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 رس اوراق بهادار تهرانبو
 )شرکت سهامی عام(

MN-FO-23-01 

 74880/181 شماره: 
 03/03/1399 اتریخ: 

 یمال  نی نو یازباراه تی ریمد 

 معامالتی قرارداد اهی اختیار معامله  خرید و فروش آغاز دوره  اطالعیه
 خوردو )خوردو( اریانشرکت سهام 

 رد  بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران  1399ماه مهرربای سررسید 
 

رساند، دوره معامالتی قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش بر روی یبازار سرمايه ممحترم به اطالع كليه فعاالن 

در بازار مشتقه بورس  10/03/1399، از روز شنبه مورخ 1399ماه مهردر سررسيد  خودرو )خودرو( ايرانسهام شركت 

 شود. اوراق بهادار تهران آغاز می

معامالت مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق كارگزارانی كه مجوز معامالت برخط در 

 اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 

 تضمين وجه ضوابط»محاسبات وجوه تضمين براساس  اندازی سامانه مديريت ريسک و امکانهمچنين با توجه به راه

در قراردادهای  اتخاذ موقعیت باز فروش، «تهران و فرابورس ايران بهادار اوراق بورس در معامله اختيار قرارداد

 باشد.پذير میشرط كفايت وجوه تضمين، برای تمامی فعاالن بازار سرمايه امکاناختيارمعامله، به 
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، به شرح جدول 1399 ماهمهردر سررسيد  خودرو )خودرو( ايرانشركت اطالعات مربوط به نماد قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش بر روی سهام 

 است: زير

 خودرو  ايران نام شركت

 خودرو نماد معامالتی دارايی پايه
 تفاوت، حداقل يک قرارداد در زيانسود، يک قرارداد بی حداقل سه قرارداد: حداقل يک قرارداد در نحوه درج قرارداد*

 نماد معامالتی اختيار خريد/ 

 نام فارسی**

 09/07/1399-1500-اختيارخ خودرو 7039ضخود

 09/07/1399-1600-اختيارخ خودرو 7040ضخود

 09/07/1399-1700-اختيارخ خودرو 7041ضخود

 09/07/1399-1800-اختيارخ خودرو 7042ضخود

 09/07/1399-1900-اختيارخ خودرو 7043ضخود

 09/07/1399-2000-اختيارخ خودرو 7044ضخود

 09/07/1399-2200-اختيارخ خودرو 7045ضخود

 09/07/1399-2400-اختيارخ خودرو 7046ضخود

 09/07/1399-2600-اختيارخ خودرو 7047ضخود

 09/07/1399-2800-اختيارخ خودرو 7048ضخود

 09/07/1399-3000-اختيارخ خودرو 7049ضخود

 فروش/ نام  ارياخت ینماد معامالت
 *یفارس

 09/07/1399-1500-اختيارف خودرو 7039طخود

 09/07/1399-1600-اختيارف خودرو 7040طخود

 09/07/1399-1700-اختيارف خودرو 7041طخود

 09/07/1399-1800-اختيارف خودرو 7042طخود

 09/07/1399-1900-خودرواختيارف  7043طخود

 09/07/1399-2000-اختيارف خودرو 7044طخود

 09/07/1399-2200-اختيارف خودرو 7045طخود

 09/07/1399-2400-اختيارف خودرو 7046طخود

 09/07/1399-2600-اختيارف خودرو 7047طخود

 09/07/1399-2800-اختيارف خودرو 7048طخود

 09/07/1399-3000-خودرواختيارف  7049طخود
سامانه معامالت وجود داشته باشد. طبق ماده * منظور از نحوه درج، حداقل تعداد قراردادهايی است كه بايد در اولين روز و طی دوره معامالتی با توجه به جدول فاصله قيمت اعمال در 

 کي حداقلو  تفاوتیب ۀمعامل اريقرارداد اخت کيدر سود،  ۀمعامل اريقرارداد اخت کي حداقلماه، هم رگروهيهر ز یروز معامالت نيدر اولدستورالعمل معامالت قراردادهای اختيار معامله،  7

 .شودیدرج م انيدر ز ۀمعامل اريقرارداد اخت

 ط)اختيار خريد( و  ضذكر است كه نمادهای مذكور با حروف  است. الزم به تاريخ سررسيد -قيمت اعمال -دارايی پايه -نوع اختيار** نام فارسی قراردادهای اختيار معامله مشتمل بر 

 .شوند)اختيار فروش( آغاز می
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 به صورت زير است:، 1399ماه مهر ديدر سررس خودرو )خودرو( ايرانشركت سهام  یبر روساير مشخصات قرارداد نمادهای اختيار معامله 

 1،000 )سهم( اندازۀ قرارداد

 1399ماه مهر قرارداد هایماه

 09/07/1399لغایت  10/03/1399 1399ماه مهر های معامالتیدوره

 جز تعطیالت رسمی()به 12:30الی 9:00شنبه تا چهارشنبه،  معامالتیروزها و ساعات 

 هایسقف تعداد موقعیت

 جهتباز و هم

 بدون محدوديت بازار

 بدون محدوديت كارگزار

 بدون محدوديت مشتری حقوقی

 بدون محدوديت حقيقیمشتری 

سقف وثیقه قابل دريافت از 

 مشتری
 در اختيار كارگزار

 بندی فرآیند اعمالزمان
 یک روز کاری پیش از سررسید زمان تسویه نقدی

 سررسید زمان تسویه فیزیکی

 اروپایی اعمالسبک 

 غیرخودکار نحوۀ اعمال

 در سررسیدتسویه نوع 
 تسویه فیزیکی -

 توافق طرفین( تسویه نقدی )در صورت -

 T+2 تسویه نهایی

 تسهیم به نسبت روش تخصیص

 های معامالتیمحدوديت

 1 حداقل مقدار هر سفارش )قرارداد(

 100 حداكثر مقدار هر سفارش )قرارداد(
 1 حداقل تغيير قيمت هر سفارش )ريال(
 1 كوچکترين مضرب هر سفارش )واحد(

 ندارد. دامنه نوسان

نقدی به کسری امکان تسویه 

 از اندازه قرارداد
 وجود دارد.

 نحوه تعیین

 قیمت مبنای دارایی پایه
 ترین عدد صحیح(قیمت پایانی )گردشده به نزدیک

 اعمال متیق ۀفاصل

 های قیمت اعمالبازه مقدار تغییرات قیمت اعمال

 ریال 2،000قیمت مبنا کمتر از  ریال 100

 ریال 5،000ریال و  2،000قیمت مبنا بین  ریال 200

 ریال 10،000ریال و  5،000قیمت مبنا بین  ریال 500

 ریال 20،000ریال و  10،000قیمت مبنا بین  ریال 1،000

 ریال 40،000ریال و  20،000قیمت مبنا بین  ریال 2،000

 ریال 60،000ریال و  40،000قیمت مبنا بین  ریال 4،000

 ریال 60،000قیمت مبنا باالی  ریال 6،000
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همچنين ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، الزم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها به شرح 

 جدول زير است:
 مقدار ضريب

A 20% 

B 10% 

 %70 نسبت حداقل وجه تضمين

  100،000 ضريب گرد كردن

 

 تابع جزء صحيح(:: [ ]فرمول گرد كردن وجوه تضمين نيز به صورت زير است )

∗∗ وجه تضمين نهايی = ([
∗  وجه تضمين

ضريب گردكردن
] + 1) ×  ضريب گردكردن

 وجه تضمين )اوليه يا الزم( به ازای هر قرارداد )پيش از افزودن مبلغ ارزش معامله يا بازار قرارداد(* 

 معامله يا بازار قرارداد(** مبلغ وجه تضمين نهايی )اوليه يا الزم( به ازای هر قرارداد )پيش از افزودن مبلغ ارزش 

 

 الزم به ذکر است که:

پايه در  دارايیبا توقف و بازگشايی  طور همزمانبهه، معامالتی قراردادهای اختيار معامل هایتوقف و بازگشايی نماد (1

 .شودانجام می به يک روشبازار نقد و 
دام شركتی از نوع سود نقدی و افزايش چنانچه در طول دوره معامالتی قرارداد اختيارمعامله، سهم پايه مشمول اق (2

معامالت »سرمايه شود، قيمت اعمال و اندازه قرارداد اختيارمعامله حسب مورد مطابق فصل هفتم دستورالعمل 

 تعديل خواهد شد.« قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران
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و دارندگان  در صورت تمايلپس از پايان دوره معامالتی قراردادهای اختيار معامله، دارندگان موقعيت باز خريد  (3

 واهند شد.وارد فرآيند اعمال قراردادهای اختيار معامله خ طور قطعبهموقعيت باز فروش 
 باشند:ير میزمان تسويه نقدی و تسويه فيزيکی به شرح زدارای دو  قراردادهای اختيار معامله (4

 .باشدمی (فيزيکی )زمان تسويه سررسيد روز كاری پيش از يک: نقدی زمان تسويهالف( 

 باشد.روز سررسيد )آخرين روز معامالتی قراردادهای اختيار معامله( می :فیزيکی زمان تسويهب( 

 را انجام دهند:( بايد اقدامات زير دارندگان موقعيت باز )اعم از خريد و فروشدر زمان تسويه نقدی،  (5

 الف( اعالم موافقت با تسويه نقدی

 های مدنظر خود برای تسويه نقدیب( تعیین تعداد موقعیت

های در صورت اعالم موافقت با اعمال حداكثری، نيازی به تعيين تعداد موقعيت پ( اعالم موافقت با اعمال حداکثری:

 .نخواهد بودمدنظر خود برای تسويه نقدی 

در  دارندگان موقعيت باز خريداين گزينه صرفاً برای  موافقت با تسويه نقدی به کسری از اندازه قرارداد:ت( اعالم 

 نظر گرفته شده است.

 .بود نخواهداجرای نهايی اين نوع تسويه  به معنایاعالم موافقت با تسويه نقدی،  (6
 بايد اقدامات زير را انجام دهند: دارندگان موقعيت باز خريددر زمان تسويه فيزيکی،  (7

 الف( اعالم موافقت با تسويه فیزيکی

 های مدنظر خود برای تسويه فیزيکیب( تعیین تعداد موقعیت

های در صورت اعالم موافقت با اعمال حداكثری، نيازی به تعيين تعداد موقعيت پ( اعالم موافقت با اعمال حداکثری:

 .واهد بودنخمدنظر خود برای تسويه فيزيکی 

 «تفاوتدر زيان و بی»ت( اعالم موافقت با تسويه فیزيکی نمادهای معامالتی 
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های موقعيت همهفرض، متعهد به تسويه فيزيکی طور پيشفروش بهدارندگان موقعيت باز  در زمان تسويه فيزيکی، (8

 باشند.باز خود می
باشد، ولی اعمال قابل انجام می« در زيان»و « سوددر »اعمال به روش تسويه فيزيکی برای همه قراردادها اعم از  (9

پذير است. مالک تشخيص قرارداد در امکان« در سود»به روش تسويه نقدی تنها برای قراردادهای اختيار معامله 

های تسويه نقدی و تسويه فيزيکی و آخرين قيمت تفاوت يا در زيان، قيمت مبنای دارايی پايه در زمانسود، بی

 باشد.می توسط بورس میاعمال اعال
های معامالتی بازار قراردادهای اختيار معامله )كارمزد معامالتی و كارمزد اعمال( مطابق با مصوبات سازمان هزينه (10

 باشد. بورس و اوراق بهادار می

اختيار معامله بر اساس قيمت مبنای  در صورت نکول دارندگان موقعيت باز فروش، قرارداددر سررسيد فيزيکی،  (11

درصد جريمه نکول برابر با يک شده و مشمول جريمه خواهد شد. تسويه نقدی دارايی پايه در سررسيد فيزيکی،

 باشد:می ارزش قرارداد بر حسب قيمت اعمال

 10/0× قیمت اعمال × اندازه قرارداد × کرده نکول فروش های بازتعداد موقعیت

 

دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله در بورس »توانند برای كسب اطالعات بيشتر به گذاران محترم میسرمايه

تهران و  بهادار اوراق بورس در معامله اختيار قرارداد تضمين وجه ضوابط»و « اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

 مراجعه نمايند. بهادار رس و اوراقسازمان بو رهيمدتيئه 26/02/1397مصوب « فرابورس ايران

 

 


