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 براي افراد مبتديگري با اختیار معامالت  معامله    2

 اختیار معامله چیست؟
صـندوق   یـا سـهام خـاص    مثـل  ییهـا  ییدارا معامله ياست برا يمعامله قرارداد اختیار
 ابـزار  معامله اختیار عنوان به یطور رسم به ها دارایی این .ETF قابل معامله گذاري یهسرما
 یـق صورت دق به یدارفروشنده و خر ینب معامله اختیار قرارداد. دنشو می شناخته شدهتعهد

 یارفروش (بسته به نوع اخت یا یدکه در آن فروشنده متعهد به خر يطور به ،شود یم یهته
 در و معـین  قیمـت  بـه  شـده   تعهـد  ییفروش) دارا اختیارو  یدخر یاراخت یبترت معامله به

اعمال حق خود است و ملزم به  یا مختار به اجرا یداراما خر ،است آینده در معین تاریخی
مختار است. پاسخ ساده است  یدارخر یچرا فروشنده ملزم ول ییدبگو شاید. یستکار ن ینا

 یمـت کـه ق  کنـد  یمـ  یافترا در یمبلغ یداراز خر ،یاراخت یاحق  ینا ءاعطا يفروشنده برا
 یتوافق یمتق نام هب یمتق یک معامله اختیار قرارداد در. شود یم یدهنام 1صرف یاقرارداد 

 آن بـه  هـت ج همـین بـه  ؛گـردد  اجرا است ممکن دقراردا قیمتکه در آن  شود یم یینتع
 يمعاملـه دارا  یـار آن قـرارداد اخت  بر  . عالوهشود یگفته م یزن اجرا یمتق و لاعما قیمت

 .باشد یم یزن اجرا یختار
 اصـالً اختیـار معاملـه   وقتی اختیار معامله منقضی شد دیگر هیچ ارزشی ندارد و در واقـع  

  وجود ندارد.
 اختیار خرید و اختیار فروش. شما بر اساس آن :اند از عبارتاختیار معامالت  دو نوع اصلیِ

(اختیار خرید یا اختیار فـروش) را انتخـاب   معامله خواهید کسب کنید نوع اختیار  چیزي که می
 کنید. می

، بـاز  نـد نام یم »عهیودحساب «که  یحسابکارگزار  کی نزد دی، بامعامالت اریاخت معامله يبرا
 5000(معمـوالً حـداقل    دیباشـ  کوچک مبلغ کی با یحساب نیقادر به باز کردن چن دی. شما بادیکن

 دهیـ چینسبتاً پ یساده هستند، برخ یبرخ که دارند وجود جانیا درخطر  کم اریبس يراهبردها .دالر)
 د.نشو یم استفاده یدائم درآمد کسب يبرا معامالت اریاخت يراهبردهااز  یو برخ باشند یم

 بداهرم  ینکه شما از ا یدهند و تا زمان یرا ارائه م ییباال یاربس اهرم معامالت تیارخا
اوراق  یممسـتق  معاملـه  بـا  مقایسـه  درتوانند  یم معامالت تیارخا الت، معامیداستفاده نکن

  کـم  )ETFقابـل معاملـه    گـذاري  یهصندوق سـرما  یا(مثل سهام خاص  شدهتعهدبهادار 
 .دنباش خطرتر

، انـواع  هـا  معاملـه  اختیـار  یفهمچون تعار يموارد ما، معامالت اختیار مبانیدرك  براي
بـا سـهام    مقایسـه در  را هـا  معامله اختیار و دهیم می ارائهرا   معامله اختیار زبان،  معامله اختیار

 .نماییم یم یرا بررس یندناخوشا و یندخوشا یدادهايرو اب مواجه ةو سپس نحو کنیم یبحث م

1-Premium. 
                                                                                                                   



 3    مبانی    1فصل 

را  در بازارهـا  خطـر  یریتمـد  يبـرا  یگذار فرصـت یهسرما یاگر به معاملهمعامالت  اختیار
 طریـق  از کنند مدیریت توانند نمی ETF یاسهام  یدبا خر را که يها خطر آن واقعدر .دهد یم

 خواهیـد  آگـاهی  بـاره  این در موضوع این به ورود. با نمایند مدیریت توانند می معامالت اختیار
  کار را انجام دهند. یناتوانند  یم ختلفم راهبردهايچگونه  که دید خواهید و یافت

آیا اختیار معامالت خطرناك  :اختیار معامالت وجود دارد ةردربایک سوال همیشگی 
در . یستندن شده اوراق بهادار تعهد همعاملتر از  ها خطرناك آن در پاسخ باید گفت، هستند؟
ـ  یمـ  ها آنمعامله ، دناي استفاده شو شایسته طور هباختیار معامالت  اگرحقیقت  کـم   دتوان

 سهام باشد. معاملهاز  تر خطر
نسبت بـه   ها نیز اختیار فروشو اندازه  اختیار معامالت بد استفاده کنیداگر از اهرم  

 ایجاد از جنبهاین  یقاً. دقخواهید خوردبه مشکل بر، خیلی بزرگ باشنداندازه حساب شما 
سازد (استفاده غلـط از اختیـار    میخطرناك  یاربس راآن که با اختیار معامالت است اهرم 

جـاي   یگرد سپ، یدده یانجام م يچه کار یددان ی، اگر میزيهر چ مانند ی،. ولمعامالت)
 .یستن ترس و اشکال

را در  يا. اگر بچـه کند کمک ما به موضوع این تشریح درتواند  یم یرانندگ ازمثال  یک
در بزرگـراه، خطرنـاك    یلاتومب با رانندگی يتالش برا یا یرانندگ یا، آیدپشت فرمان قرار ده

کـه   سالبزرگ یک اگراما  ،بود خطرناك خواهد فرد نابلد يبرا که مبند ی؟ شرط مبود خواهد
چگونه  یتوضع ،یردفرمان قرار گپشت  در دیده آموزش هم خوبی  هاست و ب نیز خوبیراننده 

طور مشـابه در مـورد    . بهیابد یکاهش م یريخطر به طرز چشمگ است که یهیخواهد بود؟ بد
از  تـري  بـیش  خطـر هـا  آن معامله، یدده یانجام م يکه چه کار یدبدان اگر یزمعامالت ن یاراخت

 باشد. همتواند کم خطرتر یم یدر واقع، حت و نداردسهام  معامله
 ۀودیعـ  ETF یممسـتق  یـد خر یاسهام  یممستق یدخر با مقایسه در معامالت اختیار

 را سهام خریدکل پول  ید، باETF یا سهام یک یددارند. هنگام خر نیاز يترکم یاربس
 ٪40 حداقل یا یمین یباًتقر که باشید داشته اي ودیعهحساب  یک باید یا کنید پرداخت

 به نیاز مورد مبلغ، معامالت اختیار با معامله در اما ،باشد سپرده شده آن در خرید پول از
 ؛سـت هاETF مسـتقیم  خریـد  یاسهام  مستقیم یدخر موردتر از کم اي طور قابل توجه

 است. یازنترل همان تعداد سهام نک براي ودیعه% 5 یا% 10که اغلب اوقات،  يطور به
موضع شـما   ةانداز و کنید اشتباه معامله اختیار از استفاده دراگر  م،ده یمجدداً تذکر م

بـزرگ باشـد، آنگـاه مشـکل      یلـی حساب شما خ ةها نسبت به انداز فروش یاراخت يرو
 داشت.  یدخواه

مراتـب    تواند به معامله با اختیار معامالت می ةقوالسود باز طرفی توجه داشته باشید 
 باشد. ETF یاسهام  تر از معامله بزرگ
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