العقود المستقبلية لألسهم المفردة
SINGLE STOCK FUTURES

المزايا

المنتجات

الرافعة المالية هي ميزة أساسية للعقود
المستقبلية .وتتراوح الدفعة األولى التي يجب
على المستثمر سدادها بين  %10و %30من قيمة
العقد(Leverage) .
يتيح البيع مقدم ًا (البيع على المكشوف)
للمستثمرين تحقيق األرباح في حال ارتفاع األسعار.
أو انخفاضها(Shorting) .
التحوط يتيح لمديري محافظ األوراق المالية
والمستثمرين حماية محافظهم ضد مخاطر تقلبات
السوق(Hedging).
الفعالية من حيث التكلفة ،يمكن أن تكون رسوم
العقود المستقبلية أقل من رسوم تداول األسهم.

سيجري افتتاح سوق ناسداك دبي للعقود
المستقبلية لألسهم في األول من سبتمبر .2016
وستمكن هذه السوق من تداول العقود المستقبلية
لألسهم المفردة على أسهم بعض الشركات الرائدة
واألكثر سيولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه السوق نتيجة التعاون بين ناسداك دبي
وأبرز الشركات المشاركة في أسواق رأس المال بما
فيها شعاع كابيتال ،التي تقدم خدمات صناعة
السوق ،وشركات الرمز كابيتال ،أرقام كابيتال،
والمجموعة المالية هيرميس ،وميناكورب للخدمات
المالية ،ومباشر للخدمات المالية ،والمتكاملة لألوراق
المالية بصفتها وسطاء.

العقود
األسهم محل العقد

حجم العقد
(األسهم للعقد الواحد)

الدار العقارية
أرابتك القابضة
موانئ دبي العالمية
بنك دبي اإلسالمي

100
100
100
100

األسهم محل العقد
دبي باركس آند ريزورتس
إعمار العقارية
اتصاالت

حجم العقد
(األسهم للعقد الواحد)

100
100
100

قد تخضع قائمة الشركات للتغيير

مواصفات العقد
األصل محل العقد

أسهم يتم تداولها في األسواق اإلماراتية وتتم الموافقة عليها من قبل ناسداك
دبي وتنشر عن طريق اإلشعار.

العملة

الدرهم أو الدوالر ،مثل األسهم األساسية المتداولة في أسواق األسهم اإلماراتية.

مدة العقود

شهر ،شهرين ،و 3أشهر.

أدنى حركة سعرية ()tick size

0.001

الحدود السعرية اليومية

ارتفاع  15%أو انخفاض  10%عن سابق إغالق

نوع التسوية

نقدية

سعر التسوية في تاريخ االنتهاء

سعر إغالق المتوسط المرجح لحجم األسهم محل العقد باستغالل آخر  30دقيقة

تاريخ االنتهاء

ثالث خميس من كل شهر

يوم التسوية

يوم العمل الذي يلي تاريخ االنتهاء

إدراج عقود جديدة

ثاني خميس من كل شهر

ساعات التداول

من الساعة  10:00إلى الساعة 14:00

حجم العقد

100

مثال التداول رقم  :1شراء أسهم فعلية مقابل عقود مستقبلية ألسهم مفردة
BUYINGاألسهم
0 SHARESشراء

شراء عقود مستقبلية ألسهم مفردة

دفع  20,000درهم إماراتي
شراء  4,000سهم بسعر  5.00درهم للسهم
القيمة  20,000درهم إماراتي

بعد ثالثة أشهر
يرتفع سعر السهم إلى  5,50درهم

دفع  20,000درهم إماراتي ،عن طريق الشراء بالهامش
تعرض لعدد  40,000سهم بسعر  5.00درهم للسهم
القيمة  200,000درهم إماراتي
هامش  %10هو  20,000درهم إماراتي
جرى سداد الفارق بين السعر النهائي والسعر الفوري
لعدد  40,000سهم إلى المستثمرين = – 5.00( *40,000
 20,000 )5.50درهم إماراتي

البيع في السوق المفتوحة بمعدل  5.50درهم
استالم المقابل بما يعادل  22,000 = 4,000 x 5.50درهم
إماراتي

إماراتي
الربح==20,000
الربح
درهم إماراتي
 20,000درهم
) 20,000
/ 20,000
( %(100
)20,000
/ 20,000
العائد==%100
العائد

الربح =  2,000درهم إماراتي
العائد = )20,000 / 2,000( %10

حددت ناسداك دبي متطلبات الشراء الهامش ،والتي تقع ما بين  %10إلى %30

مثال التداول رقم  :2وجهة نظر السوق المنتعشة  vsوجهة نظر السوق الراكدة (القدرة على
البيع على المكشوف (
إذا كان يجري تداول العقود المستقبلية ألسهم الشركة  Xبسعر  3.00درهم ،فإن المستثمر المتفائل سيشتري 100
عقد ،في حين سيبيع المستثمر المتشائم  100عقد ،بحيث يصبح العائد بعد انتهاء حركة البيع كما يلي:
عقد مستقبلي واحد =  100سهم
الهامش في العقود المستقبلية = %10
المستثمر المتفائل

المستثمر المتشائم

نتاج العقود المستقبلية لألسهم عند ارتفاع
السعر إلى 4

نتاج العقود المستقبلية لألسهم عند
انخفاض السعر إلى درهمين

دفع  3000درهم ،الشراء بالهامش
التعرض لشراء  10,000سهم بسعر  3,00القيمة  30,000درهم
إماراتي

دفع  3000درهم إماراتي ،الشراء بالهامش
التعرض لبيع  10,000سهم بسعر 3,00
القيمة  30,000درهم إماراتي

ارتفاع السعر إلى  4.00دراهم

انخفاض السعر إلى  2.00درهم

تم سداد الفارق بين السعر النهائي والسعر الفوري لعدد
 10,000سهم إلى المستثمرين 10,000 = )4 – 3( *10,000
درهم إماراتي

تم سداد الفارق بين السعر النهائي والسعر الفوري
لعدد  10,000سهم إلى المستثمرين = )3 – 2( *10,000
 10,000درهم إماراتي
الربح 10,000درهم إماراتي

الربح 10,000درهم إماراتي

معدل العائد = %333

معدل العائد = %333
* سيرتفع حجم الخسائر إذا انخفض السعر عن  3.00دراهم إماراتية

* سيرتفع حجم الخسائر إذا تجاوز السعر  3.00دراهم إماراتية

مخاطر المنتجات
ينطوي التداول في العقود األجلة على مخاطر للمستثمرين .وتشمل هذه المخاطر الخسائر التي قد تتجاوز
ويوصى في هذا الصدد قيام المستثمرون بطلب المشورة قبل إجراء التداول.
االستثمارات األولية بسبب التداول بالدينُ .
إخالء مسؤولية
ُقدمت المعلومات الواردة في هذا المستند ("المعلومات") على هيئة معلومات وتعليقات عامة فقط ،وعلى الرغم من العناية الواجبة المبذولة من أجل إعداد هذه المعلومات ،فقد تطرأ بعض التغييرات على الظروف في أي وقت ،بما يؤثر على دقة المعلومات .وال ُتشكل المعلومات
مشورة مهنية أو أي نوع من الخدمات المقدمة ،ويجب عدم االعتماد عليها على هذا النحو .وال تمنح ناسداك دبي المحدودة و المؤسسات التابعة لها أو أيهما أو المسؤولون عنها أو موظفوها (يُشار إليهم مجتمعين باسم " ناسداك دبي") أي ضمان أو إقرار على دقة هذه المعلومات أو
مصداقيتها أو حسن توقيتها أو اكتمالها في الوقت الحالي أو في المستقبل .وال تتحمل ناسداك دبي المسؤولية عن أي خسارة يتعرض لها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند التصرف استناداً إلى المعلومات الواردة بهذا المستند.
ال يُفسر أي جزء من هذه المعلومات على أنه استمالة إلجراء أي استثمارات تجارية ،فضالً عن أن المعلومات التي تتضمن تبنؤ بالمعلومات المالية واألمثلة ال تعد توصيةً فيما يتعلق بحيازة األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية أو شرائها أو بيعها ،فضالً عن أن المعلومات ال
تأخذ بحسبانها أي أهداف استثمارية فردية لدي المستثمر أو وضعه المالي والحاجات االستثمارية الخاصة .ومن ثم ،يتعين على المستثمرين تحري العناية الواجبة قبل إتخاذ أي قرار ،والتشاور في ذلك مع مستشاريهم الماليين .إن أداء األوراق المالية واألدوات المالية الخاصة بالتداول
هو أمر غير مضمون ،فضالً عن أن األداء في السابق ال يعد مؤشراً لألداء في المستقبل .يؤول لناسداك دبي ليمتد ،ما لم يرد نصاً خالف ذلك ،حقوق الطبع والنسخ والنشر في المعلومات الواردة بهذا المستند ،وال يجوز إعادة نسخ هذه المعلومات خالفاً لذلك ،ويحظر توزيعها أو نقلها
إلى أي شخص آخر أو استخدامها بأي حال من األحوال دون الحصول على موافقة صريحة من ناسداك دبي.
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