
 
 

 يحاضشاث فً يمٍاس األسىاق انًانٍت نطهبت انسُت انثانثتLMD    

أ”سايً يباسكً أسخار يساعذ : إعذاد األسخار”   . 

كهٍت انعهىو االلخصادٌت وانخجاسٌت وعهىو انخسٍٍش  جايعت باحُت 

 

 



OPTIONS 
 أو عمىد انخٍاس هً( انخٍاساث)االخخٍاساث: 

   أدواث حًُح ألصحابها انحك دوٌ اإلنزاو نششاء أو بٍع أصم

 .يحذد بسعش يعهىو لبم أو فً حاسٌخ يحذد

  ًٌكٍ حذاول االخخٍاساث فً انبىسصت انًُظًت أو فً انسىق
 غٍش انًُظى

 



 

  سعش انخُفٍز أو سعش انًًاسستStrike Price or Exercise Price 

 حاسٌخ اَخهاء انصالحٍتExpiration Date 

 حاسٌخ انخُفٍزExercise Date 

 ًاالخخٍاس األيشٌكAmerican option 

 ًاالخخٍاس األوسوبEuropean option 

 اخخٍاس انبٍعOption Seller  

 اخخٍاس انششاءOption Buyer 

 االخخٍاس ( يكافأة)عالوةOption Premium 

 



 

 اخخٍاس انششاءCall Option : هى اخخٍاس ًٌُح انحك فً ششاء أصم

 األساس بسعش يحذد

 

 اخخٍاس انبٍعPut Option : هى اخخٍاس ًٌُح انحك فً بٍع أصم األساس

 .بسعش يحذد

 

 



 يٍ ٌمىو بششاء اخخٍاس انششاء أو اخخٍاس انبٍع ًٌخهك انحك فً يًاسست

بخُفٍزِ، وٌخحًم بانخانً ( بائع االخخٍاس)االخخٍاس، وبانخانً انخزاو يحشس انعمذ 
 .انًخاطشة

 َظشا نهزِ انًخاطشة، ٌمىو يشخشي االخخٍاس بذفع عالوة االخخٍاس نصانح
 .يحشس االخخٍاس



االخخٍاساث األيشٌكٍت واالخخٍاساث األوسوبٍت. 

ال حُفز االخخٍاساث األوسبٍت إال فً حاسٌخ واحذ هى حاسٌخ انخُفٍز . 

 ًٌكٍ نالخخٍاساث األيشٌكٍت أٌ حًاسس فً أي ولج إنى غاٌت حاسٌخ اَخهاء

 .انعمذ



 انمًٍت انجىهشٌتIntrinsic Value 

حًثم انفشق بٍٍ سعش انًًاسست نهخٍاس وانسعش انفىسي نألصم يحم انعمذ. 

 انمًٍت انًضاسبٍتSpeculative Value 

 وانمًٍت انجىهشٌت نالخخٍاس( انعالوة)وهى االخخالف بٍٍ يكافأة. 



Call option 
 فً خٍاس انششاء األيشٌكً يثم انخٍاس ( انخسائش)ححسب انًكاسب

 .األوسوبً

ٌفً اخخٍاس انششاء ٌخحمك انًكسب إرا كا: 

 انسعش انسىلً <انعالوة + سعش انًًاسست 

ٌوحكىٌ انخساسة إرا كا: 

 انسعش انسىلً >انعالوة + سعش انًًاسست 

ٌأيا َمطت انخعادل فخكىٌ إرا كا: 

 انسعش انسىلً= انعالوة + سعش انًًاسست 

 



call 
انسعش انسىلً \انعالوة + سعش انًًاسست   

 يكسب

 خساسة

 انعالوة

 َمطت انخعادل

انسعش انسىلً  ST 

 سعش انًًاسست



call 
انسعش انسىلً \انعالوة + سعش انًًاسست   

 يكسب

 خساسة

 سعش انًًاسست

 
 َمطت انخعادل

 

انسعش انسىلً  ST 

 



 callبائع  
 

 call call optionمشتري 

 سعش انًًاسست انعالوة سعر السوق القرار الخسارة /المكسب الخسارة /المكسب

 100 10 80 ٌُفز ال 10 - 10

 100 10 90 ٌُفز ال 10 - 10

 100 10 100 ٌُفز ال 10 - 10

 100 10 105 ٌُفز 05 - 05

 100 10 110 ٌُفز/ ٌُفز ال 00 00

 100 10 120 ٌُفز 10 10 -

 100 10 130 ٌُفز 20 20 -

 100 10 140 ٌُفز 30 30 -

 100 10 150 ٌُفز 40 40 -



Put option 
 فً خٍاس انششاء األيشٌكً يثم انخٍاس ( انخسائش)ححسب انًكاسب

 .األوسوبً

ٌفً اخخٍاس انبٍع ٌخحمك انًكسب إرا كا: 

 انسعش انسىلً+ انعالوة  >سعش انًًاسست 

ٌوحكىٌ انخساسة إرا كا: 

 انسعش انسىلً+ انعالوة  <سعش انًًاسست 

ٌأيا َمطت انخعادل فخكىٌ إرا كا: 

 انسعش انسىلً+ انعالوة = سعش انًًاسست 

 



Put option 
انسعش انسىلً+انعالوة/ سعش انًًاسست   

 يكسب

 خساسة

 سعش

 انخفٍز

َمطت 
 انخعادل

انسعش انسىلً  ST 



Put option 
انسعش انسىلً+انعالوة/ سعش انًًاسست   

 يكسب

 خساسة

 سعش انًًاسست
انسعش انسىلً  ST 

 َمطت انخعادل



 PUTبائع  
 

 PUT Put optionمشتري 

 سعش انًًاسست انعالوة سعر السوق القرار الخسارة /المكسب الخسارة /المكسب

 100 10 50 ٌُفز 40 40 -

 100 10 60 ٌُفز 30 30 -

 100 10 70 ٌُفز 20 20 -

 100 10 80 ٌُفز 10 10 -

 100 10 90 ٌُفز/ ٌُفز ال 00 00

 100 10 95 ٌُفز 05 - 05

 100 10 100 ٌُفز ال 10 - 10

 100 10 110 ٌُفز ال 10 - 10

 100 10 120 ٌُفز ال 10 - 10


