
 

 

Options– Δικαιώματα Προαίρεσης 

 

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης(options) αποτελούν μία μορφή επένδυσης σε παράγωγα προϊόντα 

που μπορούν να χρησημοποιηθούν είτε για αντιστάθμιση είτε για κεδοσκοπία. Τα options δίνουν 

στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει ένα 

χρηματιστηριακό προϊόν σε μία συγκεκριμένη τιμή(Strike Price) σε μία καθορισμένη ημερομηνία. 

Αντίθετα ο πωλητής του δικαιώματος είναι υποχρεωμένος να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν 

στον αγοραστή αν αυτός ασκήσει το δικαίωμά του.  

Υπάρχουν δυο είδη συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης: 

- Τα Συμβόλαια Δικαιώματος Αγοράς δίνουν το δικαίωμα αγοράς (call option) ενός 

υποκείμενου τίτλου σε μία συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή και για προκαθορισμένη τιμή. 

- Τα Συμβόλαια Δικαιώματος Πώλησης δίνουν το δικαίωμα πώλησης (put option) ενός 

υποκείμενου τίτλου σε μία συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή και για προκαθορισμένη τιμή. 

Ο επενδυτής αγοράζει ένα call option όταν προσδοκά άνοδο της τιμής του υποκείμενου τίτλου. 

Αντίθετα, αν ο επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή της υποκείμενης αξία θα παραμείνει αμετάβλητη ή θα 

μειωθεί στο άμεσο μέλλον τότε παίρνει την αντίθετη θέση. 

Το υποκείμενο προϊόν μπορεί να είναι μια μετοχή, ένας χρηματιστηριακός δείκτης καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο προϊόν μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία χρηματιστηριακή 

αγορά (Index Options, Stock Options, Currency Options, Interest Rate Options, Commodity 

Options) .  

Ο αγοραστής του συμβολαίου καταβάλει κατά την αγορά του option μία χρηματική αξία, την τιμή 

δικαιώματος προαίρεσης (Premium), στον πωλητή του δικαιώματος σαν αντάλλαγμα για την 

παραχώρηση του δικαιώματος να αγοράσει την υποκείμενη αξία στο μέλλον. Επίσης, τα 

δικαιώματα προαίρεσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον χρόνο άσκησής τους. Όταν 

παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ανά πάσα στιγμή έως την 

ημερομηνία λήξης ονομάζεται αμερικάνικου τύπου (American), ενώ όταν το δικαίωμα παρέχεται 

μόνο στην λήξη της συναλλαγής ονομάζεται ευρωπαϊκού τύπου (European).  

Υπάρχουν τέσσερις βασικές θέσεις στην αγορά δικαιωμάτων. Μέσα από αυτές μπορεί κάποιος 

να φτιάξει πολύ περισσότερες και πιο σύνθετες. Οι βασικές θέσεις είναι οι εξής: long call, short 

call, long put, short put. 

 

 



 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται σε διαγραμματική απεικόνιση οι βασικές θέσεις στην αγορά 

δικαιωμάτων. 

 

α) Long Call όπου κάποιος αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς 

 

β) Short Call όπου κάποιος πωλεί το δικαίωμα αγοράς 

 

γ) Long Put όπου κάποιος αγοράζει το δικαίωμα πώλησης 

 

 



 

 

 

δ) Short Put όπου κάποιος πουλάει το δικαίωμα πώλησης 

 

 

 

 

Πηγές :  http://www.adex.ase.gr 

              http://www.derivatives.gr 

              http://www.futuresandoptions.gr 
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