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بسمه تعالی

اطالعیه معامالتی رد بازار مشتقه (گشایش کلیه نماداهی با دوره تحویل مااههن )-بازارعمدهفروشی 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 بازار عمدهفروشی برق

نماد معامالتی اوراق بهادار

نمادهای در "دورههای مصرف" معین با "دوره تحویل" ماهانه مطابق ضوابط پیوست

مبتنی برکاال در سامانه معامالت
شروع دوره تحویل

سه روز پس از تاریخ سررسید

موضوع اطالعیه

اطالعیه گشایش نمادهای با دوره تحویل ماهانه

مخاطب

کلیه کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی ایران و مشارکتکنندگان بازار عمدهفروشی برق

مشخصات اوراق بهادار مبتنی بر

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

کاال

تحویل" مشخص -ویژه بازار عمدهفروشی برق که در قسمت پذیرش تارنمای بورس انرژی ایران قابل
مشاهده میباشد و به پیوست ارائه میگردد.

تاریخ گشایش نماد

98/12/24

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-بازار عمدهفروشی
برق ،در تاریخ  ،98/12/24همزمان نمادهای بار پایه ،بار پیک ،میانباری و کمباری در دوره تحویل ماهانه برای
دورههای تحویل  99/02/01و  99/03/01گشایش مییابند .تاریخ گشایش و توقف نمادهای مذکور به ترتیب جدول
ذیل میباشد.
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ردیف

نام نماد

تاریخ گشایش نماد تاریخ توقف نماد

1

نماد بار پایه ماهانه 99/02/01

98/12/24

99/01/27

2

نماد بار پیک ماهانه 99/02/01

98/12/24

99/01/27

3

نماد میانباری ماهانه 99/02/01

98/12/24

99/01/27

4

نماد کمباری ماهانه 99/02/01

98/12/24

99/01/27

5

نماد بار پایه ماهانه 99/03/01

98/12/24

99/02/28

6

نماد بار پیک ماهانه 99/03/01

98/12/24

99/02/28

7

نماد میانباری ماهانه 99/03/01

98/12/24

99/02/28

8

نماد کمباری ماهانه 99/03/01

98/12/24

99/02/28

خاطر نشان میگردد سایر نمادهای با دوره تحویل ماهانه با دوره تحویل  99/04/01به بعد ،مطابق " 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-بازار عمده فروشی برق (پیوست شماره  )1به طور مستمر در مواعد مقرر
گشایش می یابند 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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پیوست :
مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص -بازار
عمدهفروشی برق
ردیف

عنوان

1

نام دارایی پایه

2

مشخصات دارایی پایه

3

نام و مشخصات

توضیحات
بسته برق (انرژی الکتریکی) معادل یک "کیلووات" در هر ساعت از "دوره مصرف" در "دوره تحویل"
(الزم به ذکر است مبنای قیمتدهی ،معامله و تسویه در این معامالت مجموع "هزینه تبدیل انرژی" و
"بهای سوخت مصرفی "1میباشد).

2

فرکانس  50±0/2هرتز (فرکانس شبکه سراسری برق کشور) و سطوح استاندارد ولتاژ شبکه سراسری برق
کشور
کلیه عرضهکنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

عرضهکنندگان اولیه
4

دوره مصرف

تعداد ساعات مصرف در هر روز از دوره تحویل (مطابق جدول )1

5

دوره تحویل

تعداد روزهای دوره تحویل (مطابق جدول )2

6

اندازه قرارداد

تعداد بستههای برق (انرژی الکتریکی) در هر قرارداد که معادل حاصلضرب تعداد ساعات"دوره

7

نماد معامالتی

یک نماد منحصر به فرد برای هر قرارداد (مطابق جدول )3

8

روش عرضه اولیه

حراج ناپیوسته

9

دوره عرضه اولیه

روز گشایش نماد معامالتی

10

دوره معامالتی قرارداد

از تاریخ گشایش نماد تا  3روز قبل از شروع دوره تحویل

11

سررسید قرارداد

پایان دوره تحویل

12

نحوه تسویه در سررسید

امکان تسویه نقدی وجود ندارد.

13

مکان تحویل

نقطه مرجع داد و ستد برق (هاب) در شبکه سراسری برق کشور

14

واحد پولی

ریال

15

حداقل تغییر قیمت

 1ریال

16

حداقل قیمت سفارش

با توجه به شرایط بازار و در صورت نیاز ،با پیشنهاد بورس انرژی ایران و تأیید هیئت پذیرش تعیین و

مصرف" در تعداد روزهای"دوره تحویل" است.

 1شایان ذکر است در صورت نیاز به لحاظ شدن هزینه متفاوت بهای سوخت مصرفی معامالت انجام شده در بازار عمدهفروشی برق بورس انرژی ایران با نرخهای مربوطه
اعالمی مندرج در قوانین ،مقررات و آئیننامههای اجرایی بودجههای سنواتی ،مراتب به نحو مقتضی توسط شرکت توانیر به کلیه عرضهکنندگان و بورس انرژی ایران اعالم
می گردد .بورس انرژی ایران مراتب را در اسرع وقت به نحو مقتضی به اطالع خریداران و فروشندگان بازار عمدهفروشی برق در این بورس میرساند.
2

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خریدهای برق شرکتهای توزیع نیروی برق و خرده فروشی برق و سایر اشخاص مجاز همچنین فروش برق نیروگاهها از طریق

بورس انرژی ایران ،تابع قوانین ،مقررات و ضوابط مربوطه در سازمان امور مالیاتی میباشد.
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اعالم میگردد.
17

حداقل تغییر حجم سفارش

 1کیلووات در هر ساعت

18

کارمزدها

مطابق کارمزدهای مصوب اعالمی سازمان بورس و اوراق بهادار

19

اشخاص مجاز به تحویل

شرکتهای توزیع نیروی برق ،شرکتهای خردهفروشی برق و سایر اشخاص مجاز با تایید و اعالم مراجع

فیزیکی

ذی صالح

سقف تحویل فیزیکی هر

با توجه به محدودیتهای فنی شبکه سراسری برق کشور از جمله محدودیتهای پایداری ،خطوط انتقال و ...

مشتری

توسط مراجع ذیصالح در وزارت نیرو تعیین میگردد .در سایر موارد در صورت نیاز و با توجه به شرایط

20

بازار ،توسط مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران تعیین و اعالم میگردد.
21

حداکثر حجم قابل عرضه

22

شرایط الزم جهت تحویل

برای هر نیروگاه تولید برق ،با توجه به محدودیتهای فنی شبکه سراسری برق کشور و سایر محدودیتها،
توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین و اعالم میگردد.
داشتن پروانه فعالیت برای شرکتهای توزیع نیروی برق و پروانه فعالیت معتبر برای شرکت های خرده
3

فیزیکی و اطالعات و

فروشی برق و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز که حسب لزوم طی اطالعیههایی توسط بورس انرژی

مستندات مورد نیاز

ایران اعالم میگردد.

23

دامنه نوسان قیمت روزانه

بدون محدودیت نوسان  -با توجه به شرایط بازار و در صورت نیاز ،با پیشنهاد بورس انرژی ایران و تأیید

24

پیشپرداخت

 100%ارزش هر قرارداد

25

مهلت تسویه

 t+3روز کاری بعد از روز انجام معامله

26

ساعات معامله

مطابق ساعات معامالتی بورس انرژی ایران در بازار مشتقه وفق مصوبات هیئت مدیره شرکت بورس

هیئت پذیرش تعیین و اعالم میگردد.

انرژی ایران

3

شرکتهای خرده فروشی برق ملزم به رعایت مفاد "تعهدنامه فعالیت شرکت های خرده فروشی برق در بورس انرژی ایران" میباشند و در صورتی که وفق قوانین،
مقررات و سازوکارهایی که وزارت نیرو اعالم نموده یا اعالم خواهد کرد ،شرکت خرده فروشی تحویل گیرنده برق ،ملزم به پرداخت سایر هزینه ها از جمله هزینه های
مربوط به مالک شبکه محل فعالیت و سایر ذی نفعان شوند بایستی ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن به ذی نفع اقدام نمایند .همچنین تخصیص برق خریداری شده
از طریق بورس انرژی ایران توسط شرکت های خرده فروشی به مشترکین نهایی آن تنها از طریق انجام هماهنگی های الزم با شرکت مدیریت شبکه برق ایران و با

سازوکاری که آن شرکت اعالم مینماید امکان پذیر است.

تاریخ98/12/19 :
پیوست :دارد

جدول شماره  :1دوره مصرف
نام دوره مصرف
بار پایه

*

تعداد ساعت
 24ساعت متوالی یک شبانهروز آغاز از ساعت  00:00تا  24:00مطابق ساعت رسمی جمهوری
اسالمی ایران

اوج بار (بار پیک)

ساعت آغاز و پایان دوره اوج بار (پیک) در هر "دوره تحویل" مطابق اعالم سالیانه شرکت
مدیریت شبکه برق ایران4میباشد.

میانباری

ساعت آغاز و پایان دوره میان باری در هر "دوره تحویل" مطابق اعالم سالیانه شرکت
مدیریت شبکه برق ایران میباشد.

کمباری

ساعت آغاز و پایان دوره کمباری در هر "دوره تحویل" مطابق اعالم سالیانه شرکت مدیریت
شبکه برق ایران میباشد.

* :طول دوره مصرفی (اعم از بارپایه ،کمباری ،میانباری و پیک) که ساعت پایانی تاریخ سی شهریور هر سال در آن قرار دارد  1 ،ساعت
بیشتر از طول دوره مصرف مشابه در سایر روزهای شهریور در نظر گرفته میشود( .با توجه به عقب کشیده شدن ساعت رسمی کشور در
ساعت  ،24سی شهریور هر سال مطابق قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب مجلس شورای اسالمی در سال )1386
طول دوره مصرفی (اعم از بارپایه ،کمباری ،میانباری و پیک) که ساعت اول تاریخ دوم فروردین هر سال در آن قرار دارد 1 ،ساعت کمتر از
طول دوره مصرف مشابه در سایر روزهای فروردین در نظر گرفته میشود( .با توجه به جلو کشیده شدن ساعت رسمی کشور در ساعت ،24
اول فروردین هر سال مطابق قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب مجلس شورای اسالمی در سال )1386

جدول شماره  :2دوره تحویل
نام دوره تحویل

طول دوره

روزانه

یک شبانهروز آغاز از ساعت  00:00تا  24:00مطابق ساعت رسمی جمهوری اسالمی ایران

هفتگی

یک هفته معادل هفت روز آغاز از ساعت  00:00شنبه تا ساعت  24:00جمعه

ماهانه

یک ماه مطابق تقویم هجری شمسی آغاز از ساعت  00:00روز اول ماه تا ساعت  24:00روز
آخر ماه

فصلی

یک فصل مطابق تقویم هجری شمسی آغاز از ساعت  00:00روز اول ماه اول فصل تا ساعت
 24:00روز آخر ماه آخر فصل

ساالنه

یک سال مطابق تقویم هجری شمسی آغاز از ساعت  00:00روز اول سال تا ساعت 24:00
روز آخر سال

4

ساعت آغاز و پایان هر دوره مصرف به طور ساالنه و در ابتدای هر سال شمسی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعالم میگردد و از طریق وبسایت رسمی

شرکت بورس انرژی ایران به اطالع مشتریان بورس میرسد.
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جدول شماره  :3نماد معامالتی
نمادگذاری"قرارداد سلف موازی استاندارد" کاالی برق در "دورههای مصرف" معین و "دورههای تحویل" مشخص– ویژه شرکتهای توزیع
نیروی برق مطابق جدول زیر میباشند:
○○○○○○◊DAP00◌ PF□ EX

"قرارداد سلف موازی استاندارد" کاالی برق در یک "دوره مصرف" معین و "دوره تحویل" مشخص:

در نماد فوق ،با توجه به "دوره مصرف" ،مطابق جدول ذیل کاراکتر "□" ،با نمایههای متناظر جایگزین میگردد .همچنین در مورد "دوره
تحویل" و "تاریخ شروع تحویل" نیز کاراکترهای "◊" و "○" ،با نمایههای متناظر جایگزین میشوند.
برای مثال نماد معامالتی  DAP00 PFL EXM960401مربوط به کاالی برق (انرژی الکتریکی) در رینگ معامالتی داخلی با قرارداد سلف
موازی استاندارد کمباری ماهانه با شروع تحویل تیر ماه سال  1396میباشد.
عنوان

انواع

نمایه

معادل انگلیسی

دوره مصرف

اوج بار

P

Peak Load

میان باری

M

Medium Load

کمباری

L

Low Load

بارپایه

B

Base load

روزانه

D

Day

هفتگی

W

Week

ماهانه

M

Month

فصلی

S

Season

ساالنه

Y

Year

تاریخ شروع تحویل

○○

عدد از 99-00

-

○○○○○○

سال شروع تحویل

□

دوره تحویل
◊

○○

عدد از 12-01

-
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ماه شروع تحویل
○○
روز شروع تحویل

عدد از 31-01

-
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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-بازار عمده فروشی برق

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این ضابطه در خصوص نمادهای معامالتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران
برای بازار عمده فروشی 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.

تاریخ98/12/19 :
پیوست :دارد

 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.

