
بورس کاالی ایران

املهآشنایی با معامالت قراردادهای اختیار مع

معاونتتتوسعهتتعزورتتا   ووو
مطالعتتتتتاصو ی  تتتتتا  و
رتتتتع الو تتتتا  و  تتتت   



سرفصل مطالب

2رع الو ا  و     

آشنایی با ساختار بازار سرمایه و جایگاه بورس کاالی ایران

اختیار معاملهمعرفی کلیات قراردادهای 

اختیار معاملهتبیین فرایند اجرایی معامالت قراردادهای 

فرایندهای انجام تسویه معامله و تحویل دارایی پایه

اختیار معاملهبرخی نکات و مفاهیم مهم در معامالت قراردادهای 

فصل 
اول

فصل 
دوم

فصل 
سوم

فصل 
چهارم

فصل 
پنجم



انآشنایی با ساختار بازار سرمایه و جایگاه بورس کاالی ایر

3رع الو ا  و     

فصل اول



جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه

4رع الو ا  و     

(راهبری بازار سرمایه)شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

(ناظر بازار سرمایه)سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس اوراق بهادار ایرانفرابورس
بورس انرژیبورس کاالی ایرانتهران

بورس های فعال در بازار سرمایه



بورس کاالی ایران در گذر زمان

5رع الو ا  و     

آغاز فعالیت 
سازمان 
کارگزاران 
بورس فلزات 

تهران

آغاز فعالیت 
سازمان 
کارگزاران 
بورس کاالی 
کشاورزی

تأسیس 
شرکت بورس
کاالی ایران

راه اندازی 
معامالت 

قراردادهای آتی

انتشار اولین 
اوراق سلف 
موازی 
استاندارد

راه اندازی 
معامالت گواهی 
سپرده کاالیی

راه اندازی 
معامالت 

اختیارمعامله

پذیره نویسی 
اولین صندوق 
سرمایه گذاری 

کاالیی

راه اندازی 
معامالت کشف

پریمیوم

1382 1383 1386 1387 1393 1394 1395 1396

ادغام سازمان های 
کارگزاران بورس فلزات 
تهران و بورس کاالی 

کشاورزی ایران

آغاز معامالت پتروشیمی و
فرآورده های نفتی

1399

اولین معامله اموال 
غیرمنقول

راه اندازی معامالت 
مناقصه

آغاز معامالت حراج باز



قراردادها و ابزارهای معامالتی بورس کاالی ایران

6رع الو ا  و     

بورس کاالی ایران

بازار فیزیکی

قرارداد نقد
قرارداد 

نسیه
قرارداد 

سلف

قرارداد 
کشف 
پریمیوم

بازار مشتقه

قراردادهای 
آتی

قرارداد 
اختیارمعامله

بازار مالی

سلف موازی
استاندارد

گواهی 
سپرده 
کاالیی

صندوق های 
کاالیی

اوراق 
خرید دین

کاالیی

تأمین مالی: هدف اصلیمدیریت ریسک قیمت: هدف اصلیمبادله کاال: هدف اصلی

رینگ صادراتیبازار فرعی



کارکردهای بورس های کاالیی

کارکردهای 
بورس کاالیی

کشف قیمت
مدیریت منصفانه

ریسک 
نوسان قیمت

تسهیل 
تأمین مالی

جذب 
سرمایه  های 

سرگردان

تسهیل 
مبادالت 
فیزیکی رتنظیم بازا

بازاریابی از
ه طریق شبک
کارگزاران

توسعه بازار

انتشار 
اطالعات 

بازار

تضمین 
اجرای 
تعهدات

7رع الو ا  و     



بورس های کاالیی مطرح در جهان

گروه بورس 
CMEآمریکا

کشاورزی

فلزات

انرژی

ارز

بورس فلزات 
لندن

فلزات

گروه بورس 
ICE 

کشاورزی

فلزات

انرژی

ارز

بورس آتی 
شانگهای چین

فلزات

انرژی

بورس کاالی 
چیندالیان

کشاورزی

صنعتی

8رع الو ا  و     



اختیارمعاملهمعرفی کلیات قراردادهای 

9رع الو ا  و     

فصل دوم



اختیار معاملهتعریف قرارداد 

10رع الو ا  و     

متقیبهرامعینیداراییکهمی دهدرا(تعهدوالزامنه)اختیاراینآنخریداربهکهاستقراردادی

.نمایدفروشیاخریدسررسید،درمشخص

.نداردسررسیددرداراییفروشیاخریدبرایاجباریهیچمعاملهاختیارخریدار*

.ایدنمتبعیتسررسیددرمعاملهاختیارخریدارتصمیمازمی بایستمعاملهاختیارفروشنده*

حالدر.باشدکاالآنبرمبتنیآتیقراردادیاکاالمی تواندمعاملهاختیارقراردادهایپایهدارایی

لهمعام(کاالسپردهگواهی)کاالبرمبتنیمعاملهاختیارقراردادهایایران،کاالیبورسدرحاضر

.می شود

ایران در شرکت بورس کاالیدستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای اختیار معامله 
.شده استمصوب 1393/02/06توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 



قراردادهای اختیارمعامله

11رع الو ا  و     

Spot MarketvsFutures MarketvsOption Market

قراردادهای اختیارمعاملهبازارقراردادهای آتیبازارنقدبازار

آیندهدر: تسویه وجهآیندهدر: تسویه وجهفوری: تسویه وجه

در آینده: تحویل کاالدر آینده: تحویل کاالفوری: تحویل کاال

عدم تعهد طرف خریدار اختیارمعاملهتعهد دو طرف معامله-

(Derivatives Market)بازار مشتقه 

عیینتقراردادعقدلحظهدرکاالکیفیتومقدارقیمت،کهاست گونه ایبهبازارهاایندرفروش/خریدومی شوندمعاملهبهاداراوراقیاارزهاکاالها،آندرکهاستبازارینقدبازار

.شوددادهلتحویفروشندهتوسط(هفتهیکتاروزیکمدتطیمعموالً)فوراًبایدمعاملهموردموضوعوگرددپرداختخریدارتوسط(هفتهیکتاروزیکمدتطیمعموالً)فوراًبایدمعاملهوجهومی شود

قرارداددعقلحظهدرکاالکیفیتومقدارقیمت،کهاست گونه ایبهبازارهاایندرفروش/خریدومی شوندمعاملهبهاداراوراقیاارزهاکاالها،آندرکهاستبازاریآتیقراردادهایبازار

ررسیدسهماندربایدمعاملهموردموضوعوگرددپرداختخریدارتوسط(سالیکتاماهیکمعموالً)آیندهدرمشخصیسررسیددربایدمعاملهوجهنقد،بازاربرخالفامامی شود،تعیین

.شوددادهتحویلفروشندهتوسطمشخص

حقی،مشخصمبلغپرداختازایدرخریدارکهاست گونه ایبهبازارهاایندرفروش/خریدومی شوندمعاملهبهاداراوراقیاارزهاکاالها،آندرکهاستبازاریمعاملهاختیارقراردادبازار

قدعازپسمعاملهاختیاردرآتی،ونقدیمعامالتخالفبر.می آورددستبهشدهتعیینزماندروقرارداددرشدهمشخصقیمتباراقرارداددرشدهثبتداراییفروشیاخرید

.بگیردنادیدهراآنیاکنداستفادهقراردادازکهکندانتخابتواندمیخاصیزماندرخریداربلکهنیستندقراردادمفادانجامبهملزمطرفدوهرقرارداد
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مشارکت کنندگان در معامالت قراردادهای اختیار معامله 

رع الو ا  و     

کشاورزیوصنعتینفتی،پتروشیمی،محصوالتتولیدکنندگان تولیدکنندگان کاال

نهاییوواسطه ایمصارفجهتکاالخریداران خریداران کاال

مالیبازاردرمالیواسطه هایوسرمایه گذارانشامل فعاالن بازار مالی

:مشارکت کنندگانانواع

بهآیندهدرکاالقیمتنوساناتریسکازگریزبرایکاالهامصرف کنندگانوتولیدکنندگان

.می نماینداقدام(فروشیاخرید)معاملهاختیارمعامله

پوشش ریسک قیمتی

(Hedging Price risk(

حاصلودسکسببدنبالصرفاًمعاملهاختیارقراردادهایفروشوخریدباکههستندکسانی

.می باشندقیمت هانوساناتاز
نوسان گیری از روند قیمت ها

(Speculating(

:  مثال. آربیتراژ به معنای کسب سود بدون ریسک از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار است
.عامله آنیک کاال با قیمت قرارداد اختیار م( قیمت گواهی سپرده کاالیی)تفاوت قیمت نقدی 

آربیتراژ

(Arbitrage(

:مشارکت کنندگاناهداف



بر روی یک دارایی پایه اختیار معامله الزامات راه اندازی قرارداد 

13رع الو ا  و     

استانداردپذیری دارایی پایه

وجود بازار نقدی قوی و مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا

وجود قیمت نقدی لحظه ای و قابل اتکا

وجود نوسان در قیمت نقدی جهت جذب فعاالن تجاری برای پوشش ریسک و جذب معامله گران

عدم مداخالت دولت در تعیین قیمت دارایی پایه

.می آوردهمفراپایهدارایینقدیقیمتکشفبرایرااتکاییقابلبازارکاالیی،سپردهگواهیروزانهمعامالت



ویژگی های قرارداد اختیارمعامله

قراردادهای 
اختیارمعامله

نوع قرارداد 
(Call/Put)

تاریخ 
اانقض/سررسید

قیمت اعمال

سبک اعمال 
(آمریکایی/اروپایی)

دارایی پایه

اندازه قرارداد

14رع الو ا  و     



سبک های اعمال اختیار معامله

15

اعمال آنها فقط در زمان سررسید مقرر شده 

.میسر می باشد

اختیار معامله 

اروپایی

در هر تاریخی قبل از زمان سررسید قابل 

.اعمال می باشد

داشتن ریسک باالتر برای فروشنده اختیار معامله-

قیمت باالتربرخورداری از -

اختیار معامله 

آمریکایی

در نتیجه

معامله آمریکایی در اختیار 
یمقایسه با اختیار معامله اروپای



اختیار معامله خرید

16رع الو ا  و     

ردرادارایییکازمشخصمقدارکهمی دهدرااختیاراینآنخریداربهمعاملهاختیارنوعاین
.نمایدخریداریخریداختیارفروشندهازمعینقیمتیبهآینده،درمشخصزمانی

داردرااختیاراینکوپندارایفردواقعدر.داردکوپنمشابهعملکردیحدودیتاخریدمعاملهاختیار:مثال*
.نمایدخریداریدولت،توسطشدهاعالمقیمتبهراکاالکه

خریداختیارخریدار

سررسیددرخریداختیاراعمال(الف

سررسیددرخریداختیاراعمالعدم(ب

دخریاختیارفروشنده

(تحویل دارایی پایه)ملزم به اجرای تعهدات 

انقضاء قرارداد

آنخریدارتوسطخریداختیارحقازاستفادهیعنیخریداختیاراعمال
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Call Option-اختیار خرید 

قرارداد اختیار خرید

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی در روز معامله 9.000
سررسید چهار ماه بعد

قیمت اعمال 10.000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

قیمت اعمال اختیارمعامله

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000
ال
ری

اعمال اختیار توسط خریدار

رعدم اعمال اختیار توسط خریدا



اختیار معامله فروش

18رع الو ا  و     

یداراییکازمشخصمقدارکهمی دهدرااجازهاینخودخریداربهمعاملهاختیارنوعاین
.بفروشدمعاملهاختیارفروشندهبهمعینقیمتیباآینده،درمشخصزمانیدررا

تخساروقوعصورتدرخودروصاحب.استخودروبیمهشبیهجهتیکازفروشمعاملهاختیار:مثال*
خودرو،صاحبدرخواستصورتدر.نمایدخسارتپرداختدرخواستبیمه ازکهداردرااختیاراین

.بودخواهدخسارتجبرانبهمتعهدبیمهشرکت

فروشاختیارخریدار

سررسیددرفروشاختیاراعمال(الف

سررسیددرفروشاختیاراعمالعدم(ب

فروشاختیارفروشنده

ملزم به اجرای تعهدات
(خرید دارایی پایه)

قراردادانقضاء 

آنخریدارتوسطفروشاختیارحقازاستفادهیعنیفروشاختیاراعمال
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Put Option-اختیار فروش 

قرارداد اختیار فروش

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی در روز معامله 9.000
سررسید چهار ماه بعد

قیمت اعمال 10.000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

قیمت اعمال اختیارمعامله

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000
ال
ری

رعدم اعمال اختیار توسط خریدا

اعمال اختیار توسط خریدار



اختیار معاملهتضمین اجرای تعهدات در معامالت قراردادهای 

20

ازدیدرصمی نمایدملزمرامعاملهطرفینقراردادانعقادزماندراطمینانقابلپشتوانهعنوانبهپایاپایاتاق
اقداماین.نمایندواریز(بورساختیاردرحساب)عملیاتیحساببهقراردادتضمینوجهعنوانبهرامعاملهارزش
.می شودقراردادسررسیددرتوجهیقابلسطحتانکولریسکیااعتباریریسککاهشبهمنجر

رع الو ا  و     

پایاپایاتاق 

قرارداد متقاضی فروش 
اختیار معامله

قرارداد اختیار معاملهفروش متقاضی درصد ارزش قرارداد از 20الی 10اخذ وجه تضمین اولیه معادل 

کاهش ریسک نکول یا ریسک اعتباری معامله

خرید قرارداد اختیار متقاضی 
معامله



قابل معامله در بورس کاالی ایران اختیار قراردادهای 

21رع الو ا  و     

ارگرددمنتشرآنرویبرمعاملهاختیارقراردادکهایدارایییاوکاالمعامله،اختیارهایقرارداددر:پایهدارایی
.گویندمیپایهداراییاصطالحا
ازیصحیحمضرب هایمی توانندصرفاًسرمایه گذارانومی شودتعیینبورستوسطقراردادهراندازه:قرارداداندازه

.دهندقرارمعاملهموردرامقداراین

.مالیابزاریکبرایقیمتیتغییراتمجازواحدکوچکترین:سفارشاتقیمتتغییرحداقل
صورتنکولنکندعملخودتعهدبهقرارداد،طرفینازیکیسررسیدروزدراگرمعاملهاختیاربازاردر:نکولجریمه
.کندپرداختجریمهبایدواستگرفته



انواع قراردادهای اختیار معامله

22رع الو ا  و     

انواع اختیار 

معامله

اختیارمعامله خرید
)Call Option(

اختیار معامله خریدخرید 

(Long Call Option)

فروش اختیار معامله خرید 

(Short Call Option)

اختیار معامله فروش

)Put Option(

خرید اختیار معامله فروش

(Long Put Option)

فروش اختیار معامله فروش 

)Short Put Option(
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دامنه بازدهی قراردادهای اختیار معامله

دامنه بازدهی برای 

معامله گران اختیار معامله

فروشندگان اختیار 

معامله های خرید یا فروش

محدوددامنه کسب سود 

حداکثر سود آن ها همان مبلغی است از فروش اختیار )

(معامله  های خرید یا فروش به دست می آورد

نامحدود دامنه زیان 

(رفاصله قیمت اعمال با قیمت نقدی با کسر هزینه اختیا)

خریداران اختیار 

معامله های خرید یا فروش

نامحدوددامنه سود 

(رفاصله قیمت نقدی با قیمت اعمال با کسر هزینه اختیا)

محدود دامنه زیان 

حداکثر زیان آن ها همان مبلغی است از خرید اختیار )

( معامله  های خرید یا فروش متحمل می شوند

.استنامحدودمعاملهاختیارقراردادهایمعامالتدرقیمتنوساندامنه*



مزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای اختیار معامله

24

در(یهاولآورده)خودسرمایهارزشبرابرچندبتوانندکهمی کندفراهمسرمایه گذارانبرایراامکاناینمالیاهرم
ردرامعاملهانجاماختیارجزئی،هزینهپرداختبامی تواندفردواقعدر.دهندانجاممعاملهاختیار،قراردادقالب

.بیاورددستبهسررسید

مالیوجود اهرم ( 2

رع الو ا  و     

:معاملهاختیارقرارداداعمالارزش

800.000=8.000100

تومان800:هر اختیار معاملهقیمت ؛    تومان   8.000: هر گرم زعفرانقیمت اعمال ؛    10:اهرم مالی :    فرض

:قراردادعقدزماندرمعاملهاختیارقراردادمعامالتیارزش

80.000=800100



25

وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی

اختیار فروش اختیار خرید تفاوت قیمت ها ردیف

تفاوت استاختیار معامله بی تفاوت استاختیار معامله بی قیمت اعمال= قیمت نقدی  الف

اختیار معامله در زیان است اختیار معامله در سود است قیمت اعمال<قیمت نقدی  ب

اختیار معامله در سود است اختیار معامله در زیان است قیمت اعمال>قیمت نقدی  ج

at)بی تفاوتمعاملهاختیار(الف the money):سودیبهنهآناعمالباخریدارفردچنانچهاگرمی نامیمبی تفاوترامعاملهاختیاریک
فرقیاختیارخریداربرایباشد،کاالنقدیقیمتبابرابراختیارقرارداداعمالقیمتخرید،اختیارقرارداددراگرمثالبرای.کندزیاننهوبرسد
.کنداعمالراقراردادیاکندتهیهنقدیبازارازراکاالکهندارد

in)سوددرمعاملهاختیار(ب the money):برسدسودبهآناعمالباخریدارفردچنانچهاگرمی نامیمسوددررامعاملهاختیاریک.
اعمالابخریدارکهاستمعنیبدینباشد،اختیارقرارداداعمالقیمتازبیشترکاالنقدیقیمتخرید،اختیارقرارداددراگربه عنوان مثال

.بردخواهدسوددرنتیجهوخریدخواهداختیارفروشندهازنقدی،قیمتازکمترقیمتیبارانظرموردکاالیاختیار،

out)زیاندرمعاملهاختیار(ج of the money):زیانمعاملهاختیاراعمالباآنخریدارچنانچهمی نامیمزیاندررامعاملهاختیاریک
جهنتیدر.می کندزیانآناعمالباخریدارباشد،قرارداداعمالقیمتازکمترنقدیقیمتخرید،اختیارقرارداددراگربه عنوان مثال.کند

.کندتهیهنقدیبازارازکمتر،قیمتیبارانظرموردکاالیمی تواندچراکهکند،استفادهخوداختیارازکهنیستمنطقی
.نمی شونداعمالهیچگاهزیاندرمعامله هایاختیارکهاستبدیهی*



وضعیت بازدهی اختیار خرید
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قیمت نقدی 
کاال در بازار

قیمت اعمال

قیمت اختیار پرداختی

قیمت نقدی 
قیمت اعمالکاال در بازار

قیمت اختیار دریافتی

خریدار

فروشنده

اختیار در زیاناختیار در سود تفاوتبیاختیار

عایدی

عایدی



وضعیت بازدهی اختیار فروش
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قیمت نقدی 
کاال در بازار

قیمت اعمال

قیمت اختیار پرداختی

قیمت نقدی 
قیمت اعمالکاال در بازار

قیمت اختیار دریافتی

خریدار

فروشنده

اختیار در سود تفاوتبیاختیاراختیار در زیان
عایدی

عایدی



قرارداد اختیارمعامله در یک نگاه

28رع الو ا  و     
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عدم مراجعه خریدار اختیار 
و انقضای اختیار

عدم اعمال اختیار

امروز سررسید
(بعدیک ماه)

بلوکه شدن درصدی از ارزش معامله به صورت وجه نقد در 
حساب فروشنده اختیار، جهت ضمانت انجام تعهدات

خریدار اختیار

ارفروشنده اختی

قیمت اعمال>قیمت بازار 

قیمت اعمال<قیمت بازار 

خریدار اختیارارفروشنده اختی

اعمال اختیار
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پ

عدم مراجعه خریدار اختیار 
و انقضای اختیار

عدم اعمال اختیار

امروز سررسید
(بعدیک ماه)

بلوکه شدن درصدی از ارزش معامله به صورت وجه نقد در 
حساب فروشنده اختیار، جهت ضمانت انجام تعهدات

خریدار اختیار

ارفروشنده اختی

قیمت اعمال<قیمت بازار 

قیمت اعمال>قیمت بازار 

خریدار اختیارارفروشنده اختی

اعمال اختیار



مقایسه قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای آتی

29رع الو ا  و     

قراردادهای آتیقراردادهای اختیار معامله

تعهد طرفین
اختیار معامله در صورت درخواست خریداران، فروشندگان

.متعهد به اجرای تعهدات در سررسید هستند
.هر دو طرف معامله متعهد به اجرای تعهدات در سررسید هستند

وجه تضمین
فروشندگان اختیار معامله باید وجه تضمین را به حساب 

.عملیاتی واریز  نمایند
باید وجه تضمین را به حساب عملیاتی هر دو طرف معامله 

.واریز  نمایند

پرداخت هزینه

خریدار اختیار معامله در لحظه عقد قرارداد، هزینه ای را بابت
ر خرید اختیار معامله به طرف مقابل پرداخت می کند که غی

.قابل برگشت است

عامله پرداخت نمی شود بلکه طرفین مهزینه  ای بابت انجام معامله 
. وجه تضمین ارائه می کنند

بروزرسانی 

حساب ها

ی به منظور مدیریت ریسک مشتریان، وجهی طی دوره معامالت
.میان دارندگان موقعیت باز جا به جا نمی  شود

ر دو هبه منظور مدیریت ریسک مشتریان با انتقال وجه، حساب  
.می شودبروزرسانیدر پایان روز معامالتی طرف معامله

ریسک طرفین
ریسک خریداران اختیار معامله محدود بوده ولی

.طرفین معامله با ریسک یکسانی مواجه هستند.رندفروشندگان اختیار معامله در معرض ریسک باالیی قرار دا

تعیین قیمت 

معامله

ردد نه از تقابل عرضه و تقاضا، قیمت اختیار معامله تعیین می گ
.دارایی پایه

ین از تقابل عرضه و تقاضا قیمت دارایی پایه در سررسید تعی
.می شود



اختیار معاملهمزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای 

30 رع الو ا  و     

پوشش ریسک نوسانات قیمت کاال

(نبود ریسک اعتباری)تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای 

شفافیت در کشف قیمت
.  ر معامالتی بورس کاالی ایران کشف می شودبستبا عقد قرارداد آتی در بازار مشتقه، نرخ رقابتی و شفاف برای دارایی پایه از تقابل عرضه و تقاضا در شرایط توزیع متقارن اطالعات در 

هزینه اندک معامالت
.از هزینه کمتری برخوردار است.... پایین معامالت و زد معامالت قراردادهای آتی نسبت به معامالت نقدی به دالیل عدم نیاز به مالکیت کاال در زمان عقد قرارداد، عدم نیاز به انبارداری، کارم

استفاده از اهرم مالی

نقد شوندگی باالی معامالت
.الت بسیار نقدشونده هستندمعامالت آتی به دلیل عدم نیاز به مالکیت کاال، استاندارد بودن مشخصات قرارداد و هزینه پایین معام. فروش نماید/نقدشوندگی یعنی فرد بتواند به سرعت یک دارایی را بدون ایجاد تغییرات قابل مالحظه در بازار خرید

وجود مشخصات قرارداد و استانداردسازی کاال
.  ار کاالی مربوطه می باشدبازمشخصات و ویژگی هایی برای پذیرش محصول در انبار، توسط بورس کاالی ایران تعیین می شود که براساس استاندارد ملی ایران و نظر فعاالن 

معافیت مالیاتی
.ات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستندلیقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، نقل و انتقال، صدور و یا ابطال این اوراق از پرداخت ما۷ماده 1به تصریح تبصره 

کشف نرخ منصفانه

امکان کسب سود از نوسانات منفی و مثبت قیمت دارایی پایه
.ت ها نیز سود کسب کنندقیمدر سایر بازارها تنها از سیر صعودی قیمت ها میتوان سود کسب کرد، اما معامله گران در بازار مشتقه می توانند از سیر نزولی یا کاهشی 



سرفصل مطالب

31رع الو ا  و     

قراردادهای اختیار معاملهتبیین فرایند اجرایی معامالت 

فصل سوم



فرآیند معامالتی قراردادهای اختیار معامله

32رع الو ا  و     

رای اقدام مشتری به ثبت نام در سامانه سجام و مراجعه به کارگزاری دارای مجوز ب
بورس کاال؛کد معامالتی قراردادهای مشتقه اخذ 

واریز وجه )جهت واریز وجه ( حساب در اختیار بورس)افتتاح حساب عملیاتی 
عامله تضمین اولیه توسط فروشندهای اختیار معامله و واریز هزینه خرید اختیار م

؛(توسط خریداران آن

ارائه سفارش خرید و یا فروش از طریق سامانه معامالتی کارگزار مربوطه؛ 

اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش قرارداد اختیار معامله؛

اختیاری)فروش انجام معامالت روزانه به منظور افزایش یا کاهش موقعیت های خرید و 
؛(است

در حالت اعمال اختیار معامله، تسویه قرارداد به صورت تحویل فیزیکی دارایی پایه و
.  انقضاء اختیاردرحالت عدم اعمال اختیار معامله، منتفی شدن قراردادیا 



هاختیار معاملفرایند صدور کد معامالتی برای انجام معامالت قراردادهای 

33رع الو ا  و     

انه ثبت نام مشتری در سام
ز یکی ابه مراجعهسجام و 

ان دارای مجوزکارگزار

و تکمیل فرم های مربوطه
ک ارائه اصل و تصویر مدار

مورد نیاز توسط مشتری

بررسی مدارک و مطابقت
دادن و ممهور نمودن به 
مهر برابر با اصل توسط

کارگزار

ارسال کلیه اطالعات 
به مشتری بر اساس ضوابط

صورت کاال به بورس 
فیزیکی و سیستمی

بررسی تکمیل بودن 
مدارک توسط بورس کاال

فعال سازی کد مشتری 
ید بورس پس از تأیتوسط 

مدارک 

ار به ابالغ کد توسط کارگز
مشتری

:لینک زیراختیار معامله درقراردادهایمدارک مورد نیاز جهت صدور کد مشتریان مشاهده 

https://www.ime.co.ir/TradingCode.html

:سامانه سجاملینک دسترسی به 
https://www.sejam.ir/

معامله قرارداد اختیار معامله برای هر بار 
معامالتی مجدد نیستنیازی به اخذ کد 

:مجوزدارای لینک دسترسی به لیست کارگزاران 
http://www.ime.co.ir/Licenses.html

https://www.ime.co.ir/TradingCode.html
https://www.sejam.ir/
http://www.ime.co.ir/Licenses.html


اختیار معاملهقراردادهای ( آنالین)برخط به معامالت فرایند دسترسی 

34رع الو ا  و     

.  داشته باشندسال سن 18حداقل است، الزم ( آتی و اختیار معامله)مشتقه کاالیی قراردادهای اخذ کد معامالتی برای مشتریان ❑

18حداقلداشتنضمنباشد،داشتهرامعاملهاختیارقراردادهای(آنالین)خطبرمعامالتانجامقصدمشتریکهصورتیدر❑

زیریروش هاازیکیطریقازمی تواندصالحیتاحراز.نمایداحرازوارزیابیکارگزارتوسطآنحرفه ایصالحیتبایدسن،سال

:شودانجامکارگزارتوسط

انجام مصاحبه شفاهی-1

(آنالین/کتبی)برگزاری آزمون کتبی -2

دارا بودن هر یک از گواهی نامه های حرفه ای یا گواهی نامه های کاربردی بازار سرمایه-3

کانوندارا بودن گواهی حضور در دوره آموزشی مربوطه برگزار شده توسط -4

روز کاری 3امکان استفاده از زیرساخت برخط حداکثر ظرف مدت خط، متقاضی اخذ کد معامالتی بر احراز صالحیت در صورتی ▪

.پس از تکمیل مدارک الزم برای مشتری فراهم می گردد



مشتریحساب عملیاتی توسط افتتاح 

35رع الو ا  و     

جهتودمی نمایاقدامعاملبانک هایشعبازیکیدرآنافتتاحبهنسبتویکهاستمشترینامبهحسابی
.می گیردقراراستفادهموردپایاپایاتاقتوسطوجوهتسویهومشتریتوسطتضمینوجهواریز

:عملیاتیحساب

.می شودگفتهنیزبورساختیاردرحسابعملیاتی،حساببه✓

وآتیبخشدوبهمجازیصورتبهکهاستآتیقراردادهایاختیاردرحسابهمانحساباین✓

.شوداعالممشتریطرفازدوبخشاینبینوجوهبایدکارگزارطریقازکهمی شودتفکیکاختیار

را(ورسباختیاردرحساب)عملیاتیحسابازمستقیمبرداشتحقمشتریقانونیوحقوقیلحاظبه✓

زابرداشتبرایمشتریدرخواستصورتدر.داردراحساباینازبرداشتحقبورستنهاوداشتنخواهد

بهراآنوبرداشتمشتریعملیاتیحسابازرامبلغمی تواندشرایطبررسیبابورسعملیاتی،حساب

.کندواریز(مقصدحساب)مشتریشخصیحساب
لینک دسترسی به لیست بانک های فعال در فرآیند های تسویه بورس کاالی ایران

ime.co.ir/Banks.html

ime.co.ir/Banks.html


در اختیارمشتری به حساب توسط وجه واریز 

36رع الو ا  و     

(  اختیار خرید یا اختیار فروش)معامله پرداخت هزینه توسط خریدار قرارداد اختیار 

 بایستمیمعامله،اختیارقراردادخریدبرایسفارشثبتجهتلیکن.ندارداولیهتضمینوجهتودیعبهنیاز
ازسپکهباشدداشتهخودعملیاتیحسابدرمربوطهکارمزدهایهمراهبهرامعاملهاختیارقراردادمعامالتیارزش
می گرددکسرویحسابازمعاملهانجام

:قرارداداد برابر است با قیمت اختیار مورد نظر ضربدر اندازه قرارداد ضربدر در تعد: ارزش معامالتی قرارداد اختیار معامله
:مثال
اختیار معاملهیک قرارداد ارزش معامالتی = گرم زعفران100(تومان)قیمت اختیار 1000(تعداد قرارداد)1=100.000تومان



در اختیارمشتری به حساب توسط وجه واریز 

37رع الو ا  و     

:هاولیتضمینوجه

توضعیآناساسبرواعالمراالزمتضمینوجهبورسنماد،هردرپایانیقیمتمحاسبهازسپمعامالتیروزهرپایاندر
.می نمایدمشخصرافروشبازموقعیتدارایمشتریان

«می شودمندرج در مشخصات قرارداد اختیار معامله پایش و محاسبه مبلغ وجه تضمین الزم براساس فرمول »

(  ورسحساب در اختیار ب)فروش اختیار معامله، مشتری باید به حساب عملیاتی وجهی است که جهت ارسال سفارش 
.خود واریز می نمایند

.رددتوسط بورس محاسبه و اعالم می گبراساس فرمول مندرج در مشخصات قرارداد اختیار معامله اولیه وجه تضمین مبلغ »

:الزمتضمینوجه

.درصد وجه تضمین الزم70برابر است با

:تضمینوجهحداقل

(  فروشیا اختیاراختیار خرید )قرارداد اختیار معامله واریز وجه تضمین توسط فروشنده 



اطالعیه معامالتی یا راه اندازی قرارداد اختیار معامله 

38رع الو ا  و     

یار اختقرارداد راه اندازی و اطالعیه مربوطه پس از مطالعه مشخصات قرارداد ارائه سفارش خرید و یا فروش از طریق سامانه معامالتی کارگزار 
.معامله دارایی پایه مدنظر

(زعفران: مثال موردی)اختیار معامله اطالعیه معامالتی یا راه اندازی قرارداد 

فواصل قیمت اعمال اختیار فروش

:توجه
وزردرزعفراننقدیقیمتبهتوجهبااعمالقیمت های✓

.استشدهتعیینراه اندازی

تعریفمجزامعامالتینمادیکاعمالقیمتهربرای✓
.استشده

قیمتتغییراتبهتوجهبامی تواندبورسلزومصورتدر✓
اعمالقیمتباجدیدنمادهایبعدروزهایدرزعفران

.نمایدتعریفجدید

دفواصل قیمت اعمال اختیار خری
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قیمت اعمال در قراردادهای اختیار معامله

نماد ازی است که خرید یا فروش دارایی در آینده برمبنای آن انجام می شود؛ این قیمت با توجه به قیمت نقدی در روز راه اندقیمتی 
:به طوری که. می شودتعیین و در نماد معامالتی درج توسط بورس معامالتی، 

-(0)k:نقدی؛قیمتبهنزدیکاعمالقیمت
-(1)k:نقدی؛قیمتازباالتراعمالقیمت
-(1-)k:نقدیقیمتازپایین تراعمالقیمت.

قرارداد با قیمت های 3حداقل ( و فروشخرید )در هریک از انواع اختیار 
:می شوداعمال متفاوت درج 

زیانقرارداد اختیار معامله در یک حداقل 

بی تفاوتحداقل یک قرارداد اختیار معامله 

سودحداقل یک قرارداد اختیار معامله در 

اعمالیقیمت هایمجموعه یبه
همعاملاختیارگروهیکدرکه
ییکسانسررسیدزماناز

هم ماهزیرگروهبرخوردارند،
.می شودگفته

-

یک می کند تا همواره حداقل جدید در آن زیرگروه هم ماه راه اندازی بورس نمادهای قیمت دارایی پایه، در صورت نوسانات ✓
.وجود داشته باشدهر زیرگروه زیان در قرارداد در سود و یک قرارداد در 



اقرارنامه و بیانیه ریسک معامالت قراردادهای مشتقه

40رع الو ا  و     

ملیشناسه/ملیشمارهبه................................هایشرکتثبت/صادره..................................شناسنامهشمارهبه............................ثبتشمارهبه/فرزند...................................شرکتاین/اینجانبسند،اینموجببه
معامالتمشتریعنوانبهمزبور،شرکتتعهدآورومجازامضایدارندگان/دارنده...............................................نمایندگیبا........................................................................................................................مقیم.............................................

هاییریسکومعامالتاینبهمربوطمقرراتکلیهمعامالت،اینخصوصیاتوماهیتازاطالعاعالمضمنونمودهمطالعهودریافتزیرشرایطبارامشتقهقراردادهایمعامالتریسکاقرارنامهوبیانیهمشتقه،قراردادهای
:باشدمیآنهابهملتزمشرکتاین/اینجانبونمودهاقراروتأییدراذیلمراتباست،محتملومتصورموجود،معامالتاینآنجامدرکه
ازشرکتینا/اینجانبدقیقآگاهیفقدانمسئولکارگزاروبورسودارمکاملپذیرشوآگاهیبازارنوساناتوشرایطمشتقه،قراردادهایمعامالتبهمربوطشرایطواطالعاتمقررات،تمامیازشرکتاین/اینجانب-1

.بودنخواهندبازارنوساناتوشرایطنیزومشتقهقراردادهایمعامالتشرایطواطالعات
.می  رسدشرکتاین/اینجانباطالعبهکارگزارتوسطمقتضیطوربهمراتبتضمین،وجوهافزایشبهنیازصورتدر.می باشدشرکتاین/اینجانبعهدهبهقیمتنوسانازحاصلریسکمشتقهقراردادهایمعامالتدر-2

کارگزاردنزخوداعتبارشدنمخدوشوحسابموجودیکاهشنامطلوب،قیمتبهقراردادتسویهازناشیخسارتمتحملاستممکنننماید،پرداختمقررزماندررانیازموردتضمینوجوهشرکتاین/اینجانبچنانچه
.بودخواهدمذکورخسارتهایمسئولشرکتاین/اینجانبصورتایندرکهگردد،

.داشتاهدنخومرتبطاشخاصسایروکارگزاربورس،علیهادعاییهیچگونهشرکتاین/اینجانبصورتایندرکهدهدانجامراخوددلخواهمعاملهنتواندشرکتاین/اینجانباستممکنبازارمختلفشرایطدر-3
اختالالتاینطه یواسبهونباشندشرکتاین/اینجانبسفارشاتاجرایبهقادرباشد،میبورسوکارگزارارادهازخارجکهعواملیسایروالکترونیکیسیستمهایومخابراتیاختالالتاثردربورسوکارگزارچنانچه-4

.باشدمیشرکتاین/اینجانبمتوجهمسئولیتهاتمامیوبودنخواهدبورسوکارگزارمتوجهمسئولیتیآید،واردشرکتاین/اینجانببهخسارتی
مسئولیتهامامیتوبودنخواهدکارگزاروبورسمتوجهمسئولیتیهیچگونهاینصورتدرنباشد،شرکتاین/اینجانبمطلوبمشتقه،قراردادهایمعاملهقیمتاستممکنبازاردرمشتریانگستردهوجودعدمصورتدر-5

.باشدمیشرکتاین/اینجانبمتوجه
نقصانیاالعیاطبیگونههرمسئولیتآن هاپذیرشوامنمودهاطالعکسبقراردادهااینتحویلواعمالنهایی،تسویهفرآیندبهمربوطمقرراتآخرینازمشتقهقراردادهایمعاملهشروعازقبلشرکتاین/اینجانب-6

.باشدمیشرکتاین/اینجانبمتوجهکاملبطوراطالعات
این/اینجانبدرخواستموردسفارشاستممکن،الکترونیکیهایسیستمدراختاللصورتدرشود،میانجامبورسکامپیوتریسامانهتوسطوالکترونیکبصورتمشتقهقراردادهایمعامالتاینکهبهتوجهبا-۷

.باشدمیشرکتاین/اینجانبمتوجهمسئولیتهاتمامیونبودهکارگزاروبورسمتوجهمسئولیتیهیچگونهاینصورتدر،نشوداجراشرکت،
راقرارداددارندهرهیاشرکتاین/اینجانبقراردادطرفمشتریپایاپایاتاقکهمی دهموکالتشرکتاین/اینجانبمی شود،انجامزمانیاولویتروشبهتحویلفرآینددرمشتقهقراردادهایتخصیصاینکهبهتوجهبا-8

.دهدحوالهشرکتاین/اینجانببهتحویلیاواعمالبرای
مسئولیتیگونههیچوبودهشرکتاین/اینجانباطالعجهتصرفانماید؛میارائهآیندهدریانمودهارائهشرکتاین/اینجانببرایمشتقه،قراردادهایمعامالتخصوصدرایرانکاالیبورسشرکتکههاییآموزش-9

مسئولیتتاسبدیهی.نمودمساقطوسلبخوداز،شرکتاین/اینجانبمعامالتبرآنهااثروآنهامحتوایوچگونگیآموزشها،اینخصوصدرراادعاهرگونهحقشرکتاین/اینجانببدینوسیلهونداردبورسبرای
.باشدمیشرکتاین/اینجانبعهدهبرشود،مشتقهقراردادهایمعامالتدرشرکت،این/اینجانبزیانیاسودبهمنجرآنکهازاعممزبورهایآموزشازشرکتاین/اینجانباستنباطهایوهابرداشتیکلیه

:کارگزاریمشخصات:مشتریمشخصات
............:کارگزارامضاءونام...........مشتری(مجازوتعهدآوردارندگان/دارنده)وامضاءنام



آتیهایقراردادساعات معامالتی 

41رع الو ا  و     

دوره های معامالتی
ورود 
سفارش

حذف 
سفارش

ویرایش
انجام 
معامله

:ت معامالتیاساع
شنبه تا پنج شنبه

10:30-10دوره پیش گشایش

10:30دوره حراج تک قیمتی

14:55-10:30دوره حراج پیوسته

15-14:55دوره پایانی

ازاستممکنوبودهمتغیردورهاینزمانمدت.می گیردصورتآتیقراردادروزانهتسویهبهمربوطعملیاتمعامالت،پایانازپس
.ببردزمانساعت2تادقیقه5



آتیهایقرارداددوره زمانی معامالت 

42رع الو ا  و     

صبح است که امکان ثبت، ویرایش و حذف سفارشات فراهم است، اما سفارشات در این 10:30الی 10این دوره از ساعت : دوره پیش گشایش 
(بطور کلی هیچ معامله ای در بازار صورت نمی گیرد)بازه زمانی انجام نمی شود 

صبح، شامل گشایش بازار و حراج تک قیمتی است بطوریکه در این دوره در صورت 10:30این دوره که دقیقا راس ساعت : دوره گشایش 
انجام می شود و 10:30معامالت دقیقا راس ( در واقع به توافق رسیدن خریداران و فروشندگان روی یک قیمت یکسان ) مچ بودن قیمت 

. اولین قیمت روز بدست می آید

ادامه پیدا ( دوره پایانی معامالت ) دقیقه ی آخر بازار 5صبح شروع می شود و تا 10:30در این دوره که از ساعت : دوره حراج پیوسته 
.می کند در صورت مچ شدن قیمت، سفارش انجام شده و در صورت مچ نشدن قیمت ها امکان ویرایش و حذف وجود دارد

دقیقه ی پایانی معامالت در بازار است که امکان سفارش گذاری جدید وجود ندارد ولی اجازه ویرایش 5این دوره : دوره پایانی معامالت 
.فراهم بوده و بازار با این مرحله بسته می شود( بدون امکان حذف سفارش)سفارشات قبلی 



اختیار معاملههایقراردادنمای تابلو معامالتی

43رع الو ا  و     
https://cdn.ime.co.ir/ قراردادهای اختیار معاملهلینک دسترسی به تابلو معامالتی 

تعداد 
معامالت 
انجام شده

ارزش 
ریالی 

معامالت 
انجام 
شده 

، به ترتیب اولین
ین باالترین، کمتر

و آخرین قیمت 
شدهمعامله انجام 

طی آن روز 
معامالتی

تعداد کل 
موقعیت های

آن در باز 
نماد 

معامالتی 

سفارش های 
خرید اختیار 

به ترتیب 
ی اولویت قیمت

زمانی در –
صف 

گروه کاالیی

قیمتی است که 
خرید یا فروش 

دارایی در آینده 
برمبنای آن انجام

می شود

نماد 
معامالتی
اختیار 

خرید

وجه 
ن تضمی

الزم

آخرین 
قیمت 
پایانی

وجه 
تضمین 

اولیه

نماد 
معامالتی
اختیار 
فروش

سفارش های 
فروش اختیار 

به ترتیب 
قیمتیاولویت 

زمانی در –
صف 

https://cdn.ime.co.ir/


اخذ موقعیت خرید یا فروش در معامالت قرارداد اختیار معامله

44رع الو ا  و     

حا  اصطالمی کند،معاملهاختیاربازاردرقراردادیکفروشیاخریدبهاقدامفردیکههنگامی
:کهطوریبه.داردبازموقعیتیکوکردهموقعیتاخذبهاقدامفردکهمی شودگفته

:موقعیت باز

بازموقعیت هایتعداد

موقعیت هایباجهتهمفروشیاخریدموقعیتاخذجهتسفارشارسال✓
:شودمعاملهبهمنجرکهقبلی

:ودشمعاملهبهمنجرکهفروشیاخریدنوعاز(ابتدایی)جدیدسفارشارسال✓

بازموقعیت هایتعداد

موقعیت هایجهتخالففروشیاخریدموقعیتاخذجهتسفارشارسال✓
بازموقعیت هایتعداد:شودمعاملهبهمنجرکهنمادهماندرقبلی



فرایند تعدیل وجه تضمین و مدیریت ریسک

روز اول

ین تعیوجه تضمین الزم 
شده توسط بورس در 

پایان روز اول

حساب عملیاتی مشتری در صورت اخذ موقعیت فروش

روز دوم

وجه تضمین الزم% 70
(روز اول)

ین تعیوجه تضمین الزم 
شده توسط بورس در

پایان روز دوم

موجودی حساب مشتری
(بلبدون تغییر نسبت به روز ق)

هزینهواریز 
به اختیار

حساب 
فروشنده

وجه تضمین الزم% 70
(روز دوم)

دریافت اخطاریه 
افزایش وجه تضمین

57

وجه واریز 
یه تضمین اول

برای ثبت
سفارش

رع الو ا  و     



در اختیار وجه تضمین اولیه توسط مشتری به حساب واریز 

46رع الو ا  و     

معکوسیدسررسهماندرمی بایستببندد،راخودپیشینموقعیتباشدداشتهتمایلمشتریکهصورتیدر➢
.می باشدندیگریاولیهتضمینوجهواریزبهنیازصورتایندر.نمایداتخاذجدیدیموقعیتقبلی،موقعیت

د مورد را نداشته باشد، الزم است به ازای هر قراردااختیار معامله قرارداد فروش موقعیت باز اگر مشتری از قبل ➢
.نمایدواریز حساب عملیاتی به حداقل به اندازه وجه تضمین اولیه درخواست فروش، 

هواریز وجه تضمین معادل وجه تضمین اولیاختیار معاملهقرارداد فروش ارائه سفارش جدید 

موقعیت قبلی در همان معکوس اخذ موقعیت 
دعدم نیاز به واریز وجه تضمین اولیه مجدسررسید در یک نماد



خروج از بازار

47

بامی تواندبماند،بازاردرقراردادسررسیدتاباشدنداشتهتمایلفروشنده/خریدارکهصورتیدر:معکوسموقعیتاخذ
.ببنددراخودموقعیتبازارقبولموردقیمتبهخودقبلیموقعیتعکسجهتدرسفارشیکارسال

بستن موقعیت پیش از سررسید: حالت اول

دموقعیت باز تا سررسینگه داشتن: حالت دوم

اعمال اختیار معامله توسط خریدار
االتحویل دادن یا گرفتن ک: فروشنده اختیار

نکول و پرداخت جرایم: فروشنده اختیار

انقضای قراردادعدم اعمال اختیار معامله توسط خریدار



بستن موقعیت پیش از سررسید: حالت اول

48

ریال92،000

وزقیمت تسویه پایان ر

ریال92،800 ریال92،600

قیمت تسویه پایان روز قیمت تسویه پایان روز

اخذ موقعیت تعهدی خرید
اخذ موقعیت تعهدی 

(بستن موقعیت)فروش

روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم

93،800

قیمت معاملهقیمت تسویه روز قبل

92،800

قیمت تسویه روز قبل

92،600

قیمت تسویه روز قبل

94،000
قیمت معامله

ریال94،000

200-

800+ 200- 1400+ 200- = 1800+

800+ 1.400+ 200-

روز به ازای هر گرم زعفران4خالص سود در 

رع الو ا  و     



موقعیت باز تا سررسیدنگه داشتن: حالت دوم

49

قرارداد آتی

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی در روز معامله ریال90،000

سررسید چهار ماه بعد

قیمت عقد قرارداد آتی ریال100،000

ارزش قرارداد ریال10،000،000

وجه تضمین ریال2،000،000

(سناریو اول)قیمت نقدی 

(سناریو دوم)قیمت نقدی 

(سناریو سوم)قیمت نقدی 

قیمت عقد قرارداد آتی

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

ال
ری

مجموع واریز و برداشت روزانه تا در سررسیدپایهقیمت دارایی
دارنده موقعیت تعهدی خرید در سررسیدد در سررسیدارنده موقعیت تعهدی فروش:سررسید در نهایت منجر می شود به

تحویل کاال مجموع جابجایی صفر ریالرسیدبرابری قیمت قرارداد آتی با قیمت نقدی در سرسناریو اول
و دریافت ارزش روز آن

پرداخت جریمه  و : در صورت نکول)
(تسویه نقدی به قیمت روز

پرداخت ارزش روز کاال
و تحویل گرفتن کاال

پرداخت جریمه  و : در صورت نکول)
(تسویه نقدی به قیمت روز

اد آتیقیمت نقدی در سررسید بیشتر از قیمت قرارددومسناریو
هزار ریال از 10×100جابجایی 

حساب فروشنده به حساب خریدار

تیقیمت نقدی در سررسید کمتر از قیمت قرارداد آسومسناریو
هزار ریال از 20×100جابجایی 

حساب خریدار به حساب فروشنده



در بورس کاالی ایران اختیار معامله لیست قراردادهای 

50رع الو ا  و     

ساعت معاملهاندازه قرارداداولین روز معامالتینماد معامالتیدارایی پایه

زعفران رشته ای بریده 
SF(نگین)ممتاز 

139۷/12/12
گرم 100

:شنبه تا چهارشنبه
15الی 10

:پنجشنبه
15الی 10

:آخرین روز معامالتی
15الی 10

سکه طالی تمام بهار 
یک سکهGC1395/09/24آزادی

لینک دسترسی به لیست قراردادهای اختیار معامله

https://www.ime.co.ir/list-gharardad-hayeati.html

یکاالبورسدرکاالییسپردهگواهیقالبدرکهشدهراه اندازیدارایی هاییرویبراختیارقراردادهایحاضرحالدر
.استشدهپذیرشایران

https://www.ime.co.ir/list-gharardad-hayeati.html


(Call Margin)وجه تضمین اخطاریهحداقل وجه تضمین و دریافت 

51

میزان حداقل وجه تضمین

مبلغ وجه تضمین اولیه

دریافت اخطاریه افزایش 
وجه تضمین

کاهش موجودی مشتری تا . 1
سطح حداقل وجه تضمین

کاهش موجودی مشتری به . 2
ینپایین تر از سطح حداقل وجه تضم

افزایش موجودی تا سطح وجه . 3
(یا بستن موقعیت)تضمین اولیه 

رع الو ا  و     

، موجودی حساب خود را تا سطح وجه تضمین اولیه افزایش ندهد یا موقعیت خود را نبندد،اخطاریهدر صورتی که مشتری دارای 
.کارگزار وی موظف است متناسب با موجودی مشتری، موقعیت های تعهدی مشتری را رأسا کاهش دهد

70%



(زعفران نگین: مثال)نمونه مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

52رع الو ا  و     

SAFMMYYK:

SAF : دارایی پایه؛التین اختصار نام

MM : ؛قراردادنماد اختصاری ماه

YY : ؛سالنماد

C : خریدنشاندهنده اختیار.

K :؛نمایانگر قیمت اعمال

اساس استاندارد تعیین شده توسط بورس کاالی ایران بر
استاندارد ملی ایران و نظر فعاالن بازار کاالی مدنظر

«االهالینک دسترسی به مشخصات کمی وکیفی ک»
https://www.ime.co.ir/agriculture.html

https://www.ime.co.ir/agriculture.html


(زعفران نگین: مثال)نمونه مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

53رع الو ا  و     

ورتصدرمی تواندپایاپایاتاقاعالمبراساسبورس
پوششجهت،«اولیهتضمینوجه»کفایتعدم

دارایمشتریانکلیهازقیمتنوساناتریسک
.دنمایاخذاضافیتضمینوجهبازتعهدیموقعیت



(زعفران نگین: مثال)نمونه مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

54رع الو ا  و     

بازاردرموقعیتاتخاذ
یبا محدودیت هایاختیارمعامله
کهمعنیاینبهروبروست،

شبینیستمجازمشترییک
تعهدیموقعیتمعینیحداز

.کنداخذ
ازبتعهدیهایموقعیتسقف
طشرایبهتوجهبامشتریهر

.دکنتغییراستممکنبازار



(زعفران نگین: مثال)نمونه مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

55رع الو ا  و     

مجازتعدادحداکثر
بهاختیارقراردادهای

کهسفارشهرازای
قراردادمشخصاتدر

.می شودتعیین



سرفصل مطالب

56رع الو ا  و     

فرایندهای انجام تسویه معامله و تحویل دارایی پایه

فصل چهارم



اطالعیه فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله

57رع الو ا  و     



خروج از بازار

58

قبل از سررسید

در سررسید

اخذ موقعیت معکوس و 
بستن موقعیت

فروشندهاعمال اختیار معامله

نکول و پرداخت جرایمخریدار

تحویل کاال

1

2

خریدار

فروشنده

دقرارداانقضاء عدم اعمال اختیار معامله



اختیار معاملهفرایند تحویل دارایی پایه در قراردادهای 

59

اختیار معامله ارائه درخواست اعمال 
دقیقه 15خریدار آن تا خرید توسط 

ن بعد از پایان ساعات معامالتی آخری
روز معامالتی به کارگزاری

ی به حساب عملیاتقرارداد واریز ارزش 
(حساب در اختیار بورس)

ا کاالیی تسپرده گواهی تهیه 
دقیقه بعد از پایان ساعات30

معامالتی آخرین روز معامالتی
قرارداد توسط تسویه 

بورس کاالی ایران

فروشنده اختیار خریدخریدار اختیار خرید

ارائه درخواست اعمال اختیار معامله 
دقیقه 15تا خریدار آنتوسط فروش 

ن بعد از پایان ساعات معامالتی آخری
کارگزاریبه معامالتیروز 

تهیه گواهی سپرده کاالیی توسط 
فروشنده اختیار فروش

واریز ارزش قرارداد به حساب 
دقیقه بعد از 30تا عملیاتی 

ن پایان ساعات معامالتی آخری
روز معامالتی 

قرارداد توسط تسویه 
بورس کاالی ایران

فروشفروشنده اختیار خریدار اختیار فروش



ملهفرایند تسویه و تحویل دارایی پایه در سررسید قراردادهای اختیار معا

60

فرایند تسویه و تحویل در قراردادهای اختیار معامله در صورت نکول

خریدار اختیار
ارائه درخواست اعمال )
دقیقه بعد از پایان 15تا

ساعات معامالتی آخرین 
(یروز معامالتی به کارگزار

ساعت  فرصت به خریدار 24
جهت واریز ارزش )اختیار معامله 

اعمال یا وجود داشتن گواهی 
(سپرده کاالیی در کد سهامداری

عدم واریز ارزش اعمال یا موجود نبودن 
در کد سهامداری خریدار گواهی سپرده 

اختیار؛
واریز وجه معادل ارزش اعمال یا موجود بودن 

در کد سهامداری گواهی سپرده کاالیی 
.  فروشنده اختیار

واریز ارزش اعمال یا موجود بودن گواهی 
خریدار اختیار؛سپرده در کد سهامداری 

عدم واریز ارزش اعمال یا موجود نبودن 
در کد سهامداری گواهی سپرده کاالیی 

.  فروشنده اختیار

.هر دو طرف معاملهنکول 

عدم جابجایی : در صورت نکول
وجه و کاال

(خریدار سودی کسب نمی کند)

انجام  : در صورت انجام تعهد
فرایند تسویه توسط بورس

تسویه قرارداد به صورت نقد و 
ی و پرداخت مابه التفاوت قیمت نقد
قیمت اعمال به خریدار توسط 

اختیار معاملهفروشنده



اختیار معاملهوتحویل دارایی پایه در قراردادهای تسویه فرایند 

61

فروش در صورت نکولفرایند تسویه و تحویل در قراردادهای اختیار معامله 

خریدار فرصت به ساعت 24ارائه 
جهت تهیه گواهی اختیار معامله 

سپرده کاالیی در کد سهامداری 
خود

در گواهی سپرده کاالیی نبودن موجود 
فروش؛ کد سهامداری خریدار اختیار 

قرارداد اختیار معامله اعمال واریز ارزش 
.توسط فروشنده اختیار فروش

در کد موجود بودن گواهی سپرده کاالیی 
خریدار اختیار فروش؛ سهامداری 

قرارداد اختیار معامله عدم واریز ارزش اعمال 
.توسط فروشنده اختیار فروش

.معاملهطرفدوهرنکول

گواهیتهیهعدمصورتدر
دادقرارانقضاءکاالیی،سپرده

در صورت تهیه گواهی 
انجام  فرایندسپرده کاالیی، 

تسویه و تحویل توسط بورس

تسویه قرارداد به صورت نقد و 
دی پرداخت مابه التفاوت قیمت نق

توسط خریدار و قیمت اعمال به 
اختیار معاملهفروشنده

فروشنده اختیار
15ارائه درخواست اعمال تا)

دقیقه بعد از پایان ساعات
معامالتی آخرین روز 
(معامالتی به کارگزاری



62

تسویه نقدی

پرداخت 
جریمه

خریداران

فروشندگان

فرایند تحویل دارایی پایه در قراردادهای اختیار معامله



ارزش ذاتی و زمانی اختیار معامله

63

ارزش ذاتی
ارزش ذاتی قرارداد اختیار خرید= قیمت نقدی دارایی پایه -قیمت اعمال 

ارزش ذاتی قرارداد اختیار فروش= قیمت اعمال -قیمت نقدی دارایی پایه 

زمانیارزش 
ارزش زمانی= قیمت اختیار -ارزش ذاتی 

اختیارقیمت = ارزش ذاتی 

تا جایی که در روز سررسید اختیار . ارزش زمانی با گذشت زمان و رسیدن به سررسید کاهش می یابد
. تنها به اندازه ارزش ذاتی قیمت خواهد داشت



بلک شولزمدل 

64رع الو ا  و     

این مدل برای محاسبه ارزش نظری آپشن های اروپایی . مدل رایج استفاده شده برای قیمت گذاری آپشن استاولین  Black-Scholesمدل 
European-Style  قیمت فعلی سهام ، سود سهام مورد انتظار، قیمت انجام گزینه، نرخ بهره مورد انتظار، زمان انقضا استفاده می شوداز.

:کهبر این است  Black-Scholesفرض مدل 
.این آپشن از نوع اروپایی است و تنها در زمان انقضای آن قابل اجرا است•
.مدت دوره ی زمانی این آپشن هیچ سود سهامی پرداخت نمی شوددر •
(.به عنوان مثال، حرکت های بازار نمیتوان پیش بینی کرد)هستند کارا بازارها •
.هزینه ی معامله ای در هنگام خرید آپش وجود ندارد•
.نرخ ریسک پذیری و نوسان دارایی پایه شناخته شده و ثابت است•
.بازده دارایی های پایه به صورت نرمال توزیع می شود•

S : پایه در حال حاضرقیمت.
K : گزینه آپشنقیمت اعمال.
t : تا زمان انقضا، به عنوان یک درصد از سال بیان می شودزمان.

N : ضمنینوسانات.
r : بهره بدون ریسکنرخ.



با سپاس از توجه شما

رع الو ا  و     



66

- Call Optionاختیار خرید 

9.000

قرارداد اختیار خرید

اندازه قرارداد گرم زعفران100
فروشنده کاال

خریدار کاال

قیمت نقدی 8.000

سررسید سه ماه بعد

قیمت اعمال 9.000
خریدار کاال

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

ماه اول ماه دوم ماه سوم

روند قیمت هر گرم زعفران در طی سه ماه
11.000

فروشنده کاال



67

- Call Optionاختیار خرید 

فروشنده کاال

خریدار کاال

خریدار کاال

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

ماه اول ماه دوم ماه سوم

روند قیمت هر گرم زعفران در طی سه ماه

8.000

در صورت کاهش قیمت 
اعمالبه کمتر از قیمت 

9.000

قرارداد اختیار خرید

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی 8.000

سررسید سه ماه بعد

قیمت اعمال 9.000



68

- Put Optionاختیار فروش 

فروشنده کاال

خریدار کاال

فروشنده کاال

خریدار کاال

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

ماه اول ماه دوم ماه سوم

روند قیمت هر گرم زعفران در طی سه ماه

7.500

9.000

فروشقرارداد اختیار 

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی 8.000

سررسید سه ماه بعد

قیمت اعمال 9.000



69

- Put Optionاختیار فروش 

فروشنده کاال

خریدار کاال فروشنده کاال

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

ماه اول ماه دوم ماه سوم

روند قیمت هر گرم زعفران در طی سه ماه
11.000

9،000

فروشقرارداد اختیار 

اندازه قرارداد گرم زعفران100

قیمت نقدی 8.000

سررسید سه ماه بعد

قیمت اعمال 9.000



(زعفران نگین: مثال)مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

70رع الو ا  و     

ارت عبمندرج در مشخصات  قراردادهای اختیار معامله موارد . می شودقرارداد در بخش انتهایی امیدنامه هر قرارداد منتشر مشخصات 
:  است از

ساس استاندارد تعیین شده توسط بورس کاالی ایران برا
استاندارد ملی ایران و نظر فعاالن بازار کاالی مدنظر

(نگین)بریده ممتاز رشته ایزعفران 
دارایی پایه

استاندارد تحویل

1

2

ت لینک دسترسی به مشخصا»
«کمی وکیفی کاالها

https://www.ime.co.ir/a

griculture.html
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SAFMMYYK:

SAF : دارایی پایه؛التین اختصار نام

MM : ؛قراردادنماد اختصاری ماه

YY : ؛سالنماد

C : خریدنشاندهنده اختیار.

K :؛نمایانگر قیمت اعمال

نماد کاال
3

SAFMMYYK:

SAF:اختصار نام التین دارایی پایه؛

MM : ؛قراردادنماد اختصاری ماه

YY : ؛سالنماد

P : فروشنشاندهنده اختیار.

K :؛نمایانگر قیمت اعمال

گرم100
اندازه قرارداد 4

ریال10/000 فاصله قیمت اعمال 5



(زعفران نگین: مثال)معامله اختیار مشخصات قراردادهای 

71رع الو ا  و     

وجه تضمین
:شدبا توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد تضمین اولیه وجه : الف

A:20%

.الزمدرصد وجه تضمین 70:حداقل وجه تضمین: ج

:IM(زعفراننقدیقیمت–قراردادبودنزیاندرمقدار(Aاعمالقیمت)و(Bبودبزرگترکهکدامهر.

B:10%C:100/000ریالS:زعفران؛گرم100معادلقرارداداندازه

تر ازای هر قرارداد در هر روز به صورت پویا براساس روند زیر، هر کدام بزرگبه : وجه تضمین الزم: ب
:بود، محاسبه می شود

اندازه قرارداد؛ضربدر ( پایانیقیمت A)+قیمت نقدی زعفران )–مقدار در زیان بودن قرارداد )-1

ضربدر اندازه قرارداد؛( قیمت پایانی +(Bاعمالقیمت )-2

6

ت  
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هزار ریال و 100به عنوان مثال اگر قیمت اعمال . تفاوت قیمت نقدی با قیمت اعمال در زمان محاسبه وجه تضمین است: مقدار در زیان بودن قرارداد
:آنگاه برای اختیار معامله خرید. باشدریالهزار 90قیمت نقدی 

مقدار در زیان بودن قرارداد(90.000-100.000=)( گرم زعفران100)اندازه قرارداد =1.000.000



(زعفران نگین: مثال)معامله اختیار مشخصات قراردادهای 

72رع الو ا  و     

(تخصیص براساس اولویت زمانی اخذ موقعیت)زمانی براساس اولویت 

ریال10

ایرانهای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی تمامی ماه

ه اختیار معامل)اعمال می تواند صرفا در آخرین روز معامالتی صورت پذیرد 
(اروپایی

سبک اعمال

حداقل تغییر قیمت

روش تخصیص

7

8

9

ماه قرارداد10
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(زعفران نگین: مثال)معامله اختیار مشخصات قراردادهای 

73رع الو ا  و     

گرمریال به ازای هر  پولی قیمتواحد  12

معامالتیدقیقه پس از اتمام آخرین جلسه 15تا  مهلت ارائه درخواست اعمال 13

.ددوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شدوره معامالت 11
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(زعفران نگین: مثال)معامله اختیار مشخصات قراردادهای 

74رع الو ا  و     

عامله؛مبا ضوابط دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای اختیار مطابق مهلت تحویل 
.می گرددتوسط بورس تعیین محلی که تحویل، محل 

مهلت تحویل و شرایط آن 14

معامالتی؛جلسهآخرینازبعدکاریروز8:30ساعتتامشتریان،بهکارگزارتوسط«ب»بندبررسینتیجهاطالعمهلت(ج

ازپسدقیقه30تافروشموقعیتدارندهتوسط(فروشاختیاردر)وجهواریزو(خریداختیاردر)تحویلرسیدارائهمهلت(الف
معامالتی؛جلسهآخرینپایان

تی؛معامالجلسهآخرینروزپایانتاکارگزار،بهاطالعوبورستوسطاعمالدرخواست هایوتحویلرسیدهایبررسیمهلت(ب

.بعدکاریروز15:30ساعتتاخریدارانبرایتعهداتایفایمهلت(د
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(زعفران نگین: مثال)معامله اختیار مشخصات قراردادهای 

75رع الو ا  و     

:  باز برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بازارگردانهای سقف مجاز موقعیت تهای تعهدی باز و معامالسقف مجاز موقعیت 15

قرارداد؛1000:حقیقیخاصاش

؛بازاردرنمادآندربازهایموقعیتدرصد10تاافزایشقابلقرارداد1000:حقوقیاشخاص

.معامالتینمادهربازهایموقعیتدرصد20تاافزایشقابلقرارداد2000:بازارگردان

رایطشایفایعدمنتیجهدرفروشیاخریدبازموقعیت هایکهصورتیدر
کهفردیشود،نقدیتسویهبهمنجراعمالدرخواستازپساعمال،

معاملهفعلیارزشدرصد0/1میزانبهاستننمودهایفاراخودتعهدات
.می پردازدخسارتمقابلطرفنفعبه(نقدیقیمتضربدرحجم)

ازمعاملهطرفدوهربورسبهمربوطاعمالکارمزدهای.همچنین
شدخواهددریافتکنندهنکولمشتری

خسارت ها 16
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(زعفران نگین: مثال)مشخصات قراردادهای اختیار معامله 

76رع الو ا  و     

نده به اندازه ارزش اعمال مجموع قراردادهای اختیار معامله منتشر شده توسط هر مشتری دار
.موقعیت باز فروش

ارزش اعمال =اندازه قرارداد قیمت اعمال 

تری سقف وثیقه قابل دریافت از مش
توسط کارگزار

17

نماداولیندرجخصوصدرمعاملهاختیارقرارداداجراییدستورالعمل8ۀ مادمطابق(الف
تمامیاعمالقیمت های.بودخواهد10/000ازضریبینمادایناعمالقیمتبی تفاوت،معامالتی
.بودخواهدریال10/000ازضریبینیزآنازپسشدهایجادنمادهای

نحوه درج نماد قرارداد اختیار 
معامله

18

بورس قیمت های اعمال جدید را در صورتی راه اندازی خواهد کرد که برای حداقل یک روز ( ب
.وجود نداشته باشد( یا در زیان)معامالتی، نماد اختیار معامله در سود 

نماد 20سقف تعداد نمادهای ایجاد شده برای هر زیرگروه هم ماه قراردادهای اختیار معامله ( ج
نماد، قیمت اعمال نمادهای جدیدتر می تواند 20در صورت نیاز به تعریف بیش از . تعیین می شود

.رارداد باشدبه تشخیص مدیرعامل بورس مضربی از فاصله قیمت اعمال تعیین شده در مشخصات ق

فاقدکهاعمالیقیمت ها یبهمربوطمعامالتینمادهایمی تواندبورسهمچنین*
.نمایدحذفموجودنمادهایلیستازراهستندبازموقعیت
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(زعفران نگین: مثال)معامله مشخصات قراردادهای اختیار 

77رع الو ا  و     

.تحویل فیزیکی دارایی پایه نوع تسویه پس از اعمال 21

.ی گیرداعمال قرارداد اختیار معامله تنها به درخواست دارنده موقعیت باز خرید صورت م نحوه اعمال 19

؛ 15الی 10: شنبه تا پنجشنبه

.15الی 10آخرین روز معامالتی 
ساعات معامله20

.قرارداد25حداکثر تا  حداکثر حجم هرسفارش 22
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(زعفران نگین: مثال)معامله مشخصات قراردادهای اختیار 

78رع الو ا  و     

کارمزد تسویه و تحویل
(بازار دارایی پایه هر قرارداد در سررسیدارزش )

جمعحق نظارت سازمانبورس کاالکارگزار

0/00040/001-0/0014

کارمزد معامالت( الف کارمزدها 23

(ارزش هر قرارداد)کارمزد معامالت

جمعحق نظارت سازمانبورس کاالکارگزارنوعکاال

زعفران نگین
0/0008--0/0008خریدار

0/0008--0/0008فروشنده
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اختیار معاملهمزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای 
ریسکپوشش ( 1

نماید و قیمت نقدی آن در حال حاضرمی خواهد زعفران نگین از بورس کاالی ایران خریداری بعد سه ماه برای کنید فردی فرض  ( 1مثال 
هزارتومان 11تومان با قیمت اعمال 1.000را مثال به قیمت تومان  باشد، برای پوشش ریسک قیمتی فرد اختیار معامله خرید 10.000

:آنگاه. خریداری می کند

ر قیمت زعفران سه ماه بعد د
تومان12.000هر گرم 

ایه تحویل گرفتن دارایی پ
هزار تومان11به قیمت  اعمال اختیار خرید

ر سه ماه بعد دزعفران قیمت 
انقضاء قراردادعدم اعمال اختیار خریدتومان9.000هر گرم 

پوشش ریسک
مت نوسانات قی

ر قیمت زعفران سه ماه بعد د
تومان12.000هر گرم 

ر قیمت زعفران سه ماه بعد د
تومان9.000هر گرم 

انقضاء قراردادعدم اعمال اختیار فروش

اعمال اختیار خرید
فروش زعفران به قیمت

تومان11.000

 باشد تومان 10.000حاضرآن در حال نقدی فرض  کنید کشاورزی برای سه ماه بعد می خواهد محصول خود را برداشت کند و قیمت ( 2مثال 
:آنگاه. خریداری می کندهزارتومان11با قیمت اعمال تومان 1.000را مثال به قیمت فروش برای پوشش ریسک قیمتی فرد اختیار معامله 

پوشش ریسک
نوسانات قیمت

79



مزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای اختیار معامله

80

زمملرامعاملهاختیارفروشندگانقراردادانعقادزماندرمعامله گران،تعهداتتضمینمنظوربهپایاپایاتاق
اختیاردرحساب)عملیاتیحساببهقرارداداولیهتضمینوجهعنوانبهرامعاملهارزشازدرصدیمی نماید

ررسیدسدرتوجهیقابلسطحتانکولریسکیااعتباریریسککاهشبهمنجراقداماین.نمایندواریز(بورس
.می شودقرارداد

ساجرای تعهدات توسط اتاق پایاپای بورتضمین ( 3

رع الو ا  و     

فرد متقاضی ایجاد کاهش ریسک نکول از جانب 
موقعیت باز فروش اختیار معامله

حساب عملیاتی

از واریز وجه تضمین اولیه
فروش اختیار طرف متقاضی 

معامله به حساب عملیاتی



مزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای اختیار معامله

81

نقلسرمایه گذاری،ازحاصلدرآمدهایتمامیمالی،نهادهایوابزارهاتوسعهقانون(۷)ماده(1)تبصرهتصریحبه
.هستندمعافافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتپرداختازاوراقاینابطالیاوصدورانتقال،و

مالیاتیمعافیت ( 4

دادهایقراربرایکاالبورسرو،ایناز.باشندبرخوردارمعینیمشخصاتازبایدبورسدرمعاملهقابلقراردادهای
افزایشبرعالوهامراینکهمی کند،اعالمبازاربهقراردادمشخصاتقالبدررااستانداردهاییمعاملهاختیار

.می شودنیزتولیدیکاالهایاستانداردسازیبهبودموجبمعامالتنقدشوندگی

بودن مشخصات قرارداداستاندارد ( 5

رع الو ا  و     

دعقزماندرکاالبودندارابهنیازعدمدالیلبهنقدیمعامالتبهنسبتمعاملهاختیارقراردادهایمعامالت
.استبرخوردارکمتریهزینهاز...ومعامالتپایینکارمزدانبارداری،بهنیازعدمقرارداد،

پایین معامالتهزینه ( 6



مزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای اختیار معامله

82

 کندینیپیش بکهکسیمثالبرایکرد،کسبسودقیمت هاصعودیسیرازتنهامی توانکهبازارهاسایربرخالف
 هاقیمتکاهشازخریداختیارفروشیاوفروشاختیارخریدبامشتقهبازاردریافتخواهدکاهشداراییقیمت
.شدخواهدمنتفع

پایهکسب سود از نوسانات منفی و مثبت قیمت داراییامکان ( 7

رع الو ا  و     

 گذارسرمایهبهراسبدمتنوع سازیامکانمشتقه،دارایییکعنوانبهسرمایه گذاریسبددرمعاملهاختیاروجود
.می دهد

سبد سرمایه گذاریمتنوع سازی ( 8

یدخرنقدیجریاناندک،هزینه ایپرداختبامی دهدراامکاناینآنسرمایه گذاربهمعاملهاختیارقراردادهایمعامله
آنریدخعدمیاخریدبارابطهدرمناسبتصمیم گیریسررسید،تاماندهباقیزماندروکندثابتراخودفروشیا

.بگیردکاال

تصمیم گیری برای سرمایه گذارفرصت ایجاد ( 10



مزایای حاصل از انجام معامالت قراردادهای اختیار معامله

83

تفادهاسخوداختیارازسررسیددرمی توانندمی کنند،(فروشیاخرید)معاملهاختیارخریدبهاقدامکهافرادی
همعاملاختیارخریدهزینهمعادلجزئیزیانقرراداد،کلارزشبامقایسهدروندهندانجامراقراردادونمایند

.شوندمتحمل

دامکان عدم انجام  قرارداد توسط دارنده خریدار اختیار معامله در سررسی

رع الو ا  و     

هزینهقرارداد،مشخصاتبودناستانداردمعامالت،درمالیاهرموجوددلیلبهمعاملهاختیارقراردادهایدر
التمعامگردیده،موجبعواملسایروقراردادانعقادزماندرپایهداراییمالکیتبهنیازعدممعامالت،پایین

.باشندبرخوردارمطلوبینقدشوندگیازاختیارمعاملهقراردادهای

نقدشوندگی باالی معامالت( 9



84

نحوه تعیین قیمت اختیار معامله

بازار امله در تعیین قیمت اختیار معامله از تقابل قیمت پیشنهادی متقاضیان خرید اختیار معامله با متقاضیان فروش اختیار مع

:به طوری کهدارایی پایه قیمت نوسانات از معاملهاختیار قیمت تأثیرپذیری 

خریدمعامله قیمت اختیار پایهیدارایقیمتافزایشبرمبنیمعامله گرانعمومپیش بینی-

ایهپداراییقیمتکاهشبرمبنیمعامله گرانعمومپیش بینی-

افزایش متقاضی  
معامله خرید اختیار 
خرید

فروشمعامله اختیار قیمت 
افزایش متقاضی  

معامله خرید اختیار 
فروش



ارزش ذاتی و زمانی اختیار معامله

85

قیمت نقدی دارایی 
ابلوپایه در لحظه ثبت ت

قیمت 
اعمال

ار وضعیت اختی
خرید

له آخرین قیمت اختیار معام
شده در لحظه ثبت تابلو

ارزش 
ذاتی

ارزش 
زمانی

2.5002.000500در سود10.00008.000

1.2001.000200در سود10.00009.000

9000900بی تفاوت10.000010.000

6000600در زیان10.000011.000

3000300در زیان10.000012.000

امکران دارد، اختیار فرروش اروپرایی را نشان می دهد و در اختیار خرید اروپایی فوق ارزش زمانی جدول 
. ارزش زمانی اختیارمعامله منفی باشد

(برحسب تومان)های زمانی و ذاتی وضعیت نمادهای معامالتی و ارزش

توجه


