قرارداد آتی سهام

راهبردهای معامالتی قرارداد آتی سهام

ساّثشد هعاهالتی دس لشاسداد آتی ػْام تِ اتخار هَلعیت هعاهالتی دس یک یا چٌذ لشاسداد آتی ػْن ٍ ػْن پایِ لشاسداد اؿاسُ داسد.
دس عیيحال تا تَجِ تِ ایيکِ لیوت لشاسداد آتی ػْام کاهالً تِ لیوت ػْن پایِ تؼتگی داسد ،تؼیاسی اص ساّثشدّایی کِ دس
هعاهالت ػْام تِکاس هی سٍد ،دس هعاهالت لشاسدادّای آتی ػْام ًیض کاستشد داسد .تشخی اص ساّثشدّای هعاهالتی لشاسداد آتی ػْام
تِ ؿشح صیش اػت:
 .1ساّثشد هعادل خشیذ ػْام

1

 .2ساّثشد هعادل فشٍؽ ػْام

2

 .3ساّثشد پَؿؾ سیؼک
 .4ساّثشد هعاهالت اّشهی

3

 .5ساّثشد اسصؽ ًؼثی( 4هعاهلِ جفتی)

5

 .6ساّثشد تثثیت جشیاًات ًمذی
 .7ساّثشد تغییش ٍصى ػْام دس ػثذ ػشهایِگزاسی
 .8ساّثشد ػشهایِگزاسی کَتاُهذت دس ػْام تا پتاًؼیل سؿذ..6
 .1ساهبشد هعادل خشیذ سهام

تا خشیذ لشاسداد آتی ػْام (اتخار هَلعیت تعْذی خشیذ) ،ػشهایِگزاس هیتَاًذ سیؼک ٍ تاصدّی هـاتِ خشیذ ػْن پایِ داؿتِ
تاؿذ .ایي ساّثشد ،هتذاٍلتشیي ساّثشد لشاسدادّای آتی ػْام هحؼَب هیؿَد .دلیل ایيکِ هعاهلِگشاى اتخار هَلعیت تعْذی
خشیذ سا تِ خشیذ ػْن پایِ تشجیح هیدٌّذ ،هیتَاى دس کاسهضدّای هعاهالتی یا ٍیظگی اّشهی هعاهالت آتی جؼتجَ کشد .اگش
پیؾتیٌی ػشهایِگزاس كحیح تاؿذ ٍ لیوت ػْن لثل اص ػشسػیذ افضایؾ یاتذ ،ػشهایِگزاس هیتَاًذ اص عشیك اًجام هعاهلِ
هعکَع ػَد خَد سا آصاد کٌذ .دس کاّؾ لیوتّا ًیض ػشهایِگزاس هیتَاًذ تا اًجام هعاهلِ هعکَع ،صیاى خَد سا هحذٍد کٌذ .ػَد
(صیاى) ایي ساّثشد دس ًوَداس ً 5ـاى دادُ ؿذُ اػت:

1

. Synthetic Stock
2. Synthetic Sell
3. Leveraged Trading
4. Valve Relative
5. Spread or Pair Trading
6. Fine-Tune Market Exposure
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قرارداد آتی سهام

سود

قیوت توافقی

قیوت سهن
دس سشسسیذ

صیاى

ًوَداس  :5ػَد (صیاى) ساّثشد هعادل خشیذ ػْام

هثال :فشم کٌیذ لیوت ػْن الف دس خشداد هاُ 656 ،تَهاى اػت ٍ هعاهلِگش هعتمذ اػت لیوت ػْن عی  2هاُ آیٌذُ ،افضایؾ
هییاتذ .اص ایيسٍ ،الذام تِ اتخار هَلعیت تعْذی خشیذ دس لشاسداد آتی ػْام هشتَعِ تا اًذاصُی لشاسداد  30666ػْن ،هاُ ػشسػیذ
هشداد ٍ لیوت  866تَهاى هیکٌذٍ .جِ تضویي اٍلیِ تشای اتخار ایي هَلعیت 26 ،دسكذ اسصؽ لشاسداد (ّ 466ضاس تَهاى) اػت.
ػَد (صیاى) هعاهلِگش تِ لیوت ػْن دس تاسیخ ػشسػیذ تؼتگی داسد.

جذٍل  :16ػَد (صیاى)
قیوت دس سشسسیذ
سود (صیاى)
( 856 )966-866( × 30666 ; 1560666تیؾ اص  866تَهاى)
 866تَهاى
ًمغِی ػش تِ ػش
(( 756 )756 – 866( × 30666 ;)1560666کنتش اص  866تَهاى)

 .2ساهبشد هعادل فشوش سهام

اتخار هَلعیت فشٍؽ دس لشاسداد آتی ػْام هعوَالً ساّثشدی اػت کِ دس تاصاس کاّـی هیتَاى اػتفادُ کشد .اگش پیؾتیٌی
هعاهلِگش كحیح تاؿذ ٍ لیوت ػْن لثل اص ػشسػیذ کاّؾ یاتذ ،هعاهلِگش هیتَاًذ اص عشیك اًجام هعاهلِ هعکَع ،ػَد خَد سا
آصاد کٌذ .دس افضایؾ لیوتّا ًیض هعاهلِگش هیتَاًذ تا اًجام هعاهلِ هعکَع ،صیاى خَد سا هحذٍد کٌذ .ػَد (صیاى) ایي ساّثشد دس
ًوَداس ً 6ـاى دادُ ؿذُ اػت.
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سود

قیوت توافقی
قیوت سهن دس
سشسسیذ
صیاى

ًوَداس  :6ػَد (صیاى) ساّثشد هعادل فشٍؽ ػْام

هثال :فشم کٌیذ لیوت ػْن الف دس خشداد هاُ 656 ،تَهاى اػت ٍ هعاهلِگش هعتمذ اػت لیوت ػْن دس عی  2هاُ آیٌذُ،
کاّؾ هییاتذ .اص ایي سٍ ،الذام تِ اتخار هَلعیت تعْذی فشٍؽ دس لشاسداد آتی ػْام هشتَط تا اًذاصُ لشاسداد  30666ػْن ،هاُ
ػشسػیذ هشداد ٍ لیوت  666تَهاى هیکٌذٍ .جِ تضویي اٍلیِ تشای اتخار ایي هَلعیت 26 ،دسكذ اسصؽ لشاسداد (ّ 466ضاس
تَهاى) اػت .ػَد (صیاى) هعاهلِگش تِ لیوت ػْن دس تاسیخ ػشسػیذ تؼتگی داسد.
جذٍل  :11ػَد (صیاى)
سود (صیاى)
()666 – 656( × 3666 ;)1560666
ًمغِی ػش تِ ػش
)666 – 556( × 3666 ; 1560666

قیوت دس سشسسیذ
( 656تیؾ اص  666تَهاى)
 666تَهاى
( 556کنتش اص  666تَهاى)

 .3ساهبشد پوضص سیسک

اگش ػْاهذاس یک ؿشکت احتوال هیدّذ لیوت ػْاهی کِ دس اختیاس داسد دس آیٌذُ کاّؾ هییاتذ ،هیتَاًذ هَلعیت تعْذی
فشٍؽ دس لشاسداد آتی آى ػْام سا اتخار کٌذ تا اص ص یاى احتوالی ًاؿی اص کاّؾ لیوت ،تذٍى الضام تِ فشٍؽ ػْام خَد جلَگیشی
کٌذ .صیاى ًاؿی اص کاّؾ لیوت ػْن تا ػَد ًاؿی اص هَلعیت فشٍؽ جثشاى هیؿَد .ػَد (صیاى) ایي ساّثشد دس ًوَداس ً 7ـاى
دادُ ؿذُ اػت.
سهام

قشاسداد آتی فشوش

سود

قیوت توافقی

قیوت سهن
دس سشسسیذ

صیاى
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ًوَداس  :7ػَد (صیاى) پَؿؾ سیؼک کاّؾ لیوت ػْام دس اختیاس

هثال :فشم کٌیذ لیوت جاسی ػْام دس اختیاس یک ػشهایِگزاس 656 ،تَهاى اػت تِهٌظَس هذیشیت سیؼک کاّؾ لیوت ػْن
دس آیٌذُ ،ػشهایِگزاس الذام تِ اتخار هَلعیت فشٍؽ دس لشاسداد آتی ػْام هشتَعِ تِ لیوت  666تَهاى هیکٌذ .اًذاصُ لشاسداد
 30666ػْن ٍ ٍجِ تضویي اٍلیِ آىّ 466 ،ضاس تَهاى اػت ،ػَد (صیاى) ػشهایِگزاس تِ لیوت ػْن دس تاسیخ ػشسػیذ تؼتگی
داسد.
جذٍل  :12ػَد (صیاى)
سود (صیاى)
)666 – 556( × 30666 ; 1560666
6
()666 – 766( × 30666 ; )3660666

قیوت دس سشسسیذ
( 556کنتش اص  666تَهاى)
666
766

 .4ساهبشد هعاهالت اهشهی

هعاهالت لشاسداد آتی ػْام ًظیش اتضاسّای هـتك اص ٍیظگی اّشهی تشخَسداس اػت .تذیيهعٌا کِ ًیاصی تِ پشداخت کل اسصؽ
لشاسداد ًیؼت .اص ایيسٍ هعاهالت ایي لشاسدادّا ،تشای هعاهلِگشی کِ ٍجِ کافی تِهٌظَس خشیذ ػْام ًذاسد ،اها تِدًثال کؼة ػَد
اص ًَػاى لیوت ػْام اػت ،ساّثشد هٌاػثی تِ ؿواس هیسٍد.
 .5ساهبشد اسصش ًسبی (هعاهله جفتی)

ایي ساّثشد ،صهاًی هٌاػة اػت کِ پیؾتیٌیّا حاکی اص آى تاؿذ کِ عولکشد یک ػْن عی یک دٍسُ صهاًی هـخق ،تْتش 7اص
ػْن دیگش تاؿذ .ایي ساّثشد ،تِ هعاهلِگشاى اجاصُ هیدّذ تٌْا تش عولکشد دٍ ؿشکت توشکض کٌٌذ ٍ اص عَاهل تاصاس ٍ كٌعتی کِ
تأثیش یکؼاًی تش دٍ ؿشکت داسًذ ،كشفًظش کٌٌذ .هعاهلِگش دس لشاسداد آتی ػْاهی کِ اًتظاس هیسٍد تاصدُ تْتشی دس آیٌذُ داؿتِ
تاؿذ ،هَلعیت خشیذ ٍ دس لشاسداد آتی ػْاهی کِ اًتظاس هیسٍد تاصدُ کنتشی داؿتِ تاؿذ ،هَلعیت فشٍؽ اتخار هیکٌذ .ایي
ساّثشد ،دس ّش دٍ تاصاس کاّـی ٍ افضایـی هیتَاًذ اتخار ؿَد .حاالت هختلفی سا هیتَاى دس ًظش گشفت کِ عولکشد یک ؿشکت
عی دٍسُ صهاًی هـخلی ،اص عولکشد یکی اص سلثای آى تْتش تاؿذ تِعٌَاى هثال دس كٌعت خَدسٍ ،ؿشکت الف ،اتَهثیل جذیذی

7. Outperform
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عشاحی کشدُ اػت کِ ػْن تاصاس ؿشکت ب سا تلاحة خَاّذ کشد ٍ یا دس كٌعت داسٍ ،ؿشکت الف ،تشای خظ تَلیذ یکی اص
هحلَالت خَد تکٌَلَطی تْتشی ًؼثت تِ سلثا تِکاس گشفتِ اػت.
ًکتِ هْن دس اتخار ایي ساّثشد ،تعییي ًؼثت ساّثشد 8اػتّ .ذف اص تعییي ًؼثت ساّثشد ،ایي اػت هیضاى ػشهایِگزاسی دس دٍ
ػْن یکؼاى تاؿذ ،تِعثاست دیگش ،تعذاد لشاسدادّا تِگًَِای اًتخاب ؿَد کِ اسصؽ لشاسدادّا دس صهاى اتخار ساّثشد ،تشاتش تاؿذ.
ًؼثت ساّثشد اص فشهَل صیش تِدػت هیآیذ:
اسصؽ جاسی لشاسداد ؿشکت الف
اًذاصُ لشاسداد × لیوت جاسی الف
تعذاد لشاسداد ؿشکت ب
;
;
اسصؽ جاسی لشاسداد ؿشکت ب
اًذاصُ لشاسداد × لیوت جاسی الف
تعذاد لشاسداد ؿشکت الف

; ًؼثت ساّثشد

تذیيتشتیة یک دسكذ تغییش لیوت یک ػْن ،هعادل یک دسكذ تغییش لیوت ػْن دیگش اػت .تاصدّی ایي ساّثشد تِ عولکشد
هثثت ؿشکت اٍل ٍ عولکشد هٌفی ،تیتفاٍت یا کنتش هثثت ؿشکت دٍم تؼتگی داسد .اگش دٍ ؿشکت دس یک كٌعت فعالیت کٌٌذ
یا فعالیت آىّا تش ّن تاثیشگزاس تاؿذ ،هیتَاى اص ایي ساّثشد اػتفادُ کشد.
تایذ تَجِ داؿت کِ اگش ضشیة حؼاػیت تاصدّی دٍ ػْن ًؼثت تِ تاصدّی تاصاس (تتا) هتفاٍت تاؿذ ،تایذ هالحظات هشتَط تِ آى
سا دس ًؼثت ساّثشد دس ًظش گشفت .دس اداهِ تِ رکش هثالی هیپشداصین.
هثال :فشمکٌیذ هعاهلِگش ،چـناًذاص سٍؿٌی اص عولکشد كٌعت تیوِ دس  2هاُ آیٌذُ ًذاسد .اها هعتمذ اػت تاصدُ ؿشکت الف کِ ّش
ػْن آى ّناکٌَى  566تَهاى هعاهلِ هیؿَد اص ؿشکت ب کِ لیوت ّش ػْن آى ّناکٌَى  466تَهاى اػت ،تْتش خَاّذ تَد .اص
عشف دیگش ،تِدلیل عذم اعویٌاى اص آیٌذُ كٌعت تیوِ ،خشیذ ػْام ؿشکت الف ساّثشد هٌاػثی تِ حؼاب ًویآیذ .اص ایي سٍ
هعاهلِ گش هَلعیت هعاهالتی دس لشاسداد آتی ؿشکت الف تا ػشسػیذ هشداد هاُ ٍ هَلعیت هعاهالتی فشٍؽ دس لشاسداد آتی ؿشکت ب
تا ػشسػیذ هشداد هاُ اتخار هیکٌٌذ .اًذاصُ لشاسداد ؿشکت الف  40666ػْن ٍ اًذاصُ لشاسداد ؿشکت ب  50666ػْن اػتّ .ش چِ
جْت حشکت لیوتّا تا پیؾتیٌی هعاهلِگش دس ػشسػیذ هٌغثك تاؿذ ،هعاهلِگش ػَد هیکٌذ ٍ تشعکغ .اص آىجا کِ اسصؽ لشاسداد
دٍ ؿشکت تشاتش اػتً ،ؼثت ساّثشد یک اػت .دس جذٍل  13دٍ حالت هختلف ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت:

)8. Spread Ratio (SR
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جذٍل  :13ػَد (صیاى)
افضایص قیوت ضشکت الف،

افضایص قیوت ضشکت الف،

افضایص کنتش قیوت ضشکت ب

کاهص قیوت ضشکت ب

سود

تغییش

(صیاى)

قیوت

قیوت دس
سشسسیذ
(بستي هوقعیت)

سود

تغییش

(صیاى)

قیوت

قیوت سهن

قیوت دس

دس صهاى اتخار

سشسسیذ

هوقعیت

هوقعیت آغاصیي

(بستي هوقعیت)
هوقعیت خشیذ سهام ضشکت

860666

+6.66

536

860666

+6.66

536

566

560666-

+6.65

426

+1560666

-6.65

386

466

الف
به قیوت  515توهاى
هوقعیت فشوش سهام
ضشکت ب
به قیوت  415توهاى

2360666

360666

جوع کل

تغییش لیوت ػْن ؿشکت الف دس ّش دٍ حالت 6 ،دسكذ ٍ ؿشکت ب ،تِ تشتیة  – 5دسكذ ٍ  + 5دسكذ اػتّ .واىعَس کِ
هـاّذُ هیؿَد ،دس كَست كحت پیؾتیٌی هعاهلِ گش ،ػَدآٍسی هَلعیت خشیذ دس ػْام ؿشکت الفّ ،وَاسُ هٌجش تِ ػَدآٍسی
ساّثشد هیؿَد .تاصدّی ایي ساّثشد تٌْا تِ عولکشد ًؼثی دٍ ؿشکت تؼتگی داسد .اگش دس هثال تاال ،كٌعت تیوِ دس  2هاُ آیٌذُ تا
تحشاى هَاجِ ؿَد ٍ تاصدّی ّش دٍ ؿشکت هٌفی ؿَد ،اها تشتشی ًؼثی عولکشد ؿشکت الف تِ ؿشکت ب حفظ ؿَد ،ساّثشد
ّن چٌاى ػَدآٍس خَاّذ تَد .دس ایي حالت ػَدآٍسی ساّثشد ،اص هَلعیت فشٍؽ ػْام ؿشکت ب ًاؿی هیؿَد.
جذٍل  :14ػَد (صیاى)
کاهص قیوت ضشکت الف ،کاهص قیوت ضشکت ب
سود (صیاى)

تغییش
قیوت

قیوت دس سشسسیذ (بستي هوقعیت)

هوقعیت آغاصیي

1260666-

-6.65

486

هوقعیت خشیذ سهام ضشکت الف به قیوت  515توهاى

+2660666

-6.675

376

هوقعیت فشوش سهام ضشکت ب به قیوت  415توهاى

860666

جوع کل
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 .6ساهبشد تثبیت جشیاًات ًقذی

سٍؽّای پَؿؾ سیؼک هتٌَعی تشای هَلعیتّای هعاهالتی هختلف هیتَاًذ تِکاس گشفتِ ؿَد .تِعٌَاى هثال هعاهلِگش هوکي
اػت تش اػاع ساّثشد ػشهایِ گزاسی خَد ،توایل تِ خشیذ ػْام ؿشکت الف داؿتِ تاؿذ ،اها ٍجِ هَسد ًیاص تشای خشیذ آى سا عی
چٌذ هاُ آیٌذُ ًذاسد .اتخار هَلعیت تعْذی خشیذ تِ لیوت هـخق ،ساّثشد تْیٌِای دس ایي ؿشایظ تِحؼاب هیآیذ.
 .7ساهبشد تغییش وصى سهام دس سبذ سشهایهگزاسی

ػشهایِگزاس تش اػاع اًتظاسات تاصاس ،تِعٌَاى هثال تِعَس هَلت توایل تِ افضایؾ ٍصى ػْام ؿشکتّای فَالدی ٍ کاّؾ ٍصى
ػْام ؿشکتّای داسٍیی دس ػثذ ػشهایِگزاسی خَد داسد .ػشهایِگزاس تِ جای خشیذ ٍ فشٍؽ دس تاصاس ًمذی کِ کاسهضد ٍ هالیات
تذاى تعلك هیگیشد ،هی تَاًذ الذام تِ اتخار هَلعیت خشیذ یا فشٍؽ دس لشاسداد آتی ػْام هشتَعِ کٌذ .الثتِ اتخار ایي ساّثشد،
ًیاصهٌذ هحاػثات پیچیذُ ٍ پایؾ پیَػتِی هَلعیتّای هعاهالتی اػت.
 .8ساهبشد سشهایهگزاسی کوتاههذت دس سهام با پتاًسیل سضذ
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تِعٌَاى هثال ،هذیش كٌذٍق هعتمذ اػت ػْن یک ؿشکت خاف دس آیٌذُی ًضدیک ،دٍسُی کَتاُهذت افضایؾ لیوت سا تجشتِ
هیکٌذ .هذیش للذ داسد کاسهضد خشیذ ٍ فشٍؽ هجذد سا پشداخت ًکٌذ ،اها اص اسصؽ ػثذ خَد هحافظت کٌذ .اگش کاسهضدّای
هعاهالت آتی اص ًمذی کنتش تاؿذ ،اتخار هَلعیت خشیذ دس لشاسداد آتی ایي ػْن هیتَاًذ ساّثشد تْیٌِای تاؿذ .دس حالت عکغ ٍ
کاّؾ لیوت ػْن هَجَد دس ػثذ ًیض ساّثشد فشٍؽ لشاسداد آتی ػْن هشتَعِ هیتَاًذ اتخار ؿَد.

9. Fine-Tune Market Exposure
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