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موضوع :بررسی قرارداد اختیار معامله
جلسِ ضٍظ چْاضضٌبِ هَضخ  87/8/1ساػت  15زض هحل ساظهاى بَضس اٍضاق بْازاض ٍ با حضَض آلایاى هصباحی
همسمّ ،ازٍی تْطاًیً ،ظطی ،هَسَیاى ،فْیوی ،سؼیسی ٍ جوؼی اظ کاضضٌاساى ساظهاى تطکیل گطزیس ٍ پیطاهَى
لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ بِ ضطح ظیط بحث ضس.
تعریف قرارداد اختیار معامله
اهطٍظُ اظ لطاضزازّای ضایج زض بَضس کاالّا ٍ اٍضاق بْازاض ،لطاضزازّای اذتیاض ذطیس ٍ اذتیاض فطٍش است.
قرارداد اختیار خرید :هطابك ایي لطاضزاز ،ذطیساض اذتیاض ،با پطزاذت هبلغی حك پیسا هیکٌس همساض هؼیٌی کاال یا
تؼساز هؼیٌی سْام بِ لیوت هؼیي زض تاضید هؼیي اظ فطٍضٌسُ اذتیاض ذطیساضی کٌس ٍ فطٍضٌسُ اذتیاض ،هتؼْس هیطَز
زض صَضت زضذَاست ذطیساض اذتیاض ،آى همساض کاال یا سْام ضا بِ لیوت هصکَض بِ ٍی بفطٍضس.
قرارداد اختیار فروش :هطابك ایي لطاضزاز ،ذطیساض اذتیاض ،با پطزاذت هبلغی حك پیسا هیکٌس همساض هؼیٌی کاال یا
تؼساز هؼیٌی سْام بِ لیوت هؼیي زض تاضید هؼیي بِ فطٍضٌسُ اذتیاض بفطٍضس ٍ فطٍضٌسُ اذتیاض ،هتؼْس هیطَز زض
صَضت زضذَاست ذطیساض اذتیاض ،آى همساض کاال یا سْام ضا بِ لیوت هصکَض اظ ٍی ذطیساضی کٌس.
کاربرد قرارداد اختیار معامله
لطاضزازّای اذتیاض ذطیس ٍ اذتیاض فطٍش بطَض ػوسُ بِ زٍ هٌظَض ٍ تَسط زٍ گطٍُ اًجام هیگیطز.
 .1پوضص ریسک؛ گاّی فطٍضٌسُ سْام یا هصطف کٌٌسُ کاالیی ًگطاى افعایص لیوت زض آیٌسُ است
بطای ضفغ ًگطاًی ذَز السام بِ ذطیس اذتیاض ذطیس آى سْام یا کاال هی کٌس .تا زض صَضت ًیاظ با اػوال
اذتیاض ًگطاًی ذَز ضا بطططف ساظز .کوا ایٌکِ گاّی ذطیساض سْام یا تَلیس کٌٌسُ کاالیی ًگطاى کاّص
لیوت زض آیٌسُ است بطای ضفغ ًگطاًی ذَز السام بِ ذطیس اذتیاض فطٍش آى سْام یا کاال هی کٌس تا زض
صَضت ًیاظ با اػوال اذتیاض ًگطاًی ذَز ضا بطططف ساظز.
 .2استفاده از سود تغییرات قیمت؛ گطٍّی اظ سطهایِ گصاضاى هالی هتٌاسب با پیص بیٌی ذَز اظ تغییطات
لیوت زض آیٌسُ السام بِ ذطیس یا فطٍش اذتیاض هؼاهلِ هی کٌٌس تا با تَجِ بِ ًَساًات لیوت زض باظاض ،بِ
سَز حاصل اظ تغییطات لیوت زست یابٌس.
ضرورت قرارداد اختیار معامله
بؼس اظ تؼطیف ٍ تبییي کاضبطز لطاضزازّای اذتیاض ذطیس ٍ اذتیاض فطٍش ،کویتِ بِ بطضسی ضطٍضت ٍجَزی ایي
لطاضزاز زض باظاضّای ایطاى پطزاذت ٍ ،زض ًْایت بِ ایي جوغ بٌسی ضسیس کِ اظ یک ططف ٍجَز لطاضزازّای اذتیاض
هؼاهلِ بطای پَضص ضیسک تَلیس کٌٌسگاى ،هصطف کٌٌسگاى کاال ٍ ذطیساضاى ٍ فطٍضٌسگاى سْام ضطٍضت زاضز اظ
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ططف زیگط بسٍى حضَض سطهایِ گصاضاى هالی ،باظاضی بطای لطاضزازّای اذتیاض هؼاهلِ ضکل ًوی گیطز .بٌابط ایي زض
صَضت تاییس ضطػی ایي لطاضزازّا ،استفازُ اظ آًْا زض باظاض سطهایِ ایطاى ضطٍضت زاضز .البتِ بایستی اظ ّواى ابتسا
تسابیطی اتراش کطز کِ باظاضّای هالی زچاض هؼاهالت صَضی ٍ ضضس بیضٍیِ ًطًَس.
بررسی ضرعی قرارداد اختیار معامله
کویتِ بؼس اظ بطضسی ابؼاز هَضَع ضٌاسی ٍ التصازی بِ بطضسی ابؼاز ضطػی لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ پطزاذت ،زض ایي
ضاستا هسائل ظیط هططح گطزیس:
 .1زض لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ ،تا ظهاًی کِ لطاضزاز هٌؼمس ًطسُ ،اذتیاض هؼاهلِ اضظش هالی ًساضز ،چگًَِ با اًؼماز
لطاضزاز زاضای اضظش هالی هیضَز؟
 .2زض لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ ،لیوت زض لبال چِ چیعی لطاض هیگیطز؟ ٍ چِ چیعی بِ ذطیساض هٌتمل هیگطزز؟
 .3هاّیت لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ چیست؟ بیغ ،بیوِ ،ػطبَى ،ػمس هستمل؟
 .4آیا حکن ضطػی لطاضزاز اذتیاض هؼاهلِ ،بطای اًَاع ضطکت کٌٌسگاى زض باظاض (پَضص زٌّسگاى ضیسک ٍ
سطهایِ گصاضاى هالی) یکساى است؟
کویتِ بؼس اظ بحث ٍ بطضسی ٍ ضٌیسى بطذی ًظطات فمْی ازاهِ بحث ضا بِ جلسِ بؼس هَکَل کطز.

هحل اهضاء حاضطیي اػضاء کویتِ ،آلایاى:
هصباحی همسم
ّازٍی تْطاًی
هَسَیاى
آلاًظطی
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