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 01/م/4651 شماره:                          

 

 گذاریواحدهای سرمایه قراردادهای اختیار خرید و فروشدوره معامالتي  آغاز اطالعیه 

   1402ماه سال  فروردین، تیر و دی های سررسیددر گذاری کارا صندوق سرمایه

 

اطالع       و  به  می  گذارانسرمایهمتقاضیان  فروش  ؛ رساندمحترم  و  خرید  اختیار  قراردادهای  سرمایه  معامالت  صندوق    گذای واحدهای 

فرابورس مشتقه  ابزارهای    در بازار  01/11/1401  مورخ  شنبهروز  از    1402  سال  ماه   ی و د  ریت  ن، یفرورد  هایدر سررسید  گذاری کاراسرمایه

 این در برخط معامالت مجوز که کارگزارانی طریق از صرفاً و بوده برخط صورت به تنها قرارداد این به مربوط معامالت گردد.ایران آغاز می

 خواهد بود. انجام  قابل ،باشند دارا را بازار

 
 به شرح جدول ذیل است:  1402سال ماه فروردین  در سررسید   گذاری کاراصندوق سرمایه  گذاریواحدهای سرمایه  اختیار خرید و فروش اطالعات مربوط به نماد قراردادهای 

 گذاری کارا صندوق سرمایه نام شرکت 

 کارا  نماد معامالتی دارایی پایه 

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

 نماد معامالتی اختیار خرید/ نام فارسی**

 14020130-13,832-کارا  ارخیاخت 100ضکارا

 14020130-13,860-کارا  ارخیاخت 101ضکارا

 14020130-13,887-کارا  ارخیاخت 102ضکارا

 14020130-13,914-کارا  ارخیاخت 103ضکارا

 14020130-13,941-کارا  ارخیاخت 104ضکارا

 14020130-13,968-کارا  ارخیاخت 105ضکارا

 14020130-13,995-کارا  ارخیاخت 106ضکارا

 نماد معامالتی اختیار فروش/ نام فارسی* 

 14020130-13,832-کارا  فاریاخت 100طکارا

 14020130-13,860-کارا  فاریاخت 101طکارا

 14020130-13,887-کارا  فاریاخت 102طکارا

 14020130-13,914-کارا  فاریاخت 103طکارا

 14020130-13,941-کارا  فاریاخت 104طکارا

 14020130-13,968-کارا  فاریاخت 105طکارا

 14020130-13,995-کارا  فاریاخت 106طکارا

 1402ماه    فروردین های قرارداد ماه

 30/01/1402لغایت    01/11/1401 دوره معامالتی 

 
  



 

 به شرح جدول ذیل است: 1402ماه سال تیر در سررسید  گذاری کاراگذاری صندوق سرمایه واحدهای سرمایه  اختیار خرید و فروش اطالعات مربوط به نماد قراردادهای 

 گذاری کارا صندوق سرمایه نام شرکت 

 کارا  نماد معامالتی دارایی پایه 

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

 نماد معامالتی اختیار خرید/ نام فارسی**

 14020428-14,602-کارا  ارخیاخت 400ضکارا

 14020428-14,661-کارا  ارخیاخت 401ضکارا

 14020428-14,720-کارا  ارخیاخت 402ضکارا

 14020428-14,779-کارا  ارخیاخت 403ضکارا

 14020428-14,837-کارا  ارخیاخت 404ضکارا

 14020428-14,895-کارا  ارخیاخت 405ضکارا

 14020428-14,953-کارا  ارخیاخت 406ضکارا

 نماد معامالتی اختیار فروش/ نام فارسی* 

 14020428-14,602-کارا  فاریاخت 400طکارا

 14020428-14,661-کارا  فاریاخت 401طکارا

 14020428-14,720-کاراف  اریاخت 402طکارا

 14020428-14,779-کارا  فاریاخت 403طکارا

 14020428-14,837-کارا  فاریاخت 404طکارا

 14020428-14,895-کارا  فاریاخت 405طکارا

 14020428-14,953-کارا  فاریاخت 406طکارا

 1402ماه    تیر های قرارداد ماه

 28/04/1402لغایت    01/11/1401 دوره معامالتی 

 
 به شرح جدول ذیل است: 1402ماه سال   دیدر سررسید   گذاری کاراگذاری صندوق سرمایه واحدهای سرمایه  اختیار خرید و فروش اطالعات مربوط به نماد قراردادهای 

 گذاری کارا صندوق سرمایه نام شرکت 

 کارا  نماد معامالتی دارایی پایه 

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

 نماد معامالتی اختیار خرید/ نام فارسی**

 14021027-16,235-کارا  ارخیاخت 1000ضکارا

 14021027-16,366-کارا  ارخیاخت 1001ضکارا

 14021027-16,497-کارا  ارخیاخت 1002ضکارا

 14021027-16,628-کارا  ارخیاخت 1003ضکارا

 14021027-16,760-کارا  ارخیاخت 1004ضکارا

 14021027-16,891-کارا  ارخیاخت 1005ضکارا

 14021027-17,022-کارا  ارخیاخت 1006ضکارا

 نماد معامالتی اختیار فروش/ نام فارسی* 

 14021027-16,235-کارا  ارفیاخت 1000طکارا

 14021027-16,366-کارا  ارفیاخت 1001طکارا

 14021027-16,497-کارا  ارفیاخت 1002طکارا

 14021027-16,628-کارا  ارفیاخت 1003طکارا

 14021027-16,760-کارا  ارفیاخت 1004طکارا

 14021027-16,891-کارا  ارفیاخت 1005طکارا

 14021027-17,022-کارا  ارفیاخت 1006طکارا

 1402ماه    دی های قرارداد ماه

 27/10/1402لغایت    01/11/1401 دوره معامالتی 



 

 

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

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

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

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

 شوند.)اختیار فروش( آغاز میط

محاسبه شده است.  1401/ 10/ 26و  1401/ 24/10های اعمال براساس نرخ ساالنه و با استفاده از قیمت در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ قیمت 

 

 

 باشد: زیر ميشرح جدول  ه ب  1402ماه سال    یو د ر یت ن، یفرورد ی دهای کارا در سررس گذاری هیسرما صندوقی  گذار هیسرما یواحدها ی رو  سایر مشخصات قرارداد نمادهای اختیار معامله بر

 1,000 اندازه قرارداد)سهم( 

 جز تعطیالت رسمی( )به  15:00الی    9:00شنبه تا چهارشنبه   روزو ساعات معامالتی 

 های باز و هم جهتسقف تعداد موقعیت 

 بدون محدودیت  بازار 

 بدون محدودیت  کارگزار 

 10,000 مشتری حقوقی 

 10,000 مشتری حقیقی

 در اختیار کارگزار  سقف وثیقه قابل دریافت از مشتری

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

 سررسید   تسویه فیزیکی  تاریخ

 اروپایی سبک اعمال

 غیرخودکار  نحوه اعمال 

 نوع تسویه در سررسید 
 تسویه فیزیکی          -

 )در صورت توافق طرفین(   تسویه نقدی          -

 T+1 تسویه نهایی

 تسهیم به نسبت روش تخصیص 

 های معامالتی محدودیت

 1 )قرارداد(   حداقل مقدار هر سفارش

 1,000 )قرارداد(   دار هر سفارشقحداکثر م

 1 )ریال(  قیمت هر سفارشحداقل تغییر  

 1 )واحد(  کوچکترین مضرب هر سفارش

 ندارد  دامنه نوسان 

 ریال  واحد پولی قیمت 

 وجود دارد  امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد 

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

 ترین عدد صحیح(قیمت پایانی )گرد شده به نزدیک دارایی پایهنحوه تعیین قیمت مبنای 

 %1 فاصله قیمت اعمال

 

  

 محسن اشعری زاد

 مدیر عملیات بازار 



 

 

 نحوه محاسبات وجه تضمین: -1پیوست 
 است: ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، الزم و حداقل وجه تضمین این قراردادها به شرح جدول زیر 

 مقدار  ضریب 

A 20% 

B 10% 

 %70 نسبت حداقل وجه تضمین

 100,000 ضریب گرد کردن 

 

 : تابع جزء صحیح است(:[]جوه تضمین نیز به صورت زیر است)گرد کردن وفرمول  

∗∗ وجه  تضمین  نهایی  = ([
∗ وجه  تضمین 

ضریب  گرد کردن
] + 𝟏) ×  ضریب  گرد کردن

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

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

 (یار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانمعامالت قرارداد اخت مطابق با فصل ششم دستورالعمل)  معاملهنحوه اعمال اوراق اختیار :  2پیوست 

  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 نقدی: 

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

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

صورت اعالم موافقت با    در)  اعالم موافقت با اعمال حداکثرییا    های مدنظر برای تسویه نقدی ب( تعیین تعداد موقعیت

 ( 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 فیزیکی 

در صورت اعالم موافقت با  )   حداکثریاعالم موافقت با اعمال  یا    های مدنظر برای تسویه فیزیکیب( تعیین تعداد موقعیت

 .( 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  فیزیکی نمادهای معامالتیبا تسویه 
 

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

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

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

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

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

 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    های قرارداد  ، دارندگان موقعیت باز فروش  )عدم ایفای تعهدات(  فیزیکی، در صورت نکول  ددر سررسی .9

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

 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

 ایران« مراجعه نمایند. و فرابورس ایران« و »ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 

 

                                                                      


