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  خالصه مدیریتی 

ر سطح کالن های گوناگونی دشود که نبود آن هزینهارزی یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور محسوب می مشتقهبازار 
رده است. کعموم مردم ایجاد گذاران خارجی و گذاری ارزی بانک مرکزی و در سطح خرد برای تولیدکنندگان، تجار، سرمایهبرای سیاست

مدت) ک افق کوتاهبینی مسیر آتی نرخ ارز (حتی در یامکان پیشبا چالش مواجه شده و  پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز ،در نبود بازار مذکور
   نخواهد بود.  برای ذیفنعان اقتصادی فراهم
را مورد بحث قرار  ارزی در نظام مالی کشور و نقش این بازار در ایجاد ثبات ارزی مشتقهکند تا ایده تشکیل بازار این تحقیق تالش می

ظات اقتصادی و توان با در نظر گرفتن مالحدهد که میهای پژوهش نشان مییافتهو ضرورت، ابعاد و برخی جزئیات آن را تبیین کند.  هداد
رحله تشکیل شود تواند در سه مارزی می مشتقه. در عمل بازار اقدام نمود ارزی در کشور مشتقهاندازی بازار ضوابط شریعت، نسبت به راه

. مهمترین فروشی مشتقه ارزفروشی مشتقه ارز و بازار خردهفروشی نقدی ارز (بازار متشکل ارزی)، بازار عمدهبازار عمدهاند از: که عبارت
امالت مشتقه برای مع مرجعتواند به عنوان فروشی نقدی ارز، استخراج نرخ نقدی در معامالت عمده است که میهدف از تشکیل بازار عمده

ینفعان اصلی ذبا حضور  تواند تحت نظارت بانک مرکزی وفروشی مشتقه ارز میمورد استفاده قرار گیرد. پس از این مرحله، معامالت عمده
  ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و غیره تشکیل شود. ها، صرافیبانکازار مانند: ب

بازانه ارز الت سفتهدر بورس کاال را در دستور کار قرار دارد تا معام» فروشی مشتقه ارزمعامالت خرده«توان تشکیل بازار در نهایت می
ک بین افراد مند و تحت نظارت هدایت شود. همچنین، امکان خرید و فروش ریسفته، قاعدهنیز از بازار غیررسمی به چهارچوبی ساختاریا

  د: های تحقیق نکات ذیل را نیز مورد تاکید قرار داتوان بر اساس یافتهگریز در سطح خرد فراهم گردد. میپذیر و ریسکریسک
گیرند. در واقع ذینفعان با ) مورد مبادله قرار میارزپایه خاص (ارزی، انواع قراردادهای مشتقه بر روی یک دارایی  مشتقهدر بازار  .۱

ترین نحو به کنند تا به بههای صحیح خرید و فروش، تالش میهای گوناگون در این بازار وارد شده و با اتخاذ موقعیتاهداف و انگیزه
گذاری وارد جاد ثبات ارزی در سطح کالن و سیاستهای مرکزی در این بازار با هدف ایاهداف خود دست پیدا کنند. در حالی که بانک

دگان با هدف مدت) و تجار و تولیدکننمدت و میانهای خود (در کوتاهبینیگذاران با هدف کسب سود از پیشبازان و سرمایهشوند، سفتهمی
 یابند.پوشش ریسک در این بازار حضور می

ه و بسیاری گذاری خارجی، عمده کشورهای توسعه یافتهایی چون جذب سرمایهارزی در حوزه مشتقهبه دلیل کارکردهای مهم بازار  .۲
، کره جنوبی، امارات ،برزیل، ترکیه، اند. به عنوان مثال آرژانتینارزی اقدام نموده مشتقهاز کشورهای در حال توسعه نسبت به تشکیل بازار 

 اند.ارزی اقدام کرده مشتقهاندازی بازار به راه و چین هند
د انطباق با شریعت اندازی شود، نیاز است تا عالوه بر مسئله کارکردهای اقتصادی، ابعاارزی بخواهد در کشور راه مشتقهبازار  اگر .۳

می مورد توجه ارزی در چهارچوب اسال مشتقهآن نیز مورد توجه قرار گیرد. به لحاظ کلی مهمترین اصولی که الزم است در طراحی بازار 
مند، بطهبازانه در چهارچوب ضااز: پذیرش ماهیت کلی بازار مشتقه در چهارچوب شریعت، پذیرش معامالت سفته اندقرار گیرد عبارت

ومی ها و ضرورت رعایت ضوابط عم، ناصحیح بودن طراحی قراردادهای مشتقه بر روی شاخصضرورت وجود امکان تحویل دارایی پایه
 قراردادها. 

ا شریعت بارزی منطبق  مشتقهعالوه بر توجه به اصول کلی شریعت، الزم است ماهیت حقوقی ابزارهای مورد استفاده در بازار  .٤
 (شامل آتی، اختیار معامله و تهاتر) با ضوابط فقه اسالمی سازگاری داشته باشد. 

ر قالب اول، دطراحی کرد. » عقد صلح«و یا » ندهتعهد بیع در آی«توان قرارداد آتی ارز را در قالب حقوقی به لحاظ حقوقی می .٥
شود، حال تعیین می را به قیمتی که در زمان ارزشود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می

وم (عقد صلح) ری کند. در قالب حقوقی دشود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریدابفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می
 کند.می را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز صلح ارزنیز فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک 
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در صورت درخواست شود توان در قالب تعهد طراحی کرد. به این معنی که فروشنده اختیار متعهد میقرارداد اختیار معامله را نیز می .٦
ختیار معامله اکند که به آن قیمت مشتری، مقدار معینی ارز را به قیمت معین بفروشد و در مقابل این تعهد از مشتری وجهی دریافت می

 گویند.می
این باشد. با های اقتصاد حقیقی نمیدر سوآپ ارزی متعارف عنصر بهره به صورت جدی حضور دارد و این بهره ناشی از فعالیت .۷

ها ا مبادله بهرهحال به دلیل آنکه در چهارچوب شریعت اسالم هزینه فرصت پول بدون ارتباط با بخش واقعی اقتصاد پذیرفته نشده است، لذ
زها هم عالوه بر توجیه کرد. این استدالل چه در حالتی که اصل ار اسالمیتوان آن را در چهارچوب با چالش ربای قرضی مواجه بوده و نمی

هت حل این ، صحیح است. راهکاری که جشودتاخت زده می ها با یکدیگرشود و چه در حالتی که صرفا بهرهها بین طرفین مبادله میبهره
ت را یک قرارداد توان سوآپ ارزی منطبق با شریع، حذف مبادله بهره ارزها در طول دوره قرارداد است. یعنی میدادتوان پیشنهاد مشکل می

. در واقع ستاقانون مدنی در نظر گرفت که شامل بیع نقد در زمان حال و تعهد بیع نقد معکوس در آینده  ۱۰ذیل ماده حقوقی جدید در 
  شوند در سررسید معامله معکوس انجام دهند. فروشند و متعهد میدر زمان صفر طرفین ارز خود را به یکدیگر می

رزی منطبق االب حقوقی پیشنهادی (برخالف آتی ارزی و اختیار معامله هر چند قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت بر اساس ق .۸
 مشتقهان بازار تواند تمامی کارکردهای اقتصادی سوآپ ارزی متعارف را پاسخ دهد، اما حداقل به برخی از نیازهای ذینفعبا شریعت) نمی
 دهد.اسالمی پاسخ می

ت کلی ارزی در کشور، الزم است به برخی مالحظا مشتقهیل بازار ای پیشنهادی برای تشکجهت عملیاتی نمودن الگوی مرحله .۹
های پایه، اولویت اییاند از: اثرگذاری گسترده نرخ ارز در اقتصاد کشور و تفاوت آن با سایر دارتوجه شود که برخی از مهمترین آنها عبارت

چند  گذار، وجود نظامکننده و سیاستعنوان عرضهاهداف سطح کالن (ثبات ارزی) نسبت به سطح خرد (پوشش ریسک)، مقام پولی به 
 ارزی (معامالت فردایی).  مشتقهنرخی ارز در کشور و وجود بازار غیررسمی 

اهد بود که ها و موانع مواجه خوارزی در نظام مالی کشور جهت اجرا با برخی چالش مشتقهالگوی ارائه شده جهت تشکیل بازار  .۱۰
های اند از: توسعه فعالیتهای مذکور عبارتتدابیر الزم در نظر گرفته شود. برخی از مهمترین چالش الزم است برای برطرف نمودن آنها

رپذیری بازار نقدی از اندازی بازار آتی سکه، تاثیبازانه در اقتصاد و مسئله عدالت، چند نرخی بودن نرخ ارز، وجود تجربه منفی در راهسفته
المللی، های بینم(شامل: وضع تحری کننده و در نهایت شرایط نامساعد اقتصاد کالنو نبود عرضه ارز مسیر افزایشی نرخ بازار مشتقه ارز،

 . المللی)تورم باال، کسری بودجه و محدودیت در فرآیندهای دریافت و پرداخت بین
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  مقدمه ۱
هایی است که در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای در حال توسعه) جهت ، یکی از روش»۱ارزی مشتقهبازار «تشکیل 

گیرد. دلیل اهمیت این بازار آن است که نوسانات ناگهانی نرخ ارز تاثیرات منفی مورد استفاده قرار می ارزمدیریت نوسانات نرخ 
ی خارجی به همراه دارد و یکی از مهمترین موانع در این هاهای تولید، تجارت و به طور خاص جذب سرمایهبسیاری بر فعالیت
 ).۴۳، ص. ۲۰۱۴، ۲شود (سیمپسونرابطه محسوب می

، حدود نیمی از معامالت مشتقه انجام شده در بازارهای مالی ۲۰۱۸در سال  ۳المللیبر اساس آمارهای بانک تسویه بین
یافته کمتر از است؛ در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه کشورهای در حال توسعه مرتبط با ابزارهای مشتقه ارزی بوده

 ۹۰در کشورهای در حال توسعه بسیار باالتر بوده و در حدود » ٤خارج از بورس«یک چهارم بوده است. این نسبت در معامالت 
  ). ۵، ص. ۲۰۱۹المللی، دهد (بانک تسویه بیندرصد کل معامالت مشتقه را به خود اختصاص می

های فراوانی برای ارزی تاکنون اجرایی نشده است و این مسئله در سطح کالن چالش مشتقهدر نظام مالی کشور، بازار 
خص برای کند. در سطح خرد نیز نبود بازاری مشگذار جهت مدیریت بازار ارز در راستای ایجاد ثبات ارزی ایجاد میسیاست

  سازد. ه میهای جدی مواجتولیدکنندگان، تجار و فعاالن اقتصادی را با چالش هایریزیپوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، برنامه
در  گذاری و تولید در اقتصاد کشور مسئله نوسانات نرخ ارز است.ترین مشکالت سرمایهبه طور مشخص، یکی از اصلی

دات و وار همچنین گذاری (وههای آتی نرخ ارز از یک سو و اینکه تصمیمات سرمایواقع به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت
د و این مسئله گذاران و تجار همواره نسبت به تغییرات آتی نرخ ارز دارای نگرانی هستنبر است، سرمایهصادرات) معموال زمان

ه بررسی های جدی مواجه شود. به ویژه اینکگذاری (داخلی و به ویژه خارجی)، تجارت و تولید با چالششود سرمایهسبب می
واجه شده های قابل توجهی مها و جهشها این نرخ با شوکدهد در برخی دورهتاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می روند

بیمه «کارکرد  ارزی عمال مشتقهبازار به عبارت دیگر، های زیادی وارد کرده است. و به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی آسیب
  . هد شدم نخوادر نبود آن امکان پوشش ریسک به شیوه مناسب برای فعاالن اقتصادی فراه را برعهده دارد و »تغییرات نرخ ارز

هم کند که ارزی را فرا مشتقهگذار تالش کرده است تا به نحوی زمینه تشکیل بازار با این حال در چند سال اخیر قانون
» ت آتی ارزنامه اجرایی معامالآئین« ۱۳۸۹ماه  ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. به طور مشخص، در تیرمتاسفانه این تالش

  توسط اداره صادرات بانک مرکزی تهیه و منتشر شد که عمال هرگز به مرحله اجرا نرسید.  
مجلس  ۱/۲/۱۳۹۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب  ۲۰ماده  ۳عالوه بر این، تبصره 

وزارت امور «دارد: نوسانات نرخ ارز را مورد توجه قرار داده است. این ماده قانونی بیان میشورای اسالمی) بحث پوشش 
یران، اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا

ند و به تصویب کنامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آئین
   به مرحله اجرا نرسیده است.  تکلیف قانونیبا این حال تاکنون ». هیأت وزیران برساند

ارزی،  مشتقههای انجام شده در زمینه تشکیل بازار شود آن است که چرا علیرغم تمامی تالشسوالی که در اینجا مطرح می
رسد مهمترین اشکالی که در این رابطه قابل ذکر است، غلبه اتی شدن این ایده فراهم نشده است؟ به نظر میتاکنون امکان عملی

                                                                                                                                                                                                                
۱ Currency derivative market 
۲ Simpson 
۳ Bank for International Settlements (BIS) 
٤ Over-the-counter (OTC) 
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۲ 

ارزی مطرح شده بیشتر ارز را  مشتقهارزی است. در واقع، الگوهایی که تاکنون برای تشکیل بازار  مشتقهبه مسئله  نگاه خرد
اند. در ارزی را مطرح کرده مشتقهساس نگاه خرد به آن، پیشنهاد تشکیل بازار های پایه در نظر گرفته و بر اهمانند سایر دارایی

ای بر کل اقتصاد کشور به همراه دارد. به همین دلیل نیاز است است که تاثیرات گسترده متغیر اقتصاد کالنحالی که نرخ ارز یک 
  در راستای ثبات مالی) نیز مورد توجه قرار گیرد. گذار پولی (نگاه کالن های سیاستتا در کنار نگاه خرد به موضوع، دغدغه

بت به تحقیقات ارزی را از این منظر مورد توجه قرار داده و به همین دلیل نس مشتقهکند تا بحث بازار این تحقیق تالش می
مقام ناظر بازار های تا عالوه بر دغدغه واقع، در این پژوهش تالش شده . دراستگذشته در این حوزه دارای ارزش افزوده 

مکن برای این منیز توجه شده و تا حد  به عنوان مقام ناظر بازار پول بانک مرکزی های مورد نظرها و چالش، به دغدغهسرمایه
  ها، راهکارهای علمی با قابلیت اجرا ارائه گردد.    چالش

  ند از: اشود عبارتکه در پژوهش حاضر به آنها پاسخ داده می سواالتیبر این اساس، 
  در کشور کدام است و چه مختصاتی دارد؟ منطبق با شریعت ارزی مشتقهالگوی عملیاتی تشکیل بازار  ⁃الف
بزارهای مورد اارزی و همچنین  مشتقهاز منظر انطباق با شریعت، مهمترین نکاتی که الزم است در رابطه با کلیت بازار  ⁃ب

  استفاده در آن مورد توجه قرار گیرد، کدام است؟ 
های پایه راییمالحظات شرعی متفاوتی نسبت به سایر دا در بازار مشتقه، آیا در نظر گرفتن ارز به عنوان دارایی پایه ⁃پ

  کند؟ ایجاد می )مانند سهام(
توان با در کشور کدام است و چگونه می منطبق با شریعت ارزی مشتقهر اندازی بازاها و موانع عملیاتی راهچالش ⁃ت

  های مذکور ارائه کرد؟ استفاده مناسب از مبانی نظری و تجارب کشورها تدابیر مناسب برای رفع چالش
شده و  تهارزی متعارف پرداخ مشتقهشناسی بازار ساختار تحقیق بدین صورت است که پس از این مقدمه، ابتدا به موضوع 

ارزی  مشتقهای تشکیل بازار گیرد. در ادامه الگوی مرحلهسپس ابعاد انطباق با شریعت در رابطه با این بازار مورد بحث قرار می
گردد. بخش پایانی نیز به های مرتبط با تشکیل این بازار و راهکارهای مرتبط ارائه میدر نظام مالی کشور ارائه شده و چالش

  کند. های سیاستی و ارائه عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آینده اختصاص پیدا میبندی، توصیهجمع
  ارزی مشتقهشناسی بازار موضوع ۲
المللی مورد استفاده شود که به صورت گسترده در سطح بینیکی از انواع بازارهای مشتقه محسوب می» ۱ارزی مشتقهبازار «

شود تا به در ادامه تالش می گیرد.بازان و غیره) قرار میموسسات مالی، سفته ها وهای مرکزی، بانکذینفعان مختلف (بانک
  صورت مختصر به ماهیت، کارکردها و تجارب کشورها در تشکیل این بازار اشاره شود. 
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۳ 

  ماهیت ۲٫۱
شود، جهت درک ماهیت این ابزار نیاز است تا به یکی از انواع ابزارهای مشتقه محسوب می» ارزی مشتقه«با توجه به اینکه 

وجود «قراردادی است که ارزش خود را از یک » ۱ابزار مشتقه«تعریف کلی ابزارهای مشتقه توجه شود. به لحاظ علمی، منظور از 
 ارزمختلفی را شامل شود؛ مثال: نرخ بهره، شاخص بازار سهام، طال و توانند موارد کند. این موجودیت پایه میدریافت می» ۲پایه

 ). ۸۸، ص. ۲۰۱۷، ۳(هال
گیرند. ) مورد مبادله قرار میارزارزی، انواع قراردادهای مشتقه بر روی یک دارایی پایه خاص ( مشتقهبر این اساس در بازار 

های صحیح خرید و فروش، تالش بازار وارد شده و با اتخاذ موقعیتهای گوناگون در این در واقع ذینفعان با اهداف و انگیزه
های مرکزی در این بازار با هدف ایجاد ثبات ارزی در کنند تا به بهترین نحو به اهداف خود دست پیدا کنند. در حالی که بانکمی

مدت های خود (در کوتاهبینیاز پیش گذاران با هدف کسب سودبازان و سرمایهشوند، سفتهگذاری وارد میسطح کالن و سیاست
  ).  ۱۸، ص. ۲۰۱۰، ٤یابند (بارکبو و دیگرانمدت) و تجار و تولیدکنندگان با هدف پوشش ریسک در این بازار حضور میو میان

  کارکردها ۲٫۲
رخوردار است دهد که بازار مشتقه ارزی از این توانایی بنظریات اقتصادی و تجارب کشورهای گوناگون به خوبی نشان می

که به برخی از مهمترین نیازهای ذینفعان اقتصادی (به ویژه پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز) پاسخ دهد؛ نیازهایی که تقریبا 
اندازی صحیح بازار مشتقه ارزی هیچ بازار یا روش جایگزین دیگری برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به طور مشخص، راه

، ۲۰۱۹، ٥کند (بویل و مکدوگالهمراه داشته باشد و همین موارد ضرورت تشکیل این بازار را توجیه می تواند منافع مهمی بهمی
 شود. ارزی اشاره می مشتقه). در ادامه به برخی از مهمترین منافع تشکیل بازار ۷۷ص. 

  گذاری در راستای ایجاد ثبات ارزیسیاست ۲٫۲٫۱
گذار ارزی استگردد. در واقع، سیزی در سطح کالن، به مسئله ثبات ارزی باز میار مشتقهیکی از مهمترین کارکردهای بازار 

ارزی و  مشتقه های فراهم شده توسط بازارتواند با استفاده مناسب از ظرفیت(به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار ارز) می
کند. به  در راستای ایجاد ثبات ارزی پیگیریهای خرید و فروش در این بازار، اهداف سیاستی خود را اتخاذ صحیح موقعیت
های آتی ارز را به صورت ارزی، نرخ مشتقهگذار ارزی از این امکان برخوردار است که با حضور در بازار عبارت دیگر، سیاست

  گذاری شده هدایت کند. های هدفغیردستوری و مبتنی بر منطق بازاری به سمت نرخ
خالف سایر ذینفعان بازارهای مشتقه، هدف نهایی بانک مرکزی از ورود در بازار و خرید و البته نباید فراموش کرد که بر

فروش ابزارهای مشتقه ارزی، به هیچ عنوان کسب سود نبوده و هدف نهایی تامین وظایف بانک مرکزی مانند: ثبات بازار ارز و 
  ). ٥ص. ، ۲۰۰۸، ٦ثبات مالی است (فورسری و بورلی
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۲ Underlying entity 
۳ Hull 
٤ Barkbu et al. 
٥ Boyle and Mcdougall 
٦ Furceri and Borelli 
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٤ 

توان حداقل به دو مورد اشاره کرد. دلیل اول به ظرفیت های مرکزی در بازار مشتقه ارزی میدالیل حضور بانکدر رابطه با 
تواند از ظرفیت اهرمی گذار بازار ارز میگردد. بدین معنی که بانک مرکزی به عنوان سیاستبازار مشتقه ارزی باز می» ۱اهرمی«

تواند به جای خرید و فروش ذخایر محدود و کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می بازار مشتقه جهت هدایت بازار ارز استفاده
به صورت نقدی در بازار (در راستای تامین اهداف سیاستی)، به خرید و فروش مشتقه ارزی بپردازد و از  ارز کاغذیارزشمند 

  . ۲آتی نرخ ارز تاثیر بگذاردجهت انجام معامالت ارزی در آینده، بر مسیر » وعده«این طریق صرفا با ارائه 
است. چرا که  تر از خرید و فروش نقدی ارزهزینهنباید فراموش کرد که هدایت بازار ارز از مسیر معامالت مشتقه بسیار کم

ت کل منابع برای خرید ابزارهای مشتقه، صرفا نیاز به حجم کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، الزم اس
  ).  ۲۵۲، ص. ۱۳۹۵نژاد و دیگران، انک مرکزی تامین شود (سلطانیتوسط ب

های بهتری از بینیتوانند پیشهای مرکزی معموال از توانایی کارشناسی خوبی برخوردار هستند و میعالوه بر این، بانک
مشتقه، بسیار  ای مناسب در بازارهتواند در اتخاذ موقعیتها میبینیوضعیت آتی بازار ارزهای گوناگون داشته باشند. این پیش

  دارای اهمیت باشد. 
گردد. در واقع اگر بانک گذاری ارزی از طریق خرید و فروش ارز به صورت نقدی بازمیدلیل دوم، به اثر ناخواسته سیاست

ه به صورت گذاری ارزی خود را از مسیر بازار نقدی (خرید و فروش نقدی ارز) پیگیری کند، این نوع مداخلمرکزی سیاست
گذاری ارزی از مسیر بازار مشتقه دهد؛ در حالی که اگر سیاستهای پولی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار میناخواسته سیاست

گذاری اند، سیاستهای پولی خواهد داشت. البته همان طور که برخی محققان ذکر کردهپیگیری شود، اثر کمتری بر روی سیاست
(مثال از طریق خرید و فروش اوراق دولتی) انجام شود که » ۳سترون شده«تواند به صورت زار نقدی میارزی بانک مرکزی در با

). یعنی مثال همزمان با خرید نقدی ۲۱۱، ص. ۱۳۹۴در این صورت اثر پولی این سیاست محدود خواهد شد (جاللی نائینی، 
  آوری گردد. عارز از بازار و تزریق ریال، اوراق دولتی فروخته شده و ریال جم

  از میزان عرضه و تقاضای ارز در آینده  گذارتولید اطالعات و بهبود توان تقریب سیاست ۲٫۲٫۲
ارزی است که هم در سطح کالن و هم در سطح خرد دارای  مشتقهیکی از کارکردهای مهم دیگر بازار » ٤تولید اطالعات«

ارزی انتظارات خود را بر اساس اطالعات دریافتی در رابطه با تمامی  مشتقهباشد. در واقع، فعاالن بازار اهمیت زیادی می
دهند و این انتظارات بر معامالت آنها در بازارهای مشتقه به صورت مستقیم متغیرهای اقتصادی، مالی، سیاسی و غیره شکل می

  گذارد. تاثیر می
ای از االن اقتصادی خود را به صورت مجموعهگردد که انتظارات فعارزی سبب می مشتقهبر این اساس، تشکیل بازار 

طح خرد سمعامالت مشتقه نشان دهد و این اطالعات تولید شده هم در سطح خرد و هم در سطح کالن اهمیت زیادی دارد. در 
یگنال) عالمت (س ارزی در رابطه با نرخ آتی ارز، به سایر بازارهای پولی، مالی و کاالیی مشتقهاطالعات تولید شده در بازار 

  گیری کنند. ها بتوانند به شیوه بهتری تصمیمشود فعاالن سایر حوزهدهد و باعث میمی

                                                                                                                                                                                                                
۱ Leverage 

ست  ۲ سب ا سررس یارز یراز ذخا یبخش یبانک مرکزالبته منا شتقهخود را دپو کند تا در  شود ید قراردادهای م شکل ن شابه نگهداری ا ؛دچار م ی رده قانونسپین اقدام م
 گردد. هاست که سبب کاهش ریسک میتوسط بانک

۳ Sterilized  
٤ Information Production 
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٥ 

اندازه از  تواند تقریب بهتریارزی، می مشتقهگذار با پایش دقیق معامالت انجام شده در بازار در سطح کالن نیز سیاست
ند که تمامی کو غیره کسب  بازانه)، سررسیدهای مورد تقاضاهگذاری و سفتبازار، انواع تقاضای آتی ارز (پوشش ریسک، سرمایه

ر صورت دگذاری ارزی و پایدارسازی بخش خارجی مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است تواند بهبود سیاستاین اطالعات می
تواند جهت مینشده و ن ارزی و انجام معامالت مذکور در بازارهای غیررسمی، اطالعات به شیوه صحیح تولید مشتقهنبود بازار 
  ). ۳۱، ص. ۱۳۹۵زاد و داودی، گذاری مورد استفاده قرار گیرد (باستانسیاست

  پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز  ۲٫۲٫۳
پوشش ریسک نوسانات نرخ «شدند، ارزی که مستقیما به سطح کالن اقتصاد مرتبط می مشتقهبرخالف دو کارکرد اول بازار 

وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار نقدی شود. در واقع، ارزی در سطح خرد محسوب می مشتقهر مهمترین کارکرد بازا» ارز
گذاران و فعاالن اقتصادی (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) را تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را کم کرده و سرمایهارز) می

ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و  مشتقهت دیگر، در بازار در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبار
توانند با پرداخت مبلغی مشخص، فعالیت شود و اشخاص گروه دوم میگریز واقع میپذیر و ریسکفروش اشخاص ریسک

تواند از مسیر کاهش اقتصادی خود را بیمه کنند. البته واضح است که کارکرد پوشش ریسک بازار مشتقه ارزی در سطح خرد، می
گذاری و تولید و همچنین کاهش ناپایداری بخش خارجی، به صورت غیرمستقیم های مرتبط با سرمایهگیرینااطمینانی در تصمیم

   ).۴۵، ص. ۲۰۰۵، ۱به ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کالن اقتصاد نیز کمک کند (میسنر
های عالیتفتوانند با استفاده از بازار مشتقه ارزی نسبت به پوشش ریسک به طور مشخص سه گروه از ذینفعان اقتصادی می

  شود.  ها پرداخته میخود بپردازند که در ادامه به تبیین این گروه
  تولیدکنندگان و تجار (واردکنندگان و صادرکنندگان) ⁃الف

دهنده ریسک تغییرات نرخ ارز در بازار مشتقه ارزی، تولیدکنندگان و تجار های پوششگروهترین بدون شک یکی از اصلی
باشند. در واقع، در بسیاری موارد فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به صورت مستقیم یا (واردکنندگان و صادرکنندگان) می

گذاری و تولید آنها را تواند تصمیمات سرمایهارز می غیرمستقیم به واردات وابسته است و به همین دلیل تغییرات ناگهانی نرخ
تواند از مسیر افزایش نااطمینانی و صرف تر، تغییرات نرخ ارز میبه میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دقیق

گذارد ها آنها تاثیر میعالیتهای اقتصادی به همراه داشته و این در نهایت بر سطح فای برای بنگاهریسک، اثرات منفی ترازنامه
 ). ۱۵۴، ص. ۲۰۱۹، ۲چاپلی(

پذیرد. به عنوان مثال، های اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان نیز به صورت مستقیم از تغییرات نرخ ارز تاثیر میفعالیت
زیان مواجه خواهد. در  ریزی کرده است، در صورت کاهش نرخ ارز باتاجری که برای انجام صادرات در شش ماه آینده برنامه

  . ۳مقابل واردکنندگان نیز از افزایش ناگهانی نرخ ارز آسیب خواهند دید

                                                                                                                                                                                                                
۱ Meissner 
۲ Chapelle 

گذاری خارجی در گذاری خارجی است. ضرورت جذب سرمایهالزم به ذکر است یکی از نقاط ضعف در مسیر توسعه اقتصادی کشور، پائین بودن میزان جذب سرمایه ۳
ملی و حمایت از کار و های کلی تولید ســیاســت ۱۷، بند ۲۹/۱۱/۱۳۸۹گذاری ابالغی های کلی تشــویق ســرمایهســیاســت ۹و  ۸های کلی نظام (شــامل: بندهای ســیاســت

 ) صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است. ۳۰/۱۱/۱۳۹۲های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی سیاست ۱۰و بند  ۲۴/۱۱/۱۳۹۱سرمایه ایرانی ابالغی 
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٦ 

  گذاران خارجی سرمایه ⁃ب
اخلی یک گذاران خارجی که قصد حضور در بازار دپوشش نوسانات نرخ ارز عالوه بر تولیدکنندگان و تجار، برای سرمایه

های مختلف گذاران خارجی باید از بین گزینهدر واقع، با توجه به اینکه سرمایهکشور را دارند بسیار دارای اهمیت است. 
ز مهمترین گذاری در کشورهای گوناگون دست به انتخاب بزنند، وجود بستر پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز داخلی یکی اسرمایه

  شود. گیری برای آنها محسوب میمعیارهای تصصیم
نرخ  مدت و بلندمدت دارد و لذا مسئله پوشش ریسک تغییراتگذاری معموال ماهیت میانههای سرمایگیریچرا که تصمیم

جی به کشور توان به ورود سرمایه خارگذاری اهمیت بسیاری دارد و بدون وجود چنین ابزارهایی نمیارز در طول دوره سرمایه
رکیه، کره گذاران بازار ارز در کشورهایی چون: تامید داشت. الزم به ذکر است، یکی از مهمترین اهداف اعالم شده سیاست

ست (بویل اهای خارجی بوده سازی برای جذب سرمایهجنوبی، روسیه، آرژانتین و برزیل جهت توسعه بازار مشتقه ارزی، زمینه
  ). ۱۲۱، ص. ۲۰۱۹و مکدوگال، 

  بدهکاران ارزی  ⁃پ
حسوب های معامالتی در بازار مشتقه ارزی مز انگیزهپوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای بدهکاری ارزی، یکی دیگر ا

ی خود در سازی ترازنامه و یا جریان درآمدتوانند از بازار مشتقه ارزی جهت مصونشود. در واقع صاحبان بدهی ارزی میمی
  وند. شبرابر ریسک تغییرات نرخ ارز استفاده کنند و در صورت نبود بازار مذکور، با مشکالت گوناگونی مواجه می

های عامل به عنوان مثال، در حال حاضر آن دسته از تولیدکنندگان کشور که از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (از طریق بانک
قرارداد  کنند، موظف به بازگرداندن بدهی به صورت ارزی هستند. در واقع، درمنتخب مانند بانک صنعت و معدن) استفاده می

شود که بازپرداخت کلیه مطالبات بانک اعم از اصل تسهیالت، سود متعلقه، نده صراحتا ذکر میامضا شده بین بانک و تولیدکن
» نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزینظام«خسارت، جرائم تاخیر و غیره، صرفا با ارز خواهد بود. همچنین، بر اساس 
ای رسمی مبنی بر درک و پذیرش تغییرات نرخ ارز همصوب هیئت امناء صندوق توسعه ملی، بانک عامل مکلف است اقرارنام

  . ۱از تولیدکننده (مشتری) دریافت و در پرونده اعتباری او درج کند
ذیرش تغییرات اقرارنامه رسمی درک و پ«بنابراین، تولیدکننده موظف است با حضور در دفاتر اسناد رسمی، سندی با عنوان: 

های ها و هزینهرا امضا کند که بر اساس آن کلیه ریسک» از محل صندوق توسعه ملینرخ ارز در بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
  گیرد. ناشی از تغییرات نرخ ارز را بر عهده می
کند. یجاد میهای فراوانی اکنندگان تسهیالت ارزی به ابزارهای مشتقه، برای آنها ریسکدر این شرایط عدم دسترسی دریافت

سهیالت برای بر بوده و در صورت ایجاد جهش ارزی، بازگرداندن تهای مبنای تسهیالت مذکور زمانهچرا که معموال اجرای پروژ
اال رفتن نسبت باشد. از طرف این دیگر این موضوع برای بانک عامل نیز هزینه ایجاد کرده و سبب بتولیدکننده بسیار مشکل می

  گردد. مطالبات غیرجاری به کل مطالبات می
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                
 . http://www.ndf.irتوان به تارنمای صندوق توسعه ملی به این آدرس مراجعه کرد: جهت دریافت اطالعات تکمیلی می ۱
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۷ 

  به بازار رسمی بازی غیررسمی مشتقه با انگیزه سفته انتقال معامالت ۲٫۲٫۴
گران اصلی در تمامی بازارهای مشتقه (از جمله مشتقه ارزی) محسوب یکی از معامله» گذاران مالیسرمایه«یا » ۱بازانسفته«
ورزند. بر بازار مشتقه اقدام می درهای خرید و فروش مکرّر خاد موقعیتمدت به اتشوند که با هدف کسب سود در کوتاهمی

کند. کنند که این مواضع نیز به سرعت تغییر میمدت اتخاذ میبازان مواضع معامالتی کوتاهدهندگان ریسک، سفتهخالف پوشش
داری را برکنند تا با پذیرش ریسک، از نوسانات قیمت دارایی پایه حداکثری بهرهبازان آگاهانه تالش میتر، سفتهبه تعبیر دقیق

  ). ۶۵، ص. ۱۳۸۳انجام دهند (درخشان، 
، ۱۳۹۲نادعلی، (ای در بازار مشتقه برعهده دارند بازان نقش غیرسازندهرسد که سفتههر چند در نگاه اول این طور به نظر می

د شد. در واهبازان بازار مشتقه از کارآمدی و شفافیت الزم برخوردار نخ)، اما واقعیت آن است که بدون وجود سفته۱۱ص. 
گریز گران ریسکشود همواره خریدار یا فروشنده برای معاملهپذیر سبب میگران ریسکبازارن به عنوان معاملهواقع وجود سفته

ها را های آربیتراژی شده و قیمتبازی موجب از بین رفتن فرصتدهندگان ریسک) وجود داشته باشد. همچنین، سفته(پوشش
  کند.  زدیک میهای تعادلی  نبه نرخ

یسک دهندگان ریسک مطمئن خواهند بود که همواره اشخاصی برای معامله ربازان، پوششبه عبارت دیگر با وجود سفته
ر بازار مشتقه دگردد. بنابراین، تر شدن فرآیند پوشش ریسک میهزینهتر و کمدارایی پایه آنها آمادگی دارند و همین سبب راحت

نندگان یا دهندگان ریسک (مثال تولیدکپذیر نباشد، به صورت طبیعی پوششبازانه اساسا امکانت سفتهفرضی که در آن معامال
یزان زیادی افزایش مهای آتی پیشنهادی خود در رابطه با دارایی پایه را به تجار) مجبور خواهند بود تا جهت انجام معامله، قیمت
  ). ۱۲۳، ص. ۲۰۱۹باشد (چاپلی ، ریسک می یا کاهش دهند که این به معنی افزایش هزینه پوشش

ر مشتقات بازی با هدف کسب سود، یکی از نیازهای واقعی در بازارسد انگیزه سفتهبا توجه به نکات مطرح شد به نظر می
می شود بازار غیررسشود و لذا نبود بازار رسمی مشتقات ارزی جهت پاسخگویی به این نیاز، منجر میارزی محسوب می

های زیادی همراه بوده مشتقات ارزی (مثال بازار معامالت فردایی ارز) شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص در این بازار، با هزینه
ا، تشکیل بازار و به دلیل شفاف نبودن معامالت در آن، امکان سودجویی غیرمتعارف در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذ

حت نظارت انتقال تبازانه را به بازار رسمی و های سفتهه تدریج معامالت بازار غیررسمی با انگیزهتواند بمشتقه ارزی رسمی، می
  دهد.

  کاهش فشار بر بازار نقدی ارز   ۲٫۲٫۵
ا دارند، های آتی ارز ردر نبود بازار مشتقه ارزی، به صورت طبیعی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد معامله بر روی نرخ

روی دالر  بازان معامالت خود در راستای کسب سود را برگردند. به عنوان مثال، سفتهفروش نقدی ارز میمجبور به خرید و 
گردند. یم فیزیکیدهند. همچنین تولیدکنندگان و تجار نیز جهت پوشش ریسک مجبور به نگهداری ارز به صورت نقدی انجام می

ند. تمامی این کآوری ارز نقدی از بازار اجرایی های خود را از مسیر ترزیق یا جمعگذار نیز مجبور خواهد بود تا سیاستسیاست
  ار گیرد. های این بازار تحت تاثیر قرگردد تا فشار بر بازار نقدی ارز افزایش پیدا کند و نرخموارد در نهایت سبب می
های آتی ارز بر اساس خرید و فروش اسنادی مالی ارزی، معامالت مرتبط با نرخ مشتقهه با وجود بازار این در حالی است ک

ای گردد فشار بر بازار نقدی کاسته شود. به عنوان مثال، واردکنندهشود و این خود سبب میبه عنوان ابزارهای مشتقه انجام می

                                                                                                                                                                                                                
۱ Speculators 
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۸ 

تواند به جای خرید ارز مذکور از بازار نقدی و نگهداری آن تا سه ماه آینده، می ،هزار دالر نیاز دارد ۱۰۰که مثال سه ماه دیگر به 
  قرارداد آتی ارز با سررسید سه ماهه را خریداری کند. 

  ابزارها  ۲٫۳
ارزی، شناسایی ابزارهای قابل معامله در این بازار است. بر اساس مبانی  مشتقهیکی از مهمترین مباحث در رابطه با بازار 

، ۱قراردادهای آتی ارزی اند از:رسد مهمترین ابزارهای مورد استفاده در این بازار عبارتی و تجارب عملی به نظر مینظر
  شود. . در ادامه به تبیین مختصر این ابزارها پرداخته می۳و قراردادهای تهاتر (سوآپ) ارزی ۲قراردادهای اختیار معامله ارزی

  آتی ارزی  ۲٫۳٫۱
شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از دو نوع ارز گوناگون ، طرفین معامله متعهد می٤ارزیدر قرارداد آتی 

کنند در خالل مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق ، مبادله کنند. عالوه بر این، تعهد میهای آتىرا با نرخ توافقی مربوط به قیمت
های موجود ورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوتصورت ودیعه قرار دهند تا در صپایاپای به
  ها بپردازد.بین نرخ

بازی بر روی این و یا کسب سود حاصل از سفته منعفت این قرارداد برای طرفین معامله، پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز
ریدار بفروشد. ختواند ارز خود را به قیمت مشخصی به صی در آینده میداند که در زمان مشخاست. زیرا فروشنده ارز میتغییرات 

  تواند ارز مورد نیاز خود را به قیمت مشخص شده خریداری کند. خریدار نیز اطمینان دارد که در سررسید، می

  اختیار معامله ارزی ۲٫۳٫۲
، حق دارد که مقدار معینی از ارز »٥دارنده اختیار«اختیار معامله ارزی، قراردادی بین خریدار و فروشنده است که براساس آن 

بسته به اراده  کنند کهمندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. در واقع، دو طرف توافق می
شود (سیمپسون، در بورس انجام می ای انجام دهند. معامالت اختیار معامله همانند آتی، معموالدر آینده معامله دارنده اختیار،

  ).۲۳۵، ص. ۲۰۱۴
  

                                                                                                                                                                                                                
۱ Currency Futures Contracts 
۲ Currency Option Contracts 
۳ Currency Swap Contracts 

ستاندارد)«منظور از قرارداد آتی در این قسمت و کل این پژوهش،  ٤ شد. با این حال قرارداد می Futures Contractsاست که معادل فارسی » قرارداد آتی یکسان (ا با
گذاری به پیروی از ســایر باشــد. این نام Forward Contractsنیز اجرایی شــود که معادل فارســی » پیمان ارزی«و یا » خاص یآت قرارداد «تواند به صــورت آتی ارز می

سازمان بورس و اورا۱۷۷، ص. ۱۳۸۹نیا، تحقیقات (معصومی شورای فقهی  صوبات  سازمان بورس و اوراق بهادار، ) و همچنین م ) انجام ۱۲، ص. ۱۳۹۵ق بهادار (
ست که این دو قرارداد با یکدیگر  ست. الزم به ذکر ا ست. بدین معنی که در قرارداد آتی خاص  یماهوتفاوت شده ا سان ا ستاندارد بودن آتی یک ندارند و تفاوت آنها در ا

های آتی ارزی معموال شود. در حالی که پیمان) انجام میOTCی یکسان دارد و معموال به صورت خارج از بورس ((پیمان آتی) استانداردهای کمتری نسبت به قرارداد آت
گیرد، قرارداد آتی اســــتاندارد ارز برای معامالت خرد ارزی کاربرد دارد. بنابراین بورس (به برای معامالت عمده ارز به صــــورت توافقی و طرفینی مورد اســــتفاده قرار می

کنند. همچنین، قراردادهای آتی استاندارد گیرد و آنها مستقیما با یکدیگر معامله نمیکننده ایفای تعهدات) طرف معامله خریدار و فروشنده قرار مین واسط و ضمانتعنوا
 هال،(موال چنین امکانی به راحتی فراهم نیســت های آتی معاز قابلیت معامله مجدد و واگذاری تعهد به شــخص ثالث (خروج از تعهد) برخورداند؛ در حالی که در پیمان

 ).۹۵. ص ،۲۰۱۷
٥ Option Holder  
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قیمت اختیار «که اصطالحا  »۱اختیار واگذارنده«در این قرارداد، خریدار اختیار معامله در ازای پرداخت مبلغی معین به 
ق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد ح ،شودنامیده می» ۲معامله

قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به  واگذارندهآورد. از طرف دیگر، ، به دست می)۳(قیمت اعمال تعیین شده
  یی مذکور است. خریدار (با دریافت مبلغی معین)، متعهد به خرید یا فروش دارا

عهد و الزامی تدر اعمال حق خود مختار است و هیچ اختیار  چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله ارزی پیداست، دارنده
است، از دست  از اجرای قرارداد، صرفا مبلغ کمی را که در ازای خرید حق پرداخته کردن نظرندارد. از این رو، در صورت صرف

  دهد. از طرف دیگر، فروشنده در صورت درخواست خریدار، متعهد به اجرای قرارداد است.می
آتی که خریدار  نکته مهم در رابطه با قرارداد اختیار ارزی، مزیت آن نسبت به قرارداد آتی ارزی است. زیرا بر خالف قرارداد

تعهدی به انجام معامله نداشته و دارای حق انتخاب است.  دارنده اختیارنسبت به انجام معامله تعهد دارد، در قرارداد اختیار، 
، ٤تواند با در نظر گرفتن مجموع شرایط، نسبت به اعمال یا عدم اعمال حق خود تصمیم بگیرد (ساندرز و کورنتیعنی می
  ).۲۳۱، ص. ۲۰۱۸

  تهاتر ارزی ۲٫۳٫۳
تهاتر یا سوآپ ارزی، یک قرارداد مالی است که در آن طرفین اصل و فرع یک نوع ارز را با اصل و فرع ارزی دیگر معاوضه 

  . ٥)۳۱، ص. ۲۰۰۵گردد (میسنر، شده به طرفین مسترد می کنند و در زمانی دیگر (سررسید)، وجوه مبادلهمی
قه ارزی متفاوت های کلیدی است که آن را از سایر انواع ابزارهای مشترای برخی ویژگیبر این اساس، قرارداد تهاتر ارزی دا

های ریاناند از: متفاوت بودن واحد ارزی طرفین معامله، معاوضه همزمان جها عبارتکند. برخی از مهمترین این ویژگیمی
سید قراردادهای د، طوالنی بودن مدت قراردادها (سررنقدی دو نرخ ارز متفاوت، معاوضه اصل سرمایه در ابتدا و انتهای قراردا

اص (مثال خسوآپ، به طور معمول بین سه تا پنج سال است) و نهایتا معادل بودن با انتشار اوراق قرضه در یک واحد ارزی 
  گذاری آن در واحد ارزی متفاوت (مثال دالر).یورو) و سرمایه

اس توافق ) و بر اسOTCنند پیمان آتی) معموال به صورت خارج از بورس (الزم به ذکر است که قرارداد تهاتر ارزی (هما
وره زمانی ددر یک » ارز مورد نیاز«به » ارز در دسترس«شود. همچنین، کارکرد اصلی این ابزار تبدیل بین طرفین انجام می

   ).۲۰۵، ص. ۲۰۱۴باشد (سیمپسون، مشخص (معموال بیش از یک سال) می

  رها تجربه سایر کشو ۲٫۴
های مشتقه ترین بورسمیالدی در بورس بازرگانی شیکاگو که یکی از قدیمی ۱۹۷۲معامالت آتی ارز برای اولین بار در سال 

های ارز مورد استفاده قرار گرفت. از آن تاریخ به بعد، به دلیل شود، با هدف پوشش ریسک تغییرات نرخجهان محسوب می
گذاری خارجی، عمده کشورهای توسعه یافته و بسیاری از هایی چون جذب سرمایهارزی در حوزه مشتقهکارکردهای مهم بازار 

                                                                                                                                                                                                                
۱ Option Writer  
۲ Premium  
۳ Exercise Price   
٤ Saunders and Cornett 

طراحی الگوی جایگزین منطق با شــناســی ماهیت و کارکردهای ســوآپ ارزی متعارف وجود دارد که در الزم به ذکر اســت که برخی نکات تکمیلی در تعریف و موضــوع ٥
 گیرد.  های بعد مورد بحث قرار میشریعت برای این ابزار دارای اهمیت است. این مباحث در قسمت
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۱۰ 

، برزیل در ۲۰۰۱اند. به عنوان مثال، آرژانتین در سال ارزی اقدام نموده مشتقهکشورهای در حال توسعه نسبت به تشکیل بازار 
 مشتقهاندازی بازار نسبت به راه ۲۰۰۸و هند در سال  ۲۰۰۶، کره جنوبی در سال ۲۰۰۵، ترکیه و امارات در سال ۲۰۰۲سال 

  ). ۱۷۷، ص. ۲۰۱۹اند (چاپلی، ارزی اقدام کرده
اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده گیری مواجه شدهبه لحاظ آماری، معامالت مشتقه ارزی در دهه اخیر با رشد چشم

، حجم کلی معامالت آتی و اختیار معامله مشتقهن منابع در حوزه ) به عنوان یکی از معتبرتریFIA۱توسط انجمن معامالت آتی (
شود. به طور میلیارد قرارداد رسید که رکوردی تاریخی محسوب می ۳۰٫۲۸به عدد  ۲۰۱۸درصدی در سال  ۲۰٫۲با رشد 

و حجم میلیارد قرارداد  ۱۷٫۱۵درصدی به عدد  ۱۵٫۶مشخص، در طول این سال حجم معامالت قراردادهای آتی با رشد 
  میلیارد قرارداد رسید.  ۱۳٫۱۳درصدی به  ۲۶٫۸معامالت اختیار معامله با رشد 

-۲۰۰۳ نکته مهم آنکه حجم معامالت مشتقه ارزی نیز با رشد قابل توجه بوده است. به طور مشخص در طول دوره زمانی
 ۲٫۱۲ه ب ۲۰۰۳یون قرارداد در سال میل ۷۸درصد، از  ۳۰با رشد ساالنه  ارزی ، حجم معامالت آتی و اختیار معامله۲۰۱۸

  ).۴۳. ص، ۲۰۱۸رسیده است (انجمن معامالت آتی،  ۲۰۱۸میلیارد قرارداد در سال  ۳٫۹۳و  ۲۰۱۴میلیارد قرارداد در سال 
هر چند منطق کلی، اهداف و کارکردهای بازارهای مشتقه ارزی در تمامی کشورها تقریبا با یکدیگر شباهت دارد، اما به 

» ۳بی ام اند اف بووسپا«در بورس  ۲شود. به عنوان مثالهایی مشاهده میای عملیاتی و شیوه طراحی بازار تفاوتلحاظ الگوه
شود. معامالت نقدی ارز و همچنین معامالت آتی (مثال دالر آمریکا به ریل برزیل) در کنار هم انجام می ٤معامالت نقدی ،برزیل

توانند در این دسته از های دارای مجوز میشود و صرفا بانکنک مرکزی انجام میبانکی و تحت نظارت بابه صورت عمده، بین
 ۵۰۰۰۰گردد. مثال اندازه قرارداد معامالت نقدی شرکت کنند. معامالت آتی دالر آمریکا به ریل هم با مشخصات معینی ارائه می

  . ٥شودو به وسیله پرداخت ریل انجام می باشد و تسویه نیز صرفا به صورت نقدی (بدون تحویل فیزیکی دالر)دالر می
انواع قراردادهای آتی بر روی سهام، شاخص سهام، کاالها، ارز  و اوراق قرضه مورد معامله » ٦آتی و اختیار روسیه«در بورس 

مترین گیرد. در این بورس، سه بازار جداگانه برای معامالت مشتقه سهام، کاال و ارز در نظر گرفته شده است. مهقرار می
اند از: دالر آمریکا به روبل روسیه، یورو به دالر آمریکا، یورو به قراردادهای آتی ارز در بازار بورس آتی و اختیار روسیه عبارت

دالر بوده و تسویه نیز صرفا به صورت  ۱۰۰۰روبل روسیه و پوند بریتانیا به دالر آمریکا. اندازه قرارداد آتی دالر به روبل نیز 
  . ۷شودطریق پرداخت روبل روسیه انجام می نقدی و از

گردد. در کره جنوبی، بازار مشتقه ارزی شامل سه نوع معامالت آتی ارز (ین به وون، یورو به وون و دالر آمریکا به وون) می
است. یعنی  زیکیامکان تحویل فیکره جنوبی  مشتقهباشد. نکته جالب توجه در بازار دالر آمریکا می ۱۰۰۰۰اندازه این قراردادها 

المللی، در بازار بورس کره امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه قراردادهای مشتقه فراهم بر خالف بسیاری از بازارهای مشتقه بین
  . ۸است

                                                                                                                                                                                                                
۱ Futures Industry Association  

شــود بســیار مختصــر و در حد نیازهای این تحقیق اســت. با این حال تحقیقات زیادی در رابطه با مباحثی که در این قســمت جهت تبیین تجربه برخی کشــورها بیان می ۲
 توان مباحث تفصیلی را در این منابع پیگیری کرد.    تجربه کشورها در تشکیل بازار مشتقه ارزی انجام شده که می

۳ BM and FBOVSEPA  
٤ Spot  

  http://www.bmfbovespa.com.br/en_us/aboutجهت دریافت اطالعات تکمیلی با تارنمای بازار بورس برزیل به این آدرس مراجعه شود:     ٥
٦ Futures and Options on Russian Trading System (FORTS)  

  https://www.moex.com/en/derivativesبه این آدرس مراجعه شود:    جهت دریافت اطالعات تکمیلی با تارنمای بازار بورس روسیه  ۷
  http://global.krx.co.kr/main/main.jspجهت دریافت اطالعات تکمیلی با تارنمای بازار بورس کره جنوبی به این آدرس مراجعه شود:     ۸
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برنامه انجام اصالحات گسترده  ۲۰۰۱است. در واقع بعد از سال  ارزی نیز قابل توجه مشتقهتجربه ترکیه در تشکیل بازار 
اندازی بازار مشتقه ارز با هدف پوشش گذاران ترکیه قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها راهاقتصادی در دستور کار سیاست

آغاز به کار کرد و در حال حاضر قرارداد  ۲۰۰۵ارزی ترکیه از سال  مشتقهگذاری خارجی بود. عمال بازار ریسک و جذب سرمایه
شود. اندازه استاندارد این ی دالر آمریکا در مقابل لیره ترک یکی از مهمترین ابزارهای مورد معامله در این بازار محسوب میآت

  .۱پذیرددالر بوده و تسویه نیز صرفا به صورت نقدی و از طریق پرداخت لیره صورت می ۱۰۰۰قرارداد 
  ارزی در چهارچوب اسالمی   مشتقهبازار  ۳

بیعی مطرح ارزی، سوالی که به صورت ط مشتقهسایی مختصر ماهیت، کارکرد، ابزارها و تجارب مرتبط با بازار بعد از شنا
شور ایران کآیا این بازار در چهارچوب شریعت اسالمی قابل پذیرش است تا بتوان آن را در نظام مالی «شود آن است که: می
یعت در تمامی و قوانین و مقررات کشور که بر ضرورت وجود انطباق با شردر واقع، آیا ضوابط فقه اسالمی ». اندازی کرد؟راه

  شود؟. ارزی رعایت می مشتقههای مالی تاکید دارد، در رابطه با بازار ابزارها و نوآوری
سپس به  وارزی مورد بحث قرار گرفته  مشتقهشود تا ابتدا ضوابط کلی شریعت در رابطه با بازار در این قسمت تالش می

  راحی ابزارهای جایگزین منطبق با شریعت جهت انجام معامالت مشتقه ارزی پرداخته شود.      ط

  اصول کلی شریعت در قراردادهای مشتقه ارزی  ۳٫۱
ای در رابطه شود که در عصر حاضر به وجود آمده و در تاریخ اسالم سابقهارزی، نهادی اقتصادی محسوب می مشتقهبازار 

مالی جدید تا  شود. با این حال به دلیل پذیرش اصل صحت در شریعت اسالم، کلیه ابزارها و نهادهای پولی وبا آن مشاهده نمی
ابراین، در این توانند مورد پذیرش و استفاده قرار گیرند. بنته باشند، میزمانی که با ضوابط و اصول کلی شریعت تعارض نداش

  شود. ارزی دارای اهمیت است) پرداخته می مشتقهقسمت به تبیین مهمترین اصول کلی شریعت (که در تحلیل بازار 

  پذیرش ماهیت کلی بازار مشتقه در چهارچوب شریعت  ۳٫۱٫۱
رسد نظر می ارزی در چهارچوب اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که به شتقهمای که در تحلیل بازار اولین نکته

ازارهای پول، بارزی نیز همانند  مشتقهتعارضی با اهداف و ضوابط شرعی نداشته باشد. در واقع، بازار  ماهیت کلی این بازار
مند و تحت ساختاری مشخص، قاعدهتی که در دهد و در صورسرمایه و بدهی یکی از اجزای نظام مالی نوین را تشکیل می

نمودن بستر  ارزی با فراهم مشتقهتوانند کارکردهایی مانند پوشش ریسک را انجام دهد. همچنین بازار قرار گیرد، می نظارت
  سازد. های اقتصادی، زمینه حمایت غیرمستقیم از بخش واقعی اقتصاد را فراهم میپوشش ریسک برای فعالیت

ست. این ا اصل صحتتوان در تائید این ادعا مطرح کرد (همان طور که در باال نیز ذکر شد) لیل شرعی که میمهمترین د
های اقتصادی و مالی در شود و زمینه استفاده از نوآوریقاعده در واقع یکی از عناصر ایجاد پویایی در فقه اسالمی محسوب می

  ). ۴۷، ص. ۱۳۹۷سازد (موسویان و میثمی، ای را فراهم میهر دوره
ای از معامالت)، اگر به هر دلیلی جموعهتوان مدعی بود بعد از احراز عرفی صدق یک معامله (یا مبر اساس این اصل می

از نظر شرعی صحیح  قرارداددر صحت شرعی شک وجود داشته باشد، تا زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطالن معامله نباشد، 
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سوی جدید وجود ندارد (مو قراردادهای رایج در صدر اسالم و عقودشود. در این مطلب تفاوتی بین است و آثار معامله ایجاد می
  ).۱۱۳، ص. ۱ق.، ج.  ۱۴۲۱خمینی، 

دارد: این قانون بیان می ۱۰اصل صحت به تبعیت از فقه اسالمی، در قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 
  . ۱»نافذ است ،اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشدقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«

قتصادی اارزی به لحاظ نظری از کارکردهای مهمی چون پوشش ریسک فعاالن  مشتقهین، با توجه به اینکه بازار بنابرا
ورد نیاز) میافته و در حال توسعه (به عنوان یک نهاد اقتصادی برخودار است و از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه

  را در چهارچوب شریعت مورد تائید قرار داد.   توان کلیت این بازاررسد میتشکیل شده، به نظر می

  مندبازانه در چهارچوب ضابطهپذیرش معامالت سفته ۳٫۱٫۲
در این  بازی یکی از مهمترین دالیل ورودهای سفتهارزی مطرح شد، انگیزه مشتقهشناسی بازار همان طور که در موضوع

ه اقدام مدت نسبت به خرید و فروش ابزارهای مشتقسود در کوتاهبازاران با هدف کسب شود. در واقع سفتهبازار محسوب می
  ورزند. می

ار مالی اسالمی دهند و معتقدند در بازبازی را مورد انتقاد قرار میبا این حال برخی از محققین معامالت با انگیزه سفته
تی است که باید با ربا یا بهره از جمله مقوال«چنین معامالتی قابلیت پذیرش ندارد. در این رابطه، این طور مطرح شده است که: 

با پول از بین برود. از جمله  بازیتشکیل بانک اسالمی واقعی و عمل صحیح و دقیق به قانون مربوطه، بازار پولی و هر گونه سفته
ر به منظور ی)، اگمظاهر این سفته بازی معامالت در بورس اوراق بهادار است که سهام بعد از انتشار دست اّول (بازار اول

بازی با کاالها سودجوئی مبادله شود، چیزی جز مبادله پول با پول (ولی با واسطه سهام) نیست. همین عمل در مورد سفته
ه دیگری فروخته شود که با قیمت بیشتر به واسطای خریداری میمصداق دارد؛ یعنی زمانی که کاالئی به منظور سودجوئی از واسطه

  ).۲۵۷، ص. ۱۳۷۹(توتونچیان، » بازی استز مصادیق سفتهشود، این نیز ا
ز نظر اقتصادی رسد این دیدگاه هم از نظر اقتصادی و هم از دیدگاه فقه اسالمی قابلیت پذیرش ندارد. چرا که ابه نظر می

در  ترت صحیحو کشف قیم کارآمدی ،بازان در بازار مشتقه به ایجاد شفافیتوجود سفته )همان طور که قبال ذکر گردید(
  گردد. ها و ایجاد نقدشوندگی میمعامالت کمک نموده و سبب متعادل شدن نرخ

برخوردار است.  شود از مشروعیتهای عقالئی انجام میبه لحاظ فقهی نیز کلیه معامالت کاالها که با انواع گوناگون انگیزه
ن، عالوه بر ای به عنوان یک انگیزه عقالیی مورد تائید است.دهند نیز بازان با هدف کسب سود انجام میلذا معامالتی که سفته

استفاده وءسبازی در چهارچوب احکام معامالت و بدون دهد بورستوان دالیلی از روایات اسالمی استخراج نمود که نشان میمی
  ). ۱۵ص. ، ۱۳۸۲آبادی، ؛ صالح۱۱، ص. ۱۳۸۲از اطالعات نهانی، امری صحیح و مورد تائید است (میرمعزی، 

در این رابطه روایات متعدّدی وجود دارد که بر جواز خرید و فروش به انگیزه سود، بدون آن که در برابر این سود کار مفید 
از امام صادق (ع) پرسیدم: من تعدادی «کند. به عنوان مثال، ابراهیم کرخی می گوید: اقتصادی انجام شده باشد، داللت می

ردی فروختم. فردی که درختان را از من خریده بود، رفت و آنها را به دیگری با سود فروخت؛ درخت خرما را به قیمت معّینی به ف
در حالی که پول درختان خرما را نقد نکرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق (ع) در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد. آیا 

ق.، ۱۴۰۹(عاملی، » بله، فرمود: بنابراین سود از آن او است پرداخت قیمت درختان خرما را برای تو تضمین نکرده بود؟ گفتم:
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، دهد که خریدار درختان خرما در فاصله بین خرید و فروش هیچ کاری انجام نداده). ظاهر روایت نشان می۶۴، ص. ۱۸ج. 
  و هدفش از معامله صرفا کسب سود بوده است. ای را نپذیرفته ریسکی یا مخاطره

ما در چهارچوبی بازی الزم است حتباید مورد تاکید قرار گیرد آن است که معامالت با انگیزه سفته نکته مهمی که در اینجا
اد نگردد؛ همان مند و تحت نظارت انجام شود؛ به نحوی که این معامالت از نگاه کالن سبب ایجاد اخالل در اقتصقانونی، قاعده

ر بازارها) نظارت ارزی (و سای مشتقهبازانه در بازار های سفتهر فعالیتطور که در کشورهای گوناگون مقام ناظر به صورت دقیق ب
  کند. می

  ضرورت وجود امکان تحویل دارایی پایه   ۳٫۱٫۳
امکان  ارزی از منظر اسالمی الزم است مورد توجه قرار گیرد، ضرورت مشتقهدیگری در بررسی کلی بازار  مهم قاعده

ده و قبل از توضیح آنکه در معامالت مشتقه متعارف عمده قراردادها به تحویل منجر نش های پایه است.تحویل فیزیکی دارایی
اتفاق  های مشتقه ارزی در کشورهای مختلفشود. البته این موضوع هر چند در اکثر بورسسررسید به صورت نقدی تسویه می

) در این بورس امکان چرا که (همان طور که قبال ذکر شدافتد، اما موارد استثناء نیز دارد که بورس کره جنوبی یکی از آنهاست؛ می
  های پایه فراهم است.  تحویل فیزیکی دارایی

ه دارایی الزم به ذکر است علت رواج تسویه نقدی در عمده معامالت مشتقه آن است که حتی اگر خریدار ابزار مشتقه ب
های مبادالتی زیادی (مانند هزینه چه در قرارداد آمده، مشمول هزینهپایه قرارداد نیاز داشته باشد، معموال تحویل کاال بر اساس آن

تر قابل توجه ارزی چنین مشکلی کم مشتقهدهد. البته در رابطه با گردد و این انگیزه تسویه نقدی را کاهش میحمل و نقل) می
  ). ۱۷۴، ص. ۱۳۸۹نیا، بوده و امکان تحویل ارز بیشتر از سایر کاالهاست (معصومی

یکی از مبانی بنیادین مالی اسالمی را شکل مالی با بخش واقعی اقتصاد ⁃تباط بخش پولیهر صورت با توجه به اینکه اردر 
کند، الزم است در معامالت ) و از سوی دیگر این مسئله به اجرای واقعی قراردادها کمک می۱۰، ص. ۲۰۰۸، ۱دهد (چپرامی

  ی پایه وجود داشته باشد. هامشتقه اسالمی امکان تحویل فیزیکی دارایی
ا شریعت به متفاوت است. زیرا همین که در معامالت مشتقه منطبق ب» الزام به تحویل«با » امکان تحویل«البته وجود 

د و تسویه درصد موارد این اتفاق نیفت ۹۰لحاظ قراردادها و مقررات امکان تحویل فیزیکی وجود داشته باشد (حتی اگر در 
ا شرط کنند، این اگر طرفین معامله از ابتدا فقط تسویه نقدی رکند. به عبارت دیگر، ه لحاظ شرعی کفایت مینقدی انجام شود) ب

داد مطرح تواند نشانه صوری بودن معامله محسوب شود. اما اگر هر دو روش تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در قرارمسئله می
ن که امکان شود. زیرا همیانتخاب کنند، اشکال صوری بودن وارد نمی شود، اما طرفین مطابق مصالح خود روش تسویه نقدی را

ل اقدام به تحویل تحویل فیزیکی کاال وجود داشته باشد، برای احراز واقعی بودن معامله کافی است. اما اینکه آیا طرفین در عم
گیرد، ها صورت مییشان و توافقی که بین آنهای اکاال خواهند کرد و یا با تسویه نقدی از قرارداد خارج خواهند شد، به انگیزه

  گردد.باز می
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  ها ناصحیح بودن طراحی قراردادهای مشتقه بر روی شاخص ۳٫۱٫۴
شود. ها، یکی دیگر از اصول کلی شریعت در معامالت مشتقه محسوب میعدم پذیرش معامالت مشتقه بر روی شاخص

شته باشد، اما معامله تواند راهکارهایی شرعی داکاالها) به عنوان دارایی پایه میدر واقع، هر چند معامله روی خود ارز (یا سایر 
عیت های بهره، درجه حرارت هوا و غیره) به لحاظ شرعی از مشروبر روی شاخص تغییرات نرخ ارز (یا شاخص سهام، نرخ

نها با شبهه یکی ندارند و لذا معامالت آها مالیت و امکان تحویل فیزباشد. دلیل این مسئله آن است که شاخصبرخوردار نمی
ها قابل های دیگری مانند غرر و صوری بودن نیز در رابطه با معامالت مشتقه بر روی شاخصمواجه است. همچنین چالش

 آبادی و دیگران،(صالح تواند صحیح باشدمی (مانند سهام) هابر روی سبدی معین از دارایی مشتقه . البته معامالتتصور است
  ). ۱۳، ص. ۱۳۹۵

  ضرورت رعایت ضوابط عمومی قراردادها   ۳٫۱٫۵
ای مشتقه تر مورد بحث قرار می گیرد، قراردادههای قبل مطرح شد و در ادامه نیز به صورت کاملهمان طور که در قسمت

تحلیل  سلف و جعاله)های متعارف فقهی (مانند: توان آنها را بر اساس قالبهای حقوقی جدیدی هستند که معموال نمیقالب
  کرد. 

های حقوقی جدید با این حال رعایت ضوابط عمومی قراردادها مانند نبود: ربا، غرر، قمار و ضرر در تمامی این قالب
اد ضروری است. زیرا هر چند رعایت ضوابط اختصاصی عقود اسالمی (مانند ضرورت پرداخت نقدی کل ثمن در زمان انعق

چرا  ؛اهمیت دارد ابزارهای مشتقه نیاز به رعایت ندارد، اما تامین ضوابط عمومی قراردادها همچنان قرارداد سلف) در رابطه با
رد که ضوابط عمومی اصول عام شریعت در حوزه معامالت محسوب شده و الزم است در تمامی روابط و مناسبات مالی مو

  ). ۴۴، ص. ۱۳۹۱توجه قرار گیرند (موسویان، 

  تقه ارزی منطبق با شریعت طراحی ابزارهای مش ۳٫۲
رسد. در واقع، سوال پس از تبیین اصول کلی شریعت در معامالت مشتقه، نوبت به بررسی در سطح ابزارهای عملیاتی می

ضوابط شریعت  ارزی شامل آتی ارزی، اختیار معامله ارزی و تهاتر ارزی، به مشتقهآیا ابزارهای متعارف بازار «آن است که: 
  ».  سازگاری دارند؟

ا که قراردادهای توان معامالت مشتقه متعارف را به صورت کلی تائید یا رد کرد. چررسد نمیدر پاسخ به این سوال به نظر می
گذار است های حقوقی متفاوتی تصویر شوند و یا جزئیاتی داشته باشند که در حکم فقهی آنها اثرتوانند در قالبمشتقه می

  ). ۳۰۲، ص. ۱۳۹۶(موسویان و میثمی، 
رید و فروش خبه عنوان مثال، اگر متن قرارداد حقوقی یک آتی ارزی این طور تنظیم شود که طرفین در زمان حال اقدام به 

الی به کالی بوده و محل ارز (بیع) اقدام نموده و تحویل ارز و ثمن را به آینده موکول کنند، این معامله از منظر فقهی مصداق بیع ک
بلغ مشخص، م). البته اگر این معامله به معنای تعهد به خرید مقدار معینی ارز به ۲۵۸، ص. ۱۳۸۹نیا، اشکال است (معصومی

  در مقابل تعهد به فروش (با همان مقدار و مبلغ) باشد، از مصداق بیع کالی به کالی خارج خواهد شد. 
مشتقه منطبق با شریعت پرداخته شود.  شود تا به طراحی ابزارهایبا توجه به نکات مطرح شده، در این قسمت تالش می

اند، کمیته الزم به ذکر است قراردادهای آتی و اختیار معامله منطبق با شریعت در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار گرفته
از تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار چهارچوبی برای این دسته از معامالت ارائه کرده و در عمل نیز این قراردادها 
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با این حال در رابطه با تهاتر ارزی منطبق  ).۲۳۲، ص. ۱۳۹۵نژاد و دیگران، (سلطانی سابقه انتشار در بورس کاال برخوردارند
های کمتری انجام شده و هم اینکه این ابزار در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی واقع نگردیده و با شریعت هم پژوهش

  شود.  تر ارائه میاین، در رابطه با سوآپ ارزی منطبق با شریعت مباحث قدری تفصیلیعملیاتی نیز نشده است. بنابر

  آتی ارزی ۳٫۲٫۱
ا قرارداد سلف پیش از بحث در رابطه الگوی منطبق با شریعت آتی ارزی الزم است به این نکته توجه شود معامالت آتی ارز ب

صیف آتی ارز برای تو» بازار سلف ارز«که برخی از محققین از عبارت در فقه اسالمی شباهت دارند و شاید به همین دلیل است 
  ). ۲۱، ص. ۱۳۷۷؛ عزیزی، ۴۰، ص. ۱۳۸۷؛ برهان آزاد، ۳۳، ص. ۱۳۸۳اند (جاللی نائینی، استفاده کرده

نشان  سالمیبا این حال دقت بیشتر در ماهیت قرارداد آتی و مقایسه آن با قالب حقوقی سلف (بیع سلف) در فقه و حقوق ا
ت معامله . چرا که بر اساس ضوابط شرعی عقد سلف، الزم است کل قیمتوان قرارداد آتی را سلف در نظر گرفتنمیدهد که می

پایه  وقوع معامله (اصطالحا مجلس معامله) به فروشنده دارایی و زمان (اصطالحا ثمن) به صورت نقدی و کامل در محل
» بیع کالی به کالی« تحویل دارایی پایه هر دو در زمان آینده انجام شود، معامله از مصادیقپرداخت شود. لذا اگر قیمت معامله و 

  ). ۶۵، ص. ۱۳۸۷شود و بنا بر نظر مشهور فقها باطل است (مکارم شیرازی، نامیده می
و تحویل کاال این در حالی است که در معامالت آتی معموال در زمان حال صرفا وعده معامله ارائه شده و پرداخت قیمت 

  . ۱شودشود. لذا سلف دانستن معامالت آتی سبب ایجاد شبهه کالی به کالی در رابطه با آنها میدر آینده انجام می
رد. در قالب طراحی ک» عقد صلح«و یا » تعهد بیع در آینده«توان قرارداد آتی ارز را در قالب حقوقی به لحاظ حقوقی می

ی که در زمان را به قیمت ارزشود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک قرارداد متعهد میاول، فروشنده آتی ارز بر اساس 
  داری کند. شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریشود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد میحال تعیین می

شوند مبلغی طرفین به صورت شرط ضمن عقد، متعهد میهمچنین، به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، 
تی، وجه تضمین آگردند تا متناسب با تغییرات قیمت نزد اتاق پایاپای بورس کاال بگذارند و متعهد می وجه تضمینرا به عنوان 

رفین را در طیک از را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر 
ر این روش، هر داختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. 

واگذار کنند.  توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالثیک از متعهد فروش یا متعهد خرید می
  ).۲۴، ص. ۱۳۹۵ت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد (سازمان بورس و اوراق بهادار، در این صور

لح، مقدار قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد ص
ا با مشخصات شود ارز مذکور رکند. همچنین، متعهد میصلح می را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز ارزمعینی از یک 

ه خریداری شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شدذکر شده، در سررسید تحویل دهد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می
  شود.  الضمان نیز به صورت شرط ضمن عقد الزم صلح در نظر گرفته میکند. وجه

طبق با شریعت معامالت آتی، الزم است عالوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معامالت البته در الگوی من
های اجرایی مواردی ذکر گردد؛ از جمله: تاکید صریح ها و دستورالعملنامهدر عمل صوری انجام نشود. لذا الزم است در آئین

                                                                                                                                                                                                                
سایر ۱ صرف«توان مشمول عقد ابزارهای مشتقه) را نمی الزم به ذکر است که قرارداد آتی (و   صرف عیب یبرا یخاص احکامدر نظر گرفت. چرا که در منابع فقهی » بیع 
 مثمن و ثمن معامله نیطرف یعنی ؛ردیگ صورتقبض  عقد، مجلس در دیبا صرف عیب در مثال عنوان به. است شده انیب) نقره با طال ای نقره با نقره طال، با طال عیب یعنی(
ــا معامالت نقدی یا مشــتقه ارزی،  که اســت آن مهم نکته اما. دهند لیتحو گریکدی به را ــاس  نیا رابطه در آن با مرتبط احکام و امدهین حســاب به صــرف عیب مصــداقاس

  ).۳۲۹. ص ،۳. ج ،.ق۱۴۱۶ ،ینیخم یموسو( کندینم دایپ انیجر معامالت
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است و نه تغییرات نرخ ارز؛ در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود  بر این موضوع که دارایی پایه قرارداد ارز فیزیکی
داشته باشد؛ سقفی برای حجم معامالت کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه 

ارهایی برای شناسایی فروشنده آتی های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکگیری بحرانشرعی قدرت بر تسلیم، از شکل
  و میزان اعتبارش تعریف شود.

  اختیار معامله ارزی ۳٫۲٫۲
شود ار متعهد میفروشنده اختیتوان قرارداد اختیار معامله را در قالب تعهد طراحی کرد. به این معنی که به لحاظ حقوقی می

کند فت میوشد و درمقابل این تعهد از مشتری وجهی دریادر صورت درخواست مشتری، مقدار معینی ارز را به قیمت معین بفر
بر انجام عمل  یعبارت دیگر، خریدار اختیار با پرداخت مبلغی تعهد فرد دیگری مبنگویند. بهکه به آن قیمت اختیار معامله می
  ).۲۶، ص. ۱۳۹۵کند (سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوقی فروش را خریداری می

الزم است عالوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معامالت در عمل صوری انجام نشود. در اینجا نیز 
بنابراین، الزم است در متن قرارداد صراحتا تصریح گردد که دارایی پایه ارز فیزیکی است و نه تغییرات نرخ ارز. همچنین باید 

نه اعمال حق خرید یا فروش، فروشنده اختیار ارزی ملزم به تحویل ارز تدابیری در نظر گرفته شود تا در صورت انتخاب گزی
باشد و در صورت امتناع، مشمول جریمه شود. عالوه بر این، باید به لحاظ فنی قابلیت خرید و فروش در عمل فراهم باشد. 

گزار و میزان معامالت کل بنابراین، الزم است حجم مشخصی برای معامالت هر فروشنده و خریدار، میزان معامالت هر کار
زا از فراتر رفتن معامالت مشتقه ارزی از کل ارز موجود در کشور (که بازار در نظر گرفته شود. این موضوع به صورت درون
  . ۱کندخود عالمتی بر عدم امکان تحویل است) جلوگیری می

  تهاتر ارزی  ۳٫۲٫۳
ین اصل و های قبل مطرح شد، منظور از تهاتر یا سوآپ ارزی، یک قرارداد مالی است که در آن طرفهمان طور که در قسمت

شده به طرفین مسترد  کنند و در زمانی دیگر (سررسید)، وجوه مبادلهفرع یک نوع ارز را با اصل و فرع ارزی دیگر معاوضه می
  گردد. می

تر است. چرا که در برخی از منابع علمی تاکید شده است که هر این تعریف نیازمند بررسی دقیقرسد با این حال به نظر می
توان سوآپ ارزی افتد، اما الزامی در این رابطه وجود ندارد. یعنی میمبادله اصل ارزها اتفاق می معموالهای ارزی چند در سوآپ

داشته باشد. جهت درک بهتر این موضوع در این قسمت به صورت را به نحوی طراحی کرد که در آن صرفا مبادله فرع وجود 
  . ۲شودمختصر به تعریف ارائه شده از این ابزار در برخی منابع معتبر علمی اشاره می

                                                                                                                                                                                                                
یزان کمی ) به میوروو  دالر یرجهان روا (نظ یاز ارزها یاریبا چند کشور خاص، بس یرانها و محدود شدن تجارت ایمتحر یلبه دلالزم به ذکر است که در حال حاضر  ۱

شکیل میلذا ارزهای غیرجهان شود ویوارد کشور م شتقه ارزی متناسب با روا بخش مهمی از ذخایر ارزش کشور را ت شار م ضرورت دارد تا انت ساس،  نوع دهد. بر این ا
آن منتشر  یبر مبنا یددرصد مشتقه با ۲۰است، فقط  یوروارز به کشور از نوع  یورود یانکشور و جر یارز یردرصد ذخا ۲۰کشور باشد. مثال اگر فقط  یاردر اخت یارزها

  .یابد یفتخف یاندک یددر سررس یلشود تا مشکل عدم تحو
  .است شده ارائه یارز تهاتر ابزار با رابطه در یمشابه نسبتا فیتعار زین مشتقه حوزه در مطرح یعلم منابع ریسا درالزم به ذکر است  ۲
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سوآپ ارزی در واقع شامل معامله اصل دو ارز در ابتدای قرارداد بر اساس نرخ نقدی، معاوضه «معتقدند:  ۱چان و دیگران
، ص. ۲۰۱۹(چان و دیگران، » ۲باشدز در طول دوره و در نهایت معاوضه مجدد اصل دو ارز در سررسید میهای دو اربهره
۴۶    .(  

تهاتر ارزی شامل معاوضه جریان پرداختی در یک «کنند: معامالت تهاتر ارزی را بدین صورت تعریف می ۳میشکین و ایکنز
  ). ۶۱۲، ص. ۲۰۱۵میشکین و ایکنز، (» ٤گرددارز خاص با جریان پرداختی در ارز دیگر می

های ارزی معموال گرچه در سوآپ«کند: های ارزی ضروری ندانسته و تاکید میمعاوضه اصل دو ارز را در سوآپ ٥پیریه
افتد، اما ممکن است طرفین توافق کنند که چنین کاری انجام نشود. در واقع، معاوضه اصل ارزها در ابتدا و سررسید اتفاق می

اند و نه پوشش اصل. بنابراین، معاوضه طراحی شده ارزهای درآمدی معامالت پوششی صرفا با هدف پوشش ریسک جریانبرخی 
  ). ۲۴۳، ص. ۲۰۱۷(پیریه، » ٦های ارزی الزامی نیست و ممکن است انجام نشوداصل ارزها در سوآپ

المللی، سوآپ ارزی را بدین در سطح بین طبرخبه عنوان یکی از معتبرترین مراجع مالی » ۷اینوستوپدیا«فرهنگ لغات 
شود، شامل معاوضه بهره (و در سوآپ ارزی که بعضا از آن تحت عنوان سوآپ ارزی متقاطع یاد می«کند: صورت تعریف می

ره های مشخصی (مثال ماهیانه) در طول دوهای بهره نیز در تاریخگردد. نرخبرخی موارد اصل) یک ارز در مقابل ارزی دیگر می
های مختلفی اجرا شود. در بسیاری موارد در تواند به شیوهگردد ... تهاتر ارزی در عمل میقرارداد بین طرفین معاوضه می

شود. بدان معنی که از مقادیر اصل صرفا برای انجام محاسبات استفاده می مقادیر اصل فرضی یا نظریقراردادهای سوآپ از 
شود و لذا اصل ارزها (نه در ابتدا و نه در انتهای قرارداد) بین طرفین جابجا استفاده می نرخ بهره قابل پرداخت در هر دوره

  .   ۹»۸گرددنمی
افتد، وال اتفاق میرسد در قرارداد تهاتر ارزی هر چند معاوضه اصل ارزها در ابتدا و انتهای قرارداد معمبنابراین به نظر می

  های بهره اتفاق بیافتد. معاوضه صرفا بر روی نرخ اما این مسئله عمومیت نداشته و ممکن است
توان فرض نمود که در زمان صفر توان آن را در قالب یک مثال تصویر کرد. میجهت درک بهتر ماهیت ابزار تهاتر ارزی، می

به دالیلی شرکت باشد. با این حال میلیون یورو می ۱۰میلیون دالر و شرکت اروپایی ب دارای  ۹٫۸ شرکت آمریکایی الف دارای
باشد و به همین دلیل این دو شرکت تصمیم به ورود در الف به مدت یک سال به یورو نیاز دارد و شرکت ب نیز نیازمند دالر می

شود و ارزها بین طرفین مبادله می ۱٫۰۱گیرند. در زمان صفر نرخ برابری هر یورو به دالر برابر است با یک قرارداد تهاتر ارزی می
                                                                                                                                                                                                                
۱ Chan et al. 
۲ “The Cross Currency Swap consists of exchanging the principals at the beginning with the spot rate, exchanging the interests during 
the tenor and exchanging the principals back at maturity”. 
۳ “A currency swap, sometimes referred to as a cross-currency swap, involves the exchange of interest (and sometimes of principal) 
in one currency for the same in another currency. Interest payments are exchanged at fixed dates through the life of the contract”. 
٤ Mishkin and Eakins 
٥ Pirie 
٦ “although an exchange of notional is often the case, the parties may agree not to do this. some types of hedge transactions are 
designed to hedge only foreign cash flows and not principal payments, so a principal exchange on a currency swap would not be 
necessary”.  
۷ Investopedia 
۸ “A currency swap, sometimes referred to as a cross-currency swap, involves the exchange of interest - and sometimes of principal 
- in one currency for the same in another currency. Interest payments are exchanged at fixed dates through the life of the contract 
… A currency swap can be done in several ways. Many swaps use simply notional principal amounts, which means that the principal 
amounts are used to calculate the interest due and payable each period but is not exchanged”. 
۹ https://www.investopedia.com/terms/c/currencyswap.asp. 



 بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور

۱۸ 

پردازد ای که شرکت الف بر روی یوروی دریافتی میگردد. همچنین، نرخ بهرهررسید مجددا با همین نرخ به آنها بازمیو در س
باشد. سررسید قرارداد نیز درصد می ۶٫۱پردازد ساالنه درصد بوده و نرخی که شرکت ب بر روی دالر دریافتی می ۴٫۳۵ساالنه 

  نشان داده شده است.  ۱شود. سازوکار این قرارداد در نمودار یک بار پرداخت می یک ساله فرض شده و بهره نیز هر شش ماه
  
  

  : مبادالت مرتبط با سوآپ ارزی بین دالر و یورو۱نمودار 

زمان 
انعقاد 
  قرارداد

شرکت 
  الف

  

در طول  شرکت ب
  سال

  

  سررسید

  

  
معامله  سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود آن است که اساسا هدف دو شرکت آمریکایی و اروپایی از ورود در این

ر دسترس ، شرکت آمریکایی الف به مدت یک سال ارز داوالتوان به چند نکته اشاره کرد. چیست؟ در پاسخ به این سوال می
تواند دالر خود را با نرخ ، شرکت الف مطمئن است که در سررسید میثانیاکند. خود یعنی دالر را به ارز مورد نیاز تبدیل می

ز سوآپ ارزی ، استفاده اثالثاتبدیل توافق شده بدست آورد و لذا خود را در مقابل ریسک تغییرات نرخ ارز پوشش داده است. 
باشد که ممکن است نرخ آن یورویی در اروپا می برای الف به معنای دریافت وام یورویی از یک بانک اروپایی و یا انتشار اوراق

شرکت آمریکایی  باالتر از نرخ بهره سوآپ باشد. چرا که معموال تامین مالی در یک کشور دیگر و به یک ارز دیگر (یورو) برای
ی استفاده آپ ارزرود که اگر شرکت الف از سوباشد. لذا انتظار میتر از تامین مالی در ارز محلی (دالر) میتر و گرانسخت
   ی باشد. های بهره باالترهای تامین مالی استفاده کند، مجبور به پرداخت نرخو به جای آن از سایر روش نکرده

همچنین الزم به ذکر است که هر چند در مثال ارائه شده بر مبادله اصل ارزها در زمان صفر و بازگرداندن آنها در سررسید 
تواند صرفا بر روی فرع ارزها ر که در تعاریف مشاهده شد این مسئله الزامی نبوده و مبادله میتاکید شده است، اما همان طو

 ۴٫۳۵میلیون یورو با نرخ بهره  ۱۰

  ۶٫۱میلیون دالر با نرخ بهره  ۹٫۸

 یورو۲۱۷۵۰۰شش ماه اول:

 یورو۲۱۷۵۰۰شش ماه دوم:

 دالر: شش ماه اول  ۲۹۸۹۰۰

 دالر: شش ماه دوم  ۲۹۸۹۰۰

 میلیون دالر ۹٫۸

 میلیون یورو ۱۰
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ها با یکدیگر ها استفاده کرده و در عمل صرفا بهرهانجام شود. یعنی طرفین از اعداد مرتبط با اصل صرفا جهت محاسبه بهره
  معاوضه شوند. 

  
رسد. ار میپس از شناخت ماهیت و شیوه کارکرد سوآپ ارزی نوبت به بررسی مسئله انطباق با شریعت در رابطه با این ابز

ادهای مشتقه توان با در نظر گرفتن اصول کلی شریعت در قرارددر واقع سوال آن است که آیا در رابطه با سوآپ ارزی نیز می
ریعت شسازی قالب حقوقی، از این ابزار در چهارچوب ارز در سررسید) و شفاف (مثال فراهم نمودن امکان تحویل فیزیکی

  استفاده کرد؟ 
های اقتصاد همان طور که مالحظه شد در سوآپ ارزی عنصر بهره به صورت جدی حضور دارد و این بهره ناشی از فعالیت

  کند. ریافت میام بر روی این قرض از دیگری بهره ددهند و هر کدباشد. گویا طرفین به یکدیگر دالر و یورو قرض میحقیقی نمی
رفته نشده با این حال به دلیل آنکه در چهارچوب شریعت اسالم هزینه فرصت پول بدون ارتباط با بخش واقعی اقتصاد پذی

با چالش ربای  هااست و به عبارت دیگر، سود حاصل از دو ارز باید ناشی از یک فعالیت واقعی اقتصادی باشد، لذا مبادله بهره
  توان آن را در چهارچوب شریعت توجیه کرد. قرضی مواجه بوده و نمی

ها با رفا بهرهشود و چه در حالتی که صها بین طرفین مبادله میاین استدالل چه در حالتی که اصل ارزها هم عالوه بر بهره
ست ود و قراردادهای مورد تائید شریعت بدها از عق، صحیح است. یعنی در هر دو حالت بهرهشودتاخت زده می یکدیگر
  اند و لذا مبادله آنها با اشکال شرعی مواجه است. نیامده

توان نی میتوان پیشنهاد نمود، حذف مبادله بهره ارزها در طول دوره قرارداد است. یعراهکاری که جهت حل این مشکل می
نقد در زمان  قانون مدنی در نظر گرفت که شامل بیع ۱۰یل ماده قرارداد حقوقی جدید در ذسوآپ ارزی منطبق با شریعت را یک 

میلیون  ۹٫۸فروشند (مثال . در واقع در زمان صفر طرفین ارز خود را به یکدیگر میباشدحال و تعهد بیع نقد معکوس در آینده می
  شوند در سررسید معامله معکوس انجام دهند. میلیون یورو) و متعهد می ۱۰دالر در مقابل 

مله ارزی هر چند قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت بر اساس قالب حقوقی پیشنهادی (برخالف آتی ارزی و اختیار معا
نیازهای  تواند تمامی کارکردهای اقتصادی سوآپ ارزی متعارف را پاسخ دهد، اما حداقل به برخی ازمنطبق با شریعت) نمی

  دهد. اسالمی پاسخ می مشتقهذینفعان بازار 
را که چمطرح شود.  العینهبیعدر رابطه با الگوی حقوقی پیشنهادی برای سوآپ ارزی منطبق با شریعت ممکن است شبهه 

شوند در سررسید ارزها فروشند و متعهد میدر این قرارداد طرفین در زمان صفر بر اساس بیع نقد ارزهای خود را به یکدیگر می
فروشد رکت ب میشمیلیون یورو به  ۱۰میلیون دالر خود را در مقابل دریافت  ۹٫۸کت الف را به نرخ اولیه بازگردانند. مثال شر

دی بفروشد. میلیون دالر بر اساس بیع نق ۹٫۸میلیون یوروی خریداری شده را به قیمت  ۱۰شود در سررسید مجددا و متعهد می
العینه قابل شود، شبهه بیعبه صورت شرط ضمن عقد مطرح میبا توجه به اینکه در اینجا در بیع اول تعهد انجام بیع دوم در آینده 

  تصور است. 
دهد که یمالعینه در روایات و فقه اسالمی و قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت نشان با این حال دقت در مفهوم بیع

توان د این موضوع میوارد نیست. جهت تائیالعینه در اینجا رسد شبهه بیعهایی بنیادین بین آنها وجود دارد و لذا به نظر میتفاوت
  به چند نکته اشاره کرد:

ای از شود که در همان مجلس عقد، قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز برای لحظهالعینه در بیع اول شرط میدر بیع ⁃الف
کند (معامله اول ول را فسخ میشود. از طرفی چنانچه فروشنده به شرط عمل نکند، خریدار معامله امالکیت فروشنده خارج نمی
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شود). در حالی که در قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت، قرارداد دوم با فاصله زمانی قابل مالحظه با قصد جدی انجام نمی
ه گیرد و اگر هر یک از طرفین به شرط انجام بیع معکوس در آینده عمل نکند، بیع نقد اولیسال) انجام می ۵تا  ۳(معموال بین 

  . ۱کندشود (نه ابطال) و ادامه پیدا میتثبیت می
زی منطبق با شود که حتما همان کاال به فروشنده فروخته شود. در حالی که در قرارداد سوآپ اردر بیع العینه شرط می ⁃ب

عامله معکوس را و م دهند و در سررسید مجددا از بازار ارز تهیه کردهشریعت طرفین ارز دریافتی خود را مورد استفاده قرار می
  دهند. انجام می
ر ) و در اکث۱۳۳، ص. ۱ق.، ج. ۱۴۲۱العینه در منابع فقهی آمده (موسوی خمینی، همان طور که در تعریف بیع ⁃پ

. مثال فرد کاالیی العینه الزم است حتما یک قرارداد نسیه وجود داشته باشدروایات مرتبط با این موضوع نیز تاکید شده، در بیع
ارزی منطبق  نقدی بفروشد و سپس به صورت نسیه بخرد یا اینکه نسیه بخرد و نقدی بفروشد. با این حال در قرارداد سوآپرا 

  با شریعت اساسا بیع نسیه وجود ندارد و هر دوی قراردادهای بیع به صورت نقدی هستند. 
ند). اما به دلیل ای کنند (چون دو معامله همزمان هستتوانند از ثمن و مثمن معامله اول استفادهالعینه طرفین نمیدر بیع ⁃ت

وره قرارداد از توانند در طول دوجود فاصله طوالنی بین بیع اولی و دومی در قرارداد تهاتر ارزی منطبق با شریعت، طرفین می
  دهد. یماده عقالئی کنند و اساسا همین موضوع یکی از دالیل انجام چنین معامالتی را شکل ثمن و مثمن بیع اولی استف

ع ارزها به توان با تبدیل تعهد بیهای ذکر شده پذیرفته نشود، باز هم میبا این حال حتی اگر فرضا هیچ یک از استدالل
، ص. ۱۳۹۵بهادار،  سازمان بورس و اوراق( یعت را برطرف نمودالعینه در ابزار تهاتر ارزی منطبق با شراختیار معامله، شبهه بیع

، »ر سررسیددبیع نقد به شرط بیع نقد معکوس «به جای قالب حقوقی: توان بدین صورت که قرارداد تهاتر ارزی اسالمی را می ).۳۴
  طراحی کرد. » بیع نقد همراه با اختیار خرید دو طرفه در آینده«در قالب حقوقی 

فروشد و همزمان اختیار خرید دالر به قیمت توافق شده معنی که مثال شرکت الف در زمان صفر دالر خود را به شرکت ب میبه این 
فروشد و همزمان اختیار خرید یورو به قیمت کند. شرکت ب نیز یوروی خود را در زمان صفر به شرکت الف میدر سررسید را دریافت می

تواند با اعمال اختیار خود به ارز اولیه (با قیمت توافق شده) کند. در سررسید هر یک از طرفین میت میتوافق شده در سررسید را دریاف
  . ۲های خود را پوشش دهنددست پیدا کنند و از این مسیر ریسک

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                
ست  ۱ سا یبرا یاریمع ات،یروا از یبرخ درالزم به ذکر ا ست شده مطرح نیمعصوم توسط نهیع معامالت ییشنا  وقوع عدم صورت در اول معامله رفتن نیب از آن، و ا

 یامســئله نیچنســوآپ ارزی منطبق با شــریعت  قرارداد در و بود نخواهد نهیع نرود، نیب از دوم معامله وقوع عدم صــورت در اول معامله اگر ن،یبنابرا. اســت دوم معامله
 و فروشنده و دهدمى انجام اىمعامله شخصى: کردم عرض) ع( صادق امام به«: کندمى نقل نیچن بانىیش ونسی از عقبه بن صالح یثیحد در مثال، عنوان به. دارد وجود
 به) ص( خدا رسول ونسی اى: فرمود) ع( صادق امام. خردمى را آن دوباره فروشنده که دانندمى ولى ست؛ین مقدار نیا شده فروخته که ىیکاال متیق که دانندمى داریخر
 آن تا مرا خدا: کرد عرض جابر شود؟ نیمسلم ذلّت باعث ظلم نیا و کند دایپ رواج ظلم مسلمانان نیب در که زمانى تو، حال است چگونه: فرمود انصارى عبداللّه بن جابر
ــلمانان نیب در رباخوارى که اســت زمانى: فرمود) ص( امبریپ اســت؟ چگونه زمان آن ت،یفدا به مادرم و پدر! نگذارد زنده زمان  که اىمعامله ونسی یا. کند دایپ رواج مس
 طور نیهم بله: کرد عرض ونسی ســت؟ین طور نیا ایآ زند؛مى برهم را اوّل معامله داریخر نشــود، انجام دوم معامله اگر) که اســت نیا اشنشــانه و( اســت رباخوارى گفتى
  ).۲۲. ص ،۱۸. ج ،.ق۱۴۰۹ ،یعامل(» !نشو اىمعامله نیچن کینزد اصال: فرمودند دوبار حضرت. است

سویان و میثمی، ایده تبدیل تعهد بیع به اختیار جهت حل چالش بیع ۲ ست (مو ستفاده قرار گرفته ا سالمی مورد ا ، ۱۳۹۶العینه، قبال در بحث طراحی قراردادهای رپوی ا
  ). ۱۷۵ص. 
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  ارزی در نظام مالی کشور     مشتقهای تشکیل بازار الگوی مرحله ۴
رفت و گارزی در نظام مالی متعارف مورد بحث قرار  مشتقهو تجربه تشکیل بازار شناسی نظریه های قبل موضوعدر قسمت

شود تا الگویی عملیاتی در ادامه ابعاد اسالمی دارای اهمیت در این بازار نیز مطرح شد. بر این اساس در این قسمت تالش می
حث قرار گرفته وب کلی تشکیل این بازار مورد بارزی در نظام مالی کشور ارائه شود. در ابتدا چهارچ مشتقهجهت تشکیل بازار 

  شود. گردد. در نهایت به برخی مالحظات تکمیلی اشاره میو در ادامه مراحل اجرایی تبیین می

  مالحظات کلی   ۴٫۱
رفتن گارزی در هر کشوری نیازمند در نظر  مشتقهاند، تشکیل بازار همان طور که برخی تحقیقات به خوبی نشان داده

ره) بوده ات و شرایط خاص آن کشور (مواردی مانند: وضعیت بازار نقدی ارز، نقش بانک مرکزی، بازیگران اصلی و غیمالحظ
  ). ۶۷، ص. ۲۰۱۴و الگوی واحدی برای تمامی کشورها وجود ندارد (سیمپسون، 

هارچوب که در واقع چارزی در نظام مالی ایران الزم است به برخی نکات کلی  مشتقهبر این اساس، جهت تشکیل بازار 
  شود.  دهند توجه شود. در ادامه به برخی از این نکات اشاره میفعالیت این بازار را تشکیل می

 های پایه  اثرگذاری گسترده نرخ ارز در اقتصاد کشور و تفاوت آن با سایر دارایی ۴٫۱٫۱
تاثیرگذاری  ود، نقش اساسی ارز در اقتصاد کشور ارزی باید مورد توجه قرار گیر مشتقهای که در تشکیل بازار اولین نکته

  گسترده این متغیر بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند: تورم (و انتظارات تورمی)، رشد اقتصادی و غیره است. 
ال، اند. به عنوان مثدر این رابطه تحقیقات متعددی تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد را مورد بحث قرار داده

منفی از  مدت و تورم به صورتمدت، تراز تجاری در کوتاهدهد که رشد اقتصادی در میانها نشان میهای یکی از پژوهشیافته
  ). ۱۱، ص. ۱۳۹۶نژاد و کمیجانی، پذیرد (عزیزتغییرات نرخ ارز اثر می

ا سکه طال که در بورس های پایه (مانند آتی زعفران یارزی را با بازار سایر دارایی مشتقهتوان مسئله تشکیل بازار بنابراین نمی
قتصاد کالن است کاالی کشور عملیاتی شده) مقایسه کرد. زیرا ارز به عنوان یک دارایی پایه، دارای اثرگذاری خاصی از منظر ا

  تفاوت بود. توان نسبت به آن بیکه نمی

 ن (ثبات ارزی) نسبت به سطح خرد (پوشش ریسک)  اولویت اهداف سطح کال ۴٫۱٫۲
ارزی  مشتقهه بازار در مقول» مقام بازار سرمایه«با نگاه » مقام پولی«نکته دیگری که الزم است به آن توجه شود، تفاوت نگاه 

بازانه ت سفتهمند نمودن معامالدهی و قاعدهاست. در واقع بر خالف نگاه مقام بازار سرمایه که از منظر پوشش ریسک و سامان
  دهد.  این بازار را مورد ارزیابی قرار می» ثبات ارزی«ارزی توجه دارد، مقام پولی با دغدغه  مشتقهبه بازار 

ارزی، استفاده حداکثری از این ابزار جهت ایجاد ثبات در بازار ارز  مشتقهلی در زمینه به عبارت دیگر اولویت اول مقام پو
گیرد. چرا های بعد قرار میبازانه و غیره در اولویتهای سفتهدهی انگیزهباشد و سایر مسائل از جمله پوشش ریسک، سامانمی

  .        ۱وده و بر بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر منفی داردکه همان طور که قبال ذکر گردید نوسانات نرخ ارز پیشران تورم ب

                                                                                                                                                                                                                
شد، به نظر می ۱ شکاالت مهم تحقیقات گذشته در زمینه بازار مشتقه ارزهمان طور که قبال ذکر  ) و موانع مهم ۳۳ .ص ،۱۳۹۵ گران،ید و نژادیسلطانی (رسد یکی از ا

    ای به این موضوع و غفلت از ابعاد کالن و نقش این بازار در مسئله ثبات ارزی باشد. تشکیل این بازار، غلبه نگاه خرد و بازار سرمایه
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 گذار  کننده ارز و سیاستبه عنوان عرضه بانک مرکزی ۴٫۱٫۳
اقع هر چند ، به نقش بانک مرکزی در عرضه ارز مرتبط است. در وارزی مشتقهیکی از مسائل مهم دیگر که در طراحی بازار 

بانک  شود، اما همچنانشور به صورت عمده از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تغذیه میدر حال حاضر جریان تجارت ک
گذاری و نظارت، بانک مرکزی عالوه بر نقش سیاست ،در واقعکننده عمده ارز در بازار حضور دارد. مرکزی به عنوان یک عرضه

  در عرضه ارز نیز نقش دارد. 
رخوردار بزار ارز ایران را با کشورهای دیگری که بانک مرکزی از چنین قدرتی توان وضعیت مدیریت بابر این اساس نمی

 مشتقه طلبد که در طراحی بازارمالحظات خاص خود را میتوسط بانک مرکزی  نیست، مقایسه کرد. چرا که امکان عرضه ارز
 ارزی الزم است مورد توجه قرار گیرد. 

  وجود نظام چند نرخی ارز در کشور   ۴٫۱٫۴
ارزی را  مشتقههای بازار ارز در اقتصاد کشور است که مقوله تشکیل بازار نرخی بودن نرخ ارز، یکی دیگر از ویژگیچند

بندی کاالها، برای کنند تا با گروهدهد. در واقع بر خالف بسیاری از کشورها، دولت و بانک مرکزی تالش میتحت تاثیر قرار می
  ها جلوگیری کنند. زار آزاد در نظر بگیرند تا از این مسیر از افزایش قیمت برخی از کاالبرخی از آنها نرخی متفاوت از نرخ با

برای کاالهای  ۴۲۰۰) به صورت رسمی چندین نرخ ارز در کشور وجود دارد که نرخ ارز ۱۳۹۸در حال حاضر (تیر ماه 
نرخ سنا (سامانه نظارت ارز) برای معامالت اساسی، نرخ نیما (نظام یکپارچه معامالت ارزی) برای حواله ارز جهت واردات و 

  . ۱دهندها برخی از آنها را تشکیل میفروشی صرافیخرده

  ارزی (معامالت فردایی)  مشتقهوجود بازار غیررسمی  ۴٫۱٫۵
ارزی در نظام مالی  مشتقهارزی به آن توجه شود، وجود معامالت غیررسمی  مشتقهای که الزم است در بحث آخرین مسئله

، اما با توجه به اینکه نیاز ۲کشور است. در واقع هر چند به لحاظ قانونی هر نوع معامله فردایی به صورت کلی غیرمجاز است
ارزی ساختارهای جایگزین  مشتقهباشد، در خال بازار رسمی عموم ذینفعان به معامالت مشتقه ارزی نیازی کامال واقعی می

شود. در این بازار یکی از مهمترین آنها محسوب می» بازار معامالت فردایی«اد کشور شکل گرفته است که غیررسمی در اقتص
  باشند.  ها مشغول میبینیبینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیشغیررسمی و غیرقانونی، ذینفعان به پیش

عاالن بازار فهای زمانی (به ویژه در شرایط جهش نرخ ارز) ت در برخی دورهنکته جالب توجه در رابطه با این بازار آن اس
کنند های اجتماعی، تالش میشوند و با استفاده حداکثری از ظرفیت شبکهگران بازار آزاد ارز تبدیل میمعامالت فردایی به هدایت

ن مسیر آتی نرخ ارز آتقه ارزی رسمی که با استفاده از نرخ مورد نظر خود را به عنوان نرخ کلی بازار ارائه کنند. نبود بازار مش
ها) محسوب گران فردایی در کل بازار ارز (در برخی دورهمدت) مشخص گردد، یکی از دالیل راهبری معامله(حداقل در کوتاه

  شود. می
  

                                                                                                                                                                                                                
 . https://www.cbi.irد: توان به تارنمای بانک مرکزی به این آدرس مراجعه کرجهت دریافت اطالعات تکمیلی می ۱
ساس ۲ سط ییفردا معامالت هرگونه انجام ها،یصراف یارز اتیعمل بر ناظر مقررات ۱۳  ماده بر ا شخاص تو ست ممنوع یحقوق و یقیحق ا ستناد به ن،یهمچن. ا  ماده ا

 ارز، و کاال قاچاق با مبارزه قانون و یاقتصاد نظام در اخالل قانون ،یپول متشکل ریغ بازار میتنظ قانون کشور، یبانک و یپول قانون استناد به نیمتخلف مقررات، نیهم ۱۵
 .گرفت خواهند قرار بیتعق تحت
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  مراحل تشکیل بازار      ۴٫۲
ارزی در نظام  مشتقهالگوی پیشنهادی تشکیل بازار  توانبا در نظر گرفتن مالحظات کلی مطرح شده در قسمت قبل، می

  مطرح شده و در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.   ۱. این مراحل در شکل ۱مالی کشور را شامل سه مرحله دانست
  
  ارزی در کشور مشتقه: مراحل پیشنهادی تشکیل بازار ۱شکل 

  

  متشکل ارزی)فروشی نقدی ارز (بازار مرحله اول: بازار عمده ۴٫۲٫۱
باشد. زیرا بر ارزی می مشتقه، اولین مرحله و اقدام جهت بسترسازی تشکیل بازار »ارز ۲فروشی نقدیبازار عمده«اندازی راه

فروشی نقدی ارز وجود نداشته های قبل، تا زمانی که بستر مناسب برای انجام معامالت عمدهاساس نکات مطرح شد در قسمت
  فروشی مشتقه را عملیاتی کرد. فروشی و خردهت عمدهتوان معامالباشد، نمی

فروشی نقدی ارز، استخراج نرخ نقدی ارز در معامالت عمده است. نرخی که به مهمترین کارکرد مورد انتظار از بازار عمده
  باشد. گذاری ابزارهای مشتقه میها و همچنین قیمتصورت طبیعی مبنایی برای تعیین سایر نرخ

در دستور » بازار متشکل ارزی«حال حاضر نظام چند نرخی ارز در کشور حاکم است، اما خوشبختانه تشکیل هر چند در 
فروشی نقدی ارز و استخراج رود بازار مذکور عمال زمینه انجام معامالت عمدهکار جاری بانک مرکزی قرار دارد و انتظار می

  نرخ بازاری از این معامالت را فراهم کند. 

                                                                                                                                                                                                                
سان  ۱ شنا شفاهی با کار صاحبه  شورها، چندین م سترده مبانی نظری و تجارب ک شنهادی، عالوه بر مرور گ ست که جهت ارائه الگوی پی بانک مرکزی، بازار الزم به ذکر ا

 نظر انجام شده است.  سرمایه و اساتید صاحب
۲ Spot 

 بازار عمده فروشی نقدی ارز: مرحله اول
) بازار متشکل ارزی(

بازار عمده فروشی مشتقه ارز : مرحله دوم
زبازار خرده فروشی مشتقه ار: مرحله سوم
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  فروشی مشتقه ارزله دوم: بازار عمدهمرح ۴٫۲٫۲
رسد. نکته مهم در فروشی مشتقه ارز میاندازی بازار عمدهفروشی نقدی ارز، نوبت به راهبعد از تشکیل بازار معامالت عمده

ز ازار ارباین رابطه ضرورت تفکیک بازار بین دو سطح خرد و کالن در معامالت مشتقه است که به طور خاص در شرایط فعلی 
دف هکشور، دارای اهمیت فراوان است. در واقع الزم است بین معامالت مشتقه عمده که غالبا توسط اشخاص حقوقی با 

مدت) و توسط بازی (کسب سود در کوتاهشود و معامالت مشتقه خرد ارز که عمدتا با هدف سفتهپوشش ریسک انجام می
  شود، تفاوت قائل شد. اشخاص حقیقی انجام می

فروشی مشتقه ارز) اساسا به ذینفعان خاصی با اهداف مشخص و حجم معامالت مشتقه کالن ارزی (معامالت عمده
 کنندگان و غیرهها، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدها، صرافیبانکدهد. ذینفعان اصلی این بازار را معامالت عمده پاسخ می

میزان و ی شوند. به صورت طبیعرخ ارز در آینده با یکدیگر وارد معامله میدهند که معموال جهت پوشش نوسانات نتشکیل می
بیر خاص ، در این معامالت به صورت اساسی با سطح خرد تفاوت دارد و تداجنس عرضه و تقاضا، سررسید قراردادها و غیره

ی تشکیل صورت رسمی و نه غیررسمفروشی ارز تاکنون در کشور نه به طلبد. الزم به ذکر است بازار مشتقه عمدهخود را می
  نشده است. 

معامالت م بر این اساس اگر بازار مشتقه ارزی در سطح خرد بخواهد در کشور تشکیل شود، ضرورت دارد ابتدا زمینه انجا
ال (مث های بانک مرکزییک گزینه جدید در بستر سامانهتواند به عنوان فروشی مشتقه ارز فراهم شود. این معامالت میعمده

  بازار متشکل ارزی) انجام شود.
چنین با ها و فرآیندهای عملیاتی و همالبته جهت جذب حداکثری اعتماد ذینفعان (مثال صادرکنندگان) و کاهش پیچیدگی

فروشی مشتقه ارز به المللی در زمینه تشکیل بازار مشتقه ارز، اولویت اول آن است که بازار عمدهدر نظر گرفتن تجارب بین
  ) شکل بگیرد. OTCکننده و تقاضاکننده (زنی عرضهتوافقی و بر مبنای چانهصورت 

گیرد. به صورت  تواند مورد استفاده قرارهای آتی ارزی، اختیار معامله ارزی و قرارداد تهاتر ارزی میدر این بازار پیمان
ازار به صورت بتواند در این باشد، میاال میهای نسبتا طوالنی و حجم بخاص قرارداد تهاتر ارزی که مختص معامالت با سررسید

  ویژه مورد توجه قرار گیرد.  

  فروشی مشتقه ارزمرحله سوم: بازار خرده ۴٫۲٫۳
 مشتقهار نامید، آخرین مرحله تشکیل باز» فروشی مشتقه ارزمعامالت خرده«توان آن را: معامالت مشتقه خرد ارز که می

ت خرید بازان، اشخاص حقیقی متقاضی خرید ارز با هدف حفظ قدرال به نیازهای سفتهشود. این بازار معموارزی محسوب می
  دهد. و سایر نیازهای در سطح خرد پاسخ می

ر بازار دبه صورت غیررسمی » معامالت فردایی ارز«ها تحت عنوان: همان طور که قبال ذکر شد در حال حاضر این فعالیت
  غیرمجاز است. ر قوانین و مقررات این دسته از معامالت به صورت کلی ارز کشور جریان دارد؛ هر چند از منظ

باشد. به ویژه اینکه در حال الزم به ذکر است که محل انجام معامالت خردفروشی مشتقه ارز، بازار سرمایه (بورس کاال) می
های پایه (مثال سکه بهار راییبر روی سایر دا مشتقهدر رابطه با تشکیل بازار  ۱حاضر تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخصی

توان از این بستر معامالتی جهت تشکیل بازار معامالت مشتقه ارز در سطح آزادی یا زعفران) در بورس کاال وجود دارد و می
                                                                                                                                                                                                                

شامل تمامی دارایی» رانیا یکاال بورس در یآت یقراردادها معامالت یاجرائ دستورالعمل«الزم به ذکر است که  ۱ گردد. البته الزم های پایه از جمله ارز میعمومی بوده و 
 اختصاصی تهیه شود.  )contract specification(های پایه، امیدنامه و مشخصات قرارداد است برای ارز هم مانند سایر دارایی
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خرد استفاده کرد. همچنین، به صورت طبیعی در سطح خرد معامالت آتی و اختیار معامله بیشترین کاربرد را دارد و معامالت 
  . ۱ر ارزی کمتر قابلیت استفاده خواهد داشتتهات

  نکات تکمیلی  ۴٫۳
ساس سه ارزی، الزم است به برخی نکات و مالحظات تکمیلی در تشکیل این بازار (بر ا مشتقهجهت کارکرد صحیح بازار 

  شود. مرحله ذکر شده) توجه کرد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می

  فروشی بانک مرکزی در بازار عمدهگذاری سیاست ۴٫۳٫۱
کزی صرفا گذاری بانک مرارزی الزم است مورد توجه قرار گیرد، حضور و سیاست مشتقهای که در تشکیل بازار اولین نکته
  فروشی مشتقه ارزی).  فروشی نقدی و مشتقه ارز است (و نه بازار خردهدر بازار عمده

یت بازار ارز گذاری و مدیرر اصلی که بر اساس قانون پولی و بانکی وظیفه سیاستدر واقع، بانک مرکزی به عنوان یک بازیگ
ه صورت های خرید و فروش مناسب، بازار ارز را بفروشی وارد شده و با اتخاذ موقعیترا بر عهده دارد، در بازار عمده

زار مت (سیگنال) ارسال شده از باکند. در مرحله بعد عالگذار هدایت میغیردستوری به سمت کریدور مورد نظر سیاست
  . گردد نرخ معامالت خرد نیز تحت تاثیر قرار بگیردفروشی مشتقه، سبب میفروشی مشتقه به سطح خردهمعامالت عمده

از انجام دهد؛ ) با استفاده از عملیات بازار ب۱۳۹۸این مسئله مشابه اقدامی است که بانک مرکزی قصد دارد در سال جاری (
گذاری شده بانکی) را به کریدور هدفگذاری پولی، نرخ سود مرجع (بیننی که با استفاده از این روش نوین سیاستبه این مع

  هدایت کند. 

  فروشی فروشی به خردهدهی بازار عمدهسیگنال ۴٫۳٫۲
امالت رود که نرخ معارزی بر اساس مراحل پیشنهادی، به صورت طبیعی انتظار می مشتقهدر صورت تشکیل بازار 

  دهد. یفروشی بوده و معامالت عمده به نحوی به سطح خرد عالمت متر از نرخ معامالت خردهفروشی مشتقه ارز پائینعمده
ه خواهد فروشی را برعهدفروشی رهبری بازار خردهارزی در سطح عمده مشتقهبه عبارت دیگر، در الگوی پیشنهادی بازار 

رخ آن به نفروشی مشتقه (که گذاری دارای اهمیت است. چرا که اگر معامالت خردهیاستداشت و نه بالعکس که این از منظر س
اخالل  فروشی مشتقه جهت دهد، کارکرد بازار ارز باشود) بخواهد به معامالت عمدهبازان تعیین میطور عمده توسط سفته

  مواجه خواهد شد. 

  اهمیت نقش بانک مرکزی به عنوان بازارساز  ۴٫۳٫۳
ن بازارساز گذار، به عنواارزی، الزم است که بانک مرکزی عالوه بر نقش ناظر و سیاست مشتقهفقیت عملکرد بازار جهت مو

ل و مبتنی بر های صحیح خرید و فروش، به صورت فعانیز به فعالیت بپردازد. در واقع الزم است بانک مرکزی با اتخاذ موقعیت
  ارزی به سمت اهداف سیاستی اقدام ورزد.  مشتقهر منطق بازار (غیردستوری) به هدایت نرخ بازا

زی ار مشتقههای خرید و فروشی که توسط ذینفعان بازار همچنین بانک مرکزی باید همواره جهت پاسخگویی به سفارش
  شود و عمده حاضرین بازار (به هر دلیل) تمایل ندارند به آنها پاسخ دهند، آمادگی داشته باشد. ارائه می

                                                                                                                                                                                                                
ی در الگوی پیشـــنهادی تشـــکیل بازار مشـــتقه ارزی ندارد. زیرا این معامالت در بازار ارز رایج بوده و توســـط جایگاه کلید» فروشـــی نقدی ارزمعامالت خرده«مســـئله  ۱

 شود. های مجاز انجام میصرافی
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  م بودن امکان تسویه ریالی معامالت مشتقه ارزی برای بانک مرکزی  فراه ۴٫۳٫۴
توسط  های شرعی، کلیه تسویه معامالت مشتقهشاید در نگاه اول این طور به نظر رسد که الزم است جهت تامین دغدغه

های قبل در قسمت(مثال دالر) انجام شود. در حالی که این مطلب صحیح نیست و همان طور که  ارزبانک مرکزی به صورت 
  ». حویلالزام به ت«است و نه » امکان تحویل«مطرح شد، آنچه به لحاظ شرعی در معامالت مشتقه اهمیت دارد صرفا وجود 

یزیکی ندارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده ذینفعان بازارهای مشتقه ارزی تمایلی به تحویل گرفتن ارز به صورت ف
گذاری خود تتواند از این ویژگی بازار مشتقه جهت تقویت ظرفیت سیاستسویه ریالی برای آنها اولویت دارد، بانک مرکزی می

رت مانور بانک افزایش قدامکان تسویه ریالی معامالت مشتقه ارزی برای بانک مرکزی، سبب  استفاده کند. در واقع، فراهم بودن
  گردد. در این بازار (به ویژه در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی) می مرکزی
  ارزی و راهکارهای مرتبط مشتقههای تشکیل بازار چالش ۵

ها و موانع ارزی در نظام مالی کشور جهت اجرا با برخی چالش مشتقهرسد الگوی ارائه شده جهت تشکیل بازار به نظر می
مواجه خواهد بود که الزم است تدابیر الزم برای مقابله با آنها در نظر گرفته شود. بر این اساس، در ادامه به برخی از مهمترین 

  . ۱شودارزی بر اساس الگوی پیشنهادی اشاره می مشتقهزار های قابل طرح در تشکیل باچالش

  بازانه در اقتصاد و مسئله عدالت های سفتهتوسعه فعالیت ۵٫۱
شود، توسعه یهای مانند ارز (و یا سکه طال) مطرح ماولین اشکالی که در رابطه با توسعه بازارهای مشتقه بر روی دارایی

تواند در بازار مشتقه دارد که هر چند اهداف دیگری مانند پوشش ریسک نیز میشکال بیان میبازانه است. این اهای سفتهفعالیت
مدت از نوسانات بازی و کسب سود در کوتاهها و معامالت در این بازارها با هدف سفتهمورد توجه قرار گیرد، اما عمده انگیزه

» بازیهشت سفتهب«هایی مانند ارز و سکه عمال: ه بر روی داراییشود. به عبارت دیگر، بازار مشتققیمت دارایی پایه انجام می
  ). ۱۸، ص. ۱۳۹۲شود (نادعلی، محسوب می

کند؛ نه اینکه ل میحبازان قرار داشته و مشکل آنها را ارزی عمال در راستای منافع سفته مشتقهاندازی بازار بر این اساس، راه
نجر شود. های اقتصادی مطرف کرده و بتواند به تقویت تولید یا بهبود شاخصمشکل عموم مردم یا بخش واقعی اقتصاد را بر

ی عدالت ناسازگاری بازان و دالالن منجر شده و در کل با معیارهاعالوه بر این، وجود این بازار به بازتوزیع ثروت به نفع سفته
  خواهد داشت. 
های نگیزهاه به صورت کلی دید منفی نسبت به معامالت با رسد این دیدگاه به چند دلیل قابل نقد است. چرا کبه نظر می

ت، نقدشوندگی بازانه به ایجاد شفافیهای قبل، معامالت سفتهبازانه دارد. در حالی که بر اساس نکات مطرح شده در قسمتسفته
اشته باشند، ر مشتقه را ندبازان که خطرپذیرند امکان حضور در بازاکند. در واقع، اگر سفتهو پوشش ریسک در بازار کمک می

  توانند مخاطرات خود را با هزینه معقول پوشش دهند. دهندگان ریسک که خطرگریزند نمیپوشش
های عقالئی و مشروع بازانه مردود نبوده و یکی از انگیزهحتی به لحاظ شرعی و از منظر بانکداری اسالمی نیز معامالت سفته

مند و تحت نظارت انجام طبیعی است که این معامالت باید در چهارچوبی قانونی، قاعده شود. البتهدر فقه اسالمی محسوب می
  شود تا منجر به ایجاد مشکل برای کل اقتصاد نگردد.  

                                                                                                                                                                                                                
صاحبه شفاهی با های تشکیل بازار مشتقه ارزی، عالوه بر مرور تحقیقات پیشین، مبانی نظری و تجارب کشورها، چندین مالزم به ذکر است که جهت استخراج چالش ۱

 نظر انجام شده است.  کارشناسان بانک مرکزی، بازار سرمایه و اساتید صاحب
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ه نیازهای باندازی بازارهای مشتقه تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد یا تولید ندارد و صرفا همچنین، اینکه تصور شود راه
کشورهای در  گذاری به ویژه دردهد، استدالل دقیقی نیست. زیرا یکی از مهمترین مشکالت تولید و سرمایهبازان پاسخ میسفته

ترین هزینه، تواند با بسترسازی مدیریت این ریسک با کمارزی می مشتقهباشد که بازار حال توسعه ریسک نوسانات نرخ ارز می
  . به صورت غیرمستقیم از بخش واقعی اقتصاد حمایت کند

شتقه بازی مانع تشکیل بازارهای مهای سفتهدهد کشورها جهت کنترل انگیزهنکته پایانی آنکه تجربه جهانی نشان می
کیل بازارهای کنند در کنار استفاده از منافع تشهای معامالتی تالش میشوند؛ بلکه با در نظر گرفتن انواعی از محدودیتنمی

  اند از: های مذکور عبارتارها را محدود کنند. برخی از محدودیتهای مرتبط با این بازمشتقه، هزینه
 تعیین وجه تضمین معامالت مشتقه و تغییر آن با توجه به شرایط اقتصادی  
 گردر نظر گرفتن سقف معامالتی برای هر معامله  
 های باز هر مشتریدر نظر گرفتن محدودیت برای تعداد موقعیت  
 هرمی معامالت مشتقههای اتعیین محدودیت برای نسبت  
  تعیین محدودیت برای دامنه نوسان قیمت دارای پایه  

  چند نرخی بودن نرخ ارز   ۵٫۲
ازار نقدی بارزی، وجود  مشتقهاندازی و عمکرد مناسب بازار نیازهای راهدارد که یکی از مهمترین پیشاین چالش بیان می

قبال مطرح شد  این بازار استخراج نمود. با این حال همان طور که در ای ارز را ازمناسب برای ارز است که بتوان قیمت لحظه
  های نظام ارزی کشور است. چند نرخی بودن بازار ارز یکی از مشخصه

 مشتقهاندازی بازار نیاز راهتوان این طور مطرح نمود که هر چند وجود بازار نقدی ساختاریافته پیشدر پاسخ به این چالش می
یست. چرا که در تعیین قیمت ابزارهای مشتقه نیز نقش اساسی دارد، اما این اشکال به الگوی پیشنهادی وارد ن ارزی بوده و در

بیعی زمینه طفروشی نقدی ارز (بازار متشکل ارزی) است که به صورت اندازی بازار عمدهاین الگو اولین مرحله پشنهادی، راه
  کند. کشف نرخ نقدی ارز را فراهم می

  اندازی بازار آتی سکه  تجربه منفی در راه وجود ۵٫۳
ح آنکه شود، وجود تجربه منفی در آتی سکه است. توضیارزی مطرح می مشتقهچالش دیگری که در رابطه با تشکیل بازار 

در  هه فعالیتدآغاز به کار کرد و بعد از حدود یک  ۱۳۸۷قرارداد آتی بر روی سکه بهار آزادی (با حجم ده سکه) در آذر ماه 
یر منفی بازار گذار در رابطه تاثرسد دلیل اصلی تعطیلی این بازار، برداشت سیاستمتوقف گردید. به نظر می ۱۳۹۷شهریور ماه 

  مشتقه بر افزایش قیمت نقدی سکه و ارز بوده است. 
ازار آتی سکه طال بدر رابطه با این چالش چند نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه تاثیر پذیرفتن بازار نقدی سکه و ارز از 

  رنظر کرد. توان به طور قطع در این رابطه اظهاادعایی اثبات نشده است و همان طور که در چالش بعدی ذکر خواهد شد، نمی
آنها به یکدیگر بسیار پائین است.  هزینه تبدیلهستند که  ی جانشین و نزدیک به یکدیگردو کاالنکته دوم آنکه سکه و ارز 

اندازی شود و بر روی دیگری این اتفاق نیافتد، سبب ایجاد اخالل در عملکرد بنابراین، اینکه بازار مشتقه بر روی یکی از آنها راه
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شد در واقع با هدف پوشش ریسک نوسانات ازار آتی سکه انجام میبازار خواهد شد. به عبارت دیگر، بسیاری از معامالتی که ب
  کرد. آن در بازار آتی سکه ظهور پیدا می» ۱اثر سرریز«ارزی،  مشتقهنرخ ارز بود که به دلیل نبود بازار 

 مشتقهتدا باید بازار اندازی بازار مشتقه از بازار ارز به بازار سکه است. به این معنی که ابنکته پایانی آنکه مسیر صحیح راه
دامه (یا به اارزی (بر اساس الگوی پیشنهادی) تشکیل شود و مدیریت نرخ ارز در این بازار به شیوه صحیح صورت پذیرد و در 

بب کاهش سارزی  مشتقهسکه طال به عنوان پیرو و مکمل بازگشایی گردد. بنابراین وجود بازار صورت همزمان) بازار مشتقه 
  تواند به بهبود عملکرد آن منجر شود. سکه شده و می مشتقهفشار بر بازار 

  تاثیرپذیری بازار نقدی از بازار مشتقه ارز  ۵٫۴
ش ثبات در بازار بازانه، سبب کاهسازی انجام معامالت سفتهمینهارزی با ز مشتقهاندازی بازار دارد که راهاین چالش بیان می

عامالت نقدی ماندازی قرارداد آتی سکه در بورس کاالی ایران موجب نوسانات بیشتر شود. به لحاظ تجربی نیز راهنقدی ارز می
  ). ۱۱، ص. ۱۳۹۳سکه طال شده است (نادعلی، 

بر بازار نقدی  بندی قاطعی در رابطه با اثرگذاری بازار مشتقه ارزینظری جمعرسد به لحاظ در پاسخ به این چالش به نظر می
یافته ارهای توسعهدر مطالعات انجام شده در باز«اند که: وجود نداشته باشد. در این رابطه برخی از محققین این طور مطرح کرده

بندی قاطعی وجود ندارد اندازی بازار آتی جمعتیجه راهو در حال توسعه، در مورد افزایش نوسانات قیمت در بازار نقدی ارز در ن
کند. انجامد، تایید نمیها در بازار نقدی میثباتی قیمتو بسیاری از مطالعات، این فرضیه را که وجود بازار آتی لزوما به بی

آیند کشف قیمت زار نقدی، در فردلیل ساختار متمرکز و الکترونیکی در مقایسه با باها بازار آتی را به همچنین، برخی پژوهش
دهد که این ان میدهند این بازار معموال پیش از بازار نقدی به انتشار اطالعات واکنش نشدانند و نشان میتر و کارآتر میسریع

نژاد و یمست (ابراهتقدّم و تاخّر در واکنش به اطالعات لزوما به معنای وجود رابطه علیّت از سمت بازار آتی به بازار نقدی نی
  ). ۲، ص. ۱۳۹۷پور، غنی

اندازی اند که راهبه لحاظ تجربی نیز برخی از تحقیقات با بررسی آمار معامالت آتی سکه در بورس کاالی ایران نشان داده
 بررسی عملکرد«بازار آتی سکه تاثیری بر نوسانات قیمت سکه در بازار نقدی نداشته است. در این رابطه تاکید شده است که: 

زار آتی نیز دامن زده بازار آتی سکه در ایران گویای این واقعیت است که بازار نقدی علت گرنجری بازار آتی بوده و به نوسانات با
  ). ۲۳۰، ص. ۱۳۹۵نژاد و دیگران، (سلطانی» است؛ اما بازار آتی هیچگونه تاثیری بر نوسانات بازار نقدی نداشته است

  کننده   نرخ ارز و نبود عرضهافزایشی بودن دائمی مسیر  ۵٫۵
رخ ارز است. تواند مطرح شود، افزایش بودن مسیر نارزی به عنوان یک چالش می مشتقهمسئله دیگری که در رابطه با بازار 

مین انتظارات مالحظه شود) و به ه ۱دهد که مسیر نرخ ارز همواره رو به افزایش بوده (شکل در واقع، تجربه تاریخی نشان می
اتخاذ موقعیت  شود و کسی متقاضیر در راستای افزایش نرخ ارز است. به ویژه در شرایط جهش نرخ ارز این مسئله تشدید میبازا

  فروش در بازار مشقات ارزی نخواهد بود. 

                                                                                                                                                                                                                
۱ Spillover effect 
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توان به سه نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه هر چند روند بلندمدت نرخ ارز در بازار آزاد همواره در پاسخ به این اشکال می
افتد، بلکه افزایشی است، اما این روند دارای نوسان است. در واقع، افزایش نرخ ارز به صورت خطی (روند مستقیم) اتفاق نمی

مدت به خوبی مشخص است. نوسانی بودن تغییرات نرخ ارز در کوتاه ۲باشد. این مسئله در شکل مدت دارای نوسان میدر کوتاه
  سازد. زمینه انجام معامالت مشتقه را فراهم می

. در واقع، گرددکه موجب انجام معامله می گرددذینفعان در رابطه با آینده بازار ارز بازمی» انتظارات ناهمگن« مسئله دوم به
 هامیزان، زمان و جهت تغییر قیمت، بر روی رین شرایط بازار ارز که همه ذینفعان انتظار افزایش آن در آینده را دارندبدتحتی در 

های ذکر شده با یکدیگر تفاوت دارد. بین ذیفنعان بازار اختالف نظر وجود دارد و انتظارات آنها در رابطه با هر یک از مولفه
  ).  ۱۲۳، ص. ۲۰۱۷کند (هال، ام معامالت مشتقه ارزی را فراهم میهمین تفاوت در انتظارت بستر انج

) که ۹۱دهد که در شرایط بحرانی (مثال سال گردد. تجربه مذکور نشان مینکته پایانی به تجربه معامالت آتی سکه باز می
ت. یعنی همواره خریدار و انتظار عمومی مبنی بر افزایش قیمت سکه طال بوده، باز هم معامالت آتی در عمل انجام شده اس

  ). ۲۳۰، ص. ۱۳۹۵نژاد و دیگران، فروشنده برای آتی سکه طال وجود داشته است (سلطانی

  شرایط نامساعد اقتصاد کالن  ۵٫۶
ارزی است. در واقع، در  مشتقهدارد که وجود شرایط نامساعد اقتصاد کالن یکی از موانع تشکیل بازار این چالش بیان می

المللی و غیره، المللی، تورم باال، کسری بودجه، محدودیت در فرآیندهای دریافت و پرداخت بینهای بینیمشرایط وضع تحر
  تشکیل بازار مشتقه ارزی با چالش مواجه خواهد شد. 

دت مامکانات موجود در کشور برای ایجاد یک بازار کارای سلف ارز در کوتاه«کنند: برخی از محققین در این رابطه تاکید می
های الزم و شرایط مناسب برای فعالیت این بازار فراهم نیست. عالوه بر این، تشکیل مدت محدود است؛ زیرا که زمینهو میان

  ).   ۷۸، ص. ۱۳۹۴جاللی نائینی، » (باشداین بازار بدون ایجاد شرایط مساعد کارساز نمی

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

13
88
/01

13
88
/08

13
89
/03

13
89
/10

13
90
/05

13
90
/12

13
91
/07

13
92
/02

13
92
/09

13
93
/04

13
93
/11

13
94
/06

13
95
/01

13
95
/08

13
96
/3

13
96
/10

13
97
/5

13
97
/12



 بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور

۳۰ 

سک کلی اقتصاد ریارزی شاید نتواند  مشتقهکه هر چند بازار توان به چند نکته اشاره کرد. اول آندر پاسخ به این اشکال می
وم اشخاص دهد آن است که زمینه پوشش ریسک بین عمرا به طور کامل پوشش دهد، اما حداقل کاری که انجام می در سطح کالن

گزیر پذیر و ریسککند. در واقع بازاری برای خرید و فروش ریسک تغییرات نرخ ارز بین افراد ریسکحقیقی و حقوقی را فراهم می
عان اقتصادی تجار و ذینف برای اقتصاد اهمیت داشته و به نیاز بسیاری از تولیدکنندگان، آورد. این مسئله به اندازه کافیرا فراهم می
  ای ندارد. هزینهدهد؛ نیازی که در صورت نبود بازار مشتقه راهکار جایگزین مشخص و کمپاسخ می

 دسترسی بانک عدمرد. چرا که ارزی نسبت به نبود آن اولویت دا مشتقهگذاری نیز وجود بازار نکته دوم آنکه از منظر سیاست
ا خرید و فروش شود در شرایط بحرانی بازار ارز، بانک مرکزی مجبور باشد تا بمرکزی به بازار ابزارهای مشتقه ارزی، سبب می

کار  د). انجام اینشهای اخیر در کشور ایران نیز تجربه نقدی ارز در ارقام زیاد، بازار را تحت کنترل درآورد (موردی که در سال
، صرفا نیاز به حجم تر از مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای مشتقه است. زیرا برای خرید ابزارهای مشتقهدر عمل بسیار مشکل

  کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، الزم است کل منابع توسط بانک مرکزی تامین شود.
  گیری    بندی و نتیجهجمع ۶

و برخی  ارزی در نظام مالی کشور را مطرح نموده و ضرورت، ابعاد مشتقهتالش نمود تا ایده تشکیل بازار این تحقیق 
ر بازار ارزی داندازی بازار مذکور در ایجاد ثبات بیشتر جزئیات آن را مورد بحث قرار دهد. همچنین تالش کرد تا اهمیت راه

ر بازار مالی دارزی یکی از نهادهای مفقوده  مشتقهدهد که بازار نشان میهای این تحقیق کشور را مورد بحث قرار دهد. یافته
ین اساس، های گوناگونی برای ذینفعان اقتصادی و عموم مردم ایجاد کرده است. بر اشود که نبود آن هزینهکشور محسوب می

ار ارز و میلی جهت مدیریت بهتر بازاندازی بازار مشتقه در سطح کالن و خرد گامی تکریزی جهت راهرسد برنامهبه نظر می
  شود. سازی جهت تقویت ثبات ارزی محسوب میزمینه

بازار متشکل فروشی نقدی ارز (اند از: بازار عمدهتواند در سه مرحله تشکیل شود که عبارتارزی می مشتقهدر عمل، بازار 
فروشی نقدی ارز، همترین هدف از تشکیل بازار عمدهفروشی مشتقه ارز. مفروشی مشتقه ارز و بازار خردهارزی)، بازار عمده

اده قرار گیرد. تواند به عنوان مبنا یا بستری برای معامالت مشتقه مورد استفاستخراج نرخ نقدی در معامالت عمده است که می
ار مانند: اصلی بازتواند تحت نظارت بانک مرکزی و با حضور ذینفعان فروشی مشتقه ارز میپس از این مرحله، معامالت عمده

  ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و غیره تشکیل شود. ها، صرافیبانک
ا معامالت تدر بورس کاال را در دستور کار قرار دارد » فروشی مشتقه ارزمعامالت خرده«توان تشکیل بازار در نهایت می

، امکان خرید مند و تحت نظارت هدایت شود. همچنینختاریافته، قاعدهبازانه ارز نیز از بازار غیررسمی به چهارچوبی ساسفته
ذیل را  های تحقیق نکاتتوان بر اساس یافتهگریز در سطح خرد فراهم گردد. میپذیر و ریسکو فروش ریسک بین افراد ریسک

  نیز مورد تاکید قرار داد: 
گیرند. در واقع ی) مورد مبادله قرار مارزارایی پایه خاص (ارزی، انواع قراردادهای مشتقه بر روی یک د مشتقهدر بازار  .۱

کنند تا الش میهای صحیح خرید و فروش، تهای گوناگون در این بازار وارد شده و با اتخاذ موقعیتذینفعان با اهداف و انگیزه
رزی در سطح هدف ایجاد ثبات اهای مرکزی در این بازار با به بهترین نحو به اهداف خود دست پیدا کنند. در حالی که بانک

مدت و های خود (در کوتاهبینیگذاران با هدف کسب سود از پیشبازان و سرمایهشوند، سفتهگذاری وارد میکالن و سیاست
 یابند.مدت) و تجار و تولیدکنندگان با هدف پوشش ریسک در این بازار حضور میمیان
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ارد ددهد که بازار مشتقه ارزی کارکردهای مشخصی خوبی نشان می نظریات اقتصادی و تجارب کشورهای گوناگون به .۲
ان تقریب گذاری در راستای ایجاد ثبات ارزی، تولید اطالعات و بهبود توسیاستاند از: که برخی از مهمترین آنها عبارت

ر نقدی ارز فشار بر بازا گذار، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، انتقال معامالت غیررسمی مشتقه به بازار رسمی، کاهشسیاست
 سازی مسیر آتی نرخ ارز. و شفاف
اند از: عبارت شوند که برخی از مهمترین آنهاهای گوناگونی وارد این معامالت میارزی با انگیزه مشتقهذینفعان بازار  .۳

گذاران خارجی گذاری بانک مرکزی در سطح کالن، پوشش ریسک در سطح خرد (توسط تولیدکنندگان و تجار، سرمایهسیاست
 مدت. بازی با هدف کسب سود در کوتاهو بدهکاران ارزی) و سفته

عه گذاری خارجی، عمده کشورهای توسهایی چون جذب سرمایهارزی در حوزه مشتقهه دلیل کارکردهای مهم بازار ب .٤
، آرژانتین در سال اند. به عنوان مثالارزی اقدام نموده مشتقهیافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت به تشکیل بازار 

ه نسبت ب ۲۰۰۸و هند در سال  ۲۰۰۶، کره جنوبی در سال ۲۰۰۵در سال ، ترکیه و امارات ۲۰۰۲، برزیل در سال ۲۰۰۱
 اند.ارزی اقدام کرده مشتقهاندازی بازار راه

ی، ابعاد انطباق اندازی شود، نیاز است تا عالوه بر مسئله کارکردهای اقتصادارزی بخواهد در کشور راه مشتقهاگر بازار  .٥
در چهارچوب  ارزی مشتقهلحاظ کلی مهمترین اصولی که الزم است در طراحی بازار با شریعت آن نیز مورد توجه قرار گیرد. به 

بازانه سفته اند از: پذیرش ماهیت کلی بازار مشتقه در چهارچوب شریعت، پذیرش معامالتاسالمی مورد توجه قرار گیرد عبارت
ها اخصشراحی قراردادهای مشتقه بر روی مند، ضرورت وجود امکان تحویل دارایی پایه، ناصحیح بودن طدر چهارچوب ضابطه

 و ضرورت رعایت ضوابط عمومی قراردادها. 
منطبق با  ارزی مشتقهعالوه بر توجه به اصول کلی شریعت، الزم است ماهیت حقوقی ابزارهای مورد استفاده در بازار  .٦

 شریعت (شامل آتی، اختیار معامله و تهاتر) با ضوابط فقه اسالمی سازگاری داشته باشد. 
کرد. در قالب  طراحی» عقد صلح«و یا » تعهد بیع در آینده«توان قرارداد آتی ارز را در قالب حقوقی به لحاظ حقوقی می .۷

ی که در زمان را به قیمت ارزا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک شود تاول، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می
داری کند. شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریشود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد میحال تعیین می

بل قیمتی معین را در مقا ارزز یک در قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی ا
 کند.به خریدار آتی ارز صلح می

شود در صورت د میتوان در قالب تعهد طراحی کرد. به این معنی که فروشنده اختیار متعهقرارداد اختیار معامله را نیز می .۸
کند که به آن وجهی دریافت می درخواست مشتری، مقدار معینی ارز را به قیمت معین بفروشد و در مقابل این تعهد از مشتری

 گویند.قیمت اختیار معامله می
های اقتصاد حقیقی در سوآپ ارزی متعارف عنصر بهره به صورت جدی حضور دارد و این بهره ناشی از فعالیت .۹
پذیرفته  باشد. با این حال به دلیل آنکه در چهارچوب شریعت اسالم هزینه فرصت پول بدون ارتباط با بخش واقعی اقتصادنمی

توان آن را در چهارچوب شریعت توجیه کرد. این استدالل ها با چالش ربای قرضی مواجه بوده و نمینشده است، لذا مبادله بهره
تاخت زده  ها با یکدیگرشود و چه در حالتی که صرفا بهرهها بین طرفین مبادله میچه در حالتی که اصل ارزها هم عالوه بر بهره

توان پیشنهاد نمود، حذف مبادله بهره ارزها در طول دوره قرارداد ست. راهکاری که جهت حل این مشکل می، صحیح اشودمی
قانون مدنی در نظر گرفت که  ۱۰توان سوآپ ارزی منطبق با شریعت را یک قرارداد حقوقی جدید در ذیل ماده است. یعنی می
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باشد. در واقع در زمان صفر طرفین ارز خود را به یکدیگر ده میشامل بیع نقد در زمان حال و تعهد بیع نقد معکوس در آین
  شوند در سررسید معامله معکوس انجام دهند. فروشند و متعهد میمی

عامله مهر چند قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت بر اساس قالب حقوقی پیشنهادی (برخالف آتی ارزی و اختیار  .۱۰
خی از نیازهای می کارکردهای اقتصادی سوآپ ارزی متعارف را پاسخ دهد، اما حداقل به برتواند تماارزی منطبق با شریعت) نمی

 دهد.اسالمی به ابزار تهاتر ارزی پاسخ می مشتقهذینفعان بازار 
 ارزی در کشور، الزم است به برخی مشتقهای پیشنهادی برای تشکیل بازار جهت عملیاتی نمودن الگوی مرحله .۱۱

فاوت آن با سایر تاند از: اثرگذاری گسترده نرخ ارز در اقتصاد کشور و که برخی از مهمترین آنها عبارت مالحظات کلی توجه شود
عنوان بانک مرکزی به های پایه، اولویت اهداف سطح کالن (ثبات ارزی) نسبت به سطح خرد (پوشش ریسک)، دارایی
 ردایی). فارزی (معامالت  مشتقهو وجود بازار غیررسمی  گذار، وجود نظام چند نرخی ارز در کشورکننده ارز و سیاستعرضه

واجه خواهد ها و موانع مارزی در نظام مالی کشور جهت اجرا با برخی چالش مشتقهالگوی ارائه شده جهت تشکیل بازار  .۱۲
اند از: عبارت های مذکوربود که الزم است برای برطرف نمودن آنها تدابیر الزم در نظر گرفته شود. برخی از مهمترین چالش

اندازی بازار آتی بازانه در اقتصاد و مسئله عدالت، چند نرخی بودن نرخ ارز، وجود تجربه منفی در راههای سفتهتوسعه فعالیت
کننده و در نهایت شرایط سکه، تاثیرپذیری بازار نقدی از بازار مشتقه ارز، افزایشی بودن دائمی مسیر نرخ ارز و نبود عرضه

 تصاد کالن. نامساعد اق
  های سیاستی     توصیه ۷

کاربردی (با  وارزی هم از جنبه نظری و علمی و هم از جنبه عملیاتی  مشتقهدر این تحقیق تالش شد تا مسئله تشکیل بازار 
طباق با شریعت در های خاص بازار ارز در نظام مالی کشور) مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر این، ابعاد اندر نظر گرفتن ویژگی

های ه و یافتهشناسی انجام شداساس موضوعرابطه با کلیت این بازار و همچنین ابزارهای اصلی آن مورد بررسی قرار گرفت. بر 
  گذاران ارائه کرد. های سیاستی ذیل را خطاب به سیاستتوان توصیهاین تحقیق می

آتی  ارزی در تمامی کشورها کارکردهای خاصی (مانند پوشش ریسک نوسانات مشتقههمان طور که مالحظه شد بازار  .۱
گذاری گر سیاستدر حال حاضر به وجود چنین بازاری نیاز مبرم دارد. چرا که انرخ ارز) را بر عهده دارد و اقتصاد کشور نیز 

ضعیت فعلی وهای انجام این کار در مقایسه با ارزی صورت پذیرد، هزینه مشتقهبازار ارز توسط بانک مرکزی از مسیر بازار 
ها) اثرگذاری های ارائه شده (و تجارب کشورتر بوده و بر اساس تحلیلگذار در بازار نقدی ارز) پائین(مداخله گسترده سیاست

ای ارائه شده در این ارزی بر اساس الگوی مرحله مشتقهشود تشکیل بازار بر این اساس توصیه میبیشتری نیز به همراه دارد. 
ش قدرت مانور فزایارود انجام این کار به . انتظار میتحقیق و با در نظر گرفتن مالحظات ذکر شده، در دستور کار قرار گیرد

 بانک مرکزی در مدیریت نوسانات نرخ ارز منجر شود. 
آتی ارزی،  ارزی در کشور با استفاده از سه ابزار اصلی شامل: مشتقهاز منظر انطباق با شریعت امکان تشکیل بازار  .۲

ارهای مورد استفاده الزم بطه با ابزاختیار معامله ارزی و تهاتر ارزی وجود دارد. با این حال هم در رابطه با کلیت بازار و هم در را
شود در اجرایی نمودن است برخی مالحظات (از جمله وجود امکان تحویل ارز فیزیکی) در نظر گرفته شود. بنابراین توصیه می

انک ورای فقهی بشبازار مشتقه ارزی از ابتدا به مسئله انطباق با شریعت توجه شود. در این رابطه استفاده حداکثری از ظرفیت 
 جهت تائید چهارچوب کلی و ابزارهای مورد استفاده در این بازار قابل توصیه است.  مرکزی
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را که ارزی، وجود بازاری برای کشف نرخ نقدی ارز است. چ مشتقهنیاز تشکیل بازار همان طور که ذکر گردید پیش .۳
ختانه در نقش اساسی دارد. با این حال خوشبگذاری ابزارهای مشتقه ارزی وجود نرخ نقدی در موفقیت بازار مشتقه و قیمت
ر کار فروشی نقدی ارز و کشف نرخ این بازار در دستودهی معامالت عمدهحال حاضر تشکیل بازار متشکل ارزی جهت سامان

ر گرفتن شود پس از تشکیل بازار متشکل ارزی، به تدریج و با در نظبانک مرکزی کشور قرار داد. بر این اساس توصیه می
زار متشکل فروشی مشتقه ارز به عنوان یک گزینه جدید در بازمینه انجام معامالت عمدهالحظات مطرح شده در این تحقیق، م

 در دستور کار قرار گیرد.     ارزی
کننده زنی عرضهو بر مبنای چانه )OTCفروشی مشتقه ارزی به صورت توافقی (شود معامالت بازار عمدهتوصیه می .٤

 ار گیرد. تواند در این بازار مورد استفاده قرانجام شود. همچنین هر سه ابزار آتی، اختیار و تهاتر میو تقاضاکننده 
شود. می ارزی محسوب مشتقهاندازی بازار تشکیل بازار مشتقه ارزی در سطح خرد در بورس کاال، آخرین مرحله در راه .٥

های پایه که دارایی توان آن را با سایرر سطح کالن اقتصاد دارد و نمیهای خاصی دچرا که ارز به عنوان یک دارایی پایه اثرگذاری
یل بازار مشتقه در اند (مثال زعفران) مقایسه کرد. بر این اساس، الزم است ابتدا مسئله تشکمبنای تشکیل بازار آتی قرار گرفته

. بر این رس کاال در دستور کار قرار گیردفروشی مشتقه در بوفروشی مطرح شود و سپس تشکیل بازار خردهسطح کالن و عمده
 گذاران قرار گیرد. شود سیر منطقی تشکیل بازار مشتقه ارزی با رویکرد کالن به سمت خرد مورد توجه سیاستاساس توصیه می

های اندازی بازارهای مرتبط با راهارزی در سطح خرد از تجربه، مقررات و سامانه مشتقهشود در تشکیل بازار توصیه می .٦
 برداری انجام شود.مشتقه در بورس کاال حداکثری بهره

نها به یکدیگر شوند که هزینه تبدیل آبا توجه به اینکه ارز و سکه طال دو کاالی جانشین و نزدیک به یکدیگر محسوب می .۷
دد. انجام این گشایی گرارزی، بازار آتی سکه نیز نیز باز مشتقهشود پس از (یا همزمان با) تشکیل بازار اندک است، توصیه می

 شود تا اثر سرریز هر یک از این بازارها بر دیگری محدود گردد. کار سبب می
یژه امکان ارزی در سطح کالن و خرد وجود دارد و به و مشتقههایی که در رابطه با تشکیل بازار با توجه به نگرانی .۸

زارها، شود حداقل در شروع فعالیت این باب، توصیه میبازانه مخراستفاده نامناسب از این بازارها جهت معامالت سفته
تعیین وجه تضمین  اند از:که برخی از مهمترین آنها عبارت های مختلفی برای معامالت مشتقه در نظر گرفته شودمحدودیت

گر، در نظر گرفتن معامالت مشتقه و تغییر آن با توجه به شرایط اقتصادی، در نظر گرفتن سقف معامالتی برای هر معامله
دودیت و تعیین مح های اهرمی معامالت مشتقههای باز هر مشتری، تعیین محدودیت برای نسبتمحدودیت برای تعداد موقعیت

 برای دامنه نوسان قیمت دارای پایه.  
گردد. در واقع، بازمی» سازی عمومیفرهنگ«ارزی قابل ذکر است، به مقوله  مشتقهتوصیه دیگری که در رابطه با بازار  .۹

ی چون: حفظ واقعیت آن است که عموم مردم کشور ایران (برخالف بسیاری از سایر کشورها) با خرید نقدی ارز و سکه با هداف
ضور حمدت آشنایی دارند؛ اما شناخت کافی در رابطه با بازی در کوتاهگذاری جهت کسب سود و سفتهقدرت خرید، سرمایه
هاست رمایه سالسمشتقه ارز و سکه جهت دستیابی به اهداف مذکور وجود ندارد. البته معامالت آتی در بازار  صحیح در بازارهای

رد، اما با اجرایی شده و در بازار غیررسمی معامالت فردایی ارز هم تجربه انجام معامالت مشتقه به صورت محدود وجود دا
شود. بنابراین، سازی در این رابطه احساس میوم و گسترده نیاز به فرهنگاندازی بازارهای مشتقه در سطح عماین حال جهت راه

تقه استفاده سازی در رابطه با معامالت مشهای نوین آموزشی، تبلیغاتی و غیره جهت فرهنگگذاران از شیوهضرورت دارد سیاست
 ست. در این رابطه قابل تاکید ا های اجتماعی و فضای مجازیکنند. استفاده حداکثری از بستر فراهم شده توسط شبکه
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امل بر ارزی که در این تحقیق مطرح گردید به طور ک مشتقهای تشکیل بازار همان طور که مالحظه شد الگوی مرحله .۱۰
یما (نظام نای (با مبالغ باال) که در حال حاضر در سامانه روی معامالت ارز فیزیکی تمرکز داشت و تعمدا معامالت حواله

خشی و چند شود جهت جلوگیری از چندبتوصیه میشود را مورد بحث قرار نداد. با این حال الت ارزی) انجام مییکپارچه معام
یج زمینه حذف اندازی موفق با متشکل ارزی و اضافه شدن معامالت مشتقه ارزی به آن، به تدرنرخی شدن بازار ارز، پس از راه

گذار شود سیاست. در واقع، توصیه میمشتقه به بازار متشکل ارزی فراهم شود ای نقدی وسامانه نیما و انتقال معامالت حواله
ورت حواله چه به صورت ارز فیزیکی و چه به ص» مکانیزم جامع و مشترک برای کل معامالت نقدی و مشتقه«به تدریج به سمت 

(و  سامانه نیما با نرخ سنا جهت کاهش فاصله نرخ ۱۳۹۸حرکت کند. رویکرد صحیح بانک مرکزی کشور در فصل اول سال 
 شود. بازار آزاد) اقدامی صحیح و در همین راستا ارزیابی می

ارزی در سطح  مشتقهگذار همچنان در رابطه با تشکیل بازار علیرغم تمامی نکات مطرح شده، ممکن است سیاست .۱۱
و بلکه یک ضرورت اقتصادی است که دیر یا  خرد و کالن نگرانی داشته باشد. با توجه به اینکه تشکیل این بازار نه یک انتخاب

شروع معامالت به صورت محدود و در مقیاس کوچک (پایلوت) شود جهت رفع نگرانی مذکور، زود باید اتفاق بیافتد، توصیه می
 توسعه پیدا کند. » ۱یادگیری همراه با اجرا«و معامالت مشتقه ارزی به تدریج و بر اساس منطق  باشد

  
  برای تحقیقات آینده      پیشنهادهایی  ۸

باشد که در این تحقیق به ارزی در نظام مالی کشور دارای ابعاد گوناگونی می مشتقههمان طور که مالحظه شد تشکیل بازار 
توانند مباحث های موجود صرفا به برخی از آنها پرداخته شد. بر این اساس، تحقیقات آینده در این حوزه میدلیل محدودیت

  گیرد. کمل دیگری را مورد بحث قرار دهند که برخی از مهمترین آنها در ادامه مورد تاکید قرار میضروری و م
 ی(شامل آت بازار ینقابل استفاده در ا یشرع یبا در نظر گرفتن تمام ابزارها یبازار مشتقه ارز یتکلدر این تحقیق  .۱
مدت مورد کوتاه دیکرابزارها را با رو ینا توانیم در عمل امامورد بحث قرار گرفت.  )یو تهاتر ارز یمعامله ارز یاراخت ی،ارز

شخص، ارائه به طور م پژوهش مطرح شود. یندر امتداد ا تواندیمستقل بوده و م یموضوع بحث ینا یاستفاده قرار داد که بررس
های آتی محسوب برای پژوهشتواند موضوعی می» هفتهمدت مثال یکآتی ارزی با سررسید کوتاه«الگوی عملیاتی استفاده از 

 شود. 
است که  جزئیات اجراییاندازی معامالت مشتقه ارزی عالوه بر مباحث علمی و کاربردی، نیازمند توجه به برخی راه .۲

فروشی مشتقه ارزی به اینکه تسویه معامالت در بازار عمده در این تحقیق به طور عمده مورد توجه قرار نگرفت. به عنوان مثال،
رتباط بانک گذار و بازارساز در این رابطه چیست؟ تعامل و اتی باید انجام شود و نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستچه صور

کنندگان، چهارچوب فعالیت صادر مرکزی و سازمان بورس در تشکیل بازار مشتقه ارزی در سطح خرد به چه صورتی باید باشد؟
تر تشکیل بازار و غیره. پاسخگویی به این سواالت و تبیین جزئیات دقیق ارزی چیست؟ مشتقهدر بازار  هاواردکنندگان و صرافی

داکثری از حدر این رابطه شناسایی و استفاده تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه محسوب شود. ارزی می مشتقه
 تجربه سایر کشورها دارای اهمیت است. 

                                                                                                                                                                                                                
۱ Learning by doing 
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ربط گذاری مناسب توسط نهادهای ذیگذاری و مقرراتصورت مناسب، نیازمند قانونارزی به  مشتقهاندازی بازار راه .۳
تواند به ارزی در نظام مالی کشور می مشتقهباشد. بر این اساس بحث در رابطه با قوانین و مقررات مرتبط با تشکیل بازار می

 عنوان موضوعی برای تحقیقات آینده مطرح شود. 
لحاظ  ورد نیاز جهت انجام معامالت مشتقه ارزی یکی دیگر از مباحث مهمی است که بههای معامالتی مبحث سامانه .٤

راوانی در های مذکور اهمیت فاندازی سامانهالمللی و داخلی جهت راهفنی دارای اهمیت بسیار است. استفاده از تجارب بین
 آتی در این حوزه محسوب شود.  تواند موضوعی مهم برای تحقیقاتارزی داشته و لذا می مشتقهموفقیت بازار 

الی مارزی در نظام  مشتقهای تشکیل بازار فرض این تحقیق در ارائه الگوی مرحلهپیش ،همان طور که مالحظه شد .٥
مدت به وتاهکممکن است در ؛ در حالی که اندازی بازار مذکور استکشور، وجود امکان تعامل بانک مرکزی و بورس کاال در راه

های ارزی ارزی صرفا تحت سامانه مشتقهبررسی چهارچوب تشکیل بازار  ،. بر این اساستعامل فراهم نباشد هر دلیل امکان
 تواند موضوعی برای تحقیقات آتی در این رابطه محسوب شود. بانک مرکزی می

با  است گذاری ابزارهای مشتقه ارزی است. در این رابطه الزمآخرین موضوع پژوهشی برای تحقیقات آینده، قیمت .٦
قه و گذاری ابزارهای مشتهای مناسب جهت قیمتمطالعه مبانی نظری مرتبط در دانش مالی و همچنین تجارب کشورها، روش

تیار تعیین میزان و چگونگی مداخله ناظر و یا بانک مرکزی در فرآیند کشف قیمت استخراج شده و جهت استفاده در اخ
 گذار قرار گیرد.  سیاست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور

۳٦ 

  

 * منابع و ماخذ 

  منابع فارسی و عربی ⁃الف
 ۴۴۶۵، شماره ساز؟. روزنامه دنیای اقتصادساز یا نوسان). بازار آتی ارز: ثبات۱۳۹۷پور، م. (نژاد، ع. و غنیابراهیم .۱

 ).۱۴/۸/۱۳۹۷(مورخ 
رویکرد نرخ  نااطمینانی بازار ارز با). الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود ۱۳۹۵زاد، ح. و داودی، پ. (باستان .۲

 .۶۳حقیقی. فصلنامه معرفت پژوهشنامه اقتصادی، 
 ). امکان ایجاد بازار سلف ارز در ایران. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.۱۳۸۷برهان آزاد، ل. ( .۳
 .نگرانارات تواداری. تهران: انتش). پول و بانکداری اسالمی و مقایسه آن با نظام سرمایه۱۳۷۹توتونچیان، ا. ( .٤
وهشکده گذاری پولی: مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران. تهران: پژ). سیاست۱۳۹۴جاللی نائینی، س. الف. ( .٥

 پولی و بانکی.
 تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. دار ارز،)، امکان ایجاد بازار سلف و وعده۱۳۸۳نائینی، الف. (جاللی .٦
  المللی انرژی.ديريت ريسک در بازارهای نفت. تهران: مؤسسه مطالعات بین). مشتقات و م۱۳۸۳درخشان، م. ( .۷
رات سازمان ). مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: انتشا۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار. ( .۸

  بورس و اوراق بهادار.
 ). پوشش۱۳۹۵الدینی، ح. (، م. و شهابنسبنژاد، ح.، ناصرپور، ع.، فالح، ج.، محمدی، الف.، حقانیسلطانی .۹

 نوسانات نرخ ارز: بازار قراردادهای آتی. تهران: شرکت بورس کاالی ایران. 
 .۲۰دق(ع)، ). بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسالم. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صا۱۳۸۲آبادی، ع. (صالح  .۱۰
ارائه  ). بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و۱۳۹۵. (آبادی، ع.، اسکینی، س. و تاجمیر ریاحی، حصالح .۱۱

 . ۱۱مدل جایگزین. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسالمی، 
 .البیت، قم: مؤسسه آل۱۸ق.). وسائل الشیعه. ج. ۱۴۰۹عاملی، ش. ح. ( .۱۲
الن در کتخب اقتصاد ). تغييرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغيرهای من۱۳۹۶نژاد، ص. و کمیجانی، الف. (عزیز .۱۳

 . ۱۷های اقتصادی، ایران. فصلنامه پژوهش
همایش  ). بازارهای سلف ارز: موانع و مشکالت ایجاد آن در ایران. در مجموعه مقاالت نهمین۱۳۷۷عزیزی، الف. ( .۱٤

 بانکداری اسالمی. تهران: مؤسسه عالی بانکداری.
فرهنگ  قهی و اقتصادی. قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه). ابزارهای مشتقه: بررسی ف۱۳۸۹نیا، غالمعلی. (معصومی .۱٥

  و اندیشه اسالمی.
ه امام علی نژادی، قم: انتشارات حوز). ربا و بانکداری اسالمی. به کوشش ابوالقاسم علیان۱۳۸۷مکارم شیرازی، ن. ( .۱٦

 (ع). 
 .، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۳ق.). تحریر الوسیله. ج. ۱۴۱۶موسوی خمینی، ر. ( .۱۷
 ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). ۱البیع. ج. ق.). کتاب ۱۴۲۱موسوی خمینی، ر. ( .۱۸



   کشور یدر نظام مال یعتمنطبق با شر یارز مشتقهبازار  یلتشک یبررس 

۳۷ 

  .). بازار سرمایه اسالمی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی۱۳۹۱موسویان، س. ع. ( .۱۹
گذاری پولی و ست): بانکداری مرکزی اسالمی و سیا۲). بانکداری اسالمی (۱۳۹۶موسویان، س. ع. و میثمی، ح. ( .۲۰

 .ارزی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
ران: تجارب عملی. ویرایش ششم، ته⁃): مبانی نظری۱). بانکداری اسالمی (۱۳۹۷موسویان، س. ع.، و میثمی، ح. ( .۲۱

 .پژوهشکده پولی و بانکی
 .۹). بورس بازی از دیدگاه فقه. فصلنامه اقتصاد اسالمی، ۱۳۸۲میرمعزی، س. ح. ( .۲۲
 . ۶۳ اندازی بازار آتی سکه طال و تبعات آن بر اقتصاد كشور. فصلنامه روند،). بررسی راه۱۳۹۲م. (نادعلی،  .۲۳
 . ۸رد اقتصادی، ). بررسی آثار نوسانی بازار آتی سکه طال بر بازار نقدی آن در ایران. فصلنامه راهب۱۳۹۳نادعلی، م. ( .۲٤

  منابع انگلیسی  ⁃ب
۲٥. Bank for International Settlements (BIS). (2019). derivatives statistics. New York: BIS 

publication. 
۲٦. Barkbu, M., Bergljot, B. and Li, L. (2010). FX Swaps: Implications for financial and 

economic stability. IMF Working Paper No. 07/257.  
۲۷. Barkbu, M., Bergljot, B. and Li, L. (2010). FX Swaps: Implications for financial and 

economic stability. IMF Working Paper No. 07/257.  
۲۸. Boyle, P. and Mcdougall, J. (2019). Trading and Pricing Financial Derivatives. Berlin: 

Walter de Gruyter Inc.  
۲۹. Chan, R., Guo, Y., Lee, S. and Li, X. (2019). Financial Mathematics, Derivatives and 

Structured Products. Berlin: Springer.  
۳۰. Chapelle, A. (2019). Operational Risk Management. New Jersey: John Wiley and Sons. 
۳۱. Chapra, M. (2008). The global financial crisis: Can Islamic finance help minimize the 

severity and frequency of such a crisis in the future?. Forum on the global financial crisis, Jeddah: 
Islamic Development Bank. 

۳۲. Furceri, D. and Borelli, S. (2008). Foreign direct investments and exchange rate volatility 
in the EMU neighborhood Countries. Journal of International and Global Economic Studies, V. 
1, pp. 42-59. 

۳۳. Hull, J. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives. 10th edition, Washington: 
Prentice Hall.  

۳٤. Meissner, G. (2005). Credit derivatives, application, pricing and risk management. Oxford: 
Blackwell Publishing. 

۳٥. Mishkin, F. and Eakins, S. (2015). Financial markets and institutions. 8th Edition, New 
York: Prentice Hall. 



 بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور

۳۸ 

۳٦. Pirie, W. (2017). Derivatives. New Jersey: John Wiley and sons.  
۳۷. Saunders, A. and Cornett, M. (۲۰۱۸). Financial Markets and Institutions. ۷th edition, New 

York: McGraw-Hill Education. 
۳۸. Simpson, T. (2014).  Financial Markets, Banking and Monetary Policy, London: Wiley 

Finance. 
۳۹. The Futures Industry Association. (۲۰۱۸). summary statistics for annual trading activity in 

the global exchange-traded derivatives markets. New York: FIA publication.  
٤۰. The Futures Industry Association. (۲۰۱۸). summary statistics for annual trading activity in 

the global exchange-traded derivatives markets. New York: FIA publication.  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




