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אסטרטגיית   שם האסטרטגיה

/1090  

אסטרטגיית 

  מרווח עולה

אסטרטגיית 

  מרווח יורד

אסטרטגיית 

קניית חוזה 

  "סינטטי"

אסטרטגיית 

מכירת חוזה 

  "סינטטי"

אסטרטגיית 

קניית 

  "פרפר"

אסטרטגיית 

  "פרפר"מכירת 

אסטרטגיית 

  "אוכף"קניית 

  

אסטרטגיית מכירת 

  "אוכף"

מתי משתמשים 

  באסטרטגיה

כאשר 

כים מערי

שמחיר נכס 

  הבסיס יעלה

כאשר מעריכים 

שמחיר נכס 

  הבסיס יעלה

מעריכים 

שמחיר נכס 

  הבסיס ירד

מעריכים 

שמחיר נכס 

הבסיס 

  יעלה

כאשר מעריכים 

שמחיר נכס 

  הבסיס ירד

כאשר 

מעריכים 

שמחיר נכס 

הבסיס יהיה 

יציב סביב 

  Yמחיר 

כאשר מעריכים 

שנכס הבסיס יהיה 

  תנודתי

כאשר מעריכים 

סיס שנכס הב

יהיה תנודתי 

מחיר נכס (

הבסיס יעלה 

חדות או ירד 

  )חדות

כאשר מעריכים שמחיר 

/ נכס הבסיס ישאר יציב

ינוע בטווח / ידשדש 

  .שערים צר

  

כיצד מבצעים את 

  האסטרטגיה

קונים אופציית 

CALL 

-ב" כסף"ב

 משווי 10%

תיק 

. ההשקעות

מ "וקונים מק

 משווי 90% -ב

תיק 

  ההשקעות

קנייה של 

 CALLאופציית

במחיר מימוש  

X   , וכתיבה

  של 

     אופציית 

CALL   במחיר

   Yמימוש 

 יהיה Yדגשים (

   ) $X-גדול מ

קנייה של 

 PUTאופציית

במחיר  

,   Xמימוש 

וכתיבה של 

 PUTאופציית 

במחיר מימוש 

Y  ) דגשים :X 

   ) $Y-גדול מ

קניית 

אופציית 

CALL 

במחיר  

, X  מימוש

וכתיבת 

  אופציית 

PUT 

במחיר 

  .Xימוש מ

קניית אופציית 

PUT במחיר 

, X  מימוש

כתיבת 

  CALL אופציית

במחיר מימוש 

X  

קניית 

אופציית 

CALL 

במחיר  

, Xמימוש 

 2כתיבת 

אופציות 

CALL 

במחיר  

 Yמימוש 

כתיבת אופציית 

CALL במחיר 

 2קניית  , Xמימוש 

ב  CALL אופציות

 Yמחיר מימוש 

וכתיבת אופציית 

CALL   במחיר

דגשים . (Zמימוש 

 יהיה Z: מחייבים

 יהיה Y- וY-גדול מ

קניית אופציית 

 CALL במחיר

קניית  , Xמימוש 

 PUTאופציית 

  . Xבמחיר מימוש 

  

 CALLכתיבת אופציית 

 , Xבמחיר מימוש 

 PUTכתיבת אופציית 

  Xבמחיר מימוש 
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קניית ,

CALL   במחיר

.    Zמימוש 

דגשים (

 Z: מחוייבים

-יהיה גדול מ

Yו  -Y יהיה 

  )X-גדול מ

   ) .X-גדול מ

כתיבה של 

 PUTאופציית 

 , X   במחיר מימוש

 2קנייה של 

 PUT  אופציות

  Yבמחיר מימוש

וכתיבת אופציית 

PUT   במחיר

ים דגש. (Zמימוש 

 יהיה X: מחייבים

 יהיה Y- וY-גדול מ

   )Z-גדול מ

מה צפוי במקרה 

  של רווח

הרווח בלתי 

ככל , מוגבל

שנכס הבסיס 

 –יעלה יותר 

  וח יגדלהרו

בלתי   מוגבל  מוגבל

יגדל , מוגבל

ככל שנכס 

הבסיס 

  יעלה

יגדל ככל שנכס 

  הבסיס ירד

, בלתי מוגבל    

הרווח יהיה גדול 

יותר ככל שתהיה 

תנודה חדה יותר 

  .בנכס הבסיס 

לסך הפרמיה ,  מוגבל 

  שהתקבלה מהאופציות

מה צפוי המקרה 

  של הפסד

מוגבל למחיר 

הפרמיות עבור 

יגדל ככל   מוגבל  מוגבל

שנכס 

, בלתי מוגבל

יגדל ככל 

מוגבל לתשלום     

  הפרמיות

  בלתי מוגבל
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האופציה   

ריבית בניכוי ה

  שהתקבלה

מהשקעת 

 משווי 90%

תיק 

  ההשקעות

שמחיר נכס   הבסיס ירד

  הבסיס יעלה

י "עפ  לא נדרשים  לא נדרשים  לא נדרשים  בטחונות נדרשים

דרישות 

  הבורסה

י דרישות "עפ

  הבורסה

י דרישות "עפ    

  ורסההב

  י דרישות הבורסה"עפ

אין השפעת         הערות

  זמן

אין השפעת 

  זמן

        


