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  به نام خدا

 ؟ندچیست ها آپشن

ز اینکه وارد مبحث باینری آپشن شویم، مهم است که مقدماتی راجب آپشن ها و اینکه آپشن ها چه هستند و چگونه کار می کنند بیان قبل ا   

 کنیم. 

به صورت سنتی، یک قرارداد آپشن به صاحب آن این اختیار را می دهد که کاالی با ارزشی را با قیمتی که از پیش تعیین شده و برای یک     

زم به خرید یا فروش در قیمت از پیش جه کنید که صاحب کاال متعهد و ملمشخص بفروشد یا بخرد )یا بر اساس یک تاریخ انقضا(. تودوره 

را  تعیین شده نمی باشد، او فقط این اختیار را دارد که این معامله را در صورت تمایل انجام دهد. به همین دلیل است که اینگونه قراردادها

 ار( می نامند.آپشن ) اختی

به سرمایه گذار اجازه می دهد که کاالی ضمانت شده را در یک قیمت از پیش تعیین  Call. آپشن  Putیا  Callدو نوع آپشن وجود دارد :    

باالتر می رود، قبل از تاریخ انقضای قرارداد  Strike Priceتظار دارد که کاالی مذکور از قیمت . اگر سرمایه گذار ان(Strike Price)شده بخرد 

 را انتخاب می کند. Callآپشن 

 

انتخابی خودش به فروش  Strike Priceبه خریدار این حق را می دهد که کاالیی را  که خریده در  Putاز طرف دیگر، انتخاب گزینه    

نزول خواهد کرد، می تواند   Stirke Priceبرساند. بنابراین اگر او فکر می کند که قیمت آن کاال در بازار قبل از تاریخ انقضا به زیر قیمت 

 را انتخاب کند. Putآپشن 
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)وثیقه( نیز نامیده می شود و زمانی که شما یک آپشن را خریداری می کنید میزان Premium قیمت خرید یک آپشن همچنین به نام    

Premium .راین، سود حاصل از ترید یک آپشن مقدار حرکت بازار از بناب یا همان وثیقه حداکثر میزان ریسک و ضرر احتمالی شما خواهد بود

 در زمان انقضا می باشد. Premiumمنهای مقدار  Strikeقیمت 

شما احتمال می دهید تا  دالر می باشد. 011111به عنوان مثال، فرض کنید شما قصد خرید قطعه زمینی را دارید که قیمت کنونی آن    

 دالر خود را در این سرمایه گذاری هزینه کنید . 011111دالر افزایش بیابد، اما شما نمی خواهید  01111یکسال آینده قیمت این زمین 

او همچنین به  به مدت یکسال از االن می دهد. (Stirke Price) دالر  011111فروشنده زمین به شما پیشنهاد یک قرارداد آپشن در قیمت    

 0111) وثیقه( می کند. به این معنی که شما موافقت می کنید بابت این قرارداد به فروشنده  premiumدالر جهت  0111شما پیشنهاد مبلغ 

 دالر بپردازید و منتظر بمانید تا ببینید قیمت زمین باال خواهد رفت یا خیر.

افزایش می یابد. شما تصمیم میگیرید قرارداد خود را اجرایی کرده و زمین را در قیمتی دالر  001111فرض کنید در یکسال، ارزش زمین به    

دالر می پردازید و اکنون شما صاحب زمین هستید. سود  011111خریداری نمایید. به صاحب زمین  (Strike Price)که قبال توافق شده بوده 

 + مبلغ وثیقه یا بعبارتی : (Strike Price)ن منهای قیمت خرید آن شما بر روی معامله این زمین برابر است با قیمت جاری زمی

$130,000 - ($100,000 + $5000) = $25,000 . 

 

دالر افت می کند. شما متعهد نیستید که قرارداد را اجرایی کنید  01111حالت دیگر این است که فرض کنید بعد از یکسال قیمت زمین به    

 0111علت افت قیمت آن زمین را خریداری نکنید. تنها پولی که شما در این صورت از دست خواهید داد همان  و قطعا تصمیم میگیرید که به

تند دالر وثیقه می باشد که به فروشنده ی آپشن پرداخت کرده بودید.  همانگونه که می بینید آپشن ها جایگزین مناسبی برای ترید در بازار هس

 ست.چرا که میزان ریسک آنها محدود ا

 آپشن دوتایی( برویم. –) باینری آپشن  binary optionاکنون که شما اطالعات اولیه از نحوه کارکرد آپشن را دارید می توانیم به سراغ    
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