتری ارز اسرت کره در مرواردی بره
تحوی ارز ویا تصفیه نقدی میانجامد.

 .3-2معاملهگران بازار آتی ارز
معاملهگران در بازار آتی ،خواه افراد یا نهادها را میتوان به اعتبار کارکردی که در برازار
ایفا میکنند به سه گروه یعنی خطرگریزان ،خطرورزان ،و فرصرتورزان (آربیتراژگرران)
دسته بندی کرد که نقش هریک کوتاه بررسی میگردد:
 )1خطرگریزان :خطرگریزان ،معاملهگرانی هستند که در بازار واقعی و فیزیکی بره خریرد
و فروش دارایی پایه میپردازند که به جهت پوشش خطر تغییرات شدید قیمت دارایی پایه
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در آینده ،به خرید یا فروش در بازار آتی اقدا میکنند (عیسانی تفرشی؛ حاجیران؛ محقرق
داماد؛ یاوری ،1351 ،ص  .)22به عبارت دیگر کسانی هستند که میخواهند دارایی پایه را
در مقاب تغییرات تصادفی قیمت پوشش دهنرد و ریسرک تغییررات نرامطلوب قیمرت را بره
حررداق برسررانند (درخشرران ،1351 ،ص  .)122برره طررور مثررال شرررکتهای برررزر ،
واردکننردگان ،و صرادرکنندگان مریتواننرد برا آتری ارز ،ریسرک ارز را بردون اسررتفاده از
بانکها یرا دیگرر مؤسسرات مرالی برزر بررای مبرادالت ارزهاشران پوشرش دهنرد .یرک
واردکننده برای پرداختهای خود ،نیازمند ارزهای خارجی است ،این پرداخت  2یا  3مراه
دیگر است و او در معرض نوسان نرخ ارز قرار دارد؛ یعنری ایرن احتمرال وجرود دارد کره
ارزها را در یک قیمت باالتر بخرد و متحم ضرر شود .لذا واردکننده در معررض ریسرک
مبادله ارز قرار دارد که از طریق خرید آتی ارز میتواند این عد اطمینان را پوشش دهد.
 )2خطرورزان :معاملهگرانی که به قصد خطررورزی وارد برازار آتری مریشروند و خطرر
مورد پوشش خطرگریزان را خریداری میکنند .وجود این افراد برای بازار آتی ضرروری
است و هد

آنها کسب سود و منفعت است (درخشان ،1351 ،ص .)122

 )3فرصتورزان :این معاملهگران صررفا از مجرال فرصرتورزی پریش آمرده از اخرتال
قیمت در دو بازار متناظر استفاده میکنند و بهسرعت در یک بازار ،مالی را میخرند و در
بازار دیگر به فروش میرسانند و در دو یا چنرد برازار بره دنبرال کسرب سرودهای بردون
ریسک هستند ).(Kamali, 2003, p. 38
 .3تحلیل حقوقی-اقتصادی قراردادهای آتی ارز
مطابق بند  32ماده  1دستورالعم اجرای معرامالت آتری ،قراردادهرای آتری قراردادهرایی
هستند که فروشنده براساس آن متعهد مریگرردد در سرر رسرید معرین ،مقردار معینری از
کاالی مشخص را به قیمتی که اکنرون تعیرین مریکنرد بفروشرد و در مقابر طرر

دیگرر

قرارداد متعهد میشود آن کاال با آن مشخصات را خریداری کند .لذا موضوو قرارداد آتی
ارز ،تعهد به فع حقوقی انشای عقد بی در آینده است و میتواند برطبق مراده  11قرانون
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مدنی نافذ باشد .به عبارت دیگر این گونه قراردادها ،قراردادهای مستقلی هستند که کمیرت
و کیفیت و خصوصریات دارای پایره ،تراری و محر آن برر طبرق ضروابط برورس تعیرین
می شوند وهچنرین از جملره عقرود تشرریفاتی ،عهردی ،الز  ،معروض ،دو تعهردی ،منجرز،
متعادل و ارشادی هستند.
در مورد مشروعیت و اعتبار قراردادهرای آتری ارز اخرتال نظرر وجرود دارد .برخری
این گونه قراردادها را به علت وجود غرر ،فقدان تسلیم و تسلم ،قماری بودن ،و وجود ربرا
مطابق موازین شرعی و فقهی نمیدانند و برخی دیگر مهر تأیید و اعتبار بر این قراردادهرا
میزنند .در این ب خش به کارایی قراردادهای آتی ارز ،پیامدهای مثبت و منفری برازار آتری
ارز و تحلی خطرورزی بهره گیری از این قراردادها و همچنین دفر شربهه اعتبرار چنرین
قراردادهایی از این منظر خواهیم پرداخت.

 .1-3ارزیابی قراردادهای آتی ارز بر مبنای کارایی بازار
روابررط بازرگررانی ،صررادرات یررا واردات کاالهررا و خرردمات ،و واگررذاری داراییهررا میرران
کشورهای جهان بدون ارز امکانپذیر نیست و بازار ارز را میتوان هرر مکرانی کره در آن
ارز مبادله میشود ،تعری

کرد .مبادالت ارزی به سه بازار مختل  ،مبادالت نقرد ،آتری و

تعویضرری تقسرریم مرریشرروند کرره یکرری از ابزارهررای بررازار آترری ارز در انجررا معررامالت،
قراردادهای ضابطهمنرد و اسرتاندارد از جملره قراردادهرای آتری اسرت .ایرن قراردادهرا از
ابزارهای مالی بازار سرمایه محسوب میشوند و زمانی در بازار مالی نقشآفرین هسرتند
که براساس تحلی های اقتصاد خرد قاب توجیه باشند .طبق نگررش اقتصرادی بره حقروق،
مهمترین بخش اقتصاد خرد ،تحلی شرایطی است که در آن ،کارایی تخصیصی بره دسرت
آید .بنابراین قواعد حقوقی و پیامدهای حقوقی از جمله قراردادهرا را مریتروان برر مبنرای
کارایی ارزیابی کر د .اگر ابزارهای مالی از کارایی الز برخوردار باشند ،در برازار تثبیرت
میشوند .مقص ود از کارایی ،برتری نسبی برخی از ابزارهرای مرالی نسربت بره ابزارهرای
مالی مشابه در تحقق اهدا

و انگیزهها و سرلیقههای آنران اسرت (موسرویان ،1322 ،ص
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 .)221یکی از معیارهای تعیین کارایی ،پارتو از اقتصاد رفاه است کره برطبرق ایرن معیرار
شرایط مبتنی بر نظریه بازارها و قیمتهای ناشی از معامالت ارادی بازار بیان مریشرود؛
بدین معنا که اگر معامله در شرایط رقابت کام صورت گیررد ،برازار ،تخصریص کارامرد
مناب را تضمین میکند و از مناب موجود به شک بهینه بهرهبرداری خواهد شد و تعرادل
عرضه و تقاضا در صورتی که هرگونه تغییری منجرر بره وضرعیت پرایین ترر شرود ،بره
حداکثر میرسد ).(posner, 1998, p 15
برای تحلی اقتصادی دقیق اعتبار قراردادهای آتی ارز ،نخسرت نیازمنرد ارزیرابی ایرن
قراردادها بر مبنای کارایی بازار هستیم .بازار برهعنوان مرکرز ثقر مبرادالت ،هرد

همره

مباحث مالی به شمار میآید .با این حال تشخیص مفهو و ویژگیهرای برازار در جهرانی
که مناسبات سنتی و فیزیکی جرای خرود را بره پیونردهای اجتمراعی ،اداری و تجراری در
فضای مجازی و الکترونیکی داده است ،نیازمند تأم و مطالعه عمیقتر اسرت؛ ولری برازار
کارامد ،صرفنظر از مجازی یا غیرمجازی بودن آن از اوصا

و ویژگیهرایی برخروردار

است که به بخشی از آنها اشار میگردد:
 )1بازار ،وقتی کارامد است که تعرداد فرراوان و کرافی عرضرهکننده و تقاضراکننده در آن
وجود داشته باشد.
 )2اطالعات بهسرعت و فوریت و با حداق هزینه به اطالو دستاندرکاران بازار برسد.
 )3ورود و خروج به بازار آسان باشد.
 )8احساس امنیت در معامله جهت دریافت و پرداخت قیمت ایجاد کند.
 )9معامله در بازار کارا نباید گران نباشد .
 )2تعدی قیمت بهسرعت انجا شود.
 )0دارایی که در بازار عرضه میشود ،همگن باشد.
 )2در بازار کارا در هر مقط از زمان ،عدهای خریدار و عردهای فروشرنده وجرود داشرته
باشد (جهانخانی؛ عبیده تبریزی ،1302 ،ص ()2-11اچ .لفت ویچ ،1320 ،ص .)31 -33
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 .2-3آثار منفی و مثبت قراردادهای آتی ارز
قراردادهای آتی ارز میتوانند بهعنوان جایگزین فراروی ارز برای پوشش ریسرک مبادلره
ارزهای خارجی استفاده شوند؛ اما به هر حال آتیهای ارز نقصهرایی دارنرد کره عبارتنرد
از:
 )1آتیهای ارز که مبادله میشروند بررای تعرداد معردودی از ارزهرای مهرم هماننرد پونرد
انگلیس ،یورو ،ین ژاپن ،پزو مکزیرک ،دالر آمریکرا ،فرانرک سروئیس هسرتند و در مقابر ،
قراردادهای فرارو ارز برای بسیاری از ارزها در دسترس هستند ).(Kevin, 2010, p 98

 ) 2ممکن است عد مطابقتی بین تاری سررسید قراردادهای آتی ارز و تاری دریافت یرا
پرداخت ارز در معامالت نقدی وجود داشته باشد .برای مثرال واردکننردهای ،پرداختری در
اول سپتامبر داشته باشد ،امرا تراری سررسرید قررارداد آتری کره بررای پوشرش ریسرک
استفاده میکند ،سومین چهارشنبه سرپتامبر باشرد ویرا پرداخرت واردکننرده در آگوسرت
باشد ،اما به طور کلی هیچ آتی ارزی در این ماه منقضی نشود ).(Kevin, 2010, p 98

 ) 3عد تطبیق بین سایز یا اندازه قرارداد در معامالت نقرد و قراردادهرای آتری ارز اسرت.
قراردادهای آتی ارز قراردادهای ضابطهمند و با اندازههای قراردادی از پیش تعیین شرده
هستند و معامالت نقردی احتمراال متفاوتنرد .بررای مثرال واردکننرده ممکرن اسرت نیازمنرد
 211111فرانک سوئیس باشد و برای تصفیه کردن معاملهاش و پوشش ریسرک معاملره،
میخواهد قرارداد آتی ارز بخرد؛ اما اندازه قرارداد فرانک سوئیس  129111فرانک است و
لذا یک عد مطابقت وجود دارد ). (Kevin, 2010, p 98

 )8عدهای بر این باورند که بازار قراردادهای آتی با جذب معاملرهگران بری اطرالو ،سربب
بیثباتی بازار نقد ارز میشود.
 ) 9برخی اعتقاد دارند که ابزارهای مالی آنقدر پیچیده هستند که در نتیجره ایرن پیچیردگی،
درصد کمی از کارکنان هر مؤسسه با آن آشرنا هسرتند و اگرر یرک یرا چنرد نفرر از آنران
شرکت را ترک کنند ،توانایی شرکت برای مدیریت ریسرک ناشری از اسرتفاده از آن ابرزار
کاهش مییابد و امکان دارد آثار مخربی بر بازار داشته باشد.
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 )2یکی دیگر از مشکالت ،دستکاری قیمتها است؛ به این معنا که با اعمال فشار ،متعهردین
به خرید مان از انجا تعهدات متعهدین به فروش شوند .برای این کار ،آنهرا قراردادهرای
آتی را که قرارداد فروش آنها را بستهاند ،خریداری میکنند و با نزدیک شردن سررسرید
این قراردادها اقدا به فروش و اتما قراردادهای خود نمیکنند و به عالوه کنترل عرضره
فیزیکی ارز را هم به دست میگیرنرد و بردین صرورت متعهردین بره فرروش بررای انجرا
تعهدات خود دچار مشکالتی مریشروند و برهناچرار مجبرور بره اتمرا قراردادهرای خرود
میشوند و در نتیجه قیمتها در بازار نقد و بازار آتیها افزایش مییابد.
با تعیین سق

تعداد قرارداد ،افزایش ودیعههای الز  ،و اجبار سوءاستفادهکنندگان به

فروش قراردادهاشان میتوان از این کار جلوگیری کرد.
در دیدگاه دیگری آثار مثبت و مزایای قراردادهای آتی ارز عبارتند از:
)1کش

قیمت :در دهههای اخیرر بینالمللری شردن کسرب و کرار ،گسرترش پیردا کررده و

رقا بت در سط جهانی شدیدتر شده است .همچنین تالش برای کسب بازارها ،نیروی کرار
و مواد اولیه ارزانتر افزایش یافته و تأثیر مثبتی برر برازار ارز داشرته و موجرب افرزایش
مبادالت شده است .به دلی حجم باالی معامالت ،قیمتهای عادالنه و واقعی از این برازار
استخراج میشود .تقا ب عرضره و تقاضرا در برازاری کره معاملره آتری ارز در آن انجرا
میشود ،منجر به کش

قیمت میگردد که عمق معامالت بازار نقرد را افرزایش مریدهرد و

سبب ارتقای کارایی آن میشود .به عالوه کش

قیمت همان عد وجود انحصرار اسرت و

عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در بازار قیمتپذیر هستند که این امر به نف مصر کننده
و تولیدکننده است و سبب می شود معامالت آتی در سراسر کشور رشد کنند ،زمینرههای
اقتصادی شکوفا شوند و قدرت رقابت در تولید محصوالت و صنای باال برود.
 )2پوشش ریسک :فعالیتهای اقتصادی مواجه با ریسکهای مختلفری اسرت کره از جملره
آنها تغییرات پیشبینی نشده قیمتها است و پوشش ،یکری از روشهرای مقابلره برا ایرن
ریسک است .سرمایهگذاران با استفاده از قراردادهای آتری ارز ،مریتواننرد از قرارگررفتن
دارایی ارزی خود در معرض نوسانات قیمت بازار جلوگیری کنند و با خرید وفرروش بره
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موق قرارداد آتی ،زیان خرود را کراهش دهنرد ویرا از آن جلروگیری کننرد .برا انجرا ایرن
قراردادها ،طرفین از اطمینان نسبی برخوردار میشروند و بره عرالوه چنرین قراردادهرایی
موجب ثبات بازار نقد میشوند.
 )3نقدینگی باال :ریسک نقدینگی عبارت اسرت از نااطمینرانی نسربت بره عرد امکران تبردی
داراییها به پول نقد در موق ضروری .در بازارهای ارز در مقایسره برا بازارهرای مرالی
دیگر ،نقدینگی باالیی وجود دارد و دارایی با کمترین هزینه و با سرعت مناسب و به قیمت
بازار به پول نقد تبدی میشود و این به دلی حضور شررکتکننردگان متعردد و گسرترده
است که تصفیه و داد و سرتد را در برازار آسران کررده اسرت؛ بردین مفهرو کره همرواره
خریدار و فروشندهای وجود دارد که سبب جذابیت این بازار میشرود .همچنرین بره دلیر
وجود بازار ثانویه برای قراردادهای آتی ،خریدار و فروشرنده هرر زمران کره اراده کننرد،
میتوانند قرارداد خود را به پول نقد تبدی کنند .وقتی دارایری مرورد نظرر بره پرول تبردی
شود میتوانند درصورت لزو قرارداد آتی با سررسید نزدیرکترر خریرداری کننرد یرا در
زمینه دیگری سرمایهگذاری کنند.
)8شفافیت اطالعات :یکی از ویژگیهای بازار ارز این است که هرگونره اطالعرات و اخبرار
سیاسی و اقتصادی به طور سری و شفا

و یکسان در دسترس است .در نتیجره ،کامر

بودن اطالعات تمامی شرکت کنندگان ،در بازار آتی ارز نیرز موجرب انعکراس اطالعرات در
قیمتها میشود که سبب کارایی قرارداد آتی ارز بهعنوان ابزار این بازار است.
 )9هزینه پایین معامالت :در قراردادهای آتی ارز به دلی ویژگی رقابرت جهرانی وافرزایش
شرکتکنندگان در این بازار ،هزینه معامالت پایین است .
 )2استاندارد شدن قراردادها :کلیه قراردادهایی که در برازار برورس معاملره مریشروند از
نظر کمیت و کیفیت باید استاندارد باشند و بره صرورت همگرن در برازار سررمایه وجرود
داشته باشند  .بنابراین داراییهایی که بررای معاملره وارد برورس مریشروند بره قررارداد
استاندارد تبدی میشوند و خرید و فرروش آنهرا در برازار ثانویره برهراحتی امکرانپرذیر
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میشود؛ بدین معنا که الز نیست از همان ابتدا خریدار و فروشنده نهایی یکدیگر را بیابند
و بدین صورت از مناب موجود به بهترین وجه استفاده میشود.
 )0تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای بورس :تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتری در
بورس از سوی اتاق پایاپای ،پشتوانه قاب اطمینانی برای طرفین معامله در اجررای سرالم
قراردادهای آتی است.
 )2اهر مالی :مبادله ارزها در بازار حالتی را ایجاد میکند که میتوان با تشرخیص جهرت
گرایش بازار به سود دست یافت و وجود سودهای بزر یکری از جرذابیتهای برازار ارز
است .هر چند معامله قراردادهای آتی ارز ریسک نامحدودی در بردارد ،اما در عرین حرال
به معاملهگران فرصت به دست آوردن سود نامحدود را نیز میدهد.
 )5امکان کسب سود بدون مالکیت بر آن :در قراردادهای آتری بررای اینکره سررمایهگذار
قادر به فروش قرارداد آتی باشد ،نیاز به مالکیت آن کاال یا دارایری معرین نردارد ،بلکره برا
عم پیشفروش میتواند یرک قررارداد آتری را در برازار بفروشرد و در صرورت نیراز بره
تحوی  ،آن را از بازار فیزیکی تهیه کند .چنانچه مشرتری تمرایلی بره تحویر کراال نداشرته
باشد با گرفتن یک موقعیت معکوس از بازار خارج میشود .بنابراین با این مزیت ،ورود و
خروج آزادانه که یکی از شرایط کارایی است ،محقق میشود.

 .3-3تحلیل اقتصادی خطرورزی در قراردادهای آتی ارز
خطرورزی (بورسبازی) از نظر اصطالحی ،فعالیتی اقتصادی است کره بره انگیرزه کسرب
سود است و خطرورزان با پیشبینی تغییر قیمت به خرید و فروش اقدا مریکننرد .مرورد
معامله ممکن است کاال ،اوراق بهادار ویا ارز باشد.
خطرورزان در قراردادهای آتی ارز ،معاملهگرانی هستند که به قصد خطررورزی وارد
بازار آتی میشوند و خطر مورد پوشش خطرگریرزان را مریخرنرد و هرد

آنهرا کسرب

سود و منفعت است .به طور مثال «ال »  ،یک میلیون پوند دارد و تصرمیم بره خطررورزی
روی تغییرات ارزی دارد .فرض کنید «ال » بر این باور است که ارزش فرانک سوئیس در
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برابر پوند افزایش مییابد« .ال » میتواند پوند را بفروشد و با آن فرانک بخرد و این کرار
را با نرخ  2/81فرانک سوئیس =  1پوند انجا دهد .او در حال حاضر  2/8میلیرون فرانرک
سوئیس دارد و بعدا ممکن است تصمیم به خرید دالر داشته باشد؛ چررا کره معتقرد اسرت
ارزش دالر افزایش مییابد .او ممکن است فرانک خود را در نرخ  1/9فرانرک سروئیس = 1
دالر بفروشد و  1/2میلیون دالر بخرد .بعد از این نررخ برابرری پونرد /دالر ممکرن اسرت
 1/99دالر =  1پوند باشرد .اگرر سررمایهگذار بخواهرد دالر خرود را بره پونرد تبردی کنرد،
 1132292پوند (یعنی  1/22تقسیم بر  1/99میلیون دالر) میشرود و لرذا سرود حاصر از
خطرورزی حدود  32هزار پوند خواهد شد .بیشترر اوقرات ،خطررورزان دارایریهرایی را
میخرند که به آن نیازی ندارند تا در آینده براسراس پیشبینری ،هنگرامی کره قیمرت آنهرا
افزایش یافت ،با فروش آن سود کسب کنند .گاهی نیز به فروش یک دارایی که به آن نیراز
دارند اقردا مریکننرد؛ زیررا کراهش قیمرت آن را پیشبینری مریکننرد و در صرورت تحقرق
پیشبینی ،آن را با قیمت پایینتر خریداری میکنند.
خطرورزی در بورس زمانی تحقق پیدا میکند که طرفین معامله به جای انجا تعهدات
در باب تسلیم دارایی توسط فروشنده آن و پرداخت بها توسط خریدار ،تنهرا بره پرداخرت
تفاوت بها در روز معامله مبادرت میکنند .از این رو بسیاری از خریدوفروشها در بازار
ثانویه واقعی نیستند و دارایی رد و بدل نمیشرود .بره عبرارت دیگرر بسریاری از خریرد و
فروشها به معنای خرید و فروش واقعی که متضمن تغییر مالکیرت دارایری باشرد ،نیسرت
(کلریرز ،1308 ،ص  .)111 -112در ارتبراط برا خطررورزی در معررامالت آتری دو دیرردگاه
متفاوت وجود دارد .عدهای موافق با خطرورزی و برخری مخرال

آن هسرتند و بره دلیر

آنکه خطرورزی رفتار مسلط در مبادالت مشتقات از جملره مبرادالت آتری اسرت ،یکری از
چالشها در مورد اعتبار قراردادهای آتی است.
این پرسش همچنان مهم و سزاوار تأم دوباره است که آیا با آنچه در باال گفتره شرد
خطرورزی در قراردادهای آتی ارز همچنان کارامد است و به تب آن بررای اقتصراد مفیرد
است؟
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 .1-3-3آثار منفی خطرورزی
اصطال ،خطرورزی به خودی خود برداشتی منفی را به ذهن متبادر مریسرازد .بنرابراین
پیامدهای ناخواسته منفی نخستین آثاری است که در این ارتبراط بایرد مردنظر قرارگیررد.
برخی بر این باورند که سرمایهگذاران در بازار سرمایه بره دو گرروه تقسریم مریشروند:
سرمایهگذارانی که بعد از بررسی دقیق و براساس اطالعرات قابر اعتمراد سررمایهگذاری
میکنند .این خطررورزان از طریرق روشهرای آمراری ،فنری و سرایر ابزارهرای پیشبینری
اوضاو بازار ،اقدا بره انجرا معرامالت مریکننرد کره براسراس میرزان صرحت و درسرتی
پیشبینیهای خود ،سود کسب میکنند یرا دچرار زیران مریشروند .ایرن نروو خطررورزی
سودمند و از جهت اجتماعی سالم ارزیابی میگردد .گروه دو کسانی هستند که براساس
جریان تغییر قیمتها و گاهی بر پایه شرایعات ،خریرد و فرروش مریکننرد .هرر چره تعرداد
معامالت بیشتر باشد ،فرصت بیشتری برای کسب سود آنها فرراهم مریشرود و تکررار
فرایند خرید و فروش عام اصلی کسب منفعت است .به دیگر سخن ،هد

اصلی به دست

آوردن سود حاص از نوسانات قیمت بردون هرر گونره قصرد سررمایهگذاری اسرت .ایرن
خطرورزان به خرید و فروش چیزهایی میپردازند که نه میتوانند آنها را مصرر

کننرد

و نه میتوانند در تجارت خود از آنها استفاده کنند .برای انجرا قررارداد جدیرد برر روی
کاال هیچ کار مولدی مانند تبدی ماده اولیه بره کراالی دیگرر ویرا حتری ایجراد بهبرودی در
کاالی موضوو داد وستد نکردهاند و در نتیجه هیچ ارزشی به آن اضافه نمیکنند .همچنین
آنها تبانی و اشاعه اخبار نادرسرت و اطالعرات گمراهکننرده را یکری از دالیر مخرال

برا

خطرورزی میدانند؛ به این دلی که یکی از عوام مؤثر بر تغییر قیمت ،عام روانی است.
اگر اخباری منتشر شود مبنی بر وضعیت نامناسب اقتصادی ،تغییر بهرای کراال مشرخص
و ،...قیمت دارایی مورد نظر پایین میآید و در مقاب آن اگر بهبود در وضرعیت اقتصرادی
باشد ،قیمت افزایش مییابد .خطرورزان هنگا فروش ،اخبار بهبود وضرعیت اقتصرادی را
منتشر میکنند و در هنگا خرید ،با تبلیغرات منفری موجرب کراهش آن مریشروند و بررای
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دستیابی به این امر با یکدیگر تبانی میکنند و از این رهگذر صاحب سود کالنی میشوند.
بنابراین ،آنها با دستکاری قیمتها و با ایجاد قیمتهای کاذب و غیر واقعری ،قیمرت را بره
سمت و سویی که میخواهند سوق میدهند (صرال آبرادی ،1322 ،ص ()98 -90تهرانری،
 ،1329ص  .)50 -52دلی دیگر ،ایجاد بحرانهای مالی است .خرید به منظور خطررورزی،
بر روی قیمتها اثر میگذارد و نرخها بیجهرت از قیمرت واقعری بیشترر مریشرود؛ زیررا
تقاضا به صورت مصنوعی باال میرود و در فروش با هد

خطرورزی ،قیمتها کمتر از

قیمت واقعی خود میشوند .هنگامی که خطرورزان به خرید در حجم براال اقردا مریکننرد،
قیمت شروو به افزایش میکند و سرمایهگذاران عادی به این امر اعتماد میکنند و به بازار
بورس جذب شرده ،بره امیرد کسرب سرود ،ایرن جریران را ادامره مریدهنرد کره حلقرهای از
خریدهای متوالی ایجاد میشود و قیمت به طور نمایشی باال میرود .به دنبال ایرن پدیرده،
خطرورزان به فروش اقدا میکنند و سود زیادی را به دست میآورنرد و وقتری شررایط
عادی گشت ،قیمتها کاهش مییابد و باعرث سرقوط برازار برورس و ایجراد بحرران مرالی
میگردد .این بحران مالی میتواند ک بازارهای مرالی را دچرار بحرران کنرد .بررای نمونره
میتوان به بحران مالی  1550جنروب شررقی آسریا اشراره کررد .در سرال  1529اقتصراد
کشورهای جنوب شرقی آسیا رشد چشمگیری را تجربه کرد و صادرات آنها از کاالهای
ساده و مواد اولیه غیر نفتی آغاز و به سمت صنای الکترونیک تغییر مسریر داد .در سرال
 1559افزایش نرخ برابری دالر به ین بر اثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا بره گرران
شدن صادرات آسیای جنوب شرقی و در نتیجه به بحران تجاری منجرر شرد .اسرتفاده از
نرررخ ارز تثبیررت شررده ،در برابررر حمررالت خطرررورزان ترروان دفرراعی نداشررت و گسررترش
خطرورزی ارز منجر به سقوط شد .رهبرانی همچون ماهاتیر محمرد نخسرت وزیرر وقرت
مالزی همه گناهان را به گردن خطرورزان انداخت و آن را پدیرده غیراخالقری دانسرت کره
باید غیرقانونی اعال شود (شاهنده ،1300 ،ص  .)192همچنین میتوان به بحران دهره 31
و سالهای  1531نیویورک اشاره کرد که در آن اقتصاد آمریکا سقوط کررد و بیشتررین
آسیب را برر کشرورهای ضرعی

و کمترر توسرعه یافتره وارد کررد .دلیر دیگرر شرباهت
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خطرورزی با قمار است .کین هاید موشا کوجی متفکر جهان سرمایهداری از این پدیده به
سرمایهداری کازینونی یاد میکند و مقابله با آن را از وظای

بشر برمیشمارد .از دید او

غرقشدگان در پدیده خطرورزی نهتنهرا قروانین قمرار را برر برازار حراکم مریکننرد ،بلکره
دولتها را نیز مجبور میکنند تا مقیاسها و میزانهای ارزیابی خود را در راستای اهدا
و خواستههای آنان شک دهند .عالوه بر این ،خطرورز تدریجا شغ مشروو خود را ترک
میکند و به قمار که سود آن سه الوصول است ،مشغول میشود و بره تخریرب اقتصراد
میپردازد .بدبینان معتقدند که سرمایهداری مبتنی بر خطرورزی ،غیرعقالیی و غیرمنطقی
است و عدالت اجتماعی را نادیده گرفته ،زمینهای را فراهم میکند کره همگری بره دنبرال آن
باشند تا ثروت را نه از راه انجا کرار سرخت ،بلکره از راه قمرار بره دسرت آورنرد .آنهرا
معتقدند که دنیای خطرورزی و قمارهای مالی ،در حال رشد شدیدی است و صاحبنظران
و اقتصاددانان که طرفدار فعالیت سالم و مولد اقتصادی هستند بایرد توجره بیشترری بره
این مسأله کنند (موشا کوجی ،1321 ،ص . )119 -110

 .2-3-3مزایا و کارکرد مثبت خطرورزی
همانگونه که پیشتر اشراره شرد در برخرورد برا اصرطال ،و پدیرده خطررورزی بیشترر
پیامدهای منفی آن به ذهن متبادر میمی گردد ،هرچنرد و همچنران کره در براال دیرده شرد
خطرورزی بهدرستی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد .با این حال بررای چنرین
پدیده اقتصادی-اجتماعی آثار سرودمندی را مریتروان برشرمرد .در توجیره و حمایرت از
دادوستدهای خطرورزانه سه دلی عمده برشمرده شده است:
 )1افزایش حجم معامالت و نقدینگی باال :نکته مهمی که در بازار قراردادهای آتری وجرود
دارد مسأله نقدشوندگی است .پرایین برودن نقدشروندگی ،ریسرک معاملره آتری را بررای
سرمایه گذار آنقدر باال می برد که دلی وجودی اولیه آنکه کاهش ریسک سرمایه گذاری
است ،از بین میرود .برای ایرنکره نقدشروندگی در برازار وجرود داشرته باشرد ،غیرر از
سرمایه گذاران واقعی ،نیاز به افرادی است که ریسکپذیر باشند .فعالیتهای خطررورزان
111
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به معامالت در بورس کمک میکند و هرچه فعالیتهای آنها زیادتر باشرد ،خاصریت نقرد
شوندگی بازار افزایش مییابد؛ بدین معنا که چرون خطررورزان پیشبینیهرای مختلفری از
آینده دارند ،برخی از ایشان کاهش قیمت را پیشبینی میکننرد و بره فرروش دارایری اقردا
میورزند و گروهی دیگر افزایش قیمت را پیشبینی کرده ،به خرید اقدا میکننرد .برر ایرن
اساس هم فروشنده و هم خریدار در بازار وجود دارد .بره عبرارت دیگرر مرداومت برازار،
عمدتا به دلی وجود خریداران و فروشندگانی است که مایلند برا انردکی تفراوت در قیمرت
اقدا به معامله کنند و این امر موجب افزایش حجم معامالت میشرود (گلریرز ،1308 ،ص
 .)119بنابراین خطرورزی یک نقش مثبت است که به نقدشوندگی معرامالت و در نتیجره
کاهش هزینههای سرمایه گذاری کمک می کند .اگر سیستم به طور شفا
کند و دو طر

و درسرت کرار

معامله ،ریسکها را آگاهانه بپذیرند ،در این صورت هم قیمتها واقعیترر

میشوند و هم هزینههای معامالت ،بدون هرگونه اخالل در بازار کاهش پیردا مریکننرد و
این امر برای اقتصاد نیز مفید خواهد بود.
 )2جلوگیری از نوسانات شدید قیمتها :از آنجا که تقاضرای خریرد و فرروش دارایری در
طول یک دوره زمانی برای نمونه یک مراه بره طرور مرنظم توزیر نشردهاند و در مرواقعی
تقاضا بیشتر از عرضه و در مواقعی عرضه بیشتر از تقاضا است ،لذا طبیعری اسرت کره
قیمت نوسان داشته باشد و هنگرامی کره قیمرت دارایری پرایین اسرت ،بررای خطررورز کره
افزایش قیمت را در آینده پیشبینی میکند ،انگیزه ایجاد میکنرد کره وارد برازار شرده ،بره
خرید آن اقدا کند .با این کار او از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند .برعکس هنگامی
که قیمت دارایی افزایش مییابد او به فروش آن اقدا میکند که از افرزایش بیشترر قیمرت
آن ممانعت به عم خواهد آمرد و برازار بره سرمت تعرادل مریرود .در غیرر ایرن صرورت
خطرگری زان همرواره بایرد قیمرت پیشرنهادی را افرزایش یرا کراهش دهنرد ترا خریرداران و
فروشندگان را جذب کنند .به طرور مثرال اگرر قیمرت دارایری معینری  2111ریرال باشرد و
عرضه و تقاضا در روزهای هفته به طور مساوی تقسیم شده باشد ،یک خطرورز موفرق
میتواند به تعدی نوسان قیمتها کمک کند؛ زیرا او در روز یکشنبه برا پیشبینری افرزایش
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قیمت در آینده اقدا به خرید خواهرد کررد و آن را در روز سره شرنبه بره فرروش خواهرد
رسراند .در نتیجرره برا خریررد دارایری توسررط او در روز یکشرنبه از کرراهش بیشترر قیمررت
جلوگیری خواهد شد و با فروش آن در روز سه شنبه از افزایش بیشتر قیمت جلروگیری
میشود (گلریز ،1308 ،ص .)118
در بازار ارز نیز خطرورزان ،شوکهای مازاد بازار را جذب کرده ،وضرعیت را تثبیرت
میکنند و نوسانات زیاد قیمتهرا را کراهش مریدهنرد و موجرب اطمینران در برازار شرده،
همچنین برای اقتصاد سودمند هستند (معصومی نیا ،1325 ،ص . )30
 )3واقعیتر شدن قیمتها :خطرورزان موفق آینده را بهخوبی پیشبینی میکنند و نظرر
آنان در مورد ارزش ذاتری دارایری بره ارزش واقعری دارایری نزدیرک مریشرود .بنرابراین
خطرورز موفق ،انحرا

قیمتها را از ارزش واقعری کراهش مریدهرد .لرذا اگرر خریرداران

عادی دارایی ،افزایش بهای دارایی را در آینده کمتر از میرزان واقعری آن پیشبینری کننرد،
موجب میشوند قیمت فعلی ایرن دارایری پرایینترر از میرزان واقعری تعیرین شرود .در ایرن
صورت خطرورزان موفق آن را میخرند تا در آینده با قیمت براالتر بره فرروش برسرانند.
تأثیر چنین فرایندی آن است که قیمت فعلی بازار افزایش یافته ،قیمتها واقعیتر میشرود.
برررعکس ،هرگرراه خریررداران خرروشبررین باشررند کرره قیمتهررای جرراری افررزایش مررییابررد،
خطرورزان شروو به پیشفروش دارایی خواهند کرد؛ زیرا پیشبینی میکنند کره در آینرده
همین دارایی را به بهای کمتری به دست میآورند .بنابراین شروو به پایین کشیدن قیمرت
آن داراییها میکنند و قیمت جاری را به قیمتهای واقعی نزدیک تر کرده (گلریرز،1308 ،
ص  ،)119کارایی بازار را افزایش میدهند؛ زیرا در یک بازار کرارا قیمتهرا منعکسکننرده
اطالعاتی هستند که در اختیار طرفین معامله قرار میگیرد .در چنین بازاری ،اگر اطالعرات
تازهای در اختیار عمو قرار گیرد مثال اطالعاتی درمرورد وضرعیت سرودآوری ،قیمتهرا
متناسب با جهت اطالعات تغییر میکنند (فطانت؛ آقاپور ،1321 ،ص  .)20خطرورزان سبب
انعکاس آخرین اطالعات بازار می شروند ،زیررا هرد
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معامالت ،بدون از دست رفتن فرصت است و آنها از اطالعات در بازار به بهترین شریوه
ممکن بهره میبرند.

 .4نتیجه گیری
ابزارهای مالی زمانی که براساس تحلی های اقتصاد خرد قاب توجیه باشند ،نقرشآفررین
هستند و برای تثبیت در بازار باید کارایی الز را داشته باشند؛ بدین معنا که اگرر معاملره
در شرایط رقابت کام صورت بگیرد ،کارامد است .هرچند نقصهایی برر ایرن قراردادهرا
مترتب اسرت ،ولری مزایرای بسریاری از جملره کشر

قیمرت و پوشرش ریسرک ،شرفافیت

اطالعات در بازار ،نقدینگی باال ،هزینه پایین معامالت ،ضابطهمند بودن قراردادها ،تضمین
معامالت توسط اتاق پایاپای و اهر مالی ،بازار آتی را به بازار کرارا نزدیرکترر مریکنرد.
بهعالوه سامانه گرفتن حساب ودیعه توسط اتاق پایاپای منجر به مبارزه با فرصتطلبری،
تسهی محاسبه ریسک و همچنین تسهی نقض کارامد میشود .ویژگی ضابطهمنرد برودن
قراردادها سبب کاهش هزینه معامالتی اسرت؛ بردین معنرا کره وجرود افرراد خطررورز در
معامالت آتی ارز تخصیص خطر صورت میگیرد و ایرن ابرزار برا تمرایالت و سرلیقههای
افراد گوناگون منطبرق اسرت و طررق مختلر

خرروج از برازار آتری سرببی بررای اجررای

معامالت کارامد میشود.
سه دلی عمده برای حمایرت از وجرود خطررورزان در برازار آتری وجرود دارد :سربب
افزایش حجم معامالت و نقدینگی براال مریگردنرد ،از نوسرانات شردید قیمتهرا جلروگیری
میکنند و سبب واقعیتر شدن قیمتها میشوند .در نتیجه بررای برازار آتری و نیرز بررای
اقتصاد مفید هستند و فعاالن اقتصادی به سمت خدمات کنترل ریسک پریش مریرونرد .برا
توجرره برره بررسرریهررای انجررا شررده و معرفرری ابزارهررای مشررتقه و انررواو آن از جملرره
قراردادهای آتی ارز ،میتوان با توجه به شرایط بازار و امکانرات از آنهرا اسرتفاده کررد؛
زیرا با استفاده از آن میتوان به کاهش عرد اطمینران و ریسرک و بریثبراتی قیمتهرا در
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آینده و دور بودن از نوسانات نامطلوب کمک کرد و ضرر ناشی از اطمینان را بره وسریله
تضمینهای این ابزارها کاهش داد.
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