دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

•

فصل يك  -تعاريف و كليات:
•

ماده يك:
همة اصطالحات و واژگاني كه در مادۀ  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران تعريف شدهاند،
به همان معاني در اين دستورالعمل كاربرد دارند .واژگان ديگر ،داراي معاني زير هستند:
•

بند يك:
آخرين روز معامالتي :آخرين روزي كه امكان معاملة قرارداد اختيار معامله يك زيرگروه همماه در
بازار مشتقه وجود دارد؛

•

بند دو:
اتاق پاياپاي :واحدي در شركت سپردهگذاري است كه براساس اين دستورالعمل ،وظيفة انجام امور
تسويه ،پاياپاي و اعمال قرارداد اختيار معامله را بر عهده دارد؛

•

بند سه:
اخطارية افزايش وجه تضمين :اخطاريهاي است كه به منظور افزايش وجه تضمين كارگزار تا وجه
تضمين الزم از طرف اتاق پاياپاي به كارگزار ارسال ميشود؛

•

بند چهار:
ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله :حاصل ضرب اندازۀ قرارداد در قيمت اعمال است؛

•

بند پنج:
ارزش بازار سهم پاية قرارداد اختيار معامله :حاصل ضرب اندازۀ قرارداد در قيمت پاياني سهم پايه در
بازار نقدي است؛

•

بند شش:
ارزش معامالتي قرارداد اختيار معامله :حاصل ضرب اندازۀ قرارداد در قيمت قرارداد اختيار معامله

است؛
•

بند هفت:
اعالم نوع تسويه :فرآيندي كه در آن ،دارندگان موقعيت باز خريد نوع تسويه خود را صرفاً فيزيكي
اعالم كرده يا موافقت خود را براي تسويه صرفاً نقدي ،يا اول تسويه نقدي بعد فيزيكي اعالم مي
كنند .همچنين دارندگان داراي موقعيت باز فروش موافقت خود را براي اول تسويه نقدي بعد
فيزيكي اعالم مي نمايند .بديهي است كه اعالم موافقت با تسويه نقدي دال بر اجراي نهايي اين نوع
تسويه انتخاب شده نخواهد بود.

•

بند هشت:
اعمال :استفاده از اختيار موضوع قرارداد اختيار معامله براساس ضوابط اين دستورالعمل است؛

•

بند نه:
اقدام شركتي :تغيير سرمايه يا تقسيم سود توسط ناشر است؛

•

بند ده:
اندازۀ قرارداد :تعداد سهمي كه فروشنده در قرارداد اختيار معامله ،خريد يا فروش آن را تعهد
ميكند؛

•

بند يازده:
اولين روز معامالتي :اولين روزي كه امكان معاملة قرارداد اختيار معامله يك زيرگروه همماه در بازار
مشتقه وجود دارد؛

•

بند دوازده:
بازار مشتقه :بازار معامالت قراردادهاي آتي و اختيار معامله در بورس است؛

•

بند سيزده:
بازار نقدي :در اين دستورالعمل ،بازارهاي معامالت سهام در بورس است؛

•

بند چهارده:
بانك عامل :بانكي كه شركت سپردهگذاري به منظور انجام عمليات بانكي مربوط به امور پاياپاي،

تسويه و اعمال قرارداد اختيار معامله تعيين ميكند؛
•

بند پانزده:
بستن موقعيت :سقوط تعهد دارندۀ موقعيت باز فروش با اتخاذ موقعيت خريد در همان نماد
معامالتي يا سلب اختيار(حق) دارندۀ موقعيت باز خريد با اتخاذ موقعيت فروش در همان نماد
معامالتي است؛

•

بند شانزده:
بورس :بورس اوراق بهادار تهران يا شركت فرابورس ايران حسب مورد است؛

•

بند هفده:
بهروز رساني حسابها :فرآيندي است كه اتاق پاياپاي پس از پايان جلسة معامالتي با هدف تعيين
وجه تضمين الزم انجام ميدهد و حسب مورد ،اخطارية افزايش وجه تضمين را صادر ميكند؛

•

بند هجده:
بيانية ريسك :فرمي است كه پيش از آغاز معامالت در بازار مشتقه به امضاي مشتري ميرسد و
حاكي از آگاهي كامل مشتري از ريسك معامله و پذيرش آن در بازار ميباشد؛

•

بند نوزده:
تخصيص :فرآيندي است كه طي آن اتاق پاياپاي ،برخي از دارندگان موقعيتهاي باز فروش را براي
انجام تعهدات مربوط به قراردادهاي اختيار معاملة اعمالشده براساس ضوابط اين دستورالعمل
تعيين ميكند؛

•

بند بيست:
تسوية فيزيكي :تسوية قرارداد اختيار معاملة اعمال شده شامل انتقال سهم پايه و پرداخت ارزش
اعمال قرارداد اختيار معامله است؛

•

بند بيست و يك:
تسوية نقدي :تسوية قرارداد اختيار معامله در حالتي كه طرفين به انجام آن در سررسيد توافق
داشته يا دارندۀ موقعيت باز پس از اعمال ،تعهدات موضوع قرارداد را ايفا نكند .در اين حالت
مابهالتفاوت ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله و ارزش بازار سهم پاية قرارداد اختيار معامله براساس

ضوابط اين دستورالعمل به حساب طرفين معامله منظور ميشود؛
•

بند بيست و دو:
تعديل :تغيير قيمت اعمال و يا اندازۀ قرارداد پس از اقدام شركتي ناشر به ترتيبي كه در اين
دستورالعمل ذكر شده است؛

•

بند بيست و سه:
جلسة معامالتي :دورۀ زماني پيوستة انجام معامالت طي يك روز كاري است كه توسط هيئت مديرۀ
بورس تعيين ميشود .بورس ميتواند در يك روز كاري ،چند جلسة معامالتي داشته باشد؛

•

بند بيست و چهار:
حداقل تغيير قيمت هر سفارش :كسري از قيمت قرارداد اختيار معامله كه تغييرات قيمت سفارش
بايد مضرب صحيحي از آن باشد و مقدار آن حداقل يك ريال است؛

•

بند بيست و پنج:
حداقل وجه تضمين :نسبتي از وجه تضمين الزم كه اگر موجودي حساب عملياتي كارگزار كمتر از
آن شود ،منجر به صدور اخطارية افزايش وجه تضمين ميشود؛

•

بند بيست و شش:
حساب اعمال كارگزار :حساب بانكي كارگزار كه براساس مشخصات اعالمي شركت سپردهگذاري ،به
منظور تسوية وجوه مربوط به اعمال قرارداد اختيار معامله معرفي ميشود؛

•

بند بيست و هفت:
حساب عملياتي كارگزار :حساب بانكي كارگزار است كه براساس مشخصات اعالمي شركت
سپردهگذاري ،به منظور توديع وجوه تضمين و تسويه و پاياپاي معامالت قراردادهاي اختيار معامله
معرفي ميشود؛

•

بند بيست و هشت:
خسارت :مبلغي است كه به عنوان وجه التزام بابت عدم ايفاي تعهدات دارندگان موقعيتهاي باز
متناسب با موقعيتهاي ايشان براساس شرايط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ ميشود؛

•

بند بيست و نه:
دورۀ معامالتي :فاصلة بين اولين روز معامالتي و آخرين روز معامالتي قرارداد اختيار معامله است؛

•

بند سي:
روز كاري :روزهاي مجاز معامالتي قراردادهاي اختيار معامله است كه توسط هيئت مديرۀ بورس
تعيين ميشود؛

•

بند سي و يك:
روش تسهيم به نسبت :يكي از روش هاي تخصيص است كه براساس آن قراردادهاي اختيار معامله
اعمال شده به نسبت تعداد موقعيتهاي باز فروش ،بين دارندگان آن تسهيم ميگردد؛

•

بند سي و دو:
روش تصادفي :يكي از روش هاي تخصيص است كه براساس آن قراردادهاي اختيار معامله اعمال
شده بصورت تصادفي به دارندگان موقعيت باز فروش تخصيص مييابد؛

•

بند سي و سه:
روش ردگيري موقعيت :يكي از روش هاي تخصيص است كه براساس آن سابقة معامالتي قرارداد
اختيار معامله اعمال شده پيمايش شده و قرارداد اعمال شده به ناشر آن قرارداد تخصيص مييابد؛

•

بند سي و چهار:
روش زماني :يكي از روش هاي تخصيص است كه براساس آن قراردادهاي اختيار معامله اعمال شده
براساس اولويت زماني به دارندگان موقعيت باز فروش تخصيص مييابد؛

•

بند سي و پنج:
زمان سررسيد :تاريخي است كه پس از آن قرارداد اختيار معامله منقضي ميشود؛

•

بند سي و شش:
زيرگروه همماه :مجموعة قراردادهاي اختيار معاملة يك گروه اختيار معامله كه زمان سررسيد آنها
يكسان است؛

•

بند سي و هفت:
سبك اعمال :يكي از روشهاي مختلف اعمال است كه تعيينكنندۀ مواعد زماني مجاز اعمال
ميباشد؛

•

بند سي و هشت:
سفارش :درخواست مشتري براي خريد يا فروش قرارداد اختيار معامله است؛

•

بند سي و نه:
سقف سفارش :حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازاي هر سفارش است؛

•

بند چهل:
سقف موقعيتهاي باز :حداكثر تعداد مجاز موقعيتهاي باز مشتري ،كارگزار يا بازار در هر زيرگروه
همماه است كه در مشخصات قرارداد تعيين ميشود؛

•

بند چهل و يك:
سقف موقعيتهاي همجهت :حداكثر تعداد مجاز موقعيتهاي همجهت مشتري و كارگزار در هر
زيرگروه همماه است كه در مشخصات قرارداد تعيين ميشود؛

•

بند چهل و دو:
سهم پايه :سهمي كه قرارداد اختيار معامله مبتني بر آن است؛

•

بند چهل و سه:
شركت سپردهگذاري :شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه است؛

•

بند چهل و چهار:
صورت حساب مشتري :اطالعات و مستندات مربوط به تراكنشهاي مالي في مابين مشتري و
كارگزار است؛

•

بند چهل و پنج:
ضوابط وجه تضمين :ضوابط پيوست اين دستورالعمل است كه براساس آن وجوه تضمين محاسبه
ميگردد؛

•

بند چهل و شش:
فاصلة قيمت اعمال :فاصلة بين قيمت اعمال نمادهاي معامالتي يك زيرگروه همماه است كه در
مشخصات قرارداد تعيين ميشود؛

•

بند چهل و هفت:
قرارداد اختيار معامله :اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد ميشود در صورت
درخواست خريدار ،تعداد مشخصي از سهم پايه را به قيمت اعمال معامله يا در صورت توافق طرفين
تسويه نقدي كند .خريدار اوراق ميتواند در زمان يا زمانهاي معيني در آينده طبق قرارداد ،معامله
را انجام دهد .فروشندۀ اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد ،مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت
ميكند .براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد ،فروشنده ضمن قرارداد متعهد
ميشود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با
تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله ،آن را تعديل كند .هر يك از خريدار و فروشنده ميتوانند در
مقابل مبلغي معين ،اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي جايگزين آنها خواهد
بود .اوراق اختيار معامله ميتواند به صورت اختيار فروش يا خريد باشد؛

•

بند چهل و هشت:
قرارداد اختيار معاملة بيتفاوت :قرارداد اختيار معاملهاي در هر زيرگروه همماه است كه قيمت اعمال
آن با قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي برابر است؛

•

بند چهل و نه:
قرارداد اختيار معاملة در زيان :در مورد قرارداد اختيار معاملة فروش ،به هر قرارداد اختيار معاملة
يك زيرگروه همماه كه قيمت اعمال آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي كمتر است و در
مورد قرارداد اختيار معاملة خريد ،به هر قرارداد اختيار معاملة يك زيرگروه همماه كه قيمت اعمال
آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي بيشتر است ،گفته ميشود؛

•

بند پنجاه:
قرارداد اختيار معاملة در سود :در مورد قرارداد اختيار معاملة فروش ،به هر قرارداد اختيار معاملة
يك زيرگروه همماه كه قيمت اعمال آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي بيشتر است و در
مورد قرارداد اختيار معاملة خريد ،به هر قرارداد اختيار معاملة يك زيرگروه همماه كه قيمت اعمال

آن از قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي كمتر است ،گفته ميشود ؛
•

بند پنجاه و يك:
قرارداد فيمابين مشتري و كارگزار :قراردادي كه بين مشتري و كارگزار منعقد و حقوق و تعهدات
طرفين براساس آن مشخص ميشود .مفاد اين قرارداد توسط هيئت مديرۀ بورس تعيين ميشود؛

•

بند پنجاه و دو:
قيمت اعمال :قيمت توافقي خريدار و فروشنده در قرارداد اختيار معامله براي خريد يا فروش سهم
پايه است؛

•

بند پنجاه و سه:
قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله :قيمت پاياني هر قرارداد اختيار معامله كه بورس پس از پايان
روز معامالتي محاسبه و اعالم ميكند؛

•

بند پنجاه و چهار:
قيمت قرارداد اختيار معامله :قيمت قرارداد اختيار معامله به ازاي يك سهم كه سفارش خريد يا
فروش براساس آن اجرا ميشود؛

•

بند پنجاه و پنج :
كارمزد اعمال :كارمزدي كه از طرفين قرارداد اختيار معامله در صورت اعمال قرارداد اختيار معامله
دريافت ميشود؛

•

بند پنجاه و شش:
كارمزد معامله :كارمزدي كه در قبال انجام معاملة قرارداد اختيار معامله از مشتري اخذ ميشود؛

•

بند پنجاه و هفت:
كد مالكيت :شناسه مشتري جهت انجام معامالت اوراق بهادار است؛

•

بند پنجاه و هشت:
كالس اختيار معامله :مجموعة قراردادهاي اختيار معاملة يك گروه اختيار معامله كه از يك نوع
(خريد يا فروش) هستند؛

•

بند پنجاه و نه:
گروه اختيار معامله :همة قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش مبتني بر يك سهم پايه است؛

•

بند شصت:
ماه قرارداد :يكي از ماههاي سال هجري شمسي است كه زمان سررسيد قرارداد اختيار معامله در آن
قرار دارد؛

•

بند شصت و يك:
موقعيت باز :خالص موقعيتهاي مشتري در هر نماد معامالتي است كه ميتواند خريد يا فروش
باشد .موقعيت باز خريد ،نشاندهندۀ تداوم امكان استفاده از اختيار موضوع قرارداد اختيار معامله و
موقعيت باز فروش ،نشاندهندۀ تداوم تعهد موضوع قرارداد اختيار معامله است؛

•

بند شصت و دو:
موقعيت فروش اختيار خريد پوشش داده شده :عبارت است از اتخاذ موقعيت فروش در اختيار خريد
و مالكيت دارايي پايه به ميزان مساوي تعهدات ايجاد شده؛

•

بند شصت و سه:
موقعيتهاي همجهت :موقعيتهاي باز فروش قرارداد اختيار معاملة خريد و موقعيتهاي باز خريد
قرارداد اختيار معامله فروش يا موقعيتهاي باز خريد قرارداد اختيار معاملة خريد و موقعيتهاي باز
فروش قرارداد اختيار معاملة فروش در هر زيرگروه همماه قرارداد اختيار معامله است؛

•

بند شصت و چهار:
نحوۀ درج قرارداد اختيار معامله :تعداد قراردادهاي اختيار معامله اولين روز معامالتي يك زيرگروه
همماه ،نحوۀ تعيين قيمتهاي اعمال براساس فاصلة قيمت اعمال و شرايط درج قراردادهاي اختيار
معاملة جديد است كه در مشخصات قرارداد اعالم ميشود؛

•

بند شصت و پنج:
وجه تضمين :وجهي است كه براي جلوگيري از امتناع از انجام تعهدات قرارداد ،در قالب شرط ضمن
عقد ،از دارندۀ موقعيت باز فروش دريافت ميشود؛

•

بند شصت و شش:
وجه تضمين اضافي :ميزان افزايش در وجه تضمين الزم با هدف پوشش ريسك ناشي از تغييرات
قيمت است كه متناسب با موقعيتهاي باز و براساس ضوابط وجه تضمين تعيين ميشود؛

•

بند شصت و هفت:
وجه تضمين اوليه :وجه تضميني كه براي تضمين ايفاي تعهدات در زمان اتخاذ موقعيت باز فروش،
متناسب با موقعيتهاي باز (اعم از خريد و فروش) و براساس ضوابط وجه تضمين ،از دارندۀ موقعيت
باز فروش دريافت ميشود؛

•

بند شصت و هشت:
وجه تضمين جبراني :وجه تضميني كه پس از دريافت اخطارية افزايش وجه تضمين ،بايد نزد اتاق
پاياپاي توديع شود؛

•

بند شصت و نه:
وجه تضمين الزم :وجه تضميني است كه به طور روزانه متناسب با موقعيتهاي باز (اعم از خريد و
فروش) و براساس ضوابط وجه تضمين ،تعيين ميشود .اگر وجه تضمين پرداخت شده از حداقل
وجه تضمين كمتر باشد ،بايد تا وجه تضمين الزم افزايش يابد؛

•

فصل دو  -مشخصات قرارداد:
•

ماده دو:

مشخصات قرارداد يك گروه اختيار معامله شامل موارد زير است:

 )11واحد پولي قيمت؛

 )12سقف موقعيتهاي باز و همجهت؛

 )13خسارتها؛

 )14سقف وثيقة قابلدريافت از مشتري؛

 )15نحوۀ درج قرارداد اختيار معامله؛

 )1سهم پايه؛

 )2نماد معامالتي؛

 )3اندازۀ قرارداد؛

 )4فاصلة قيمت اعمال؛

 )5وجه تضمين شامل وجه تضمين اوليه ،وجه
الزم ،حداقل وجه
تضمين و وجه تضمين اضافي؛

 )16نحوۀ اعمال؛

 )17ساعات و روزهاي معامالتي؛

 )18كارمزدها؛

 )6سبك اعمال و زمانبندي فرايند اعمال؛

 )7روش تخصيص؛

 )8حداقل تغيير قيمت هر سفارش؛

تضمين

 )19نوع تسويه پس از اعمال؛

 )21سقف سفارش؛
•

 )9ماههاي قرارداد؛

 )11دورۀ معامالتي؛

تبصره يك:
بندهاي ( )1تا ( )14مشخصات قرارداد به تصويب هيئت مديره بورس ميرسد و بندهاي ( )15تا
( )21آن براساس ضوابط اين دستورالعمل تعيين ميشود.

•

تبصره دو:
كلية بندها در قالب مشخصات قرارداد به اطالع عموم ميرسد.

•

ماده سه:
بورس اطالعية معامالتي قرارداد اختيار معامله را حداقل دو روز كاري پيش از اولين روز معامالتي هر
زيرگروه همماه در قالب فرمهاي مصوب بورس از طريق سايت رسمي خود به اطالع عموم ميرساند.

•

ماده چهار:
دارندۀ موقعيت بازخريد ميتواند ،براساس سبك اعمال تعيين شده در مشخصات قرارداد ،قرارداد اختيار
معامله خود را اعمال كند .اعمال ميتواند براساس ضوابط اين دستورالعمل تا آخرين روز معامالتي ،صرفاً
در آخرين روز معامالتي يا در برخي از روزهاي معامالتي صورت پذيرد.

•

ماده پنج:
موقعيتهاي فروش باز و همجهت نبايد از سقفهاي تعيين شده توسط بورس و سهام تحت مالكيت در
مورد موقعيت فروش اختيار خريد پوشش داده شده تجاوز كند .سقف هاي مزبور در مشخصات قرارداد
تعيين ميشود.

•

ماده شش:
خسارتهاي مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملياتي كارگزار و در صورت عدم كفايت ،از
محل وثايق كارگزار نزد اتاق پاياپاي تأمين و رأساً برداشت ميشود .در صورت عدم كفايت وثايق،

كارگزار مكلف است حسب دستور اتاق پاياپاي خسارتهاي مربوطه را پرداخت كند .بديهي است كارگزار
ميتواند اين خسارات را راسا از محل وثايق يا تضامين مشتري برداشت كند و در صورت عدم كفايت از
مشتري مطالبه كند .مستندات اين اقدامات بايد در سوابق كارگزاري نگهداري شود.
•

ماده هفت:
در اولين روز معامالتي هر زيرگروه همماه ،حداقل يك قرارداد اختيار معاملة در سود ،يك قرارداد اختيار
معاملة بيتفاوت و يك قرارداد اختيار معاملة در زيان درج ميشود .اين موضوع تحت عنوان نحوۀ درج
قرارداد اختيار معامله در مشخصات قرارداد اعالم ميشود.

•

ماده هشت:
درج قراردادهاي اختيار معامله براساس قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي ،در روز معامالتي قبل و با
لحاظ فاصلة قيمت اعمال انجام ميشود.

•

ماده نه:
بورس بايد از اولين روز معامالتي تا پنج روز كاري پيش از آخرين روز معامالتي هر زيرگروه همماه ،در
صورت وقوع شرايط زير ،پيش از آغاز معامالت روزانه ،حداقل يك قرارداد اختيار معاملة جديد در آن
زيرگروه همماه معرفي و از طريق سامانة معامالتي اعالم كند:
•

بند يك:
قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي در روز معامالتي قبل ،بزرگتر يا مساوي بيشترين قيمت اعمال
قراردادهاي اختيار معامله شود؛ يا

•

بند دو:
قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي در روز معامالتي قبل ،كوچكتر يا مساوي كمترين قيمت
اعمال قراردادهاي اختيار معامله شود.

•

تبصره:
قراردادهاي جديد بايد به نحوي معرفي شوند كه همواره امكان معاملة حداقل يك قرارداد اختيار
معامله در سود و يك قرارداد اختيار معامله در زيان وجود داشته باشد بورس مي تواند براي هر گروه
اختيار معامله يا هر زيرگروه هم ماه تعداد سقف نماد ايجاد شده تعيين نمايد.

•

ماده ده :
اعمال قرارداد اختيار معامله تنها به درخواست دارندۀ موقعيت باز خريد و براساس ضوابط اين
دستورالعمل انجام ميشود كه تحت عنوان نحوۀ اعمال در مشخصات قرارداد اعالم ميشود.

•

ماده يازده:
تخصيص قراردادهاي اختيار معامله اعمال شده به موقعيتهاي باز فروش ،براساس روش ردگيري
موقعيت انجام ميشود .در صورتي كه بنا به تشخيص هيئت مديره بورس به دليل هزينههاي باال يا
اشكاالت فني اجراي روش ردگيري موقعيت امكان پذير نباشد ،استفاده از يكي از روشهاي تخصيص
تسهيم به نسبت ،زماني يا تصادفي نيز بالمانع است .روش تخصيص قراردادهاي اختيار معامله در
مشخصات قرارداد ذكر ميگردد.
•

تبصره :
در صورت تعيين ساير روشهاي تخصيص غير از روش ردگيري موقعيت ،فروشندگان اختيار معامله
بايد حين انعقاد قرارداد به اتاق پاياپاي وكالت و اجازه دهند كه اتاق پاياپاي مشتري طرف قرارداد
آنان يا هر دارنده اختيار معامله را براي اعمال اختيار به آنان حواله دهد.

•

ماده دوازده:
ساعات و روزهاي انجام معامله در بازار مشتقه ،توسط هيئت مديرۀ بورس تعيين ميشود.
•

تبصره يك:
تغييرات ساعات و روزهاي معامله حداقل  3روز كاري قبل از اجرا ،بايد از طريق سايت رسمي بورس
به اطالع عموم برسد.

•

تبصره دو:
مديرعامل بورس ميتواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسة معامالتي را در صورت بروز اشكاالت
فني در سامانة معامالتي تغيير دهد .اين تغييرات بايد بالفاصله از طريق سايت رسمي بورس و
سامانة معامالتي به اطالع عموم برسد .بورس بايد مستندات مربوط به اشكاالت فني سامانة
معامالتي را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارائه كند.

•

ماده سيزده:
كارمزدهاي بازار قراردادهاي اختيار معامله ،شامل كارمزد معامالت و كارمزد اعمال است .كارمزد اعمال

از همة دارندگان موقعيت بازي كه قرارداد اختيار معامله آنها تسوية نقدي ويا فيزيكي شده است ،اخذ
ميشود.
•

ماده چهارده:
بورس ميتواند حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازاي هر سفارش را تحت عنوان سقف
سفارش تعيين و در مشخصات قرارداد اعالم كند.

•

فصل سه  -ثبت سفارش مشتريان:
•

ماده پانزده:
كارگزاران يا كارگزار/معاملهگراني مجاز به انجام معامالت در بازار مشتقه هستند كه مجوز الزم را از
سازمان اخذ كرده باشند ،در بورس پذيرفته شده باشند و به تشخيص سازمان نرمافزارهاي آن كارگزاري
امكانات الزم براي انجام معامالت قراردادهاي اختيار معامله را داشته باشد .فعاليت در بازار مشتقه به
منزله پذيرش مفاد اين دستورالعمل توسط كارگزار يا كارگزار /معاملهگر ميباشد.

•

ماده شانزده:
سازمان مي تواند براي كارگزاران مجاز به دسترسي به سامانة معامالتي و مشتريان براي انجام معامالت
قرارداد اختيار معامله محدوديت هايي تعيين نمايد.

•

ماده هفده:
بورس ميتواند در مورد تعداد كارگزاراني كه يك مشتري ميتواند از طريق آنها معامله كند ،محدوديت
تعيين كند .كارگزار و مشتري مكلف به كنترل و رعايت مفاد اين ماده هستند.

•

ماده هجده:
همة مشتريان به منظور فعاليت در بازار مشتقه بايد فرم بيانية ريسك را نزد كارگزار تكميل و امضا
كنند .فرم بيانية ريسك توسط بورس تهيه و ابالغ ميشود .كارگزار مي تواند حسب مورد با مشتريان
خود در خصوص ارائة خدمات معامالتي ،قراردادي منعقد نمايد.

•

ماده نوزده:
كارگزار بايد در زمان اخذ سفارش خريد يا فروش ،از وجود هزينههاي معامالتي بعالوۀ ارزش معامالتي
قرارداد اختيار معامله يا وجه تضمين موردنياز حسب مورد ،در حساب مشتري اطمينان حاصل نمايد.

•

تبصره :
كارگزار بايد در دفاتر خود براي هر مشتري ،سرفصل جداگانهاي ايجاد كند و در زمان اجراي
سفارشهاي مشتري از كفايت وجوه در حساب وي اطمينان يابد.

•

ماده بيست:
كارگزار ميتواند در مورد سفارشهاي فروش ،عالوه بر وجه تضمين اوليه ،به منظور اطمينان از ايفاي
تعهدات مشتري ،وثايق يا تضاميني تا سقف تعيين شده در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت كند.

•

ماده بيست و يك:
انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس
اوراق بهادار تهران ،مصوب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار" است كه براساس مالحظات فني،
توسط هيئت مديرۀ بورس انتخاب ميشود.

•

ماده بيست و دو:
احراز هويت ،دريافت و ثبت سفارش مشتريان و نگهداري سوابق معامالت و تسوية آنها براساس مقررات
مصوب سازمان انجام ميشود.

•

فصل چهار  -نحوۀ انجام معامالت:
•

ماده بيست و سه:
مراحل انجام معامالت در بازار مشتقه براساس "دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق
بهادار تهران ،مصوب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار" تعيين ميشود.

•

ماده بيست و چهار :
اجراي سفارشهاي ثبت شده در سامانة معامالتي براساس اولويت قيمت و در صورت برابري قيمتها،
براساس اولويت زماني ثبت سفارش انجام ميشود.

•

ماده بيست و پنج:
بورس قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله هر نماد معامالتي را حداكثر يك ساعت پس از پايان معامالت
روزانه براساس روية زير محاسبه و اعالم ميكند:

•

بند الف:
اگر قرارداد اختيار معاملهاي در يك روز معامالتي معامله شود ،قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله،
ميانگين وزني قيمت معامالت انجام شده طي آن روز معامالتي است؛

•

بند ب:
اگر قرارداد اختيار معاملهاي در يك روز معامالتي معامله نشود ،بورس مي تواند قيمت پاياني روز
معامالتي قبل يا قيمت استخراجي از سفارش هاي خريد و فروش يا قيمت استخراجي از ساير
نمادهاي زيرگروه هم¬ماه يا قيمت تئوريك را به عنوان قيمت پاياني در نظر گيرد .نحوه محاسبات
مربوط به اين بند توسط بورس تعيين مي گردد.

•

ماده بيست و شش:
اگر كارگزار به دليل خطاي كاربري يا سامانة معامالتي ،نسبت به معامالت معترض باشد ،بايد مراتب
اعتراض خود را با ذكر دليل براي رسيدگي تا پايان معامالت همان روز به بورس اعالم كند .تصميم
مديرعامل بورس در اين زمينه الزماالجرا است.

•

ماده بيست و هفت:
اگر ظن دستكاري قيمت در معامالت وجود داشته باشد يا تغييرات غيرعادي در قيمت قرارداد اختيار
معامله مشاهده شود ،سازمان يا مديرعامل بورس ،ميتواند دستور توقف نماد معامالتي قرارداد اختيار
معامله را صادر كند .توقف نماد معامالتي توسط مديرعامل بورس حداكثر به مدت سه جلسة معامالتي
امكانپذير است و توقف نماد براي مدتي بيش از سه جلسة معامالتي صرفاً با موافقت سازمان امكانپذير
است .بازگشايي مجدد نماد ،حسب مورد ،براساس دستور متوقفكنندۀ نماد معامالتي امكانپذير است.
معامالت متأثر از اقدامات فوق به تشخيص مقام دستوردهنده توسط بورس ابطال ميگردد.

•

ماده بيست و هشت:
مشتري تا پيش از پايان معامالت آخرين روز معامالتي ميتواند اقدام به بستن موقعيت باز خود كند.

•

فصل پنج  -تسويه و پاياپاي:
•

ماده بيست و نه:
كارگزار مسئوليت ايفاي تعهدات مشتريان را در قبال اتاق پاياپاي ،به شرحي كه در اين دستورالعمل
ذكر شده است ،بر عهده دارد .بديهي است مسئوليت كارگزار رافع تعهدات مشتري در مقابل كارگزار

نميباشد.
•

ماده سي:
كارگزار براي انجام معامالت در بازار قراردادهاي اختيار معامله ،بايد حساب عملياتي و حساب اعمال را
نزد بانك عامل افتتاح كند .كارگزار در زمان افتتاح هر حساب اجازه برداشت ،انسداد و ساير امور الزم
براي انجام عمليات تعيين وجه تضمين الزم ،تسويه و پاياپاي معامالت و تسوية قراردادهاي اختيار
معامله اعمال شده را مطابق مقررات اين دستورالعمل به اتاق پاياپاي ميدهد.

•

ماده سي و يك:
ثبت سفارش در سامانة معامالتي منوط به وجود وجه تضمين يا ارزش معامالتي قرارداد ،حسب مورد،
در حساب عملياتي كارگزار است.

•

ماده سي و دو:
اگر موجودي حساب عملياتي كارگزار از وجه تضمين الزم بيشتر باشد ،كارگزار ميتواند حداكثر تا پايان
معامالت روزانه ،درخواست خود را براي دريافت مبلغ مازاد به اتاق پاياپاي ارائه كند .اتاق پاياپاي حداكثر
تا پايان روز كاري بعد وجه مذكور را به كارگزار پرداخت ميكند.

•

ماده سي و سه:
كارگزار بايد به منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پاياپاي ،وثيقهاي را نزد شركت سپردهگذاري
توديع كند .هيئت مديرۀ شركت سپردهگذاري ،ارزش و انواع وثايق مورد قبول و ضوابط تعيين و اخذ آن
را تعيين ميكند.

•

ماده سي و چهار:
تسويه و پاياپاي قراردادهاي اختيار معامله پس از پايان معامالت روزانه به شرح زير انجام ميشود:
•

بند يك:
معامالت كارگزار براساس ارزش معامالتي قراردادهاي اختيار معامله و با احتساب كارمزدهاي
مربوطه و كسورات قانوني تسويه ميشود .بر اين اساس ،خالص بستانكاري يا بدهكاري كارگزار
محاسبه و به حساب وي منظور ميشود؛

•

بند دو:
اتاق پاياپاي براساس ضوابط وجه تضمين ،وجه تضمين الزم كارگزار را محاسبه ميكند؛

•

بند سه:
اگر موجودي حساب عملياتي كارگزار از حداقل وجه تضمين كمتر شود ،اتاق پاياپاي اخطارية
افزايش وجه تضمين را حداكثر تا پايان همان روز معامالتي به كارگزار ارسال ميكند؛

•

بند چهار:
كارگزار پس از دريافت اخطارية افزايش وجه تضمين بايد تا قبل از پايان جلسة معامالتي روز كاري
بعد ،وجه تضمين جبراني را پرداخت كند يا نسبت به بستن موقعيتهاي باز فروش مشتريان كه
تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،براساس ضوابط اين دستورالعمل اقدام نمايد.

•

تبصره:
اگر به هر دليلي طي مهلتهاي موضوع اين ماده ،كارگزار تعهدات خود را ايفا نكند ،اتاق پاياپاي
تعهدات وي را از محل وثايق توديع شده تأمين ميكند.

•

ماده سي و پنج:
افزايش موقعيتهاي باز فروش براي كارگزاري كه اخطارية افزايش وجه تضمين دريافت كرده است ،پس
از پرداخت وجه تضمين جبراني يا بستن آن دسته از موقعيتهاي باز مشترياني كه تعهدات وجه
تضمين آنها ايفا نشده است ،متناسب با اخطارية افزايش وجه تضمين امكانپذير است.

•

ماده سي و شش:
اتاق پاياپاي پس از اعالم قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله تا پايان همان روز معامالتي ،گزارشي را كه
حداقل مشتمل بر موارد زير است ،به اطالع كارگزار ميرساند:
•

بند يك:
موقعيتهاي باز كارگزار به تفكيك مشتري و نماد معامالتي؛

•

بند دو:
معامالت انجام شده توسط كارگزار به تفكيك مشتري و نماد معامالتي؛

•

بند سه:
موجودي حساب عملياتي كارگزار؛

•

بند چهار:
ميزان وجه تضمين الزم كارگزار و مشتري به تفكيك؛

•

بند پنج:
بدهكاري يا بستانكاري كارگزار بابت معامالت انجام شده به تفكيك مشتري؛

•

بند شش:
كارمزدهاي معامالتي و كسورات قانوني.

•

ماده سي و هفت:
وجه تضمين اضافي توسط اتاق پاياپاي و براساس ضوابط وجه تضمين ،محاسبه و در وجه تضمين اوليه
و وجه تضمين الزم لحاظ ميگردد .پس از اعمال وجه تضمين اضافي اگر موجودي حساب عملياتي
كارگزار از حداقل وجه تضمين كمتر شود ،اخطارية افزايش وجه تضمين براي وي ارسال ميشود.

•

ماده سي و هشت:
كارگزار عمليات تعيين وجه تضمين الزم را در مورد مشتريان داراي موقعيت باز به شرح زير انجام
ميدهد:
•

بند يك:
پس از دريافت گزارش پاياپاي ،وجه تضمين الزم مشتري را براساس ضوابط وجه تضمين محاسبه و
خالص وجوه را پس از كسر كارمزدها و كسورات قانوني به حساب وي منظور ميكند؛

•

بند دو:
اگر پس از انجام عمليات فوق ،موجودي وجه تضمين مشتري نزد كارگزار از حداقل وجه تضمين
مشتري كمتر شود ،كارگزار اين موضوع را به روش تعيين شده در قرارداد في مابين مشتري و
كارگزار تا پيش از آغاز جلسة معامالتي روز بعد به اطالع مشتري ميرساند؛

•

بند سه:
اگر مشتري در زمان مشخص شده در قرارداد في مابين كارگزار و مشتري  ،وجه تضمين خود را تا
وجه تضمين الزم روز معامالتي قبل افزايش ندهد ،كارگزار بايد در همان روز معامالتي ،راساً اقدام
به بستن آن دسته از موقعيتهاي باز مشتري كه تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،كند.

•

تبصره:
درصورتي كه به هر دليلي طي مهلت هاي موضوع اين ماده مشتري تعهدات خود را ايفا ننمايد،
كارگزار مي تواند رأساً از محل بستانكاري مشتري و يا وثايق وي نزد كارگزار ،اقدام به تأمين و
جبران تعهدات مشتري نمايد.

•

ماده سي و نه:
اگر حساب عملياتي مشتري از وجه تضمين الزم بيشتر شود ،مشتري مي تواند حداكثر تا پايان معامالت
روزانه درخواست خود را براي دريافت مبلغ مازاد به كارگزار ارائه نمايد .كارگزار موظف است مبلغ مزبور
را طي مهلت مقرر در قرارداد بين مشتري و كارگزار به مشتري پرداخت نمايد.

•

فصل شش  -اعمال:
•

ماده چهل:
اعمال قرارداد اختيار معامله صرفاً در روزهاي مجاز براساس سبك اعمال امكانپذير است.
•

تبصره:
اعمال به روش تسويه نقدي تنها براي قراردادهاي اختيار معامله در سود ممكن خواهد بود.

•

ماده چهل و يك:
دارندۀ موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال قرارداد اختيار معامله ،بايد درخواست اعمال و نوع
تسويه خود رادر مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش تعيين شده در قرارداد في مابين مشتري و
كارگزار ،به كارگزار ارائه كند.
•

تبصره يك:
اجراي درخواست اعمال فيزيكي قرارداد اختيار معامله خريد ،مستلزم تامين ارزش اعمال قرارداد
اختيار معامله توسط دارندۀ موقعيت باز خريد و اجراي درخواست اعمال فيزيكي قرارداد اختيار
معامله فروش ،مستلزم وجود سهم پايه به تعداد اندازۀ قرارداد در كد مالكيت دارندۀ موقعيت باز
خريد در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد است.

•

تبصره دو:
امكان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان كسري از اندازۀ قرارداد وجود ندارد.

•

تبصره سه:
اگر پس از ارائة درخواست اعمال ،امكان اعمال تعدادي از قراردادهاي يك مشتري وجود داشته
باشد ،اعمال براساس همان تعداد قرارداد انجام ميشود.

•

ماده چهل و دو:
كارگزار بايد در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد ،درخواستهاي اعمال را به همراه نوع تسويه
به اتاق پاياپاي اعالم كند .اعالم كارگزار مبناي تخصيص وجوه موجود در حساب اعمال كارگزار به
تفكيك مشتري است.

•

ماده چهل و سه:
الف)

تطبيق تعداد موقعيتهاي درخواست شده براي اعمال با موقعيتهاي باز خريد مشتري در هر

نماد معامالتي؛
ب) تطبيق دارندگان موقعيت باز خريد موافق با تسويه صرفاً نقدي و موافق با اول تسويه نقدي بعد
فيزيكي با دارندگان موقعيت باز فروش موافق با اول تسويه نقدي بعد فيزيكي بر اساس فرآيند تخصيص
اعالم شده در مشخصات قرارداد؛
ج) انجام فرآيند تخصيص براي دارندگان موقعيت باز خريد متقاضي تسويه فيزيكي و دارندگان موقعيت
باز خريد موافق با اول تسويه نقدي بعد فيزيكي باقيمانده از مرحله ذكر شده در بند ب با دارنگان
موقعيت باز فروش باقيمانده از مرحله ذكر شده در بند ب؛
د) اعالم فهرست موقعيتهاي باز به تفكيك مشتري و نوع نهايي تسويه (فيزيكي يا نقدي) به كارگزار
جهت انجام تعهدات مشتريان (شامل تكميل موجودي حساب اعمال كارگزار بابت قراردادهاي اختيار
معامله تخصيص يافته جهت تسويه فيزيكي يا براي موقعيتهاي باز فروش تعيين شده جهت تسويه
نقدي و يا كفايت سهم پايه موجود در كد مالكيت دارندۀ موقعيت باز بابت قراردادهاي اختيار معاملة
تخصيص يافته جهت تسويه به روش فيزيكي) در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد؛
ه) كارگزار بايد در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد طبق روش تعيين شده در قرارداد في
مابين مشتري و كارگزار ،تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصيص يافته ذكر شده در بند
قبل را به اطالع ايشان برساند.
و)

دارندگان موقعيت باز تخصيصيافته ،بر اساس زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد فرصت

دارند تا تعهدات موضوع اين ماده مربوط به خود را ايفا نمايند.
ز)

كارگزار بايد در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد ،وضعيت ايفاي تعهدات دارندگان موقعيت باز

تخصيص يافته (شامل وضعيت موجودي حساب اعمال بابت قراردادهاي اختيار معامله اعمال شده
فيزيكي يا براي موقعيتهاي باز فروش تعيين شده جهت تسويه نقدي) را به اطالع اتاق پاياپاي برساند و
وجوه مربوطه را جهت اعمال قراردادهاي اختيار معامله در حساب اعمال خود تأمين كنند.
قراردادهاي اختيارمعاملة تخصيصيافتة قابل اعمال شامل موارد زير است:

ح)

 )1موقعيتهاي باز تخصيص يافته جهت تسويه نقدي در صورت تكميل تعهدات مربوط به
موقعيتهاي باز فروش تعيين شده جهت تسويه نقدي؛
 )2قرارداهاي اختيار معامله خريدي كه در آنها دارندگان موقعيتهاي باز فروش ،براساس بررسي اتاق
پاياپاي ،سهم پايه را در كد مالكيت خود در شركت سپردهگذاري دارا بوده و دارنده موقعيتهاي باز
خريد آن ،براساس فهرست اعالمي كارگزار به اتاق پاياپاي ،ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله را تأمين
كردهاند.
)3

قراردادهاي اختيار معامله فروشي كه در آنها دارنده موقعيتهاي باز فروش ،براساس فهرست

اعالمي كارگزار به اتاق پاياپاي ،ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله را تأمين كردهاند و دارنده
موقعيتهاي باز خريد بر اساس بررسي اتاق پاياپاي ،سهم پايه را در كد مالكيت خود در شركت
سپردهگذاري دارا هستند.
ط)

اتاق پاياپاي در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد ،قراردادهاي اختيار معاملة

تخصيصيافتة قابل اعمال را حسب مورد تسوية فيزيكي يا تسويه نقدي ميكند .شركت سپردهگذاري بر
اين اساس ،در تسويه فيزيكي سهم پايه موضوع قرارداد اختيار معامله را حسب نوع قرارداد اختيار معامله
(خريد يا فروش) به كد مالكيت دارندۀ موقعيت باز خريد يا فروش منتقل و وجه آن را به حساب كارگزار
طرف مقابل منظور ميكند .همچنين در تسويه نقدي ،انتقال وجه مربوطه در حساب كارگزار دارندگان
موقعيت باز خريد و فروش منظور ميگردد.

اتاق پاياپاي پس از پايان مهلت ارائة درخواستهاي اعمال و نوع تسويه آنها توسط كارگزار ،اقدامات زير را انجام
ميدهد:
•

تبصره يك:
قراردادهاي اختيار معاملة تخصيصيافتة غير قابل اعمال فيزيكي ،تسوية نقدي ميشود و كارگزار
متناسب با موقعيتهاي باز مشتريان خود كه تسوية نقدي شده است ،مشمول خسارتهاي مقرر در

مشخصات قرارداد ميشود.
•

تبصره دو:
اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط كارگزار به دليل عدم وجود شرايط موضوع اين ماده اجرا
نشود ،عليرغم عدم اجراي درخواست اعمال ،كارگزار مكلف به پرداخت كارمزدهاي اعمال ميباشد.

•

ماده چهل و چهار:
اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امكانپذير نيست .صرفاً قرارداد اختيار
معاملهاي كه تا پايان دورۀ معامالتي متوقف باشد ،در آخرين روز معامالتي ميتواند اعمال شود كه در
اين صورت قرارداد اختيار معامله براساس آخرين قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي ،تسوية نقدي
ميشود.

•

ماده چهل و پنج:
در صورتي كه پس از اعمال ،ميزان مالكيت سهامدار از سقف هاي مجاز سهامداري بيشتر گردد،
سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ايجاد شده به علت اعمال در مهلت تعيين شده توسط بورس
خواهد بود.

•

فصل هفت  -تعديل قرارداد اختيار معامله براساس اقدام شركتي ناشر:
•

ماده چهل و شش:
توقف و بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معاملة بهطور همزمان با توقف و بازگشايي سهم پايه
در بازار نقدي و به يك روش انجام ميشود.

•

ماده چهل و هفت:

افزايش سرماية ناشر سهم پايه منجر به تعديل قيمت اعمال ،اندازۀ قراردادهاي اختيار معامله و سقف
موقعيتهاي يك گروه اختيار معامله ميشود .در اين صورت ،بورس پيش از بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي
اختيار معامله ،تغييرات الزم را به شرح زير انجام ميدهد:

•

تبصره يك:
اگر اندازۀ قرارداد تعديلشده شامل جزء اعشاري باشد ،عدد حاصل به نزديكترين عدد صحيح گرد
ميشود.

•

تبصره دو:
پس از اقدام شركتي و قبل از بازگشايي نماد معامالتي قرارداد اختيار معامله ،تغييرات از طريق
سايت رسمي بورس به اطالع عموم ميرسد.

•

ماده چهل و هشت:

تصويب تقسيم سود توسط مجمع ناشر سهم پايه منجر به تعديل قيمت اعمال قراردادهاي اختيار معامله يك
گروه اختيار معامله ميشود .در اين صورت ،بورس پيش از بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامله
يك گروه اختيار معامله ،تغييرات الزم را به شرح زير انجام ميدهد:

•

فصل هشت  -ساير موارد:
•

ماده چهل و نه:
دارندگان اطالعات نهاني سهم پايه همة تكاليفي را كه طبق قانون و مقررات در مورد سهم پايه دارند ،در
مورد معامالت قراردادهاي اختيار معاملة مبتني بر آن نيز دارند.

•

ماده پنجاه:
بورس مي تواند در خصوص اشخاصي كه اقدام به اخذ موقعيت فروش در معامالت مي كنند محدوديت
ايجاد نمايد .اين محدوديت مي تواند شامل انتشار صرفاً موقعيت هاي فروش در اختيار خريد پوشش
داده شده ،انتشار موقعيت صرفاً توسط برخي سهامداران يا هر نوع محدوديت ديگر باشد .در اين حالت
محاسبات و عمليات وجه تضمين مي تواند صورت نگيرد .ضروري است اين موضوع در مشخصات قرارداد
ذكر شود.

•

مؤخره:
اين دسنورالعمل مشتمل بر  51ماده و  17تبصره است ،كه در تاريخ  13/12/1391به تصويب هيئت

مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و در تاريخ  17/9/1395اصالح شد.
•

پيوست  -ضوابط وجه تضمين قرارداد اختيار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران:

 )1وجه تضمين اولية دريافتي توسط كارگزار جهت اتخاذ موقعيت فروش بر اساس جدول زير تعيين ميشود:

نوع موقعيت فروش

وجه تضمين اوليه

رديف

مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختيار
معامله[]2

بعالوه
 Aدرصد

قيمت پاياني لحظهاي
سهم پايه ضربدر
اندازۀ قرارداد منهاي
مقدار در
زيانبودن

موقعيت فروش قرارداد

قرارداد اختيار معامله

اختيار معاملة فروش[]1
ü

در هر صورت،

1

وجه تضمين اوليه نبايد از «مبلغ حاصل
از فروش قرارداد
اختيار معامله بعالوه
Bدرصد قيمت اعمال
ضربدر اندازۀ
قرارداد» كمتر

باشد.

مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختيار
معامله

بعالوه
 Aدرصد قيمت پاياني
سهم

لحظهاي

اندازۀ

پايه ضربدر

مقدار

قرارداد منهاي
در زيانبودن

موقعيت فروش قرارداد
اختيار معاملة خريد[]3

2

قرارداد اختيار معامله
ü

در هر صورت،

وجه تضمين اوليه نبايد از «مبلغ حاصل
از فروش قرارداد
اختيار معامله بعالوه
 Bدرصد قيمت اعمال
ضربدر اندازۀ
باشد.

قرارداد» كمتر

تبصره :در مواردي كه اتخاذ موقعيت فروش منجر به بستن يك موقعيت باز خريد شود ،وجه تضمين اوليه نياز
ندارد.
 )2مبناي محاسبة وجهتضمين الزم كارگزار در پايان معامالت روزانه ،خالص موقعيتهاي معامالتي مشتريان
وي در هر نماد معامالتي است.
 )3نحوۀ محاسبة وجوه تضمين الزم در هر زيرگروه همماه بر اساس جدول زير است:

وجه تضمين الزم

عنوان موقعيت

وجه تضمين نياز ندارد.

قرارداد اختيار معاملة

رديف

موقعيت باز خريد
[]4

1

خريد

موقعيت باز خريد
قرارداد اختيار معاملة

وجه تضمين نياز ندارد.

[]5

2

فروش

قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله
ضربدر اندازۀ قرارداد
بعالوه A
درصد قيمت پاياني سهم پايه
ضربدر اندازۀ قرارداد
منهاي مقدار در زيانبودن
موقعيت باز فروش

قرارداد اختيار
معامله
در هر صورت ،وجه

قرارداد اختيار معاملة فروش
ü

تضمين اوليه نبايد از «قيمت پاياني قرارداد
معامله ضربدر
اندازۀ قرارداد بعالوه
 Bدرصد قيمت اعمال
ضربدر اندازۀ قرارداد» كمتر

اختيار

3

باشد.

قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله
ضربدر اندازۀ قرارداد
بعالوه Aدرصد
قيمت پاياني سهم پايه
اندازۀ قرارداد
مقدار در زيانبودن

ضربدر
منهاي

قرارداد اختيار

موقعيت باز فروش

معامله
در هر صورت ،وجه

ü

قرارداد اختيار معاملة خريد

4

تضمين اوليه نبايد از «قيمت پاياني قرارداد
معامله ضربدر

اختيار

اندازۀ قرارداد بعالوه
 Bدرصد قيمت اعمال
ضربدر اندازۀ قرارداد» كمتر
باشد.

 )4اتاق پاياپاي ،در صورت فراهم آمدن امكانات فني ،وجوه تضمين قراردادهاي اختيار معامله را بر اساس
راهبردهاي معامالتي ذكر شده در بند  5اين ضوابط محاسبه ميكند.
تبصره  :1راهبردهاي معامالتي در نظر گرفته شده در اين ضوابط ،صرفاً در يك زيرگروه همماه شناسايي
ميشوند.
تبصره  :2راهبردهاي معامالتي بر اساس اولويتهاي زير شناسايي ميشوند:

اولويت اول :راهبرد شمارۀ 5؛
اولويت دوم :راهبردهاي شمارۀ  12و 13؛
اولويت سوم :راهبردهاي شمارۀ  14و 15؛
اولويت چهارم :راهبردهاي شمارۀ  9و 11؛
اولويت پنجم :راهبردهاي شمارۀ  8و 11؛
اولويت ششم :راهبرد شمارۀ 6؛
اولويت هفتم :راهبرد شمارۀ 7؛
اولويت هشتم :راهبردهاي شمارۀ  3 ،2 ،1و .4
 )5راهبردهاي معامالتي و نحوۀ محاسبة وجوه تضمين در هر زيرگروه همماه به شرح جدول زير است:

عنوان راهبرد

وجه تضمين الزم

رديف

موقعيت باز خريد

وجه تضمين نياز ندارد.

قرارداد اختيار معاملة خريد[]6

1

موقعيت باز خريد
قرارداد اختيار معاملة

وجه تضمين نياز ندارد.

2

فروش[]7

قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله
ضربدر اندازۀ قرارداد
بعالوه A
درصد قيمت پاياني سهم پايه
ضربدر اندازۀ قرارداد
منهاي مقدار در زيانبودن
موقعيت باز فروش

قرارداد اختيار
معامله
در هر صورت،

قرارداد اختيار معاملة فروش
ü

وجه تضمين اوليه نبايد از «قيمت پاياني
معامله
اندازۀ قرارداد
 Bدرصد قيمت
ضربدر اندازۀ

قرارداد اختيار
ضربدر
بعالوه
اعمال

3

باشد.

قرارداد» كمتر

قيمت پاياني قرارداد اختيار معامله
ضربدر اندازۀ قرارداد
بعالوه Aدرصد
قيمت پاياني سهم پايه
اندازۀ قرارداد
مقدار در
قرارداد

ضربدر
منهاي
زيانبودن

اختيار معامله
در هر صورت،

ü

موقعيت باز فروش
قرارداد اختيار معاملة خريد

4

وجه تضمين اوليه نبايد از «قيمت پاياني
معامله
اندازۀ قرارداد
 Bدرصد قيمت
ضربدر اندازۀ
باشد.

قرارداد اختيار
ضربدر
بعالوه
اعمال
قرارداد» كمتر

موقعيت باز خريد
وجه تضمين نياز ندارد.

قرارداد اختيار معاملة خريد
پوششدادهشده[]8
با خريد سهم پايه

 )1وجه تضمين الزم موقعيت باز فروش
قرارداد اختيار معاملة

5

موقعيت باز فروش
دوپايهاي متقارن[]9

خريد؛ يا
الف) موقعيت باز فروش در يك قرارداد 6
 )2وجه تضمين الزم موقعيت باز قرارداد اختيار معاملة

اختيار معاملة فروش
هر كدام كه بيشتر
است بعالوه قيمت
پاياني قرارداد اختيار معامله ضربدر
اندازۀ قرارداد
اختيار معاملة با وجه تضمين اولية كمتر

خريد؛ و
ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمتاعمال
يكسان با بند الف.

 )1وجه تضمين الزم موقعيت باز فروش
قرارداد اختيار معاملة
خريد؛ يا

موقعيت باز فروش
دوپايهاي نامتقارن[]11

 )2وجه تضمين الزم موقعيت باز فروش الف) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
قرارداد اختيار معاملة

اختيار معاملة

فروش

فروش؛ و
هر كدام كه بيشتر
است بعالوه قيمت

پاياني قرارداد اختيار معامله ضربدر
اندازۀ قرارداد

ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد

7

اختيار معامله
خريد با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف.

اختيار معاملة با وجه تضمين اولية كمتر

نامتقارن خوشبينانه
قرارداد اختيار معاملة
فروش[]11
قيمت اعمال بند ب

الف) موقعيت باز خريد در يك قرارداد

ضربدر اندازۀ قرارداد

اختيار معاملة

منهاي قيمت اعمال بند الف
ضربدر اندازۀ قرارداد

فروش؛ و

8

ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف.

وجه تضمين نياز ندارد.

نامتقارن خوشبينانه
قرارداد اختيار معاملة

خريد[]12
الف) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد؛ و
ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف.

9

نامتقارن بدبينانه
قرارداد اختيار معاملة
خريد[]13
قيمت اعمال بند ب

الف) موقعيت باز فروش در يك قرارداد

ضربدر اندازۀ قرارداد

اختيار معاملة

منهاي قيمت اعمال بند الف
ضربدر اندازۀ قرارداد

خريد؛ و

11

ب) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف.

نامتقارن بدبينانه
قرارداد اختيار معاملة
فروش[]14
الف) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
وجه تضمين نياز ندارد.

اختيار معاملة
فروش؛ و

11

ب) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف.

موقعيت باز خريد
وجه تضمين نياز ندارد.

نامتقارن پروانهاي
خريد[]15

12

الف) موقعيت باز فروش در دو قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال يكسان؛
ب) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف؛ و
ج) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال كمتر
نسبت به بند الف.
تفاوت قيمتهاي
اعمال يكسان است.

موقعيت باز خريد
نامتقارن پروانهاي
فروش[]16
الف) موقعيت باز فروش در دو قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال يكسان؛
ب) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
وجه تضمين نياز ندارد.

اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال بيشتر
نسبت به بند الف؛ و

13

ج) موقعيت باز خريد در يك قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال كمتر
نسبت به بند الف.
تفاوت قيمتهاي
اعمال يكسان است.

موقعيت باز فروش
نامتقارن پروانهاي
قيمت اعمال بند ب

خريد[]17

ضربدر اندازۀ قرارداد

الف) موقعيت باز خريد در دو قرارداد

منهاي قيمت اعمال بند الف
ضربدر اندازۀ قرارداد

اختيار معاملة
خريد با قيمت اعمال يكسان؛
ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة

14

خريد با قيمتاعمال
بيشتر نسبت به بند
الف؛ و
ج) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة
خريد با قيمتاعمال
كمتر نسبت
به بند الف.
تفاوت قيمتهاي
اعمال يكسان است.

موقعيت باز فروش
نامتقارن پروانهاي
فروش[]18
الف) موقعيت باز خريد در دو قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمت اعمال يكسان؛
ب) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
قيمت اعمال بند الف

اختيار معاملة

ضربدر اندازۀ قرارداد
منهاي قيمت اعمال بند ج
ضربدر اندازۀ قرارداد

فروش با قيمتاعمال
بيشتر نسبت به بند

15

الف؛ و
ج) موقعيت باز فروش در يك قرارداد
اختيار معاملة
فروش با قيمتاعمال
كمتر نسبت
به بند الف.
تفاوت قيمتهاي
اعمال يكسان است.

 )5-1در راهبردهاي معامالتي كه مبلغ حاصل از فروش ،بخشي از وجه تضمين اوليه را تشكيل ميدهد ،اين
مبلغ از محل تسوية معامله تأمين ميشود.
 )5-2اگر اتخاذ موقعيت فروش ،منجر به بستن موقعيتهاي باز خريد مربوط به راهبردهاي رديف  5الي  15بند
 5اين ضوابط شود ،وجه تضمين اوليه به شرح بند  1تعيين ميشود.

 )3-5در مورد قراردادهاي اختيار معاملة پوششدادهشده ،موارد زير بايد لحاظ شود:
الف) استفاده از راهبردهاي پوششي با اعالم مشتري انجام ميشود؛
ب) همزمان با اتخاذ موقعيت پوششي ،سهم پايه مسدود ميشود؛
ج) رفع مسدودي سهم پايه منوط به اعالم مشتري و تامين وجه تضمين اوليه است.
 )6هيأت مديره بورس  ،درصدهاي  Aو  Bذكر شده در اين ضوابط را در قالب مشخصات قرارداد تعيين
ميكند .در هر صورت مقدار نهايي وجه تضمين اوليه و الزم مورد نياز به روش تعيين شده در مشخصات قرارداد
كه به تصويب هيأت مديره بورس مي رسد ،گرد مي شود.
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