بسمه تعالی

MN-FO-23-01

شماره181/76841 :

بورس اوراق بهادار تهران

اترخی1399/04/22 :

(ش کرت سهامی عام)

مدرییت ازباراهی نوین مالی

اطالعیه آغاز دوره معامالتی قرارداد اهی اختیار معامله خرید و فروش
سهام بانك صاردات اریان (وبصارد)
ربای سررسید آبان ماه  1399رد بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران
به اطالع كليه فعاالن محترم بازار سرمايه میرساند ،دوره معامالتی قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش بر روی
سهام بانك صادرات ايران (وبصادر) در سررسيد آبانماه  ،1399از روز يکشنبه مورخ  1399/04/22در بازار مشتقه بورس
اوراق بهادار تهران آغاز میشود.
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.
همچنين با توجه به راهاندازی سامانه مديريت ريسك و امکان محاسبات وجوه تضمين براساس «ضوابط وجه تضمين
قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» ،اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای
اختيارمعامله ،به شرط كفايت وجوه تضمين ،برای تمامی فعاالن بازار سرمايه امکانپذير میباشد.

تهران ،سعادت آباد ،بلوار قیصر امین پور ،نبش خیابان  13غربی ،پالک  ، 3کد پستی1998896551 :

تلفن26741171-26741151 :
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اطالعات مربوط به نماد قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش بر روی سهام بانك صادرات ايران (وبصادر) در سررسيد
آبانماه  ،1399به شرح جدول زير است:
نام شركت

بانك صادرات ايران

نماد معامالتی دارايی پايه

وبصادر

نحوه درج قرارداد*

حداقل سه قرارداد :حداقل يك قرارداد در سود ،يك قرارداد بیتفاوت ،حداقل يك قرارداد در زيان

نماد معامالتی اختيار
خريد /نام فارسی**

نماد معامالتی اختيار
فروش /نام فارسی*

ضصاد8021
ضصاد8022
ضصاد8023
ضصاد8024
طصاد8021
طصاد8022
طصاد8023

اختيارخ وبصادر1399/08/11-4600-
اختيارخ وبصادر1399/08/11-4800-
اختيارخ وبصادر1399/08/11-5000-
اختيارخ وبصادر1399/08/11-5500-
اختيارف وبصادر1399/08/11-4600-
اختيارف وبصادر1399/08/11-4800-
اختيارف وبصادر1399/08/11-5000-

طصاد8024

اختيارف وبصادر1399/08/11-5500-

* 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 سامانه
معامالت وجود داشته باشد .طبق ماده  7دستورالعمل معامالت قراردادهای اختيار معامله ،در اولين روز معامالتی هر زيرگروه همماه ،حداقل يك قرارداد
اختيار معاملۀ در سود ،يك قرارداد اختيار معاملۀ بیتفاوت و حداقل يك قرارداد اختيار معاملۀ در زيان درج میشود.
** نام فارسی قراردادهای اختيار معامله مشتمل بر نوع اختيار -دارايی پايه -قيمت اعمال -تاريخ سررسيد است .الزم به ذكر است كه نمادهای مذكور
با حروف ض (اختيار خريد) و ط (اختيار فروش) آغاز میشوند.

ساير مشخصات قرارداد نمادهای اختيار معامله بر روی سهام بانك صادرات ايران (وبصادر) در سررسيد آبانماه  ،1399به صورت زير است:
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اندازۀ قرارداد (سهم)

1،000

ماههای قرارداد

آبانماه 1399

دورههای معامالتی

 1399/04/22لغایت 1399/08/11

آبانماه 1399

شنبه تا چهارشنبه 9:00 ،الی( 12:30بهجز تعطیالت رسمی)

روزها و ساعات معامالتی

بازار
كارگزار
مشتری حقوقی
مشتری حقيقی

سقف تعداد موقعیتهای
باز و همجهت

بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت

سقف وثیقه قابل دريافت از

در اختيار كارگزار

مشتری
زمانبندی فرآیند اعمال

زمان تسویه نقدی

یک روز کاری پیش از سررسید

زمان تسویه فیزیکی

سررسید

سبک اعمال

اروپایی

نحوۀ اعمال

غیرخودکار

نوع تسویه در سررسید

-

تسویه فیزیکی
تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)

تسویه نهایی

T+2

روش تخصیص

تسهیم به نسبت

محدوديتهای معامالتی

حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد)
حداكثر مقدار هر سفارش (قرارداد)
حداقل تغيير قيمت هر سفارش (ريال)
كوچکترين مضرب هر سفارش (واحد)
ندارد.

دامنه نوسان
امکان تسویه نقدی به کسری

وجود دارد.

از اندازه قرارداد
نحوه تعیین

قیمت پایانی (گردشده به نزدیکترین عدد صحیح)

قیمت مبنای دارایی پایه

فاصلۀ قیمت اعمال

1
100
1
1

مقدار تغییرات قیمت اعمال

بازههای قیمت اعمال

 100ریال

قیمت مبنا کمتر از  2،000ریال

 200ریال

قیمت مبنا بین  2،000ریال و  5،000ریال

 500ریال

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

 1،000ریال

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

 2،000ریال

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

 4،000ریال

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

 6،000ریال

قیمت مبنا باالی  60،000ریال

همچنين ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه ،الزم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها به شرح
جدول زير است:
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مدرییت ازباراهی نوین مالی
ضريب

مقدار

A

%20

B

%10

نسبت حداقل وجه تضمين

%70

ضريب گرد كردن

100،000

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

ضريب گردكردن × )] + 1
ضريب گردكردن

[( = وجه تضمين نهايی ∗∗

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

الزم به ذکر است که:
 )1توقف و بازگشايی نمادهای معامالتی قراردادهای اختيار معامله ،بهطور همزمان با توقف و بازگشايی دارايی پايه در
بازار نقد و به يك روش انجام میشود.
 )2چنانچه در طول دوره معامالتی قرارداد اختيارمعامله ،سهم پايه مشمول اقدام شركتی از نوع سود نقدی و افزايش
سرمايه شود ،قيمت اعمال و اندازه قرارداد اختيارمعامله حسب مورد مطابق فصل هفتم دستورالعمل «معامالت
قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» تعديل خواهد شد.
 )3پس از پايان دوره معامالتی قراردادهای اختيار معامله ،دارندگان موقعيت باز خريد در صورت تمايل و دارندگان
موقعيت باز فروش بهطور قطع وارد فرآيند اعمال قراردادهای اختيار معامله خواهند شد.
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 )4قراردادهای اختيار معامله دارای دو زمان تسويه نقدی و تسويه فيزيکی به شرح زير میباشند:
الف) زمان تسويه نقدی :يك روز كاری پيش از سررسيد (زمان تسويه فيزيکی) میباشد.
ب) زمان تسويه فیزيکی :روز سررسيد (آخرين روز معامالتی قراردادهای اختيار معامله) میباشد.

 )5در زمان تسويه نقدی ،دارندگان موقعيت باز (اعم از خريد و فروش) بايد اقدامات زير را انجام دهند:
الف) اعالم موافقت با تسويه نقدی
ب) تعیین تعداد موقعیتهای مدنظر خود برای تسويه نقدی

پ) اعالم موافقت با اعمال حداکثری :در صورت اعالم موافقت با اعمال حداكثری ،نيازی به تعيين تعداد موقعيتهای
مدنظر خود برای تسويه نقدی نخواهد بود.
ت) اعالم موافقت با تسويه نقدی به کسری از اندازه قرارداد :اين گزينه صرفاً برای دارندگان موقعيت باز خريد در
نظر گرفته شده است.

 )6اعالم موافقت با تسويه نقدی ،به معنای اجرای نهايی اين نوع تسويه نخواهد بود.
 )7در زمان تسويه فيزيکی ،دارندگان موقعيت باز خريد بايد اقدامات زير را انجام دهند:
الف) اعالم موافقت با تسويه فیزيکی
ب) تعیین تعداد موقعیتهای مدنظر خود برای تسويه فیزيکی

پ) اعالم موافقت با اعمال حداکثری :در صورت اعالم موافقت با اعمال حداكثری ،نيازی به تعيين تعداد موقعيتهای
مدنظر خود برای تسويه فيزيکی نخواهد بود.
ت) اعالم موافقت با تسويه فیزيکی نمادهای معامالتی «در زيان و بیتفاوت»

 )8در زمان تسويه فيزيکی ،دارندگان موقعيت باز فروش بهطور پيشفرض ،متعهد به تسويه فيزيکی همه موقعيتهای
باز خود میباشند.
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 )9اعمال به روش تسويه فيزيکی برای همه قراردادها اعم از «در سود» و «در زيان» قابل انجام میباشد ،ولی اعمال
به روش تسويه نقدی تنها برای قراردادهای اختيار معامله «در سود» امکانپذير است .مالک تشخيص قرارداد در
سود ،بیتفاوت يا در زيان ،قيمت مبنای دارايی پايه در زمانهای تسويه نقدی و تسويه فيزيکی و آخرين قيمت
اعمال اعالمی توسط بورس میباشد.
 )10هزينههای معامالتی بازار قراردادهای اختيار معامله (كارمزد معامالتی و كارمزد اعمال) مطابق با مصوبات سازمان
بورس و اوراق بهادار میباشد.
 )11خريدار اختيار فروش و فروشنده اختيار خريد در صورت تسويه فيزيکی ،ملزم به پرداخت ماليات مقطوعی ،مطابق
با قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.
 )12در سررسيد فيزيکی ،در صورت نکول دارندگان موقعيت باز فروش ،قرارداد اختيار معامله بر اساس قيمت مبنای
دارايی پايه در سررسيد فيزيکی ،تسويه نقدی شده و مشمول جريمه خواهد شد .جريمه نکول برابر با يكدرصد
ارزش قرارداد بر حسب قيمت اعمال میباشد:
تعداد موقعیتهای باز فروش نکولکرده × اندازه قرارداد × قیمت اعمال × 0/01
سرمايهگذاران محترم میتوانند برای كسب اطالعات بيشتر به «دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» و «ضوابط وجه تضمين قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ايران» مصوب  1397/02/26هيئتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمايند.
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