BPForex FX Opció Kisokos
A BPForex rendszeres követői a blogunkon, webináriumokon és a Google csoportunkban rengeteget
olvashattak és hallhattak már az FX Opciókról. Ez a viszonylag újfajta termék a klasszikus opció és a
hagyományos spot Forex találkozása. Büszkén jelenthetjük ki, hogy azon kevés cég közül, ahol
elérhetőek az FX Opciók, mi a legjobb kereskedési kondíciókat nyújtjuk. Ez érinti mind az alacsony
kereskedési költségeket (alacsony spread, nincs jutalék), mind a magas likviditási szintet, mindezt
úgy, hogy már 10.000 kötési egységtől, azaz egy minilot-tól is lehet kereskedni! Ezt azért tartjuk
fontosnak, mert az opciók világában rendkívül alacsony befektetéssel is el lehet kezdeni a tanulást
valódi éles számlán!
Ennek a rövid kis e-füzetnek az a célja, hogy az eddigi FX Opciók (továbbiakban FXO) ismeretanyagot
egy tematikus rendszerbe foglalja. A kezdetektől indulva a demószámlától és a program használatától
egészen odáig, hogy éles számlán is magabiztosan tudj kereskedni!
Mert, ahogy egy régi kereskedőbarátom mindig is mondogatta:

„A demó számla az ördög görbe tükre!”
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Az Opciók előnyei
A hagyományos spot Forex, CFD vagy bármilyen egyéb kereskedés esetén long (vételi) vagy short
(eladási) pozíciót vehetünk fel. Kockázatkezeléshez pedig rendszerint stop és limit megbízásokat
használhatunk. Hátránya ennek a módszernek, hogy ha eléri a stop szintünket az árfolyam,
automatikusan veszteségünk keletkezik. Pedig lehet, hogy jó volt az eredeti elképzelésünk. Ezzel
szemben az opcióknál az időnek van inkább jelentősége, nem annyira a pillanatnyi árfolyamnak.
Tehát a lényeg, hogy egy általunk választott időn belül legyen a megfelelő szinten az árfolyam.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy amerikai FED kamatdöntés vagy NFP esetén, amikor
hatalmas ármozgások is lehetnek, nagyon nehéz hagyományos módon pozícióba lépni és maradni.
Gyakori, hogy egy természetes csapkodás van a hír idején, kiütve ezzel a túl szűk stopokat. Ha
azonban túl nagy stopot adunk meg és alacsonyan akarjuk tartani a kockázatot, akkor csak nagyon
kisméretű pozíciót tudunk nyitni és a hozam/kockázat mutatónk is romlik.
Opciókereskedés esetén ugyanez úgy néz ki, hogy „kifizetek egy időszakot”, mondjuk két hetet. A két
hét alatt nem tudnak kiütni a pozícióból, tehát ha jól találtam el az irányt, akkor visszajön a
befektetés és még nyerek is rajta. Mindeközben nem kell állandóan a gép előtt görnyedni, elég néha
rátekinteni a grafikonra.
További előnyök, hogy nincs letéti követelmény, slippage (amikor a túl gyors árfolyammozgás miatt
nem tud ott teljesülni a megbízásom, ahol szeretném) és kamatot sem kell fizetnem a napon túli
tartásért. Tehát egy „lehetőséget” vásárolok az elképzelésem megvalósítására: ennek a lehetőségszelvénynek az ára az opció prémiuma, amelynél többet nem bukhatok (Opció vétel). Nagyon fontos,
hogy bár a piac nem üthet ki, én bármikor dönthetek úgy, hogy kiszállok lejárat előtt. Ekkor a
prémium egy részét is visszakapom attól függően, hogy mennyi idő van még hátra a lejáratig. Így
teljesen kontroll alatt tartom a kereskedést, ellenben a stoppal, amikor az árfolyam beleszólhat,
hogy mikor szállok ki (kényszerülök kiszállni)!
Mivel több opciót is össze lehet kombinálni, ezért nem csak akkor kereshetek, amikor veszettül megy
az árfolyam egy irányban, hanem akkor is, amikor szinte alig mozdult! Ezt hívjuk összetett opcióknak.
Erről még lesz szó a későbbiekben!









Nem kell, stop megbízás, ezért nem tudja a piac kiütni a pozíciónkat.
Korlátozott a kockázat még olyan extrém esetben is, mint a svájci jegybanki döntés volt.
Legtöbb esetben nincs vagy csak alacsony margin (letéti) igény.
Nem kell swap-ot (napon túli kamatot) fizetni, hiszen az be van építve a prémium árába.
Viszont nem tudjuk kivenni és lejjebb tolni a „stopot” (mentális előny).
Bármikor lezárhatjuk, tehát teljes kontroll van a kockázat felett, amit mi gyakorlunk.
A mi SMS-Opciós pozícióink fundamentális (elsősorban) és technikai megközelítésűek, nem
daytrade.
Ebből fakad, hogy nem kell állandóan a gép előtt ülni.

Összefoglalva: a lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk! Némiképp át kell alakítani a
gondolkodásunkat, de rövid gyakorlás után nem bonyolultabb, mint egy hagyományos vételi vagy
eladási megbízás kiadása!

Az Opciókról általában
Opciókkal már régóta lehet kereskedni elsősorban határidős és részvénypiacokon. Az utóbbi évek
újdonsága, hogy már spot Forexre is elérhető az opciózás, így nem kell több 10.000$-t kiutalnunk,
hogy a kötésenkénti több száz dollár jutalékot és spreadet megfizessük, hanem már 1500€ vagy akár
még kevesebb számlaméreten is el tudjuk kezdeni a gyakorlást! Ahhoz, hogy megértsük az opciózást,
az alapoknál kell kezdenünk.

Mit jelent az Opció?
Ez elsőre kicsit bonyolultnak tűnhet, de később minden ki fog tisztulni ígérem!  Ez az a rész, ahol a
legtöbben feladják, de itt jön a képbe a demó számla. A gyakorlatban nagyon gyorsan világossá és
egyértelművé válnak az esetleg bonyolultabb elméleti vonatkozások!

Az Opció egy megállapodás vevő és eladó között egy adott termék adott
időpontban adott áron történő vásárlására vagy eladására.
Tehát amikor egy Opciót veszünk vagy eladunk, akkor nem az alapterméket pl. részvényt vagy
esetünkben devizát birtokoljuk, hanem egy megállapodást, kvázi szerződünk. Például arra, hogy a
jövőben egy adott áron shortba vagy longba lépünk. Tehát, amit veszünk vagy eladunk, az maga az
opció és nem az alaptermék. Épp ezért nem kell swap-ot fizetnünk (napon túli tartási díj tőkeáttétes
kereskedés esetén), ami legtöbbször további előny, főleg hosszú távú pozíciók esetén. Sőt ezért nincs
margin követelmény sem, ha Opciót vásárlunk!

Opció vétele és eladása:
Összesen négyféle alap Opciós megbízást adhatunk. Vehetünk Call vagy Put Opciót (long Call, long
Put). Illetve el is adhatunk, vagy más néven kiírhatunk (short Call, short Put). Később majd ezeket
kombinálva további kapuk nyílnak meg! Először jöjjön az Opció vásárlása.
Call Opció vásárlása (long Call)
Amikor vásárlunk egy Call Opciót (vételi lehetőséget), nem közvetlenül az alapterméket vásároljuk
meg (például EUR/USD), hanem csak a jogát annak, hogy egy bizonyos előre meghatározott áron (ez
a Strike vagy Bázis ár), és egy előre meghatározott dátumon (ameddig él az Opció vagy lejárat)
megvásároljuk a terméket. Ezért mi fizetünk egy úgynevezett prémiumot, hogy ez menyi és mitől
függ, arra még visszatérek.

Összefoglaló ábra a négyféle alap Opció megbízásról
Vegyünk egy példát nem valós piaci, hanem kitalált árakkal, hogy könnyebben lehessen követni:
Az EUR/USD mondjuk 1.3300-en áll és úgy gondoljuk, emelkedni fog két héten belül az árfolyam.
Ekkor veszünk egy vételi opciót, 1.3300 Strike árral és két hetes lejárattal. Ennek az ára a prémium,
ami tulajdonképpen a vásárlási jog ára, plusz a spread. A prémiumot a Protrader (a kereskedési
platform) kiszámolja nekünk, megadja a kereskedett deviza értékében és pipben is még a tranzakció
előtt. A spread egyből levonásra kerül, mint hagyományos devizakereskedés esetén. A Prémium
viszont folyamatosan az idő arányában vonódik le. Minél közelebb vagyunk a lejárathoz, annál
gyorsabb ütemben. Az aktuális egyenleget mindig követhetjük valós időben a platformban és
bármikor dönthetek úgy, hogy lezárom az opciót. Ekkor a pozíció aktuális P/L-je
(nyereség/veszteség) kerül elszámolásra. A mostanában elterjedt Bináris Opciókkal épp ez a baj, hogy
ott nem zárhatom le lejárat előtt, így pont a lényegi előny vész el!
Ha bejön az elképzelésünk és elkezd emelkedni az árfolyam, a pozíciónk akkor kerül pluszba, amikor
"ledolgozta" a prémiumot. Mint már írtam ez nem egy fix összeg, de van egy maximuma (amit
belépéskor látunk). Minél közelebbi a lejárat napja, annál többet "fizettem meg". Tehát a legjobb az,
ha gyors az ármozgás és hamar elértem a céláram. Ekkor lezárom a pozíciót és nem fizetek további
prémiumot az opciós jogomért.
Azt az árszintet, amikor nullába kerülünk hívják breakeven–nek (a magyar Protraderben ez a
kiegyenlítődési árfolyam). A lejáratkor érvényes breakeven árat kijelzi nekünk a Protrader még a
pozícióba lépés előtt. Ez a legrosszabb eshetőség, mivel a prémium ekkor már nem jön vissza, hiszen
lejárt. A prémium számításának sokan tulajdonítanak túl nagy jelentőséget. Szerintem ezzel
túlbonyolítva az egész Opciózást. Én mindig a lejárati, azaz a legrosszabb esettel számolok. Így sosem

érhet kellemetlen meglepetés, maximum kellemes. Ha gyorsabban teljesül az elképzelésem és
lezárom előbb, akkor a hátralévő prémium visszajön. A prémiumra még külön részben kitérek.

Ezt a képet látjuk mielőtt pozícióba lépünk (a fordítást nem mi követtük el)
Innentől nyereséges az Opció (In The Money, ITM, magyarul pénzünknél vagyunk). Amikor lejár az
Opció, esetünkben két hét, és az árfolyam a breakeven fölött van, egy olyan nyitott long pozíciónk
lesz, aminek atartalom
belépési ára a strike ár, ebben az esetben 1.3300. Tehát a nyereségünk ekkor a
Prémium
különbözet mínusz a prémium. Példánknál maradva, ha a piaci ár lejáratkor 1.3500 és a breakeven ár
1.3350 akkor a nyereségünk 1.3500 - 1.3350, azaz 150 pip. Ebben az esetben a prémium 50 pip volt.
Ezután már hagyományos spot Forex-ként működik a pozíció, lezárhatjuk (zsebre téve a hasznot)
vagy tehetünk mellé stop és célár megbízásokat. Fontos észben tartanunk a lejárati dátumot, mert a
pozíció automatikusan megnyílik, ha a Strike ár fölött vagyunk és nincs rajta stop vagy egyéb
védelem! Erről nekünk kell gondoskodni! A gyakorlatban legtöbbször nem várom meg a lejáratot, de
erről lesz még szó!
Ha nem jön be a spekulációnk, akkor a maximális veszteségünk a prémium, vagy másképp fogalmazva
az Opció ára, amennyit kifizettünk az adott vásárlási jogért. Függetlenül attól, hogy közben mennyire
megy az árfolyam ellenünk. Ha lejáratkor nem nyereséges az Opció (OTM Out of The Money) akkor
nem teljesül az Opció maximális veszteségünk a prémium. Ez automatikusan megtörténik. Viszont ez
azt is jelenti, hogy lehet közben lement 1.2900-re és időben visszajön akkor is nyerhetünk!

Put Opció vásárlása (long Put)
Ez a verzió lényegében a shortolásnak felel meg. Szó szerint azt jelenti, hogy vásárlunk prémiumért
egy meghatározott áron, meghatározott időre egy eladási (short) jogot.

Ha ellenünk megy az árfolyam és két hét alatt nem megy a breakeven ár alá, akkor nem élünk az
Opciós jogunkkal, buktuk ugyan a prémiumot, de ez a maximális veszteségünk bármenyire is ellenünk
Prémium tartalom előfizetőknek
megy az ár. Az sem történhet meg, mint a stop esetén, hogy egy rés átugorja és rosszabb áron
teljesül. Ha beszakad az árfolyam és a breakeven ár alá megy az árfolyam, tehát az Opció In The
Money (ITM), akkor nyereségesek vagyunk. Azaz minden ugyan úgy megy, mint Call vásárlás esetén
csak fordított előjellel.
Eddig szó volt Call és a Put Opciók vásárlásáról. A Call vétel egy Long pozíciónak felel meg, a Put vétel
pedig egy short pozíciónak. Valójában ilyen egyszerű. Mindkét esetben a maximális veszteségünk a
prémium, amit a program kiír, mielőtt belépnénk a pozícióba. Ezért kezdőknek mindenképpen
ezeket javasoljuk kipróbálni és megérteni. Az alaptermék példánkban az EUR/USD csak akkor nyílik
be, ha lejáratkor pozitív a lebegő profitunk. Erre kell nagyon figyelni!
Call vagy Put Opció eladása, más néven kiírása (short Call, short Put)
A másik két esetben amikor Call vagy Put Opciókat eladunk, vagy más néven kiírunk, akkor lejáratkor
a prémiumot mi kapjuk meg, hiszen mi vállalunk kötelezettséget az adott instrumentum vételére
vagy eladására. Fontos tudni, hogy itt nem lehetőségről (vételi vagy eladási jogról) beszélünk,
hanem kötelezettségről! A kapott prémium a maximális nyereségünk. Ellenben, ha az árfolyam
ellenünk megy, akkor a veszteségünk elméletileg korlátlan lehet. Vigyázz itt fordul egy kicsit az
előjel: Call eladás esetében az alaptermék csökkenésére, Put eladás esetén az alaptermék
emelkedésére spekulálunk! A breakeven ár itt megegyezik a strike árral, tehát ha lejáratkor már egy
pippel is a jó oldalon vagyunk maximális a nyereségünk. Ez a fedezetlen kiírás.
Épp ezért élesben csak azok próbálják ki, akik pontosan tisztában vannak a következményekkel,
kezdőknek semmiképpen sem javasoljuk! A szerepük inkább abban áll, ha különböző Opciókat
kombinálva, úgynevezett Opciós stratégiákat hozunk létre vagy alaptermékkel fedezzük, de erről
majd egy külön rész fog szólni.

Európai Opciók:
Ahogy már volt róla szó Opció vételnél jogunk van, kiírásnál pedig kötelezettségünk. A nálunk
elérhető Opciók úgynevezett európai rendszerűek, ami azt jelenti, hogy a jogosultságunkat tehát az
Prémium
tartalom
alaptermék
birtoklását
csak előfizetőknek
lejáratkor érvényesíthetjük (automatikusan történik).
A gyakorlatban ennek nincs nagy jelentősége, ugyanis magát az Opciót bármikor lezárhatjuk és az
aktuális nyereség vagy veszteség a számlán jóváíródik (lebegő P/L). Ezt valós időben kijelzi a program.

Összefoglalás:
A Protrader egyedi vaníliának, vagy angolul single vanilia Option-nek nevezi az alap nem összetett
Call és Put vásárlást illetve eladást. A platform kezelésével külön rész foglalkozik.
Ez elsőnek bonyolultnak tűnhetett, pedig a gyakorlatban nem az. Ez az a pont ahol a demó számla
nagyon hasznos segítség, hiszen végig lehet zongorázni a különböző "Opciókat". Elsőnek a vanília Call
és Put vételét illetve eladását érdemes kipróbálni, hisz ekkor a prémiumnál nagyobb összeget nem
veszíthetjük.
Ha még nem zártad be ezt a kis e-füzetet, az azt jelenti, hogy igazi elszánt kereskedő vagy és készen
állsz a következő részre!
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Összefoglaló táblázat a négyféle alap Opció megbízásról

A Prémium értéke
Bizonyára felmerült, hogy ez nagyon jól hangzik, de mennyi is az a prémium, amit fizetni kell az
opcióért? A választ sajnos nehéz egyszerűen elmagyarázni. Az opciók árazása egy igen bonyolult
téma, teljes mélységében nem fogunk itt belemenni. Sok dinamikusan változó faktortól függ, például
az alaptermék árváltozásától, volatilitásától, az időtől, a kamatlábaktól stb. Ezzel részletesen a BlackScholes-Merton (BSM) modell foglalkozik. Sokan belemennek abba a hibába, hogy a fától nem látják
az erdőt. Órákon át böngésznek mindenféle kockázati grafikont, hogy megálmodják az ideális Opciót.
Ez hasonlít ahhoz, amikor a robotosok agyon optimalizálnak egy automata rendszert. Kijön, hogy az
elmúlt 10 évben 1000%-ot kerestek volna, de végül mindig bukás a vége. Nem kell PHD
matematikusnak
lenned ahhoz,
hogy megértsd az Opciók alapelveit és az előnyeit a javadra fordítsd!
Prémium tartalom
előfizetőknek
A jövőt nem lehet megjósolni.

Az egyszerűsített modell:
A kevés néha több, ahogy tartja a mondás, de legfontosabb faktorokkal azonban tisztában kell lenni!
A prémium értéke elsősorban az Opció belső értékétől (Intrinsic Value) és az időértéktől (Time
Value) függ. Továbbá az alaptermék volatilitása is nagyon fontos.
Az egész prémiumot úgy kell értelmezni, ami valójában: a kiírók nyeresége. Tehát a vevőknek az a jó,
ha kicsi az eladóknak az a jó, ha nagy! Azért hogy végül megköttessék az üzlet meg kell állapodni
néhány átlátható szabványosított kérdésben.

Belső érték:
A belső érték az Opció strike ára (bázis ár) és az Opció alaptermékének piaci ára közti különbség. A
belső értéknek háromféle leírása létezik:
1. ITM - In The Money
Ebben az esetben az Opciónak van belső értéke! Call vételnél (longolok) azt jelenti, hogy a piaci ár a
strike ár fölött van. Put vételnél pedig azt, hogy a piaci ár a strike ár alatt (shortolok).
2. ATM - At The Money
Ebben az esetben a belső érték pontosan nulla. Ez az a pont, amikor a piaci ár pontosan megegyezik
az Opció strike árával. ATM-nek tekinthető plusz mínusz néhány pip attól függően milyen sűrűn
vannak a strike árak.
3. OTM - Out of The Money
A harmadik esetben az Opciónak szintén nincs belső értéke. Call vételnél (longolok) azt jelenti, hogy
a piaci ár a strike ár alatt van. Put vételnél pedig azt, hogy a piaci ár a strike ár felett (shortolok).

Az Opció belső értékénél a vevő és az eladó a strike áron alkudozik. Ha olyan opciót akarok vásárolni,
aminek a strike ára ITM akkor az eladó megkéri az árát. Mégpedig attól függően hol vagyunk most a
piaci
ártól. Ha pedig
ATM vagy
OTM akkor az eladót már főleg az időérték és volatilitás érdekli.
Prémium
tartalom
előfizetőknek

Időérték:
Minél hosszabb lejáratra vásárolunk egy Opciót annál több idő áll a rendelkezésünkre, hogy bejöjjön
a számításunk. Tehát minél hosszabb lejáratot veszünk, annál többe kerül az Opció, azaz a prémium.
Igazából az időértékben fizetjük meg az Opciónak azt az előnyét, hogy nem kell, stop megbízást
használunk és nem üthetnek ki.
Ha megvesszük az Opciót és egyből le is zárjuk csak az Opció vételi és eladási ára közti különbséget
(spread) kell kifizetni. Az idő múlásával viszont az Opció veszít az értékéből (naponta) az Opció
kiírójának javára. Természetesen a példa kedvéért tekintsünk el a többi változótól. Ahogyan közeledik
a lejárat az Opció időértéke egyre gyorsabban (exponenciálisan) csökken. Ez hívjuk "idő eróziónak"
(Time Decay).

Volatilitás:
A volatilitás szintén befolyásolja az Opció prémiumát. A volatilitás szó változékonyságot jelent.
Kétféle létezik belőle: az alapterméké vonatkozó historikus és az Opció "belső" volatilitása angolul
implied volatility.
Ez utóbbiról csak azért teszek említést, mert a nagy többség szent tehénként tiszteli. Már a gyakori
"belső" fordítást sem szeretem. Természetesen fontos mutató csak tisztán kell látni. Az implied
volatility voltaképpen az alaptermék becsült jövőbeli volatilitása és így egy elméleti jövőbeli
prémiumra utal. Nyilván a vevő és az eladó is akarhat valami matematikai becslést a jövőre. Én
viszont az ilyen matekos jósolgatást nem szeretem (lásd a robotos példa). Jobban is szeretem az
"beleértett" volatilitás fordítást. A Protrader kijelzi százalékban az Opciós táblán. Minél magasabb
annál drágább a prémium.
Az alaptermék historikus volatilitása egy sokkal egzaktabb történet. Megmutatja egy adott
időperiódusra az alaptermék árfolyamának változékonyságát. Leggyakrabban a Historical Volatility
(HV) vagy az Average True Range (ATR) indikátorral szokták mérni. A két indikátor gyakorlatilag
ugyanazt mutatja:

EUR/USD hetes grafikon. Felső indikátor a HV (20), alul pedig az ATR (20)

Én többnyire az ATR-t használom, mert pip-ben mér és így le lehet forintosítani. A HV pedig
százalékban, hogy az implied volatility-vel össze lehessen hasonlítani.

Prémium tartalom előfizetőknek

A volatilitás értelmezése viszont nem bonyolult, ha a vevő és eladó közötti üzlet szempontjából
vizsgáljuk. Minél nagyobb az árfolyam fel-le cikázása, annál nagyobb az esélye vevőnek, hogy célt ér
így az eladó magasabb prémiumot kér. Nekünk emellett segít majd kiválasztani a megfelelő Opciós
stratégiát, amiről később még lesz szó!

Összefoglalás:
Ha arra összpontosítunk, hogy vevők és eladók közti üzletről beszélünk nem is olyan bonyolult
fogalom a prémium. Az Opciók kiírójának biztosíték, amiért belemegy az üzletbe a vevőnek pedig a
kockázata. Az idő múlása az eladónak kedvez, míg a nagy volatilitás pedig a vevőnek és ezt tükrözi is a
prémium. Hogy erről ne egy végeláthatatlan vitában kelljen dönteni a matematikát és a
szabványosított képleteket hívják segítségül. A matekosok pedig nagyon alapos fickók és beletettek
még egy csomó változót, ami nem baj, de nekem eddig bőven elég volt a fenti három is.
Van még egy változó, amiről eddig nem volt szó, mégpedig a kamatlábak. A füzet írásakor évek óta
nulla közelében vannak így gyakorlatilag nincs jelentőségük. Egy olyan időszakban, amikor magasok a
kamatok, hosszú lejáratú Opcióknál már jelentősen növelhetik a prémiumot.

A Görögök (Greeks)
A görög betűk számokat jelölnek. Ezek a számok a prémium változásának a különböző mérőegységei.
Százalékban vagy pénzegységben szokták megadni. A Protraderben ki lehet választani, hogy miben
mutassa a szoftver. A magyar irodalomban többnyire "görögöknek", az angolban pedig greeks-nek
szokták hívni. Itt is lehet a végtelenségig bonyolítani az értelmezésüket, de ahogyan kitaláltad, most
is az egyszerűség szépségét fogom használni! A stratégiámban nincs kiemelt szerepe a görögöknek,
viszont azért mindenképpen érdemes róluk tudni.

Ha jártas vagy a görög ABC-ben feltűnhetett, hogy a görögben nincs VEGA. Mi a neki megfelelő NU
betűvel helyettesítettük ezen a képen :)

Delta (Hedge ratio)
Prémium tartalom előfizetőknek

Ez talán a legfontosabb. A Delta vagy fedezeti arány (Hedge ratio) megmutatja, hogyan változik az
Opció ára (más néven a prémium) az alaptermék árának változásától. Azért nevezik fedezeti aránynak
is, mert megmutatja, mekkora pozícióval lehet lefedezni (hedge-elni) az Opciót. És így mutatja azt is
mennyire változik a nyereség/veszteségem (P/L) az alaptermék árának függvényében. Például veszek
egy minilot (10.000) AUD/USD Call Opciót és a Delta 5000 az azt jelenti, hogy 5 microlot (5000)
AUD/USD short-tal tudom lefedezni a pozíciót. Ebből az is következik, hogy ha minden egyéb
körülményt figyelmen kívül hagyunk (volatilitás, idő, stb.) akkor a példánál maradva az AUD/USD
elmozdul egy pipet (0,0001) akkor az Opció prémiuma fél pipnyit változik (0,00005). A Delta lehet
negatív előjelű is. Attól függ, hogy long vagy short megyünk.
Ha százalékban nézzük, akkor annak a valószínűségét mutatja, hogy az Opció ITM lesz lejáratkor.
Legalábbis a képlet szerint. Az előző példa esetében ez pont 50% ami jellemző az ATM Opciókra.

Gamma
A Gamma a Delta sebességét méri. Azaz az alaptermék 1% változása esetén mennyivel változik a
Delta. Az Opció vásárlás esetén általában pozitív a Gamma, míg Opció eladásánál negatív. A vevőknek
a nagy Gamma a jó, mert gyorsan nő a Delta, ezáltal gyorsan nőhet a nyereség (a veszteség úgyis
limitált). Épp ezért az eladóknak a kicsi Gamma a jobb. De végső soron úgyis a piac dönt tehát nem
érdemes túllihegni a Gamma kérdését.

Theta
Megmutatja, milyen mértékben változik az Opció értéke az idő függvényében. Méghozzá napra
lebontva. Ha negatív szám, akkor vevők vagyunk és mutatja, aznap mennyivel csökken az Opció
értéke. Ha Eladók vagyunk, akkor pozitív a szám. Ennyivel nő a hasznunk aznap. Ami fontos, hogy
közeledve a lejárathoz egyre gyorsabban nő az idő hatása. Minél közelebb a lejárat annál gyorsabban
kerül a kiíróhoz a pénz a vevőtől.
Ha követed a példám és úgy lépsz pozícióba Opció vevőként, hogy a legrosszabb eshetőséggel
számolsz, akkor a Thetával sem kell idegesíteni magad túlságosan.

Vega
Mutatja, hogy a volatilitás változása hogyan hat a prémiumra.

Rho
Mutatja, hogy hogyan hatnak az Opció prémiumára a kamatlábak. Csak akkor érdekes, ha magasok a
Nagy jegybankok kamatai.

Összefoglalás
Léteznek stratégiák, amik nagyon fontos szerepet tulajdonítanak a görögöknek. Nem mondom, hogy
rosszak lennének viszont én eddig nagyon jól elvoltam nélkülük is. Természetesen, amit itt leírtam azt
fontos tudni. Aki többet szeretne, elsősorban angol nyelvű irodalmat érdemes böngészni.

Hogyan kezdjem el?
Ebben a kis e-füzetben bemutattam az FX Opciók általános tulajdonságait és előnyeit. Ez az alap az
opciózás elkezdéséhez. Már dolgozok a folytatáson, amiben a konkrét opciós stratégiákról lesz szó
(egyszerű és összetett), a platform működésének rejtelmeit és gyakorlati trükköket fog még
tartalmazni.
A legtöbb Opciós oktatáson komoly pénzeket elkérnek és gyakran nem is adnak ennél többet. Persze
lehet bővíteni a tudásanyagot az opciókról. Képletekkel és elméletekkel könyveket is meg lehetne
tölteni. Személyes tapasztalatom azt mutatja, hogy a végtelen elméleteknél sokkal fontosabb a
gyakorlat!
Épp ezért, akik régóta követnek minket tudják, hogy a BPForex nem a hagyományos néhány napos
oktatások híve. Persze léteznek jó tanfolyamok, de a valódi megmérettetés úgyis élesben történik.
Akkor csak Te vagy és a piac. Egész egyszerűen néhány nap vagy hét alatt nem lehet a kerekedést
elsajátítani és ez igaz az opciózásra is. A másik fontos dolog, hogy végül úgysem egy oktatáson
elsajátított stratégia mechanikus követése, hanem a sok gyakorlás, a piacok megértése és elsősorban
önmagunk megismerése és kontrollja hoz sikert. Ahogy mondani szokták, előbb utóbb mindenki
saját rendszert dolgoz ki, amiben megbízik.
Ez nem jelenti azt, hogy minden segítség nélkül fejest kell ugrani a dzsungelbe. Épp ellenkezőleg! A
mi filozófiánk, hogy egyfelől rengeteg elméleti anyagot és elemzést adunk ingyenesen (pl. a Twitter
és a Google csoport). A legtöbb oktatási anyag amúgy is fent van a neten, mi csak segítünk kihámozni
a zajból az értéket. Másrészt tudjuk, hogy kezdetben elkél a segítség. Viszont az sem megoldás, ha
beül melléd egy szártréder, fogja a kezedet és minden lépés előtt megkérded, hogy "jól van ez így?"
A mi ajánlatunk erre a problémára az SMS-pozíciók szolgáltatás, az arany középút. Ez azt jelenti, hogy
az általunk kereskedett pozíciókat kiküldjük az ügyfeleinknek SMS-ben illetve email-en. Az email
mindig tartalmaz magyarázatot is. Például a fundamentális, technikai és piacdinamikai képet. A
stratégiáinkról nem csak egy receptkönyvet adunk, amit követni kell (persze ez sem lehetetlen),
hanem igyekszünk átadni a mögöttes logikát is. A felmerülő kérdésekre mindig válaszolunk 24 órán
belül, sőt nyitottak vagyunk minden újításra.
A szolgáltatásunk havidíjas és folyamatos. Mindig az adott piaci környezethez illeszkedik. Mindenki
addig tud követni minket, ameddig szüksége van rá. Három fő részből tevődik össze:




A Twitter csoportunk kötéseit és videót Heleszta Márton kollégám küldi. Technikai
megközelítésű szintkereskedés. Erről bővebben itt. Átlag heti 1-2 pozíció.
A SWING pozíciók hagyományos spot piacon. Főként devizák, indexek. fundamentális és
technikai megközelítés. Átlag heti 1-2 pozíció. Ezeket én küldöm.
Az FX Opciók, amiről ez a kis e-füzet is szól. Szintén fundamentális és technikai alapokon. Heti
1-2 pozíció.

Az Opciós kötések 2014.04.22-étől küldtem ki nyilvánosan. Az alábbi kötéslista 1 minilottal kalkulál.
Ez a Protraderben köthető legkisebb kötésméret az opcióknál:

Beszálló
2014.04.22
2014.04.30
2014.05.02
2014.05.08
2014.05.20
2014.05.22
2014.05.27
2014.06.12
2014.06.18
2014.07.01
2014.07.03
2014.07.03
2014.07.11
2014.07.17
2014.08.05
2014.08.06
2014.08.13
2014.09.09
2014.09.24
2014.10.14
2014.10.22
2014.11.05
2014.11.18
2014.11.25
2014.11.28
2014.12.11
2014.12.17

Opció Típusa
AUD/JPY CALL
USD/CAD PUT
USD/JPYCALL
EUR/USD PUT
HOSSZÚ TÁVÚ VERTIKÁLIS SHORT EUR/GBP
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS USD/JPY
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS SHORT EUR/USD
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS SHORT EUR/JPY
EUR/USD PUT
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS LONG USD/JPY
EUR/GBP PUT
USD/JPY CALL
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS LONG, USD/CAD
RÖVID TÁVÚ VERTIKÁLIS LONG, USD/CAD
HOSSZÚ TÁVÚ VERTIKÁLIS LONG USD/JPY
USD/CAD CALL
EUR/USD CALL
GBP/USD CALL SKÓCIA
USD/JPY PUT
USD/CAD CALL
RÖVIDTÁVÚ VERTIKÁLIS SHORT EUR/USD
EUR/USD PUT
EUR/USD PUT
NZD/USD PUT
HOSSZÚ TÁVÚ VERTICAL LONG USD/CAD
RÖVIDTÁVÚ VERTIKÁLIS LONG USD/JPY
EUR/USD CALL

kiszállás
2014.04.30
2014.05.02
2014.05.07
2014.05.13
2014.06.13
2014.06.11
2014.06.09
2014.07.02
2014.06.26
2014.07.10
2014.07.10
2014.07.10
2014.07.17
2014.07.23
2014.09.09
2014.08.13
2014.08.20
2014.09.19
2014.10.09
2014.10.15
2014.10.30
2014.11.12
2014.11.21
2014.12.03
függő
2014.12.17
2014.12.19

ÖSSZESEN:

p/l
-35,66 €
-21,28 €
-23,43 €
69,00 €
42,00 €
29,56 €
51,70 €
44,80 €
-32,40 €
28,76 €
-18,00 €
-18,28 €
20,00 €
24,29 €
93,08 €
-16,69 €
-30,30 €
170,49 €
23,75 €
3,90 €
33,10 €
-53,00 €
23,20 €
27,66 €
-60,10 €
-38,10 €

338,05 €

Az USD/CAD függő pozíció 2015.01.14-én zárult le. 156,66€ pluszban. Az SMS - pozíciókat itt
rendelheted meg. Kérdésedet az info@bpforex.hu címre várjuk.

Sok sikert a kereskedéshez!

