
 

 هب انم خدا 
 12/05/1401 تاریخ:

 01م//4018 شماره:

 قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام شرکت  دوره معامالتي آغاز اطالعیه 

 1401سال ماه  آذر سررسیددر  (سمگا ) گذاری میراث فرهنگي و گردشگری ایران سرمایه

 مشتقه فرابورس ایران ابزارهای  در بازار 

گذاری میراث فرهنگی و  سرمایهرساند، معامالت قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام شرکت  محترم می  گذارانسرمایهکلیه  به اطالع  

 گردد. مشتقه فرابورس ایران آغاز می ابزارهای  در بازار    18/05/1401مورخ    شنبهسه  از روز  1401  سال   ماه  آذردر سررسید    گردشگری ایران

  باشند،  دارا  را  بازار  این   در  برخط  معامالت  مجوز  که   کارگزارانی  طریق  از  صرفا    و   بوده   برخط  صورت  به  تنها  قرارداد  این   به  مربوط  معامالت 

 خواهد بود. انجام  قابل 
هاي نمادمدیر محترم فناوري اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت ارسال سفارش    27/01/1399مورخ    109488/121ر اساس نامه شماره  ب

 در فيلد كد شهر استفاده شود. 94قرارداد اختيار معامله در بازار ابزارهاي مشتقه فرابورس ایران بایستي از مقدار عددي 

  بهادار   اوراق   بورس   در   معامله   اختیار   قرارداد  تضمین   وجه   ضوابط »  براساس   تضمین  وجه   محاسبات   امکان   و   ریسک  مدیریت   سامانه  اندازی راه  به   توجه   با   ،همچنین

 .وجود دارد سرمایه  بازار فعاالن  تمامی  برای تضمین، وجوه  کفایت شرط  به   معامله، اختیار  قراردادهای  در فروش  باز موقعیت اتخاذ امکان   ،«ایران فرابورس و  تهران

 به شرح جدول ذیل است:   1401سال ماه   آذر  در سررسید   (سمگا)گذاری میراث فرهنگي و گردشگری ایران سرمایه اطالعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام شرکت

 گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ایرانسرمایه  نام شركت 

 سمگا  نماد معامالتي دارایي پایه 

 تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان قرارداد بیحداقل سه قرارداد: حداقل یک قرارداد در سود، یک  نحوه درج قرارداد* 

 نماد معامالتي اختيار خرید/ نام فارسي**

 14010909-4750-اختیارخ سمگا 907ضسمگا

 14010909-5750-اختیارخ سمگا 908ضسمگا

 14010909-4750-اختیارف سمگا 907طسمگا

 14010909-5750-اختیارف سمگا 908طسمگا

 جدول فاصله قیمت اعمال در سامانه معامالت وجود داشته باشد. طبق ماده  بهمنظور از نحوه درج، حداقل تعداد قراردادهایی است که باید در اولین روز و طی دوره معامالتی با توجه

یک قرارداد اختیار در سود، یک   حداقلماه،  اولین روز معامالتی هر زیر گروه هم  ، دردر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  دستورالعمل معامالت قراردادهای اختیار معامله  7

 شود.یک قرارداد اختیار معامله در زیان درج می حداقلتفاوت و قرارداد اختیار معامله بی

بورس باید از اولین روز معامالتی تا پنج روز کاری پیش از آخرین دستورالعمل معامالت قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،    9همچنین طبق ماده  

 ۀماه معرفی و از طریق سامانجدید در آن زیرگروه هم  ۀیک قرارداد اختیار معامل  از معامالت روزانه، حداقلغپیش از آ  ماه، در صورت وقوع شرایط زیر،  روز معامالتی هر زیرگروه هم

 : کند معامالتی اعالم

 ود؛ یاشقیمت مبنای دارایی پایه در روز معامالتی قبل، بزرگتر یا مساوی بیشترین قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله  (الف

 .بل، کوچکتر یا مساوی کمترین قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله شودقیمت مبنای دارایی پایه در روز معامالتی ق (ب

  و   )اختیار خرید(ضاست. الزم به ذکر است که نمادهای مذکور با حروف    تاریخ سررسید  -قیمت اعمال   -دارایی پایه  -اختیار  نوعنام فارسی قراردادهای اختیار معامله مشتمل بر

 شوند.ز میا)اختیار فروش( آغط

 

 

 

 

 

 



 

 

 باشد:زیر مي شرح جدول  ه ب  1401ماه   آذر در سررسید  (سمگا)گذاری میراث فرهنگي و گردشگری ایران سرمایه ی سهام شرکت سایر مشخصات قرارداد نمادهای اختیار معامله بررو 

 1,000 اندازه قرارداد)سهم( 

 1401ماه    آذر هاي قرارداد ماه

 09/09/1401لغایت    18/05/1401 دوره معامالتي 

 جز تعطیالت رسمی( )به  12:30الی    9:00شنبه تا چهارشنبه   روزو ساعات معامالتي 

 هاي باز و هم جهتسقف تعداد موقعيت 

 بدون محدودیت  بازار 

 بدون محدودیت  کارگزار 

 بدون محدودیت  مشتری حقوقی 

 بدون محدودیت  مشتری حقیقی

 اختیار کارگزار در   سقف وثيقه قابل دریافت از مشتري

 زمانبندي فرآیند اعمال
 یک روز کاری پیش از سررسید  تسویه نقدی  تاریخ

 سررسید   تسویه فیزیکی  تاریخ

 اروپایی سبک اعمال

 غیرخودکار  نحوه اعمال 

 نوع تسویه در سررسيد 
 تسویه فیزیکی          -

 )در صورت توافق طرفین(   تسویه نقدی          -

 T+2 نهایيتسویه 

 تسهیم به نسبت روش تخصيص 

 هاي معامالتي محدودیت

 1 )قرارداد(   حداقل مقدار هر سفارش

 100 )قرارداد(   دار هر سفارشقحداکثر م

 1 )ریال(  حداقل تغییر قیمت هر سفارش

 1 )واحد(  کوچکترین مضرب هر سفارش

 ندارد  دامنه نوسان 

 ریال  واحد پولي قيمت 

 وجود دارد  نقدي به كسري از اندازه قرارداد امکان تسویه 

 قیمت اعمال    ×اندازه قرارداد    ×های باز نکول کرده  تعداد موقعیت   ×  0.01 خسارت 

 ترین عدد صحیح(قیمت پایانی )گرد شده به نزدیک نحوه تعيين قيمت مبناي دارایي پایه

 فاصله قيمت اعمال

 قيمت اعمال هاي  بازه مقدار تغييرات قيمت اعمال 

 الیر  2،000مبنا کمتر از    متیق ال یر 200

 ال یر  5،000و    الیر  2،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 500

 ال یر  10،000و    الیر  5،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 1،000

 ال یر  20،000و    الیر  10،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 2،000

 ال یر  40،000و    الیر  20،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 3،000

 ال یر  80،000و    الیر  40،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 8،000

 ریال   80،000قیمت مبنا باالی   ریال   15،000

 

  



 

 نحوه محاسبات وجه تضمین: 

 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، الزم و حداقل وجه تضمین این قراردادها به شرح جدول زیر است: 

 مقدار  ضریب 

A 20% 

B 10% 

 %70 نسبت حداقل وجه تضمین

 100,000 ضریب گرد کردن 

 

 : تابع جزء صحيح است(:[]جوه تضمين نيز به صورت زیر است)گرد كردن وفرمول  

∗∗ وجه  تضمین  نهایی  = ([
∗ وجه  تضمین 

ضریب  گرد کردن
] + 𝟏) ×  ضریب  گرد کردن

افزودن مبلغ ارزش معامله یا بازار قرارداد()پیش از  )اولیه یا الزم( به ازای هر قرارداد وجه تضمین 

پیش از افزودن مبلغ ارزش معامله یا بازار قرارداد(  به ازای هر قرارداد )اولیه یا الزم(  مبلغ وجه تضمین نهایی( 
 

بهادار تهران و فرابورس  معامالت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق    دستورالعملفصل هفتم  د حائز اهمیت مطابق با  روامسایر  

 : ایران 

طور همزمان با توقف و بازگشایی دارایی پایه در بازار نقد و به یک  توقف و بازگشایی نمادهای معامالتی قراردادهای اختیار معامله، به .1

 شود. روش انجام می

پایه مشمول اقدام شرکتی از ن .2 افزایش سرمایه شود،    یاوع سود نقدی  چنانچه در طول دوره معامالتی قرارداد اختیار معامله، سهم 

 تعدیل خواهد شد. حسب مورد اندازه قرارداد اختیار معامله  یا قیمت اعمال 

معامالت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران    مطابق با فصل ششم دستورالعمل  معامله نحوه اعمال اوراق اختیار  

 : و فرابورس ایران 

  معامله،  اختیار  قرارداد  اعمال  به  در صورت تمایلپس از پایان دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله، دارندگان موقعیت باز خرید   .1

 و   مشتری  مابینفی  قرارداد  در  شدهتعیین   روش  به  قرارداد  مشخصات  در  مقرر  مهلت  در  را  خود  تسویه  نوع  و  اعمال  درخواست  باید

وارد فرآیند    طور قطعبهدر صورت اعمال دارندگان موقعیت باز خرید،  و دارندگان موقعیت باز فروش    کند  ارائه  کارگزار  به  کارگزار،

 اعمال خواهند شد. 

 باشند: قراردادهای اختیار معامله دارای دو زمان تسویه نقدی و تسویه فیزیکی به شرح زیر می .2

 باشد. )زمان تسویه فیزیکی( می یک روز کاری پیش از سررسید الف( زمان تسویه نقدي: 

 باشد. )آخرین روز معامالتی قراردادهای اختیار معامله( می روز سررسید ب( زمان تسویه فيزیکي: 



 

های باز خود  تمایل به تسویه نقدی تمام یا بخشی از موقعیت  که)اعم از خرید و فروش(  ، دارندگان موقعیت بازتسویه نقدی  تاریخ در   .3

 باید اقدامات زیر را انجام دهند:دارند، 

 ( .بود نخواهد هیتسو نوع  نیا یینها یاجرا ی معنا به ،ینقد  هیتسو با موافقت اعالم)   الف( اعالم موافقت با تسویه نقدي

صورت اعالم موافقت با    در)  اعالم موافقت با اعمال حداكثريیا    هاي مدنظر براي تسویه نقدي ب( تعيين تعداد موقعيت

 ( های مدنظر خود برای تسویه نقدی نخواهد بود.اعمال حداکثری، نیازی به تعیین تعداد موقعیت
 

خود را با تسویه  فقت اقرارداد داشته باشند، باید مو تمایل به تسویه نقدی به کسری از اندازه چنانچه دارندگان موقعیت باز خرید ** 

   .نقدی به کسری از اندازه قرارداد اعالم نمایند 

 

 باید اقدامات زیر را انجام دهند:  دارندگان موقعیت باز خرید تسویه فیزیکی،  تاریخدر  .4

 الف( اعالم موافقت با تسویه فيزیکي 

در صورت اعالم موافقت با  )   اعمال حداكثرياعالم موافقت با  یا    هاي مدنظر براي تسویه فيزیکيب( تعيين تعداد موقعيت

 .( ودب نخواهد فیزیکیهای مدنظر خود برای تسویه اعمال حداکثری، نیازی به تعیین تعداد موقعیت
 

خود را  موافقت    خرید باید   های بازتفاوت، دارندگان موقعیتدر صورت تمایل به تسویه فیزیکی نمادهای معامالتی در زیان یا بی  **

 اعالم نمایند.  تفاوت«بییا »در زیان  تسویه فیزیکی نمادهای معامالتیبا 
 

 باشند. های باز خود می، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیتضفر طور پیشدر زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به .5

اعمال به روش تسویه    لکنباشد،  زیان« قابل انجام می  سود« و »در  »در  اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از .6

تفاوت یا در زیان، قیمت  پذیر است. مالک تشخیص قرارداد در سود، بیسود« امکان  نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله »در

 باشد. می ابورس ایرانفرتسویه فیزیکی و آخرین قیمت اعمال اعالمی توسط و های تسویه نقدی مبنای دارایی پایه در زمان

وبات سازمان بورس و اوراق بهادار  مصهای معامالتی قراردادهای اختیار معامله )کارمزد معامالتی و کارمزد اعمال( مطابق با  هزینه .7

 باشد. می

اختیار فروش و فروشنده اختیار خرید در صورت تسویه فیزیکی، ملزم به پرداخت مالیات مقطوع، مطابق با قوانین و مقررات    ارخرید .8

 د بود. نمربوطه خواه

اختیار معامله بر اساس قیمت    هایقرارداد  ،دارندگان موقعیت باز فروش  )عدم ایفای تعهدات(  فیزیکی، در صورت نکول  ددر سررسی .9

تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواه پایه در سررسید فیزیکی،  با یک درصد نمبنای دارایی  برابر  تعداد    د شد. جریمه نکول 

 باشد: ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال می  های باز فروش نکول کرده ضرب درموقعیت

0.01 × قیمت اعمال × اندازه قرارداد  × های موقعیت باز فروش نکول کرده  تعداد  
 

الت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران  معامتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به »دستورالعمل  گذاران محترم میسرمایه

  26/02/1397ایران« مصوب  و فرابورس ایران« و »ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس  

 سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند. محترم مدیره  ا تهی

 

 نیاسپیده رستمي                                                                                             

 اداره بازار مشتقات  رییس                                                                                               


