
 بیمه کردن سهام یا اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

 

است و به این معنی است که در این ابزار حرکات، نوسانات و زیان  اوراق اختیار فروش تبعی بیمه کردن سهام در اصل

تر  کند، در صورت پایین خریداری می فروشد و کسی که این اوراق را شود. یعنی سهامدار عمده اوراق را می می سهام بیمه

امکان  .نکته مهم این است که تنها سهامدار عمده می تواند از این ابزار استفاده کند .شود زیان آن جبران می سهم، آمدن قیمت 

توانند از این ابزار که هزینه  سهامداران عمده می کند و بیمه کردن سهم ابزار خوبی است و اطمینان در بازار را فراهم می

 .ندارد استفاده کنند

 ۱۶روز  در” های پذیرفته شده در بورس تهران عرضه اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت“ طریق از بیمه سهام طرح

خریداران سهام ضمن آنکه از کسب حداقل سود  توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید. بر اساس این طرح ۹۱مرداد 

امیدوار  ناشی از افزایش قیمت سهام در آینده توانند به کسب سودهای بیشتر کنند، می می معادل اوراق مشارکت اطمینان پیدا

 .باشند

می توانند حضور داشته باشند. ساعت معامالت این محصول جدید که بعد از  فقط سهامداران حقیقی دراین ابزار نوین 

دقیقه و به  ۳۰و  ۱۲الی  ۱۲از  فیوچرز و اوراق بدهی، چهارمین ابزار مورد استفاده در بورس بشمار می رود، سهام،

 .به فروش است صورت حراج پیوسته بوده و فقط عرضه کننده مجاز

دهم درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معامالتی  ۴کدام  کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر

روز اعمال  ۱۳حداکثر تا ساعت  به بورس است. ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی معاف

 .می شود

تبعی خریداری کند لذا  تواند بیش از تعداد سهام پایه ای که در اختیار دارد، از اوراق اختیار فروش خریدار نمی : نکته مهم

در سهم پایه  معامالتی حداکثر می تواند معادل دارایی سهامدار تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز

تحت مالکیت وی در پایان هر  که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه باشد. در صورتی

 .باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد،

 : برای مثال

اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس  عرضه ۱۳۹۱/ ۰۵/ ۲۵شنبه مورخ از روز چهار

 :تهران با شرایط زیر آغاز گردید اوراق بهادار

 ۲۰۲نماد معامالتی : هکرما 

 سهام پایه : صنایع پتروشیمی کرمانشاه

 لایر 48۰قیمت اعمال: 

 ۰۲/۱۳۹۲/ ۱8تاریخ اعمال: 

 ۱۳۹۲/ ۰۲/ ۱۵الی  ۱۳۹۱/ ۰۵/ ۲۵دوره معامالتی :از 

هزار اختیار فروش برای هر کد معامالتی )در صورت خرید بیش از این تعداد مازاد آن در تعهد عرضه  ۵۰سقف خرید : 

 (باشدکننده نمی
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 هزار اختیار فروش تا زمان اتمام کل حجم عرضه ۵۰۰حداقل حجم عرضه روزانه : 

 اختیار فروش ۵۲،۹۳8،۰۰۰کل حجم عرضه :

 عرضه کننده: شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

 کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاری بانک صادرات

اختیارفروش  پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده :شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال

 کننده فروش تبعی به عرضه عمال از دارنده اختیارتبعی بصورت نقدی یا انتقال سهام با قیمت ا

  

 : الزم به ذکر است

 .این اوراق، معامالت ثانویه نداشته و خریداران حق فروش مجدد این اوراق را ندارند -۱

 .باشدباشد و فقط عرضه کننده مجاز به فروش میو به صورت حراج پیوسته می ۱۲:۳۰الی  ۱۲ساعت معامالت  -۲

درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معامالتی  ۰/ ۴کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام کارمزد  -۳

 .باشدمعاف می

باشند و خرید به صورت گروهی به خرید اوراق اختیار فروش تبعی سهام می تنها سهامداران حقیقی شرکت مذکور قادر -۴

 .باشدغیر مجاز می ()ددد

اختیار  ای که در اختیار دارد، این اوراق را خریداری کند لذا تعداد اوراق پایه واند بیش از تعداد سهامتخریدار نمی -۵

دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که  تواند معادلفروش تبعی معتبر در پایان هر روز معامالتی حداکثر می

بیشتر شود، اوراق  ز تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روزتبعی تحت مالکیت سهامدار ا تعداد اوراق اختیار فروش

 .قبال آن نخواهد داشت اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در

 .باشدروز اعمال می ۱۳ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت  -۶
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