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چكیده
در این مقاله ،صحتوسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای  8قرارداد مورد
بررسی قرار گرفتهاست .شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در  6قرارداد وجود
نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد .در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز 8 ،قرارداد
منتشره در این بازار ارزشگذاری شده است .تالطم واقعی از داده های تاریخی و تالطم القایی از
فرمول بلک-شولز با استفاده از روشها و الگوریتمهای عددی محاسبهشده است .مانایی صرف
ریسک تالطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد که در  7قرارداد میتوان
گفت که صرف ریسک تالطم مانا است .ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف
ریسک تالطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است .این نشان از معکوس بودن
حرکت صرف ریسک تالطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است.اگر تالطم واقعی بازار بیشتر از
مقدار انتظاری آن توسط سرمایهگذاران باشد ،بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش مییابد.همچنین
به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه ،اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار
بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد.لذا در چنین شرایطی ،خرید اختیار فروش پیشنهاد
نمیگردد.
واژههای كلیدی :بلک-شولز ،صرف ریسک تالطم ،بازار اختیار سکه.
طبقه بندی G14, G17, G20: JEL
 -1دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانvahid.mirzaei.ba@ut.ac.ir .
 -2استادیار دانشکده اقتصاددانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) behradmehr@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
در  02آبان  0931بازار اختیارات سکه در بورس کاالی تهران شروع به کار کرد .سکه طال به
دلیل ماهیتی که دارد بهعنوان یک دارایی مالی درنظر گرفته می شود لذا تقاضا برای آن جنبه
مصرفی ندارد .پیشبینی قیمت قراردادهای اختیار سکه و همچنین بازده مازاد بر نرخ بهره بدون
ریسک میتواند برای سرمایهگذاران بسیار ارزشمند باشد و آنان را به سمت سودآوری بیشتر
رهنمود سازد .همچنین یکی از اهداف تشکیل بازار اختیارهای خرید توسط دولت ،نظارت و
شفافیت و نظمدهی هرچه بیشتر به بازار سکه و طال است لذا پیشبینی میتواند به سیاستگذار در
راستای اهداف کالن کمک شایانی نماید .از طر فی وجود بازارهای جهانی ،اعم از بازارهای قیمت
آنی و بازار قراردادهای آتی و اختیار و همچنین وجود منابع کشف نشده طال فرآیند پیشبینی را با
پیچیدگیهای زیادی روبه رو کرده است .ارزش ذاتی طال همواره در طول تاریخ به گونههای مختلف
سرمایهگذاران را مجاب کرده است ک ه از آن برای حفظ ارزش و سایر مقاصد سرمایهگذاری استفاده
کنند .خاصیت عدم وابستگی ارزش آن به اعتبار ناشر و نقدشوندگی بیشتر آن نسبت به سایر
دارایی هایی همچون اوراق بهادار ،امالک و غیره عامل محبوبیت آن بین سرمایهگذاران بوده است .از
این دارایی میتوان برای تنوع بخشی سبد دارایی و پوشش دهی ریسک تورم استفاده کرد .این
محبوبیت و همچنین وجود ریسک های ناشی از تقلب در بازار طال ،دولتها را مجبور به ضرب
سکههای استاندارد در قالبهای مختلف کرد .از سکههای طال در مراسمها بهعنوان هدیه و
همچنین برای انتقال ثروت از فردی به فرد دیگر استفاده میشود .امروزه در ایران طال بهصورت
سکه استاندارد و ضرب شده در شکل های طرح قدیم (بهار آزادی) و طرح جدید (امامی) و
قطعهای ریع ،نیم ،تمام ،دو و نیم و پنج مرسوم است.
برای انعطاف بیشتر بازار طال و افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات سکه طال در بازار ،از سال
 0987قرارداد آتی سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) در بورس کاالی ایران
راهاندازی شد .همچنین از آبان  0931قراردادهای اختیار سکه به این بازار اضافه شد .در این
پژوهش ،هدف ،بررسی بازار قراردادهای اختیار سکه است .اختیار به دارنده آن این حق و نه تعهد را
می دهد که در قبال پرداخت مبلغی به فروشنده در آینده دارایی پایه را با قیمت توافقی بخرد یا
بفروشد .بهطورکلی اختیار معامله را می توان به دو دسته تقسیم کرد :اختیار خرید و اختیار فروش.
اختیار خرید و اختیار فروش به دو حالت اروپایی و آمریکایی تقسیم میشوند .اختیار معامله اروپایی
فقط در سررسید قابل اجرا است ،درحالی که اختیار معامله آمریکایی را در هر زمان قبل از تاریخ
سررسید میتوان اجرا کرد(.درخشان ،0932،ص)020
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عموماً برای بررسی رابطه بین ریسک و بازدههای انتظاری از واریانس بازدهها بهعنوان معیار
ریسک استفاده میشود که از دادههای تاریخی استخراج میگردد .در این روش تالطم 0از طریق
واریانس بازده سهام درگذشته مورد محاسبه قرار میگیرد .البته با توجه به ماهیت دادههای مالی
که بهنوعی دارای تغییرپذیری خوشهای 0هستند ،برخی از پژوهشگران در مدلهای خود از روش
واریانس شرطی خود رگرسیون 9برای مدلسازی استفاده کردهاند.
در مقابل این روش نمایش تالطم ،روش دیگری تحت عنوان روش ریسک-خنثی 2وجود دارد
که تالطم القایی 1نامیده شده و از فرمول بلک-شولز 6نتیجه میشود و عموماً سرمایهگذاران به
عنوان معیاری برای انتظارات آینده تالطم استفاده میکنند که دربردارنده صرف 7قراردادهای اختیار
است .اگرچه ادبیات ارزشگذاری قراردادهای اختیار در دهههای گذشته پیشرفتهای زیادی داشته
است ،اما رَویه اصلی افراد آکادمیک و فعاالن بازار برای قیمتگذاری مدل بلک-شولز است.یکی از
فروض اصلی این مدل ثابت بودن تالطم در سرتاسر فرآیند قیمتگذاری قرارداد اختیار است.
درحالیکه می توان مدلی طراحی کرد که در آن رویه تالطم القایی8بهطور جداگانه و بهصورت تابعی
از قیمت اعمال 3و زمان تا سررسید 02باشد( .وو و کر)0206 ،00
همچنین مطالعات و تحقیقات زیادی برای تعیین یک مدل بهمنظور پیشبینی بازدههای مازاد
صورت گرفته است .نتیجه اکثر این پژوهشها مؤید این مطلب است که رابطهای قوی بین بازدههای
انتظاری و تالطم وجود دارد( .فرنچ 00و همکاران.)0387 ،
اینکه آیا ریسک بهصورت معیارهای تالطم القایی و تالطم حقیقی رابطهای با میزان بازده مازاد
بر نرخ بهره بدون ریسک دارد یا خیر میتواند یکی از سؤاالت مطرحشده در بحث قراردادهای
اختیار09باشد .حوزه وسیعی از تحقیقات درباره پیشبینی قیمتهای داراییهای مالی بر اساس
پاداش ریسک تالطم 02که درواقع تفاوت بین تالطم القایی و تالطم حقیقی است ،میباشد که نتایج
آن حاکی از این مطلب است که پاداش ریسک تالطم میتواند بهعنوان یک متغیر کنترل در مدل،
بازدههای آتی کاالهای اساسی ،ارز و سهام را بهصورت یک رابطه مثبت پیشبینی کند( .اورنالس،01
)0207
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین اختالف تالطم القایی و تالطم واقعی موسوم به
صرف ریسک تالطم با بازده مازاد در بازار قراردادهای اختیار سکه بورس کاالی ایران است .در واقع
این معیار ،یکی از دالیل وجود بازده مازاد در بازار را وجود ریسک بیشتر در بازار نسبت به مقداری
است که سرمایهگذاران انتظار داشتهاند ،در نظر میگیرد .به عبارت دیگر مقدار بازدهی که به
سرمایه گذار به عنوان جبران تحمل ریسک مازاد بر ریسک مورد انتظار پرداخت میشود ،صرف
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ریسک تالطم می گویند .بررسی شواهد تاریخی این معیار میتواند به سرمایهگذار در تصمیم برای
سرمایهگذاری در بازارهای مختلف کمک کند.
لذا در ادامه مقاله در بخش اول به ارائه پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی و خارجی پرداخته
شده است .بخش دوم به روششناسی پژوهش و مدلهای مورد استفاده در مقاله اختصاص دارد .در
بخش سوم به بحث ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله و بررسی وجود رابطه برابری
اختیارخرید -اختیار فر وش در بازار و سپس محاسبه تالطم القایی و در ادامه با استفاده از مفهوم
ضریب همبستگی ،به بررسی رابطه صرف ریسک واریانس و بازده مازاد پرداخته میشود .درنهایت
بخش پایانی نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
 -2پیشینه تحقیق
نیسی و همکاران ( )0931در مقاله خود ،پارامترهای مدلهای هستون و هستونِ مضاعف را
به کمک رویکرد تابع زیان تخمین زدند .آنها برای این کار قیمتهای اختیار فروش اروپایی سهام
06

07

شرکت مایکروسافت با سررسیدهای یکسان و قیمت توافقی متفاوت را استفاده کردهاند .آنها در
نهایت نتیجه گرفتند که در سررسیدهای کوتاهمدت مدل هستون مضاعف از مدل هستون کالسیک
بهتر عمل میکند.
قاسمی و همکاران ( ) 0939ابتدا با بررسی نحوه استخراج فرمول بلک-شولز ،نحوه ورود نرخ
بهره به این مدل را فرض ریسک خنثایی در نظر می گیرد که با دنیای واقعیت همخوانی ندارد .لذا
با استفاده از مدل بونس ،یک مدل جدید را معرفی میکنند .آنها همچنین قرارداد اختیار را از
لحاظ اعتبار ،و مقبولیت دارایی پایه مورد بحث قرار میدهند و قرارداد اختیار روی شاخص را
برعکس کاال ،ارز و سهام صحیح نمیدانند.
سیدی نیا و معصومی نیا ( )0932با روشی توصیفی-تحلیلی و اسنادی راهحلهایی برای
جایگزینی این نوع قرارداد ارائه دادهاند .راهحل اول قرارداد بیع است که از نظر فقها برای جانشینی
دارای مشکل است .راهحل دوم راه هبه معوضه و وکالت است و راهحل سوم اعطای پول در برابر
اسقاط است و ازنظر فقهی هیچ مشکلی ندارد .همچنین در این مقاله غرر یکی از مهمترین ایرادات
اختیار مطرح شده است و همچنین معامالت بازار ثانویه نیز صحیح میباشند.
08
عبداللهی و نجفی ( )0986با استفاده از روشهای آنالیز واریانس و مدل الجیت  ،احتمال
مشترک کشاورزان و تجار پسته در بازارهای آتی و اختیار معامله را در یک نمونه  922پستهکار و
 98تاجر پسته مورد بررسی قرار دادهاند 39 .درصد از کشاورزان پسته و تجار میتوانند نحوه
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کارکرد بازارهای آتی و اختیار را درک کنند و  13/20درصد از آنان حاضر به مشارکت در این
بازارها هستند.
اورنالس 03و همکاران (،)0207ادبیات عملی پاداش ریسک تالطم و بازدههای آتی را با تحلیل
پاداش ریسک تالطم کاالهای اساسی 02بسط و توسعه دادند .شواهد در این پژوهش حکایت از
وجود رابطه مثبت بین پاداش ریسک تالطم و بازده های آتی کاالهای اساسی ،در بازه زمانی بعد از
بحران مالی جهانی سال  0228دارد .همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند که پاداش ریسک تالطم
توانایی پیشبینیبازدههای کاالهای اساسی را دارد.
وو و کَر )0206(00روش قیمت گذاری جدیدی توسعه دادند .این روش با پویاییهای کوتاهمدت
رویه تالطم القایی شروع شده و محدودیت عدم وجود آربیتراژ روی آن را استخراج میکنند .با این
روش آنها نشان میدهند که همانند تالطمهای القایی قراردادهای اختیار ،تالطمهای واقعی و
تالطم های انتظاری نیز برای قراردادهای اختیار مختلف قابل دستیابی هستند .آنها با اجرای مدل
خود روی دادههای سری زمانی شاخص اٍساًندپی 00122و دادههای قراردادهای اختیار ریسک
تالطم و صرف ریسک تالطم را استخراج کرده و به این نتیجه رسیدند که صرف ریسک تالطم به
شکل معناداری بازدههای آتی سهام را پیشبینیمیکند.
بال 09و همکاران ( ) 0381در مطالعه خود بازار اختیار اروپایی را مورد بررسی قرار دادند .آنها
با استفاده از رابطه برابری اختیار فروش-اختیار خرید نرخهای بدون ریسک القایی 02را به دست
آوردند .در ادامه آزمونهای خود را به نحوی تعدیل و تصحیح کردهاند تا هزینههای مبادالتی را
برای تعیین میزان کارایی بازار در نظر بگیرد .آنها درنهایت نتیجه میگیرند که بازار قراردادهای
اختیار اروپایی01از کارایی باالیی برخوردار است.
بکرز )0389(06نیز وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش را دربازار قراردادهای اختیار
طال تائید کرده است .با استفاده از فرمول قیمتگذاری اختیار خرید بلک-شولز کارایی بازار را مورد
بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که شواهدی مبنی بر عدم کارایی وجود ندارد.
 -3روششناسی تحقیق
در این بخش از مقاله روشهای مختلف ارزشگذاری بر اساس هال ( )0223بررسی خواهند
شد .روش اصلی در این پژوهش برای ارزشگذاری اختیار معامله ،برابری اختیار خرید-اختیار فروش
و همچنین فرمول بلک-شولز است.
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 -1-3برابری اختیار خرید-اختیار فروش
معادلهای که رابطه بی ن قیمت اختیار فروش اروپایی و اختیار خرید اروپایی را نشان میدهد
بهصورت معادله  0است.
()0
 : cقیمت بازاری اختیار خرید اروپایی
 : pقیمت بازاری اختیار فروش اروپایی
 : Kقیمت اعمال مورد توافق در قرارداد اختیار
 :S0قیمت دارایی پایه
 : rنرخ بهره بدون ریسک
 : Tزمان تا سررسید قرارداد
این رابطه از دو سبد دارایی مفروض استخراج شده است.
سبد دارایی اول :یک اختیار خرید اروپایی و مقداری پول نقد برابر با
سبد دارایی دوم :یک اختیار فروش اروپایی و یک واحد سهام
درصورتیکه این رابطه در بازار قراردادهای اختیار برقرار نباشد فرصتهای آربیتراژ به وجود میآید.
(هال ،0223 ،ص)028
 -2-3مدلهای ارزشگذاری قرارداد اختیار
ازآنجایی که ارزش قراردادهای اختیار عالوه بر ارزش دارایی پایه به متغیرهای مختلف زیادی
بستگی دارد ،ارزشگذاری این نوع قراردادها پیچیده و غامض است .روشهای زیادی برای
قیمت گذاری اختیارات وجود دارد اگرچه مفاهیم زیادی بین آنها مشترک است .از بین این روشها
میتوان به روش تفاضل محدود برای قیمتگذاری اختیار ،مدل مونته کارلو ،مدلهای درختی و
مدل بلک-شولز اشاره کرد .در این پژوهش مبنای اصلی ارزشگذاری فرمول بلک-شولز است لذا در
ادامه به توضیح این روش پرداخته شده است.
 مدل بلک -شولز

در این پژوهش از مدل بلک-شولز برای ارزش گذاری قرارداد اختیار سکه استفاده شده است.
ایده اساسی پشت این مدل درواقع پوشش ریسک اختیار با خرید و فروش همزمان دارایی پایه به
منظور از بین بردن ریسک است .این نوع از پوشش ریسک" ،پوشش ریسک دلتایی که دائما مورد
فصلنامـه اقتصاد مالی
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بازبینی قرار گرفته "08نامیده می شود .فرمول نهایی که توسط بلک و شولز و مرتون که از معادله
دیفرانسیل مشتقات جزئی استخراج شده بهصورت روابط  0تا  1می باشد.
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 : cقیمت بازاری اختیار خرید اروپایی
 : pقیمت بازاری اختیار فروش اروپایی
 : Kقیمت اعمال مورد توافق در قرارداد اختیار
 :S0قیمت دارایی پایه
 : σتالطم بازدهیهای روزانه دارایی پایه
 : rنرخ بهره بدون ریسک
 : Tزمان تا سررسید قرارداد اختیار
 -3-3صرف ریسک تالطم
در این قسمت صرف ریسک به عنوان یک متغیر اصلی در این پژوهش معرفی میگردد.
مفهوم محاسبه صرف ریسک نیازمند وجود سنجه تالطم القایی بازدهها و سنجه تالطم واقعی
بازدهها است .تالطم واقعی ،اگر دادههای سری زمانی بازدهها موجود باشد بهراحتی قابل محاسبه
است .برای تخمین تالطم قیمت دارایی پایه در عمل از دادههای تاریخی قیمت دارایی که عموماً
موجود میباشند ،استفاده میشود .این تالطم واقعی روزانه به تالطم ساالنه تبدیلشده و در فرمول
ارزشگذاری قیمت اختیار بلک-شولز مورد استفاده قرار میگیرد .اگرچه بولرسلو ،تائوچن و ژو
03
( )0223به این نکته اشاره کردهاند که استفاده از دادههای موجود در فواصل کمتر از یک روز
(دادههای ساعتی) تخمین بهتری برای تالطم واقعی نسبت به سنجههای سنتی روزانه ارائه
میدهند ،اما در این پژوهش به دلیل فقدان اطالعات از روش سنتی روزانه برای تخمین تالطم
واقعی استفاده شده است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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محاسبه تالطم القایی یا ریسک خنثی مقداری دشوارتر میباشد .در واقع این سنجه ،تالطمی
است که اگر در فرمول بلک-شولز قرار داده شود ،قیمت بازاری اختیار موردنظر را به دست میدهد.
تالطم القایی برخالف تالطم تاریخی که عقبنگر هستند ،جلونگر میباشند (هال .)0223،این مقدار
با توجه به اینکه فرمول بلک-شولز بر اساس تالطم قابل تصریح نیست ،تالطم القایی با استفاده از
روشهای عددی محاسبه میگردد.
با داشتن سنجههای تالطم القایی و تالطم واقعی میتوان پاداش صرف ریسک را محاسبه کرد.
تفاوت بین سنجه ریسک-خنثی و سنجه تالطم در حالت ایدهآل پاداش صرف ریسک به صورت
رابطه  6تعریف میشود.
()6
[
]
اگرچه تالطم القایی از روی قیمتهای اختیار قابل محاسبه است ،تالطم انتظاری آینده در
دسترس نمیباشد (ارنالس )0207 ،لذا در این پژوهش با توجه به محدودیت دادهها ،از تالطم
قیمتهای دارایی پایه  02روز قبل بهعنوان برآورد استفاده شده است.
 -4دادهها و نتایج
 -1-4دادهها
نماد قراردادهای اختیار سکه در بازار بورس کاالی ایران بهصورت  GCMMYYCKاست که در
آن  GCبرای سکه طال MM ،92عالمت اختصاری ماه قرارداد YY ،سال قرارداد و  Cیا  Pبودن نشانه
اختیار خرید 90یا فروش 90بودن آن اختیار میباشد و همچنین  Kقیمت اعمال 99است .دارایی ذیل
این قراردادها یک عدد سکه طرح امامی با وزن  8/09318گرم ،قطر  00میلیمتر و عیار  322در
هزار است .اندازه ه ر قرارداد یک سکه میباشد .اعمال این اختیارات در آخرین روز معامالتی انجام
میشود لذا قراردادهای اختیار سکه از نوع اروپایی هستند.
در این پژوهش  8قرارداد ،GCES96P1400 ،GCES96C1400 ،GCDY96P1275 ،GCDY96C1275
GCTR97C1750 ،GCTR97P1500 ،GCTR97C1500و  GCTR97P1750مورد بررسی قرار گرفتهاند.
داده های مربوط به این قراردادها از سایت بورس کاالی ایران 92استخراج شدهاند .دادههای این 8
قرارداد در بازه زمانی 01مهر  0936تا  07خرداد  0937میباشد .دادهها روزانه و منظور از روز ،روز
کاری است .تعداد دادهها برای دو قرارداد اول 72 ،روز ،برای دو قرارداد دوم 62 ،روز ،برای دو
قرارداد سوم  72روز و درنهایت برای دو قرارداد آخر  19روز است .نرخ بهره اوراق قرضه دولتی
معیاری برای نرخ بهره بدون ریسک است( .هال .)0223،نرخ بهره بدون ریسک در این مقاله از
فصلنامـه اقتصاد مالی
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میانگین هندسی بازده تا سررسید 91اوراق منتشره دولتی (اخزا ،سخاب و )...بهدستآمده است که
دادههای آن بهصورت هفتگی موجود بوده است ،لذا فرض شده است که میانگین هندسی نرخ بهره
در طول هفته ثابت است .همچنین برای محاسبه تالطم واقعی روزانه دارایی پایه (سکه طال طرح
امامی) از انحراف معیار  02روزه قیمت سکه در بازار آنی 96استفاده شده است که برای کاربرد آن
در فرمول بلک-شولز به مقدار ساالنه تبدیل شده است .همچنین برای سهولت محاسبه زمان تا
سررسید ،تعداد روزهای کاری سال 016 ،روز در نظر گرفته شده است .در فرمول بلک-شولز از
قیمت سکه طالی طرح امامی در بازار آنی استفاده شده است .خالصه آماری این متغیر در جدول 0
ارائه شده است .میانگین قیمت سکه طرح امامی در بازه زمانی مورد بررسی0 ،میلیون  122هزار
تومان و انحراف معیار آن  01هزار تومان ،است.
جدول  -1ویژگیهای آماری قیمت سكه طال طرح امامی
میانگین

متغیر
قیمت سکه طال طرح امامی

0170

*

میانه

حداكثر

حداقل

0280

0022

0007

انحراف
معیار
017

چولگی كشیدگی
21709

-21131

*ارقام به هزار تومان ،منبع :یافتههای تحقیق

 -2-4آزمون وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش
آزمون اسمیرنف-کلموگورف 97فاصله بین توزیع دو نمونه را مورد بررسی قرار میدهد .فرضیه
صفر این آزمون عدم وجود تفاوت بین دو نمونه است .سمت چپ معادله  ،0سبد دارایی شامل پول
نقد و اختیار خرید ،بهعنوان یک نمونه و طرف راست این برابری ،سبد دارایی شامل اختیار فروش و
دارایی پایه ،بهعنوان نمونه دیگر در نظر گرفته شده است .این آزمون برای  8قرارداد مورد بررسی
در این پژوهش بهصورت دوطرفه 98انجام شده و نتایج در جدول  0آورده شده است.
جدول -2نتایج آزموناسمیرنف-كلموگورف قراردادهای اختیار معامله
ارزش احتمال

39

نام قراردادها
 GCDY96C1275و GCDY96P1275

2/226137
2/0206

 GCES96C1400و

2/0732

GCTR97C1500وGCTR97P1500

2/0902

GCTR97C1750وGCTR97P1750

منبع :یافتههای تحقیق
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با توجه به مقادیر ارزش احتمال ،میتوان در سطح اطمینان زیر  1درصد رابطه برابری اختیار
خرید-اختیار فروش فقط در قراردادهای  GCDY96C1275و  GCDY96P1275وجود دارد.
 -3-4ارزشگذاری قراردادهای اختیار
با استفاده از فرمول بلک-شولز قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش ارزشگذاری شدهاند.
قراردادهای اختیار فروش در بازار اختیار سکه به دلیل نوسانات افزایشی قیمت سکه در بازار آنی،
بهسرعت ارزش خود را از دست میدهند و قیمت آنها به مقدار نزدیک به صفر میرسد .اما
برعکس ،ارزش اختیار خرید افزایش مییابد .در نمودار  0نمودار ارزش بازاری و ارزش محاسبه شده
از طریق فرمول بلک-شولز برای  2قرارداد اختیار خرید نمایش داده شده است .فروض اولیه مدل
قیمتگذاری اختیار فرض عدم آربیتراژ ،عدم وجود هزینههای مبادالتی و همچنین ریسک-خنثی
بودن سرمایهگذاران است .اگرچه فرض ریسک خنثایی در دنیای واقعی رد میشود و سرمایهگذاران
برای مقدار ریسک بیشتری که تحمل میکنند بازده بیشتری طلب میکنند اما این روش
ارزشگذاری میتواند راهنمای خوبی برای تصمیمگیری در بازار قراردادهای اختیار باشد.

نمودار -1قیمت بازاری و ارزش حاصل از فرمول بلک -شولز  4قرارداد اختیارخرید
مآخذ:یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با توجه به نمودار  ، 0مشخص است که قیمت بازاری و ارزش حاصل از فرمول بلک-شولز در بازه
عمر قرارداد اختیار یکدیگر را دنبال می کنند .هر چه مقدار نوسانات بازار آنی دارایی پایه کمتر
باشد ،ثبات بیشتری در بازار اختیار نیز وجود خواهد داشت و درنتیجه قیمت بازاری و ارزش حاصل
از فرمول به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد.
 -4-4مانایی متغیر صرف ریسک تالطم
با توجه به اینکه در این مقاله ،متغیر جدیدی بهعنوان صرف ریسک تالطم در معادله  6معرفی
شده است ،لذا مانایی این متغیر برای استفاده در پژوهشهای آتی میتواند یکی از سؤاالت این
بحث باشد .با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته 22مانایی متغیر صرف ریسک تالطم برای 8
قرارداد موردبحث در این پژوهش بررسی شد .فرضیه صفر این آزمون عدم مانایی است .نتایج حاصل
از این آزمون در جدول  9خالصه شده است .به غیر از قراردادهای  GCES96C1400و
 ،GCTR97P1750این متغیر در سایر قراردادها در سطح اطمینان 32درصد مانا میباشد.
جدول -3نتایج آزمون دیكی-فولر تعمیم یافته
ارزش احتمال

آماره

نام قرارداد

*2/33

2/398

GCDY96C1275

*2/33

0/0

GCDY96P1275

2/9007

-2/6272

GCES96C1400

*2/33

2/7087

GCES96P1400

2/3197

-2/8988

GCTR97C1500

2/3208

-0/0890

GCTR97P1500

*2/33

2/2061

GCTR97C1750

2/890

-0/9600

GCTR97P1750

*مقادیر میتوانند بزرگتر از  2/33باشند
منبع :یافتههای تحقیق

 -5-4بررسی همبستگی بین صرف ریسک تالطم و بازده مازاد
تالطم القایی در بحث قیمتگذاری قراردادهای اختیار بهنوعی رویکرد آیندهنگر دارد .به این
مفهوم که نماینده انتظار آتی سرمایهگذاران از تالطم بازار آنی دارایی پایه است .در این پژوهش ،به
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تبعیت از ارنالس ( )0206صرف ریسک تالطم بهصورترابطه ،6یعنی اختالف بین تالطم القایی و
تالطم واقعی بازار تعریف شده است.
در جدول زیر ضریب همبستگی بین متغیر صرف ریسک تالطم و بازده مازاد بهطور خالصه
آورده شده است .در  8ق رارداد اختیار مورد بررسی در این مطالعه ،ضریب همبستگی منفی بوده
است .می توان به این صورت تفسیر کرد که اگر تالطم واقعی بازار از تالطم انتظاری سرمایهگذاران
بیشتر باشد ،میزان بازده مازاد نیز بیشتر میباشد.
جدول -4ضریب همبستگی بین صرف ریسک تالطم و بازده مازاد
ضریب همبستگی بین صرف ریسک تالطم و بازده مازاد

نام قرارداد

-2/07770920

GCDY96C1275

-2/26709009
-2/0099939

GCDY96P1275
GCES96C1400

-2/27720608

GCES96P1400

-2/23702388

GCTR97C1500

-2/20812377

GCTR97P1500

-2/021890

GCTR97C1750

-2/20122289

GCTR97P1750

منبع:یافتههای تحقیق

 -5نتیجهگیری
بازار قراردادهای اختیار سکه در بورس کاالی ایران از سال  0931شروع به کار کرده است .این
بازار ،بهعنوان یکی از مهم ترین بازارها نقش پررنگی در افزایش نقدشوندگی ،کاهش نوسانات و عدم
اطمینان نسبت به داراییهای مختلف ایفا میکند .در واقع بررسی این بازار برای سرمایهگذاران و
سیاستگذاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .با توجه به افزایش حجم مبادالت در بازار
قراردادهای اختیار لزوم بررسی بیشتر از جانب سرمایهگذاران و همچنین سیاستگذاران احساس
میشود .مطالعاتی ک ه با بررسی بیشتر این بازار مشکالت و تنگناها را مشخص کرده و در جهت رفع
آن ها و گسترش و توسعه این بازار و کارایی هر چه بیشتر آن کمک نماید.
در این پژوهش سعی بر این بوده است که با استفاده از دادههای  8قرارداد موجود در این بازار و
مدلهای برابری اختیار خرید-اختیار فروش و بلک-شولز این قراردادها ارزشگذاری شوند و در

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 64بهار 1931

وحید میرزایی بادیزی و نفیسه بهرادمهر 511 /

مرحله بعد صحتوسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش مورد بررسی قرارگیرد.
همچنین با تعریف مفهوم صرف ریسک تالطم رابطه آن با میزان بازده مازاد بررسی شود.
با استفاده از آزمون اسمیرنف-کولموگروف مشخص شد که برابری اختیار خرید-اختیار فروش
در بازار وجود ندارد .لذا میتوان از فرصتهای آربیتراژ موجود در بازار بهمنظور کسب سود استفاده
کرد .همچنین در بحث ارزشگذاری میتوان گفت وقتی ارزش محاسبهشده قرارداد اختیار کمتر
(بیشتر) از قیمت بازاری آن باشد انتظار ب ر این است که قیمت بازاری کاهش (افزایش) یابد .این
مسئله به نوعی در بازار اختیار خرید وجود دارد اما در بازار اختیار فروش به دلیل تالطمهای
افزایشی بازار آنی سکه تمام طرح امامی ،قیمت این قرارداد بهشدت کاهش مییابد .با بررسی مفهوم
صرف ریسک تالطم ،این نتیجه حاصل شد که اگر مقدار تالطم واقعی بازار بیشتر از مقدار انتظاری
آن توسط سرمایهگذاران باشد ،بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش مییابد.
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