
 

 

 

 

 

 

هاي متداول  قراردادهاي اختيار معاملهسوال  

 

 معاونت بازار شركت بورس و اوراق بهادار تهرانتهيه شده در  

 مديريت ابزارهاي نوين مالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢ 
 

 

 ؟چيستداد اختيار معامله رقرا .1

 داراييشود در صورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از  است كه به موجب آن فروشنده متعهد مي اوراق بهاداري

هاي معيني در آينده طبق  تواند در زمان يا زمان را به قيمت اعمال معامله كند. خريدار اوراق مي موضوع قرارداد

اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق  ة. فروشنداعمال كندرا قرارداد قرارداد، مشخصات 

شود مبلغي را  كند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي دريافت مي

ات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغيير

توانند در مقابل مبلغي معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار  تعديل كند. هر يك از خريدار و فروشنده مي

 صورت اختيار فروش يا خريد باشد؛ تواند به كنند كه وي جايگزين آنها خواهد بود. اوراق اختيار معامله مي

 

قيمت اختيار رداختپ                                                                        

حق اختيار خريد  خريدار:    

                              :فروشنده  

     اعطاي حق
 به خريدار اختيار
 
 

 

 با قرارداد آتي دارد؟ چه تفاوت و تشابهيقرارداد اختيار معامله  .2

كنند، ابزارهاي مشــابهي ايجاد مي بازاننوعي اهرم براي سفته راردادهاي آتي و اختيار معامالت، با توجه به اينكه هر دوق
باز ســفتهبالقوه  اين دو ابزار وجود دارد، اين اســت كه در قراردادهاي آتي زيان روند. تفاوت مهمي كه بينبه شمار مي

در مقايســه با سود احتمالي آن بيشتر اســت. اما در اختيار معامله بدون توجه به اينكه ميزان كاهش قيمت دارايي پايه 
ثانياً در قرارداد آتي طرفين  باشد.ميبراي خريد اختيار  يمبلغ پرداختو برابر با  طور ثابت به خريدارچقدر اســت، ضرر 

د هستند اما در قرارداد اختيار معامله، يك طرف متعهد و طرف ديگر داراي اختيار جهت اجراي متعهد به اجراي قراردا
 باشد.قرارداد مي

 خريدار اختيار

اختيارواگذاري

ختيارا فروشنده  
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 مزاياي قراردادهاي اختيار معامله چيست؟ .3

 اهرم مالي  .1

به  كمتري مديريت كنند نقدينگيد كه يك وضعيت را با نكن گذاران فراهم مي اين فرصت را براي سرمايه  قراردادهاي اختيار معامله
قيمت اختيار پرداخت  -عبارت ديگر اين ويژگي باعث مي شود سود يا زيان  معامالت در يك دوره زماني نسبت  به آورده مشتري 

 چند برابر باشد. -شده توسط خريدار(دريافت شده توسط فروشنده) 
 براي روشن شدن موضوع مثالي را مطرح مي كنيم:

با سررسيد ريال  3،300خودرو با قيمت توافقيشركت ايرانسهم  10،000ريال اختيار خريد،  5،000 با پرداخت گذارسرمايهفرض كنيد 
در  .استريال رسيده 4،000خودرو در سررسيد به سهم ايران . با رشد گروه خودرويي فرض كنيد قيمت هركندشش ماهه خريداري مي

 ريال 5،000) ريال سود در مقابل پرداخت4،000-3300* (10،000= (7000000 خود مبلغاين صورت خريدار اختيار با اعمال اختيار 
 شود.ريالي مي 7000000ريال متحمل زيان   5،000و فروشنده اختيار با دريافت مبلغ  كنددريافت مي

 كاهش ريسك  .2

يابد و زيان معامله  گذاري كاهش مي بالقوه سرمايهبا خريد قرارداد اختيار معامله يك دارايي پايه به جاي خود دارايي پايه، ريسك  
به عنوان ابزاري براي   شود. در واقع از قراردادهاي اختيار معامله اي است كه براي خريد اختيار معامله پرداخت مي محدود به هزينه

 .پوشش دهدخود را در مقابل نوسانات نامطلوب قيمت تا ريسك دهد  اجازه مي رگذا شود كه به سرمايه پوشش ريسك استفاده مي
 كسب درآمد  .3

و سود تقسيمي محدود نكند.  بازدهي سهامتواند با فروش قرارداد اختيار معامله سهام، درآمد خود از سهام را تنها به  گذار مي سرمايه
 معامالتي است. هايراهبردترين  ساده دارد، يكي ازگذار يا سهامي كه قصد خريد آن را  فروش اختيار معامله سهام متعلق به سرمايه

 كسب سود از نوسان قيمت سهم. 4

 تواند بدون در اختيار داشتن سهم پايه، از نوسان قيمت آن منتفع شود. با استفاده از اختيار معامله، شخص مي

 استفاده از مزيت زماني جهت تصميمات آتي.5

دهد با پرداخت درصدي از قيمت سهم، جريان نقدي خريد يا فروش خود را  گذار امكان مي سرمايهمعامله قراردادهاي اختيار معامله به  

 .مانده تا سررسيد، تصميم مناسب را اتخاذ نمايد ثابت كند و در زمان باقي

 سبد سرمايه گذاري سازيمتنوع. 6

 دهد. گذار مي سازي سبد را به سرمايه تنوعم، امكان به عنوان يك دارايي مشتقهگذاري  وجود اختيار معامله در سبد سرمايه
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 منظور از موقعيت باز در يك قرارداد اختيار معامله چيست؟ .4

 ةدهند تواند خريد يا فروش باشد. موقعيت باز خريد، نشان هاي مشتري در هر نماد معامالتي است كه مي خالص موقعيت
تداوم تعهد موضوع قرارداد  ةدهند له و موقعيت باز فروش، نشانتداوم امكان استفاده از اختيار موضوع قرارداد اختيار معام

 اختيار معامله است؛
 كدام هستند؟ از لحاظ حق اختيار انواع اختيار معامله .5

 :دارد وجود معامله اختيار قرارداد نوع دو طوركلي به

 مشخصي قيمت با و معيني تاريخ دررا  دارايي تا دهدمي را حق اين آن، دارندة به قرارداد اين خريد، اختيار قرارداد  -١

 نمايد. خريداري

-مي مشخص را قيمت با و معين در تاريخ فروش يك دارايي حق آن، دارندة به قرارداد اين فروش، اختيار قرارداد  -٢

 دهد. 

 انواع قرارداد اختيار معامله از نظر وضعيت سود يا زيان كدامند؟ .6

اي است كه قيمت اعمال آن با قيمت پاياني سهم پايه در  اختيار معاملهقرارداد : 1تفاوت قرارداد اختيار معاملة بي -1
 بازار نقدي برابر است؛

هر قرارداد اختيار معاملة كه قيمت به در مورد قرارداد اختيار معاملة فروش، : 2قرارداد اختيار معاملة در زيان -2
 هربه در مورد قرارداد اختيار معاملة خريد،  و اعمال آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي كمتر است

 ؛شود ، گفته ميكه قيمت اعمال آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي بيشتر است هقرارداد اختيار معامل
هر قرارداد اختيار معاملة كه قيمت به در مورد قرارداد اختيار معاملة فروش، : 3قرارداد اختيار معاملة در سود -3

هر به در مورد قرارداد اختيار معاملة خريد،  و از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي بيشتر استاعمال آن 

 ؛ شود ت، گفته ميقرارداد اختيار معاملة كه قيمت اعمال آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي كمتر اس

 
 
 

                                                            
1. At-The-Money (ATM)  
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3. In-The-Money (ITM) 
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زيادي داشــته باشد، اما جهت نوسان (كاهش يا  گذار انتظار دارد قيمت دارايي نوسانسرمايهراهبرد استرادل زماني مناسب است كه 
 ريال اســت، در 69كند قيمت يك دارايي كه در حال حاضر بيني مينظر بگيريد كه پيش گذاري را درداند. سرمايهافزايش) را نمي

خريد و يـك قـرارداد اختيـار فروش با  گذار با خريد يك قرارداد اختيارســه ماه بعد با نوســان زيادي مواجه خواهد شد. سرمايه
 4كند. فرض كنيد هزينه قرارداد اختيار خريد ماه بعـد، از راهبرد استرادل استفاده مي ريال و با تاريـخ انقضـاي سه 70قيمـت توافقـي 

اســت. اگر در تاريخ انقضا، قيمت  ريال 7ذاري اوليه مورد نياز گريال باشد؛ بنابراين سرمايه 3فروش  و هزينه قرارداد اختيار ريال
 ارزش اســت ولي قرارداد اختيارريال اســت، چون قرارداد اختيار خريد بي 6 ريال ثابت مانده باشــد، هزينه اين راهبرد 69دارايي در 
 7افزايش يابد، زيان راهبرد  ريال 70قيمت دارايي به شــود. اگر ريال ارزش دارد و اين يك ريال از هزينه اوليه كم مي فروش يك

گـذار ريال افزايـش يابـد، ســود سرمايه 90اســـت. اگر قيمـت بـه  گـذارريال اســت. اين حداكثر زياني اســت كه متوجه سرمايه
 .ريال اســـت 8ســـود او  ،ريال كاهـش يابـد 55بـه  ريال و اگر قيمـت 13

رد. يگمي فــروش اختيار خريد و اختيار فروش با قيمت توافقي و تاريخ انقضاي يكســان صورت ، از طريقفروشاسترادل  راهبرد
انقضا، نزديك قيمت توافقي باشد، منجر به  باشــد. چنانچه قيمت ســهام در تاريخالبته اين راهبرد داراي ريســك بااليي مي

  .ن دو قيمت با هم تفاوت زيادي داشته باشند، مقدار زيان نامحدود خواهد بوداي گردد. ليكن چنانچهسودآوري قابل توجهي مي

س رتري از راهبردهاي معامالتي رايج در بازار قراردادهاي اختيار معامله به زودي و از طريق سايت بوگزارش كامل
 گذاران محترم قرار خواهد گرفت.تهران در اختيار سرمايه

 چيست؟ سهام معامله اختيار .10

د و به خريدار امكان خريد و يا فروش تعدادي معين سهم را در زمان معين و به قيمت وش ، روي سهام بسته مي اين اختيار معامله
 .دهد مشخص مي

 قرارداد اختيار معامله اروپائي چيست؟ .11

.داردوجود آن توسط دارنده اختيار فقط در تاريخ سررسيد امكان اعمال  اي است كهقرارداد اختيار معامله  

 چيست؟ آمريكاييقرارداد اختيار معامله  .12

 .است قابل اعمال سررسيدخود و در  ريخ سررسيددوره معامالتي تا تادر هر روز از  اي است كهقرارداد اختيار معامله
 

 جهت در يك قرارداد اختيار معامله چيست؟هاي هممنظور از موقعيت .13

هاي  خريد قرارداد اختيار معامله فروش يا موقعيت هاي باز موقعيت خريد و ةهاي باز فروش قرارداد اختيار معامل موقعيت
 .قرارداد اختيار معامله استفروش در  ةفروش قرارداد اختيار معامل هاي باز موقعيت خريد و ةباز خريد قرارداد اختيار معامل
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 منظور از گروه اختيار معامله و كالس اختيار معامله چيست؟ .14

 همة قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش مبتني بر يك سهم پايه است؛ معامله:گروه اختيار  )1

مجموعة قراردادهاي اختيار معاملة يك گروه اختيار معامله كه از يك نوع (خريد يا فروش)  :4كالس اختيار معامله )2
 هستند؛

 

 مشخصات يك قرارداد اختيار معامله كدامند؟ .15

 شود:ميبورس قبل از انجام معامله منتشر كه توسط  معامله شامل موارد زير استك گروه اختيار يمشخصات قرارداد 

) واحد پولي قيمت؛11) سهم پايه؛1

قيمت  - ماه قرارداد - ) نماد معامالتي متشكل از سهم پايه2
جهت؛ باز و هم يها ) سقف موقعيت12نوع قرارداد اختيار معامله؛ - اعمال

ها؛ خسارت) 13) اندازة قرارداد؛3

دريافت از مشتري؛ ) سقف وثيقة قابل14) فاصلة قيمت اعمال؛4

) وجه تضمين شامل وجه تضمين اوليه، وجه تضمين الزم، 5
) نحوة درج قرارداد اختيار معامله؛15حداقل وجه تضمين و وجه تضمين اضافي؛

) نحوة اعمال؛16؛بندي فرايند اعمالو زمان ) سبك اعمال6

) ساعات و روزهاي معامالتي؛17تخصيص؛روش  )7

) كارمزدها؛18؛هر سفارش حداقل تغيير قيمت )8

تسويه پس از اعمال؛نوع ) 19هاي قرارداد؛ ) ماه9

) سقف سفارش؛20معامالتي؛ ة) دور10

 .يكي از سهام پذيرفته شده در بورس تهران استسهم پايه:  -1
 شود:به صورت زير تعريف ميدر بورس تهران نماد قرارداد اختيار معامله سهام  :نماد معامالتي -2

 به عنوان شمارنده سه رقمي يعدد حرف اول نماد سهم پايه در بازار نقد + 4حداكثر  +"ض"حرف 

 شود.تعريف مي " 001خود++ض  "به عنوان مثال نماد قرارداد اختيار معامله شركت ايران خودرو به صورت: 
                                                            
4. Option Class 
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 هاي شمسي است كه زمان سررسيد قرارداد اختيار معامله در آن قرار دارد؛ كي از ماهي قرارداد: ماه -3
 .قيمت توافقي خريدار و فروشنده در قرارداد اختيار معامله براي خريد يا فروش سهم پايه است :قيمت اعمال -4
ماه، نحوة  روز معامالتي يك زيرگروه همتعداد قراردادهاي اختيار معامله اولين  نحوة درج قرارداد اختيار معامله: -5

درج قراردادهاي اختيار معاملة جديد است كه  شرايطهاي اعمال براساس فاصلة قيمت اعمال و  تعيين قيمت
 شود در مشخصات قرارداد اعالم مي

 زماني مواعد كنندة تعيين كه است اعمال مختلف هاي روش از يكي بندي فرايند اعمال:سبك اعمال و زمان -6
 تواند بصورت امريكايي يا اروپايي تعريف شود؛باشد و مي مي اعمال مجاز

ماه است كه در مشخصات  فاصلة بين قيمت اعمال نمادهاي معامالتي يك زيرگروه هم :5فاصلة قيمت اعمال -7
 شود؛ قرارداد تعيين مي

كه براي جلوگيري از امتناع از انجام تعهدات قرارداد، در قالب شرط ضمن عقد، از  است وجهي وجه تضمين: -8
 شود؛ دريافت مي باز فروشدارندة موقعيت 

ميزان افزايش در وجه تضمين الزم با هدف پوشش ريسك ناشي از تغييرات قيمت است  وجه تضمين اضافي: -9
 شود؛ تعيين مي ضوابط وجه تضمين براساسهاي باز و  كه متناسب با موقعيت

وجه تضميني كه براي تضمين ايفاي تعهدات در زمان اتخاذ موقعيت باز فروش، متناسب با  وجه تضمين اوليه: -10
ضوابط وجه تضمين، از دارندة موقعيت باز فروش دريافت  براساسهاي باز (اعم از خريد و فروش) و  موقعيت

 شود؛ مي

افزايش وجه تضمين، بايد نزد اتاق پاياپاي  ةفت اخطاريوجه تضميني كه پس از دريا وجه تضمين جبراني: -11
 توديع شود؛

هاي باز (اعم از خريد و فروش) و  طور روزانه متناسب با موقعيت وجه تضميني است كه به وجه تضمين الزم: -12
شود. اگر وجه تضمين پرداخت شده از حداقل وجه تضمين كمتر  براساس ضوابط وجه تضمين، تعيين مي

 تا وجه تضمين الزم افزايش يابد؛باشد، بايد 

 شود؛ قرارداد اختيار معامله از مشتري اخذ مي ةكارمزدي كه در قبال انجام معاملكارمزد معامله:  -13

كارمزدي كه از طرفين قرارداد اختيار معامله در صورت اعمال قرارداد اختيار معامله دريافت  كارمزد اعمال: -14
 شود؛ مي

 

                                                            
5. Strike Price Intervals 



 

 

 
 ده است.

 با متناسب 

ازار قرارداد 

خاذ موقعيت  

ت سهام را 

يني كاهش 

تواند يه مي

در نظر گرفته شد

  معامله است؛

باز هاي وقعيت

ذ موقعيت در با

ن صورت با اتخ

ي افزايش قيمت

بيچنين با پيش

 قيمت سهم پاي

كان برابر صفر د

 شود؛ ضي مي
اختيارداد ار قر
مو دارندگان ت

 ؛شود مي 
 سفارش است؛

ف وي از اتخاذ

در اين ،شته باشد

و اگر مشتري هد

سود بپردازد. همچ

بيني افزايشش

 كارمزد اين ارك

يار معامله منقض
ن روز معامالتي

تعهدا ايفاي دم
اخذ قرارداد ت

له به ازاي هر س

گذار و هدرمايه

دارايي خود داش

متي پوشش ده

سيد به كسب سو

 نمايد و با پيش
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ي اختيار معامله،

آن قرارداد اختيا
امالتي و آخرين

عد بابت التزام ه
مشخصات در رج

داد اختيار معامله

 گونه است؟

بيني سره پيش

اد را در سبد  د

ل نوسانات قيم

ل آن در سررس

ش اختيار خريد

الت قراردادهاي

ست كه پس از آ
ن اولين روز معا

وجه عنوان به 
مندر شرايط س

عداد مجاز قرارد

ختيار معامله چگو

عامله بستگي به

سهم پايه قراردا

خود را در مقابل

يار خريد و اعما

 اقدام به فروش

 .كند

ه اول آغاز معامال

تاريخي اس سيد:
بين ةفاصل التي:
كه است مبلغي

براساس ايشان ي
حداكثر تع رش:

ه يك قرارداد اخ

رداد اختيار معا

د. اگر مشتري س

تواند سهم خمي

د با خريد اختي

تواند اينده ميآ

اقدام كر فروش

در دوره سه ماهه

زمان سررس -15
دورة معامال -16
م خسارت: -17

ها موقعيت
سقف سفار -18

 
 

نحوه ورود به .1

ورود به يك قرا

باشد معامله مي

ختيار فروش م

تواندني كند مي

 سهم پايه در آ

فروش اختيا به

د نكته:
 

16

نحوه و

اختيار

خريد ا

بينپيش

قيمت

نسبت



 

١١ 
 

  اختيار خريد سرمايه گذارفرض كنيد  ريال با 3,000را به قيمت توافقي  دروسهم شركت ايران خو10,000

-ريال به فروشنده اختيار مي 7000ازاي خريد اين اختيار مبلغ كند و در سررسيد شش ماه بعد خريداري مي

پردازد. اگر در سررسيد قيمت هر سهم ايران خودرو كمتر يا مساوي با قيمت توافقي باشد عمالً خريدار اختيار 

 باشد.كند و خالص زيان خريدار مساوي با مبلغ پرداخت شده بابت خريد اختيار مينمي    خود را اجرا 

باشد در اين سورت خالص سود خريدار اختيار  ريال3,300 هر سهم ايران خودروفرض كنيد در سررسيد قيمت 

)3,300 3,000 300 ∗ 10,000 3,000,000 7,000  ريال خواهد بود. )2,930,000

 
 نحوه خروج از بازار اختيار معامله چگونه است؟ .17

و فروشنده قرارداد نيز با اتخاذ موقعيت معكوس اد خريداري شده دتواند با فروش قرارخريدار يا دارنده اختيار مي

ا همچنين ب. دناقدام به خروج از بازار قرارداد اختيار معامله نماي طي دوره معامالتي در بازار(خريد همان قرارداد) 

 شود.بسته مي موقعيت باز مشتري معامله در سررسيد انقضا قرارداد اختيار

 كند؟اختيار خود را اعمال ميمشتري چگونه قرارداد  .18

-اعالم مياختيار آمادگي خود را جهت اعمال  ،و اعالم نوع تسويه مشتري با ارائه درخواست اعمال خود به كارگزار

 كند.اعالم مي جهت تسويه و پاياپاي  مركزي گذاريرا به شركت سپرده مشتريكارگزار نيز مراتب درخواست  .دارد

 تسويه در قراداد اختيار چيست؟منظور از اعالم نوع  .19

فرآيندي كه در آن، دارندگان موقعيت باز خريد نوع تسويه خود را صرفاً فيزيكي اعالم كرده يا موافقت خود را براي 

كنند. همچنين دارندگان موقعيت باز فروش موافقت تسويه صرفاً نقدي، يا اول تسويه نقدي بعد فيزيكي اعالم مي

در غير اينصورت نوع تسويه اين دسته از دارندگان نمايند. ه نقدي بعد فيزيكي اعالم ميخود را براي اول تسوي

 موقعيت باز فروش بصورت صرفا فيزيكي خواهد بود.
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اعالم نوع تسويه

 دارنده موقعيت باز فروشدارنده موقعيت باز خريد

----صرفا نقدي

 اول نقدي بعد فيزيكياول نقدي بعد فيزيكي

 فيزيكيصرفاًفيزيكيصرفاً

 

نيست و اتاق پاياپاي بسته به اجراي نهايي اين نوع تسويه  به معناياعالم موافقت با تسويه نقدي  الزم به ذكر است

 .رساندكرده و به اطالع مشتريان ميتعيين  نوع تسويه را ،اعالم ساير مشتريان

 

 منظور از تخصيص در قراردادهاي اختيار معامله چيست؟ .20

هاي باز را براي انجام تعهدات مربوط به قراردادهاي اختيار  ن اتاق پاياپاي، دارندگان موقعيتآاست كه طي فرايندي 

 كند.ميتعيين  ،شده معاملة اعمال

 شوند:مي مرتبخريد براساس نوع تسويه اعالمي خود به صورت زير دارندگان موقعيت بازدر مرحله اول، 

 صرفا نقدي .١

 يزيكياول نقدي بعد ف  .٢

 صرفا فيزيكي .٣

 

 سپس دارندگان موقعيت باز فروش براساس نوع تسويه اعالمي خود به صورت زير مرتب مي شوند:

 اول نقدي بعد فيزيكي .١

  صرفا فيزيكي .٢

 كه شامل سه بخش است: گيرندطرفين معامله متناسب با نوع تسويه مقابل يكديگر قرار مي دومدر مرحله 
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خريدي كه نوع تسويه آنها بصورت نقدي است با گروه اول از دارندگان موقعيت باز  ندگان موقعيت بازردا بخش اول:

شوند. در صورت عدم وجود اين گروه كه به معناي آن فروش( نوع تسويه آنها اول نقدي بعد فيزيكي است) تسويه مي

 شود.جام نمياي اناند، تسويهاست كه تمامي فروشندگان نوع تسويه خود را صرفا فيزيكي اعالم كرده

دارندگان موقعيت باز خريد كه نوع تسويه آنها بصورت اول نقدي بعد فيزيكي است با دارندگان موقعيت باز  بخش دوم:

فروش باقيمانده از بخش اول كه نوع تسويه آنها بصورت اول نقدي بعد فيزيكي است و همچنين ساير فروشندگان كه نوع 

 شوند.تسويه مي تسويه آنها بصورت صرفا فيزيكي است،

در نهايت دارندگان موقعيت باز خريدي كه نوع تسويه آنها بصورت صرفا فيزيكي است با دارندگان موقعيت  بخش سوم:

 شوند.، تسويه ميهاي اول و دومبخشباز فروش باقيمانده از 

است و تسويه نهايي الزم به ذكر است كه در زمان تخصيص، فرآيند تسويه تنها شامل مشخص شدن طرفين معامله 

-در دوره تحويل كه در مشخصات قرارداد است، انجام مي )چه نقدي چه فيزيكي(گيرد. بلكه تسويه نهايي صورت نمي

 شود.

 شود.همچنين نوع تسويه نهايي توسط اتاق پاياپاي تعيين و به كارگزاران مربوطه اعالم مي 

پس از ممكن است  ،اندخود را اول نقدي بعد فيزيكي اعالم كرده نوع تسويهكه  خريديباز دارندگان موقعيت در خصوص 

فرآيند تخصيص و مشخص شدن طرفين معامله، امكان انجام تسويه نقدي براي آنها وجود نداشته باشد. چنانچه اين گروه 

و   فروشر معامله يارا براي قراردادهاي اختسهم پايه موضوع قرارداد بايد  ،همچنان تمايل به تسويه فيزيكي داشته باشند

 .تامين كننددر حساب خود  خريد،اختيار معامله  هايقراردادرا براي ارزش اعمال 

 در نمودار زير، فرآيند تخصيص بصورت خالصه نمايش داده شده است.
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 كدامند؟ در تسويه قرارداد اختيار معامله هاي تخصيصانواع روش .21

ار معامله اعمال شده به ياخت يبراساس آن قراردادها است كههاي تخصيص كي از روشي روش تسهيم به نسبت: -1

 گردد؛ يم مين دارندگان آن تسهيباز فروش، ب يها تينسبت تعداد موقع

ار معامله اعمال شده بصورت ياخت يبراساس آن قراردادها هاي تخصيص است كهكي از روشي روش تصادفي: -2

 ابد؛ي يص ميت باز فروش تخصيبه دارندگان موقع يتصادف

ار معامله يقرارداد اخت يمعامالت ةبراساس آن سابق هاي تخصيص است كهكي از روشي روش ردگيري موقعيت: -3

 يابد؛ اعمال شده پيمايش شده و قرارداد اعمال شده به ناشر آن قرارداد تخصيص مي

ه براساس ار معامله اعمال شدياخت يهاي تخصيص است كه براساس آن قراردادهاكي از روشي روش زماني: -4

 ابد؛ي يص ميت باز فروش تخصيبه دارندگان موقع يت زمانياولو

 

 

نوع تسويه دارندگان 
موقعيت باز خريد

صرفا نقدي

با دارندگان موقعيت باز . 1مرحله 
فروشي كه نوع تسويه آنها اول 
نقدي بعد فيزيكي است، تسويه  

.مي شوند

در صورت عدم وجود فروشنده با 
اين نوع تسويه، اعمالي صورت 

.نخواهد گرفت

اول نقدي بعد فيزيكي

با دارندگان موقعيت باز فروش 
كه نوع تسويه  1باقيمانده از مرحله 

آنها اول نقدي بعد فيزيكي است و 
همچنين ساير فروشندگان كه نوع 
تسويه آنها صرفا فيزيكي است،  

.تسويه مي شوند

صرفا فيزيكي
با دارندگان موقعيت باز فروش 

باقيمانده از دو مرحله قبل، تسويه  
مي شوند
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 كنند؟در تسويه قراردادهاي اختيار معامله مشتريان چه وجوهي را پرداخت مي .22

در در طي دوره معامالتي، معامله  دكارمزو  اختيار  عالوه بر پرداخت قيمت خريد دارندگان موقعيت باز خريد اختيار

عالوه كه وارد مرحله اعمال شوند و بخواهند سهام پايه موضوع قرارداد را از فروشنده اختيار بخرند بايستي صورتي

 تامين نمايند.نيز وجه آن را بر پرداخت كارمزد اعمال 

در در طي دوره معامالتي، عالوه بر پرداخت قيمت اختيار و كارمزد معامله  دارندگان موقعيت باز خريد اختيار فروش

عالوه بر كارمزد  ،صورتي كه وارد مرحله اعمال شوند و قصد فروش سهم پايه موضوع قراداد را به طرف مقابل داشته باشند

 اعمال بايستي ماليات متعلق به فروش سهم پايه را نيز پرداخت نمايند.

در صورتي  ،كارمزد اعمالعالوه بر پرداخت وجه تضمين،كارمزد معامله و  دارندگان موقعيت باز فروش اختيار خريد

 كه طرف مقابل قرارداد خود را اعمال نمايد بايستي ماليات فروش سهم پايه به مشتري طرف مقابل را نيز پرداخت نمايد.

پرداخت وجه تضمين، كارمزد معامله و كارمزد اعمال در صورتي عالوه بر  دارندگان موقعيت باز فروش اختيار فروش

د را اعمال نمايد بايستي ارزش سهم پايه موضوع قرارداد را به مشتري طرف مقابل پرداخت كه طرف مقابل قرارداد خو

 نمايد.

 چه تأثيري بر روي قراردادهاي اختيار معامله دارد؟ اقدامات شركتي .23

نقدي و طور همزمان با توقف و بازگشايي سهم پايه در بازار  بهة توقف و بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامل
 شود. به يك روش انجام مي

ك يهاي  ناشر سهم پايه منجر به تعديل قيمت اعمال، اندازة قراردادهاي اختيار معامله و سقف موقعيت ةافزايش سرماي
صورت، بورس پيش از بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامله، تغييرات  شود. در اين گروه اختيار معامله مي

 دهد: شرح زير انجام مي الزم را به
 

 قيمت اعمال تعديل شده                                          قيمت تئوريك سهم پايه پس از اقدام شركتي                
= 

 قيمت اعمال                                     قيمت پاياني سهم پايه در آخرين روز قبل از مؤثرشدن اقدام شركتي

 

 



 

١٦ 
 

 اختيار معامله قيمت اعمال
 اندازة قرارداد    =    اندازة قرارداد تعديل شده×                                              

 قيمت اعمال تعديل شده

 شود. ترين عدد صحيح گرد مي شامل جزء اعشاري باشد، عدد حاصل به نزديكه شد اگر اندازة قرارداد تعديل*

توسط مجمع ناشر سهم پايه منجر به تعديل قيمت اعمال قراردادهاي اختيار معامله يك گروه اختيار تصويب تقسيم سود 
ك گروه اختيار معامله، يصورت، بورس پيش از بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامله  شود. در اين معامله مي

 دهد: تغييرات الزم را به شرح زير انجام مي
قيمت اعمال تعديل شده  =  قيمت اعمال  - سود تقسيمي مصوب مجمع   

 

-درصدي از محل سود انباشته كرده 200 اقدام به افزايش سرمايه ،: فرض كنيد ناشر سهم پايه يك قراداد اختيار معاملهمثال

  د شد؟هقيمت اعمال و اندازه قرارداد به چه شكل تعديل خوا ،در اين صورت پس از بازگشايي سهم پايه در بازار .است

  ،ريال 1500از افزايش سرمايه  پيش اعمالقيمت 

 ريال 1400از افزايش سرمايه  پيشقيمت سهم پايه 

 ريال  470 افزايش سرمايهپس از قيمت تئوريك سهم پايه 

 سهم 3000 افزايش سرمايهپيش از  و اندازه قرارداد

قيمت	اعمال	تعديل	شده
1500

470
1400 

 
قيمت	اعمال	تعديل	شده  ريال	504
    

اندازه	قرارداد	تعديل	شده 3000	 1500
504  سهم	8929

 


