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 مقدمه
س��رمایه گذاری در سهام شرکت ها، ریس��ک های متعددی به همراه دارد 

و در ش��رایط مختلف، سرمایه گذار ممکن است سود کسب کند یا متضرر 

ش��ود. از س��وی دیگر، ش��رکت ها به منابع مالی مناس��بی برای تداوم و 

توس��عه فعالیت های خود نیاز دارند و لذا به کارگی��ری روش ها و ابزارهای 

متنوع و نوین مالی که بتواند ضمن پوش��ش ریسک های سرمایه گذاری 

برای س��رمایه گذاران، تأمین مالی این ش��رکت ها را نی��ز به خوبی انجام 

دهد، اهمیت و جذابیت قابل توجهی برای هر دو گروه س��رمایه گذاران و 

سرمایه پذیران دارد. با توجه به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت کاالها، 

چه بسا سرمایه گذاری در تولیدات یک شرکت نسبت به سرمایه گذاری در 

سهام آن شرکت طی همان دوره، سودآوری بیشتری را برای سرمایه گذاران 

به همراه داش��ته باش��د. در صورت طراحی و به کارگیری یک ابزار مشتقه 

مناس��ب می توان از وجود همین تورم و پتانس��یل رشد قیمت محصوالت 

ش��رکت، به عنوان مانعی در برابر اف��ت غیرمنطق��ی و غیر اصولی قیمت 

سهام آن شرکت اس��تفاده نمود که عاوه بر اطمینان و جذابیت مضاعف 

سرمایه گذاری برای س��رمایه گذاران، مسیر سرمایه گذاری هوشمندانه و 

اصولی در بازار س��رمایه نیز تقویت گردد. به خریدار این ابزار مشتقه، این 

حق داده می شود که در صورت تمایل، با اعمال این اوراق و عودت دارایی 

پایه )سهام خریداری شده قبلی(، سرمایه گذاری آنها در این دوره به مثابه 

سرمایه گذاری در یک کاالی معین از محصوالت آن شرکت در همین دوره 

محسوب شود و میزان کاالی معینی را در سررسید به شکل فیزیکی، معادل 

نقدی و یا حواله فروش ثانویه دریافت نمای��د و در واقع بتواند بهینه ترین 

سرمایه گذاری را از میان سرمایه گذاری در سهام شرکت و یا سرمایه گذاری 

در محص��ول آن ش��رکت، انتخاب نمای��د و تأمین مالی واح��د اقتصادی 

نی��ز به خوبی انجام ش��ود. همچنین، در صورت اعمال این اوراق توس��ط 

سرمایه گذاران، میزان مالکیت ناشر این اوراق مشتقه )که سهامدار عمده 

ناشر دارایی پایه می باشد( بر سهام ناشر دارایی پایه حفظ می شود. در این 

نوش��تار، به طراحی اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال پرداخته می شود و 

)IMCA( عضو انجمن بین المللی مشاوران مدیریت سرمایه گذاری

محمد پیرحیاتی

طراحي و معرفي اوراق اختیار معاوضه تبعي با كاال
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ویژگی ها، مزایا و محدودیت های آن معرفی می گردد.

1. طرح مسئله

در بازار س��رمایه، عوامل متعددی بر قیمت س��هام یک شرکت تأثیرگذار 

هس��تند، با این حال قیمت س��هام یک شرکت لزومًا متناس��ب با عوامل 

بنیادی تعیین کننده ارزش سهام شرکت تغییر نمی کند. در موارد متعددی 

دیده ش��ده که قیمت سهام یک شرکت علی رغم تورم، افزایش درآمدهای 

عملیاتی و افزایش قیمت محصوالت آن ش��رکت، تحت تأثیر فعالیت های 

اغواگرانه و سفته بازی برخی اشخاص کاهش پیدا کرده است و در نهایت 

س��هامداران آن ش��رکت متضرر ش��ده اند. حتی بعضًا قیمت س��هام یک 

شرکت بدون توجه به عوامل بنیادی تعیین کننده سودآوری شرکت، تحت 

تأثیر افت شاخص های کلی بازار و یا قیمت سهام سایر شرکت های فعال 

هم گروه در آن صنعت، با عرضه بی رویه و غیر منطقی سهام شرکت توسط 

برخی س��رمایه گذاران، کاهش یافته است. یکی از علل این معضل، عدم 

توجه یا حتی عدم آش��نایی سرمایه گذاران با عوامل بنیادی تعیین کننده 

در ارزش گذاری سهام شرکت و همچنین عدم اطمینان به سودآوری این 

سهام می باشد.

در بازه های زمانی متعددی با وجود تورم و افزایش س��طح عمومی قیمت 

کاالها و محصوالت، سرمایه گذاری در یک کاالی معین از سرمایه گذاری در 

سهام شرکت تولید کننده ی همان کاال، سودمندتر بوده است. در صورت 

داشتن اختیار انتخاب سرمایه گذاری بهینه تر از میان این دو دارایی برای 

سهامدار شرکت، حتی با عرضه غیر اصولی سهام شرکت توسط سایرین، 

عاوه بر اینکه سرمایه گذار از فروش غیر منطقی سهام تحت مالکیت خود، 

خودداری می کند و زمینه کاهش عرضه ها و پیگیری روند اصولی و علمی 

معامات سهام شرکت فراهم می شود، امکان تأمین مالی از محل واگذاری 

این اختیار نیز برای واحدهای اقتصادی فراهم می گردد.

2. معرفی ابزار

در صورتی که به کارگیری ابزارهای مناس��ب، ریس��ک سرمایه گذاری در 

سهام را به خوبی پوشش دهد، می تواند اس��تقبال سرمایه گذاران را در 

پی داشته باشد. ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه نوعی از ابزارهای مالی 

هستند که ارزش آنها از ارزش سایر اوراق بهادار و یا شاخص ها به عنوان 

دارایی پایه، مش��تق می ش��وند و کارکردهای متنوعی از جمله پوشش 

ریسک سرمایه گذاری می توانند داشته باشند. در اوراق اختیار معاوضه 

تبعی با کاال که در این نوشتار طراحی می شود، خریدار آن مطابق شرایط 

مندرج در اطاعیه عرضه، این حق را پیدا می کند که در صورت تمایل در 

تاریخ سررسید، ضمن انتقال دارایی پایه به عرضه کننده این اوراق )که 

سهامدار عمده ناشر دارایی پایه می باش��د(، مقدار مشخصی از کاالی 

معینی را که از محصوالت ناشر دارایی پایه است، دریافت نماید. پیش از 

عرضه این اوراق، توافق مشخصی میان ناشر دارایی پایه و عرضه کننده 

ای��ن اوراق برای تحویل کاال به خری��داران اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال در صورت اعمال این اوراق توسط سرمایه گذاران، صورت می پذیرد. 

همچنین، خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی ب��ا کاال مطابق اطاعیه 

عرضه ای��ن اوراق، می تواند به صورت تس��ویه فیزیکی، تس��ویه نقدی با 

دریاف��ت بهای کاالی معین از عرضه کننده کاال )ناش��ر دارایی پایه( و یا 

دریافت حواله فروش ثانویه در بورس کاالیی اقدام به تسویه کاال نماید. 

در این ابزار مشتقه، با توجه به اختاف قیمت دارایی پایه )سهم( و قیمت 

واحد کاالی معین، جهت ارتباط میان آنها، ضریبی تحت عنوان ضریب 

تبدی��ل کاال )f( تعریف می گردد که حاصل تقس��یم قیمت اولیه دارایی 

پایه )PS,0( )قیمت پایانی دارایی پایه در روز خرید( بر قیمت اولیه کاالی 

معین )PM,0( )قیمت پایانی واحد کاال در همان روز معاماتی یا آخرین 

عرضه فیزیک��ی آن در بورس کاالیی و یا مع��ادل ریالی قیمت روز کاال از 

سایر مراجع معتبر نظیر نشریه Platts یا بورس های کاالیی بین المللی( 

می باشد )رابطه شماره 1(.

2 
 

سهام شرکت  مالتمعا و علمی ها و پیگیری روند اصولیکند و زمینه کاهش عرضهخودداری می ،خودتحت مالکیت  سهاممنطقی غیر
 .گرددمالی از محل واگذاری این اختیار نیز برای واحدهای اقتصادی فراهم میتأمین امکان  ،شودفراهم می
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گذاران را در سرمایهتواند استقبال ، میدهدخوبی پوشش به را گذاری در سهامسرمایهکارگیری ابزارهای مناسب، ریسک هکه بصورتیدر
ها نوعی از ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از ارزش سایر اوراق بهادار و یا شاخصابزارهای مشتقه در بازار سرمایه پی داشته باشد. 

در اوراق  .توانند داشته باشندمیگذاری سرمایهپوشش ریسک  های متنوعی از جملهشوند و کارکردمشتق میعنوان دارایی پایه، به
این حق را پیدا ، مطابق شرایط مندرج در اطالعیه عرضه آن، خریدار شودکه در این نوشتار طراحی می معاوضه تبعی با کاالاختیار 

دارایی پایه  سهامدار عمده ناشرکه ) این اوراقکننده عرضهضمن انتقال دارایی پایه به ، که در صورت تمایل در تاریخ سررسیدکند می
پیش از عرضه این اوراق، توافق  .دریافت نماید که از محصوالت ناشر دارایی پایه است، را ، مقدار مشخصی از کاالی معینی(باشدمی

در صورت معاوضه تبعی با کاال اختیار  به خریداران اوراقکننده این اوراق برای تحویل کاال عرضهمشخصی میان ناشر دارایی پایه و 
این مطابق اطالعیه عرضه معاوضه تبعی با کاال همچنین، خریدار اوراق اختیار پذیرد. می، صورت گذارانسرمایهتوسط  اعمال این اوراق

دریافت  کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یابهای کاالی معین از عرضهصورت تسویه فیزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهتواند میاوراق، 
با توجه به اختالف قیمت دارایی پایه )سهم( و  ،مشتقهدر این ابزار  .تسویه کاال نمایداقدام به  ییدر بورس کاالفروش ثانویه حواله 

حاصل تقسیم قیمت گردد که تعریف می( fکاال )قیمت واحد کاالی معین، جهت ارتباط میان آنها، ضریبی تحت عنوان ضریب تبدیل 
همان  پایانی واحد کاال در قیمت)( 0M,Pاولیه کاالی معین ) بر قیمت (خریدقیمت پایانی دارایی پایه در روز ) (0S,P) دارایی پایه اولیه

یا  Plattsآخرین عرضه فیزیکی آن در بورس کاالیی و یا معادل ریالی قیمت روز کاال از سایر مراجع معتبر نظیر نشریه  روز معامالتی یا
 (.1شماره باشد )رابطه می (المللیبینهای کاالیی بورس

f = P𝑆𝑆.0P𝑀𝑀.0
                                                                                                                                  :1رابطه شماره  

اقدام به خریداری این اوراق نماید، با اعمال آن، مقدار کاالی  ( روزdتعداد )که خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در صورتیدر
(، در Bز )هر رودر  شدهخریداریبا کاال تعداد اوراق اختیار معاوضه تبعی  حاصلضربموع (، برابر با مجMسررسید )دریافتی خریدار در 
 (.2بود )رابطه شماره  خواهد( fشده برای همان روز )محاسبهضریب تبدیل کاال 

M =∑fnBn
d

n=1
 

 ،گذاری وی در دارایی پایه )سهام شرکت(سرمایهمعادل این است که برای خریدار آن، معاوضه تبعی با کاال اختیار  اوراق دمفهوم خری
تغییرات قیمت دارایی پایه و قیمت کاال در دوره و با توجه به  مودهگذاری نسرمایهنیز  دارایی پایه از محصوالت ناشر یدر کاالی معین

که متناسب با تورم، قیمت محصوالت و . با توجه به اینبرگزینددو  این میان را از گذاریسرمایه ترینبهینهتواند می سررسید این اوراق
با کاال، جهت کسب سود از افزایش  تبعی اختیار معاوضهدارندگان اوراق روند صعودی دارند،  پذیر نیز غالباً سرمایههای خدمات شرکت

اصولی و از افت غیر بدین ترتیب ونموده  خود، امتناعتحت مالکیت از فروش دارایی پایه )سهام( قیمت کاالی معین در سررسید، 
در بازار تری اصولیگذاری سرمایهسوداگرانه، معامالت هیجانی و  با کاهشدر مجموع،  و شودمنطقی قیمت دارایی پایه جلوگیری میغیر

 شود.انجام می سرمایه

 شودگذاری قیمتصورتی بهبایستی  اوراق سزایی در عرضه موفق آن دارد. اینه، اهمیت بمعاوضه تبعی با کاالگذاری اوراق اختیار قیمت
برای  کهعالوه بر ایندر قیمت کاال و دارایی پایه در نظر گرفته شود و تأثیرگذار که با توجه به مرور زمان طی دوره، عوامل مختلف 

کنندگان از عرضهمورد استقبال ایشان قرار بگیرد و  وصرفه باشد بهگذاران نیز سرمایه، برای کنندگان توجیه اقتصادی داشته باشدعرضه
توان با در نظر گرفتن اختیار خرید تبعی کاال با قیمت اعمال معینی می ،همچنینمالی نمایند. تأمین فروش این اوراق و دارایی پایه، 

 :2رابطه شماره 

رابطه شماره 1: 

در صورتی که خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در تعداد )d( روز 

اق��دام به خریداری این اوراق نماید، با اعم��ال آن، مقدار کاالی دریافتی 

خریدار در سررسید )M(، برابر با مجموع حاصلضرب تعداد اوراق اختیار 

معاوضه تبعی با کاال خریداری شده در هر روز )B(، در ضریب تبدیل کاال 

محاسبه شده برای همان روز )f( خواهد بود )رابطه شماره ۲(.
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همان  پایانی واحد کاال در قیمت)( 0M,Pاولیه کاالی معین ) بر قیمت (خریدقیمت پایانی دارایی پایه در روز ) (0S,P) دارایی پایه اولیه

یا  Plattsآخرین عرضه فیزیکی آن در بورس کاالیی و یا معادل ریالی قیمت روز کاال از سایر مراجع معتبر نظیر نشریه  روز معامالتی یا
 (.1شماره باشد )رابطه می (المللیبینهای کاالیی بورس

f = P𝑆𝑆.0P𝑀𝑀.0
                                                                                                                                  :1رابطه شماره  

اقدام به خریداری این اوراق نماید، با اعمال آن، مقدار کاالی  ( روزdتعداد )که خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در صورتیدر
(، در Bز )هر رودر  شدهخریداریبا کاال تعداد اوراق اختیار معاوضه تبعی  حاصلضربموع (، برابر با مجMسررسید )دریافتی خریدار در 
 (.2بود )رابطه شماره  خواهد( fشده برای همان روز )محاسبهضریب تبدیل کاال 

M =∑fnBn
d

n=1
 

 ،گذاری وی در دارایی پایه )سهام شرکت(سرمایهمعادل این است که برای خریدار آن، معاوضه تبعی با کاال اختیار  اوراق دمفهوم خری
تغییرات قیمت دارایی پایه و قیمت کاال در دوره و با توجه به  مودهگذاری نسرمایهنیز  دارایی پایه از محصوالت ناشر یدر کاالی معین

که متناسب با تورم، قیمت محصوالت و . با توجه به اینبرگزینددو  این میان را از گذاریسرمایه ترینبهینهتواند می سررسید این اوراق
با کاال، جهت کسب سود از افزایش  تبعی اختیار معاوضهدارندگان اوراق روند صعودی دارند،  پذیر نیز غالباً سرمایههای خدمات شرکت

اصولی و از افت غیر بدین ترتیب ونموده  خود، امتناعتحت مالکیت از فروش دارایی پایه )سهام( قیمت کاالی معین در سررسید، 
در بازار تری اصولیگذاری سرمایهسوداگرانه، معامالت هیجانی و  با کاهشدر مجموع،  و شودمنطقی قیمت دارایی پایه جلوگیری میغیر

 شود.انجام می سرمایه

 شودگذاری قیمتصورتی بهبایستی  اوراق سزایی در عرضه موفق آن دارد. اینه، اهمیت بمعاوضه تبعی با کاالگذاری اوراق اختیار قیمت
برای  کهعالوه بر ایندر قیمت کاال و دارایی پایه در نظر گرفته شود و تأثیرگذار که با توجه به مرور زمان طی دوره، عوامل مختلف 

کنندگان از عرضهمورد استقبال ایشان قرار بگیرد و  وصرفه باشد بهگذاران نیز سرمایه، برای کنندگان توجیه اقتصادی داشته باشدعرضه
توان با در نظر گرفتن اختیار خرید تبعی کاال با قیمت اعمال معینی می ،همچنینمالی نمایند. تأمین فروش این اوراق و دارایی پایه، 

رابطه شماره ۲:   :2رابطه شماره 

مفهوم خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال برای خریدار آن، این است 

که معادل س��رمایه گذاری وی در دارایی پایه )س��هام شرکت(، در کاالی 

معینی از محصوالت ناش��ر دارایی پایه نیز سرمایه گذاری نموده و با توجه 

ب��ه تغییرات قیمت دارای��ی پایه و قیمت کاال در دوره سررس��ید این اوراق 

می تواند بهینه ترین س��رمایه گذاری را از میان این دو برگزیند. با توجه به 

اینکه متناسب با تورم، قیمت محصوالت و خدمات شرکت های سرمایه پذیر 

نیز غالباً روند صعودی دارند، دارندگان اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، 

جهت کس��ب س��ود از افزایش قیمت کاالی معین در سررسید، از فروش 

دارایی پایه )سهام( تحت مالکیت خود، امتناع نموده و بدین ترتیب از افت 

غیراصولی و غیرمنطقی قیمت دارایی پایه جلوگیری می شود و در مجموع، 

با کاهش معامات هیجانی و س��وداگرانه، سرمایه گذاری اصولی تری در 

بازار سرمایه انجام می شود.

قیمت گذاری اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، اهمیت به سزایی در عرضه 

موفق آن دارد. این اوراق بایستی به صورتی قیمت گذاری شود که با توجه 
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به مرور زمان طی دوره، عوامل مختلف تأثیرگذار در قیمت کاال و دارایی پایه 

در نظر گرفته شود و عاوه بر اینکه برای عرضه کنندگان توجیه اقتصادی 

داشته باشد، برای سرمایه گذاران نیز به صرفه باشد و مورد استقبال ایشان 

قرار بگیرد و عرضه کنندگان از فروش این اوراق و دارایی پایه، تأمین مالی 

نمایند. همچنین، می ت��وان با در نظر گرفتن اختی��ار خرید تبعی کاال با 

قیمت اعمال معینی برای عرضه کننده کاال یا دارایی پایه، از غیراقتصادی 

ش��دن این ابزار در صورت رشد بیش از حد قیمت کاالی معین، جلوگیری 

نمود، با این حال باید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به 

میزانی نباشد که جذابیت خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را برای 

سرمایه گذاران کاهش دهد و مورد استقبال آنان قرار نگیرد.

3. تحلیل بازده

ب��ا توجه به تغییرات مختل��ف قیمت دارایی پایه )س��هام( و کاالی معین، 

به ط��ور کلی برای خری��دار اوراق اختیار معاوضه تبعی ب��ا کاال، ده حالت 

ممکن است واقع شود:

1-3. حالت اول

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررس��ید )PS,1( و قیمت کاالی معین در 

سررس��ید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت دارایی پایه 

از میزان افزایش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد و همچنین این میزان 

)PS,1 – PS,0(، بیش��تر از هزینه خرید اوراق اختی��ار معاوضه تبعی با کاال 

)P( باشد. در این حالت، خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال 

نمی کند و به می��زان افزایش قیمت دارایی پایه با کس��ر هزینه خرید این 

اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره ۳(.

رابطه شماره ۳:

 سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

3 
 

، با نمود حد قیمت کاالی معین، جلوگیریازبیشاقتصادی شدن این ابزار در صورت رشد کننده کاال یا دارایی پایه، از غیرعرضهبرای 
اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال را  خرید دقت شود که قیمت اعمال این اختیار خرید تبعی به میزانی نباشد که جذابیت بایداین حال 

 قرار نگیرد. آنانمورد استقبال  وکاهش دهد گذاران سرمایهبرای 

 بازده. تحلیل 3

 دهمعاوضه تبعی با کاال، کلی برای خریدار اوراق اختیار  طوربهبا توجه به تغییرات مختلف قیمت دارایی پایه )سهام( و کاالی معین، 
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 حالت اول. 3-1
میزان افزایش قیمت د و نیافته باش ( افزایش1M,Pدر سررسید )قیمت کاالی معین و  (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
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کند و به میزان افزایش قیمت دارایی خریدار برای کسب سود بیشتر، اوراق را اعمال نمی ،در این حالت. ( باشدP)معاوضه تبعی با کاال 
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گذاری فاقد بازدهی سرمایهباشد، ( 0S,P+P( معادل )1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید )در این حالت ، 3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  1نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایه، از این مقدار های بیشتردر قیمتو  باشدمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 

 گذار در حالت اولسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  تغییرات: 1نمودار 

 حالت دوم. 3-2

با توجه به رابطه شماره ۳، در این حالت اگر قیمت دارایی پایه در سررسید 

 باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد و 
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معادل
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در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. 

نمودار 1 )ال��ف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت 

کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

منودار 1: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت اول
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2-3. حالت دوم

قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت کاالی معین از میزان افزایش 

قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد و همچنین این میزان )PM,1 – PM,0(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار 

برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره 4(.

  سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال  

4 
 

د و میزان افزایش قیمت ن( افزایش یافته باش1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pاین میزان ) و همچنین کاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد

خریدار برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال 
 .(4)رابطه شماره  کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PM,1 – PM,0( – P                                                          :4( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  2نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 .دهدگذار را نشان میسرمایهتغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 
 گذار در حالت دومسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 2نمودار 

 حالت سوم. 3-3

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
کند و به میزان خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،کاالی معین از میزان کاهش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت

 .(5)رابطه شماره  ، متضرر شده استمعاوضه تبعی با کاالمجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PS,0 – PS,1(                                                           :5 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P) معاوضه تبعی با کاالمعادل هزینه خرید اوراق اختیار گذاری سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 5با توجه به رابطه شماره 
از  کمترهای و در قیمت دهدرخ می( 0S,P) خرید دارایی پایه ( با قیمت1S,Pقیمت دارایی پایه در سررسید )برابری  در صورتاست که 

)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  3نمودار  .بیشتر خواهد بودگذار سرمایهزیان این مقدار، 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه

رابطه شماره 4:  

با توجه به رابطه شماره 4، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )PM,1( معادل )P+PM,0( باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد 

و در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار ۲ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و 

بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

3-3. حالت سوم

قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( کاهش یافته باشند و میزان کاهش قیمت کاالی معین از میزان کاهش 

قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی کند و به میزان مجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق 

اختیار معاوضه تبعی با کاال، متضرر شده است )رابطه شماره ۵(.

) P + )PS,0 – PS,1=    زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال                                                         رابطه شماره ۵: 

منودار 2: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت دوم

4 
 

د و میزان افزایش قیمت ن( افزایش یافته باش1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) (1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pاین میزان ) و همچنین کاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد

خریدار برای کسب سود بیشتر، با اعمال این اوراق به میزان افزایش قیمت کاالی معین با  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال 
 .(4)رابطه شماره  کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است

 رابطه شماره PM,1 – PM,0( – P                                                          :4( = سود خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P، در این حالت اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید )4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  2نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 .دهدگذار را نشان میسرمایهتغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

 
 گذار در حالت دومسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 2نمودار 

 حالت سوم. 3-3

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
کند و به میزان خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،کاالی معین از میزان کاهش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد. در این حالت

 .(5)رابطه شماره  ، متضرر شده استمعاوضه تبعی با کاالمجموع کاهش قیمت دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PS,0 – PS,1(                                                           :5 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P) معاوضه تبعی با کاالمعادل هزینه خرید اوراق اختیار گذاری سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 5با توجه به رابطه شماره 
از  کمترهای و در قیمت دهدرخ می( 0S,P) خرید دارایی پایه ( با قیمت1S,Pقیمت دارایی پایه در سررسید )برابری  در صورتاست که 

)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  3نمودار  .بیشتر خواهد بودگذار سرمایهزیان این مقدار، 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه
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با توجه به رابطه ش��ماره ۵، در این حالت حداقل میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های کمتر از این مقدار، زیان س��رمایه گذار بیشتر 

خواهد بود. نمودار ۳ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

4-3. حالت چهارم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( کاهش یافته باش��ند و میزان کاهش قیمت دارایی پایه از میزان 

کاهش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق، به میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین متضرر شده است )رابطه شماره 6(.

رابطه شماره P + )PM,0 – PM,1(   :6=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال                                                    

با توجه به رابطه ش��ماره 6، در این حالت حداقل میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های کمتر از این مقدار، زیان سرمایه گذار بیشتر 

خواهد بود. نمودار 4 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.

منودار 3: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت سوم

5 
 

 
 گذار در حالت سومسرمایهقیمت کاال و بازده قیمت دارایی پایه، تغییرات : 3نمودار 

 حالت چهارم. 3-4

د و میزان کاهش قیمت ن( کاهش یافته باش1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید )( و 1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق، به میزان هزینه  ،دارایی پایه از میزان کاهش قیمت کاالی معین، بیشتر باشد. در این حالت

 .(6)رابطه شماره  کاالی معین متضرر شده است با کسر میزان افزایش قیمتمعاوضه تبعی با کاال خرید اوراق اختیار 

 رابطه شماره P + (PM,0 – PM,1(                                                         :6 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایه، در این حالت حداقل میزان زیان 6با توجه به رابطه شماره 
های کمتر دهد و در قیمت( رخ می0M,P( با قیمت اولیه کاالی معین )1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده  )الف(، )ب( و )ج( 4نمودار  گذار بیشتر خواهد بود.سرمایهاز این مقدار، زیان 
 دهد.گذار را نشان میسرمایه
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منودار 4: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت چهارم

6 
 

 
 گذار در حالت چهارمسرمایهکاال و بازده قیمت دارایی پایه، قیمت تغییرات : 4نمودار 

 حالت پنجم. 3-5

( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت 1M,P) ( و قیمت کاالی معین در سررسید1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pدارایی پایه از میزان افزایش قیمت کاالی معین، بیشتر باشد و همچنین این میزان )

د و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر کنخریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال 
 .(7)رابطه شماره  ، متضرر شده استدارایی پایهمیزان افزایش قیمت 

 رابطه شماره P – (PS,1 – PS,0(                                                           :7 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایه، در این حالت حداکثر میزان زیان 7با توجه به رابطه شماره 
های بیشتر از دهد و در قیمترخ می (0S,P( با قیمت خرید دارایی پایه )1S,Pاست که در صورت برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی 1S,Pکه اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهاین مقدار، زیان 
)الف(، )ب( و )ج(  5نمودار  رسد.به صفر میگذاری سرمایه( باشد، زیان 0S,P+P)معاوضه تبعی با کاال پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایهبه ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

5-3. حالت پنجم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش یافته باشند و میزان افزایش قیمت دارایی پایه از میزان 

افزایش قیمت کاالی معین، بیش��تر باشد و همچنین این میزان )PS,1 – PS,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این 

حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال نمی کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کس��ر میزان افزایش قیمت دارایی پایه، متضرر ش��ده است 

)رابطه شماره ۷(.

)P – )PS,1 – PS,0=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال  رابطه شماره ۷:  

با توجه به رابطه شماره ۷، در این حالت حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری کمتر 

خواهد بود تا اینکه اگر قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی پای��ه و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال 

)P+PS,0( باش��د، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار ۵ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار 

را نشان می دهد.
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منودار 5: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت پنجم

7 
 

 
 گذار در حالت پنجمسرمایهو بازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال تغییرات : 5نمودار 

 حالت ششم. 3-6

( افزایش یافته باشد و میزان افزایش قیمت 1M,P( و قیمت کاالی معین در سررسید )1S,Pدر سررسید )قیمت دارایی پایه )سهم( 
(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pکاالی معین از میزان افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باشد و همچنین این میزان )

معاوضه خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به میزان هزینه خرید اوراق اختیار  ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال 
 .(8)رابطه شماره  با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین متضرر شده است تبعی با کاال

 رابطه شماره P – (PM,1 – PM,0(                                                         :8 = زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت8با توجه به رابطه شماره 
های دهد و در قیمترخ می (0M,Pکاالی معین ) ( با قیمت اولیه1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت 1M,Pکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهبیشتر از این مقدار، زیان 
 6نمودار  رسد.گذاری به صفر میسرمایه( باشد، زیان 0M,P+ P)معاوضه تبعی با کاال اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایه)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

6-3. حالت ششم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( افزایش یافته باشد و میزان افزایش قیمت کاالی معین از میزان 

افزایش قیمت دارایی پایه، بیشتر باش��د و همچنین این میزان )PM,1 – PM,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این 

حال��ت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق ب��ه میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال با کس��ر میزان افزایش قیمت کاالی معین 

متضرر شده است )رابطه شماره 8(.

رابطه شماره P – )PM,1 – PM,0(    :8=  زیان خریدار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال

با توجه به رابطه شماره 8، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( برابر با مجموع قیمت اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با 

کاال )P+ PM,0( باشد، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار 6 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده سرمایه گذار 

را نشان می دهد.
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 در حالت ششم گذارسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده تغییرات : 6نمودار 

 هفتمحالت . 3-7

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1M,Pو قیمت کاالی معین در سررسید ) ( افزایش1S,Pدارایی پایه )سهم( در سررسید ) قیمت
خریدار  ،. در این حالت( باشدP)معاوضه تبعی با کاال (، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pافزایش قیمت دارایی پایه )

 .(3)رابطه شماره  کند و به میزان افزایش قیمت دارایی پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده استاوراق را اعمال نمی

گذاری فاقد بازدهی سرمایه( باشد، 0S,P+Pمعادل )( 1S,Pاگر قیمت دارایی پایه در سررسید ) ،، در این حالت3با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت  7نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتمی

 دهد.را نشان می گذارسرمایهدارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

7-3. حالت هفتم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( افزایش و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

دارایی پایه )PS,1 – PS,0(، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار اوراق را اعمال نمی کند و به میزان 

افزایش قیمت دارایی پایه با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره ۳(.

با توجه به رابطه شماره ۳، در این حالت، اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )PS,1( معادل )P+PS,0( باشد، سرمایه گذاری فاقد بازدهی می باشد و در 

قیمت های بیش��تر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار ۷ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و 

بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.
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منودار 7: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت هفتم
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 گذار در حالت هفتمسرمایهقیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده تغییرات : 7نمودار 

 هشتمحالت . 3-8

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )و  ( افزایش1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید )
خریدار با  ،. در این حالت( باشدP)معاوضه تبعی با کاال (، بیشتر از هزینه خرید اوراق اختیار MP – 1,MP,0افزایش قیمت کاالی معین )

 .(4)رابطه شماره  به میزان افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است ،اعمال این اوراق

گذاری سرمایه( باشد، 0M,P+P( معادل )1M,P)اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررسید  ،، در این حالت4با توجه به رابطه شماره 
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب  8نمودار  گذار سود کسب خواهد نمود.سرمایههای بیشتر از این مقدار، باشد و در قیمتفاقد بازدهی می

 دهد.گذار را نشان میسرمایهه تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازد

8-3. حالت هشتم

قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( افزایش و قیمت دارایی پایه )سهم( در سررس��ید )PS,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

کاالی معین )PM,1 – PM,0(، بیش��تر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باش��د. در این حالت، خریدار با اعمال این اوراق، به میزان 

افزایش قیمت کاالی معین با کسر هزینه خرید این اوراق، سود کسب نموده است )رابطه شماره 4(.

با توجه به رابطه ش��ماره 4، در این حالت، اگر قیمت دارایی کاالی معین در سررس��ید )PM,1( معادل )P+PM,0( باش��د، سرمایه گذاری فاقد بازدهی 

می باشد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، سرمایه گذار سود کسب خواهد نمود. نمودار 8 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، 

قیمت کاال و بازده سرمایه گذار را نشان می دهد.



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
73بـازار ســرمـایـه ایـران

منودار 8: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت هشتم

10 
 

 
 در حالت هشتم گذارسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 8نمودار 

 حالت نهم. 3-9

همچنین میزان  ،( کاهش یافته باشد1M,Pقیمت کاالی معین در سررسید ) و ( افزایش1S,Pقیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )
خریدار برای  ،( باشد. در این حالتP)معاوضه تبعی با کاال (، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0S,P – 1S,Pافزایش قیمت دارایی پایه )

طه )راب کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر میزان افزایش قیمت سهام، متضرر شده استزیان کمتر، اوراق را اعمال نمی
 .(7شماره 

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت7با توجه به رابطه شماره 
های بیشتر از دهد و در قیمترخ می (0S,P( با قیمت خرید دارایی پایه )1S,Pاست که در صورت برابری قیمت دارایی پایه در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی 1S,Pکه اگر قیمت دارایی پایه در سررسید )گذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهاین مقدار، زیان 
)الف(، )ب( و )ج(  9نمودار  رسد.به صفر میگذاری سرمایه( باشد، زیان 0S,P+P)معاوضه تبعی با کاال پایه و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.را نشان می گذارسرمایهبه ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

9-3. حالت نهم

قیمت دارایی پایه )س��هم( در سررسید )PS,1( افزایش و قیمت کاالی معین در سررس��ید )PM,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت 

دارای��ی پایه )PS,1 – PS,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باش��د. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، اوراق را اعمال 

نمی کند و به میزان هزینه خرید این اوراق با کسر میزان افزایش قیمت سهام، متضرر شده است )رابطه شماره ۷(.

با توجه به رابطه شماره ۷، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( با قیمت خرید دارایی پایه )PS,0( رخ می دهد و در قیمت های بیش��تر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت دارایی پایه در سررس��ید )PS,1( برابر با مجموع قیمت خرید دارایی پایه و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی 

با کاال )P+PS,0( باش��د، زیان س��رمایه گذاری به صفر می رس��د. نمودار ۹ )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

سرمایه گذار را نشان می دهد.
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منودار 9: تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده رسمایه گذار در حالت نهم
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 گذار در حالت نهمسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 9نمودار 

 حالت دهم. 3-10

همچنین میزان ، ( کاهش یافته باشد1S,Pو قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید ) ( افزایش1M,Pسررسید )قیمت کاالی معین در 
خریدار  ،در این حالت( باشد. P)معاوضه تبعی با کاال (، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار 0M,P – 1M,Pافزایش قیمت کاالی معین )

 ،با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معینمعاوضه تبعی با کاال برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به میزان هزینه خرید اوراق اختیار 
 .(8)رابطه شماره  متضرر شده است

( P)معاوضه تبعی با کاال گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار سرمایهحداکثر میزان زیان  ،، در این حالت8با توجه به رابطه شماره 
های دهد و در قیمترخ می (0M,P( با قیمت اولیه کاالی معین )1M,Pاست که در صورت برابری قیمت کاالی معین در سررسید )

( برابر با مجموع قیمت 1M,Pمعین در سررسید ) که اگر قیمت کاالیگذاری کمتر خواهد بود تا اینسرمایهبیشتر از این مقدار، زیان 
 10نمودار  رسد.گذاری به صفر میسرمایه( باشد، زیان 0M,P+ P)معاوضه تبعی با کاال اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار 

 دهد.نشان می گذار راسرمایه)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

10-3. حالت دهم

قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( افزایش و قیمت دارایی پایه )سهم( در سررسید )PS,1( کاهش یافته باشد، همچنین میزان افزایش قیمت کاالی 

معین )PM,1 – PM,0(، کمتر از هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( باشد. در این حالت، خریدار برای زیان کمتر، با اعمال این اوراق به 

میزان هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال با کسر میزان افزایش قیمت کاالی معین، متضرر شده است )رابطه شماره 8(.

با توجه به رابطه شماره 8، در این حالت، حداکثر میزان زیان سرمایه گذاری معادل هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال )P( است که در صورت 

برابری قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( با قیمت اولیه کاالی معین )PM,0( رخ می دهد و در قیمت های بیشتر از این مقدار، زیان سرمایه گذاری 

کمتر خواهد بود تا اینکه اگر قیمت کاالی معین در سررسید )PM,1( برابر با مجموع قیمت اولیه کاالی معین و هزینه خرید اوراق اختیار معاوضه تبعی 

با کاال )P+ PM,0( باش��د، زیان سرمایه گذاری به صفر می رسد. نمودار 10 )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب تغییرات قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و بازده 

سرمایه گذار را نشان می دهد.
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 گذار در حالت دهمسرمایهبازده قیمت دارایی پایه، قیمت کاال و تغییرات : 10نمودار 

 . فرآیند اعمال4

کننده کاال که مالکیت عمده سهامش را در عرضهکننده این اوراق طی توافقی با عرضهپیش از عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، 
، هماهنگ نموده است. پس از صدور مجوز گذارانسرمایهاختیار دارد، عرضه کاال را در سررسید معین در صورت اعمال این اوراق توسط 

با اطالعیه عرضه آن در بورس  انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال توسط کمیته انتشار مربوطه، عرضه این اوراق مشتقه مطابق
این اقدام به خرید  ،در صورت تمایل گردد و سهامداران شرکتشود که سهام شرکت در آن بورس معامله میاوراق بهاداری انجام می

گذاری در سرمایهتر بودن نمایند. با توجه به تغییرات قیمت سهام شرکت و کاالی معین طی دوره سررسید، در صورت بهینهاوراق می
گذاری در دارایی پایه طی این دوره، دارنده اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال از طریق کارگزار خود، سرمایهکاالی معین نسبت به 

اوراق، میزان کاالی مطابق با اطالعیه عرضه این  گذاریسپردهکند و گذاری ارسال میسپردهدرخواست اعمال این اوراق را به شرکت 
کننده این اوراق عرضهنماید. با ارائه گواهی کاال از سوی کننده این اوراق اعالم میعرضهشده را به اعمالبرای اوراق درخواست  نیازمورد

کننده این اوراق مشتقه، عرضهگذاری ضمن تحویل گواهی مذکور به خریدار این اوراق، دارایی پایه )سهام( را به سپردهمشتقه، شرکت 
تواند به اشکال مختلفی توسط دارنده آن کند. با توجه به اطالعیه عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، گواهی کاال میمنتقل می

کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یا حواله فروش عرضهزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهای کاالی معین از تسویه شود که شامل تسویه فی
شود که کاالی معین در آن بورس معامله فرآیند تسویه در بورس کاالیی انجام می ثانویه کاالی معین در بورس کاالیی باشد و طبیعتاً

در رابطه با  آنهاموقع تعهدات به جرایم در صورت عدم ایفای در نظر گرفتنکنندگان و عرضهفی از دریافت تضامین کا گردد. قاعدتاًمی
. باشدگذاران میسرمایهگذاری مطمئن سرمایهکنندگان و متناظر با آن، عرضهموقع تعهدات بهانتشار این اوراق، ضامن ایفای صحیح و 

دهد. در این اینفوگرافیک، مسیر فرآیند تسویه نقدی ، فرآیند اعمال اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در سررسید را نشان می1شکل 
های کامل گامو نگ نارنجی نشان داده شده رنگ سبز و معامله ثانویه حواله کاال به ردر بورس کاالیی به رنگ بنفش، تسویه فیزیکی به 

 اختصار شکل، ارائه نشده است.منظور بهه فروش ثانویه حواله کاال مربوط ب

4. فرآیند اعمال

پیش از عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، عرضه کننده این اوراق طی توافقی با عرضه کننده کاال که مالکیت عمده سهامش را در اختیار دارد، عرضه کاال را در 
سررسید معین در صورت اعمال این اوراق توسط سرمایه گذاران، هماهنگ نموده است. پس از صدور مجوز انتشار اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال توسط کمیته 
انتشار مربوطه، عرضه این اوراق مشتقه مطابق با اطاعیه عرضه آن در بورس اوراق بهاداری انجام می شود که سهام شرکت در آن بورس معامله می گردد و سهامداران 
ش��رکت در صورت تمایل، اقدام به خرید این اوراق می نمایند. با توجه به تغییرات قیمت س��هام ش��رکت و کاالی معین طی دوره سررسید، در صورت بهینه تر بودن 
سرمایه گذاری در کاالی معین نسبت به سرمایه گذاری در دارایی پایه طی این دوره، دارنده اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال از طریق کارگزار خود، درخواست اعمال 
این اوراق را به شرکت سپرده گذاری ارسال می کند و سپرده گذاری مطابق با اطاعیه عرضه این اوراق، میزان کاالی موردنیاز برای اوراق درخواست اعمال شده را به 
عرضه کننده این اوراق اعام می نماید. با ارائه گواهی کاال از س��وی عرضه کننده این اوراق مشتقه، شرکت سپرده گذاری ضمن تحویل گواهی مذکور به خریدار این 
اوراق، دارایی پایه )س��هام( را به عرضه کننده این اوراق مشتقه، منتقل می کند. با توجه به اطاعیه عرضه اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال، گواهی کاال می تواند به 
اش��کال مختلفی توسط دارنده آن تسویه شود که شامل تسویه فیزیکی، تسویه نقدی با دریافت بهای کاالی معین از عرضه کننده کاال )ناشر دارایی پایه( و یا حواله 
فروش ثانویه کاالی معین در بورس کاالیی باشد و طبیعتًا فرآیند تسویه در بورس کاالیی انجام می شود که کاالی معین در آن بورس معامله می گردد. قاعدتاً دریافت 
تضامین کافی از عرضه کنندگان و در نظر گرفتن جرایم در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات آنها در رابطه با انتشار این اوراق، ضامن ایفای صحیح و به موقع تعهدات 
عرضه کنندگان و متناظر با آن، سرمایه گذاری مطمئن سرمایه گذاران می باشد. شکل 1، فرآیند اعمال اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در سررسید را نشان می دهد. 
در این اینفوگرافیک، مسیر فرآیند تسویه نقدی در بورس کاالیی به رنگ بنفش، تسویه فیزیکی به رنگ سبز و معامله ثانویه حواله کاال به رنگ نارنجی نشان داده شده 

و گام های کامل مربوط به فروش ثانویه حواله کاال به منظور اختصار شکل، ارائه نشده است.
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شکل 1: فرآیند اعامل اوراق اختیار معاوضه تبعی با کاال در رسرسید


