
Krytá call opce mimo peníze

Jde o strategii kryté call opce, kdy lehce býčí inves-
tor prodává call opce mimo peníze oproti držení pod-
kladových akcií. Krytá call opce OTM je oblíbenou 
strategií, jelikož investor získává prémii a zároveň si 
může užívat kapitálových zisků (i když omezeně), pokud 
podkladová akcie prudce stoupá

Příklad – Opční obchodník nakoupí v červnu 100 akcií 
spol. XYZ za 50$ a vypíše JUL (červencový) 55 out-of-
the-money call za 2$. Takže zaplatí 5000$ za 100 akcií 
XYZ a získá 200$ za vypsání call opce, čímž se celková 
investice dostává na částku 4800$.

V den vypršení prudce stoupla cena akcie na 57$. Jelikož 
je realizační cena call opce (55$) nižší než aktuální cena 
na trhu, je call uplatněn a vypisovatel prodá akcie se 
ziskem 500$. Společně s prémií získanou za vypsání call 
opce (200$) má celkový zisk 700$.

Není bez zajímavosti, že kupující call opce má v tomto 
případě čistý zisk nula, i když akcie stoupla o 7 bodů. 
Co se ale stane, když akcie naopak o 7 bodů klesne a 
dostane se na 43$? Podívejme se na to.

Při 43$ má vypisovatel call opce má papírovou ztrátu 
700$ z držení 100 akcií XYZ. Jeho ztráta je zmírněna 
prémií 200$ obdrženou při vypsání opce, takže jeho 
celková ztráta je 500$. Naproti tomu je ztráta kupující-
cho call opce omezena na vyplacenou prémii 200$.

Požadavky na marži:

  Long opce Prémie se odečítá z hotovosti a hodnota otevřené pozice pro maržové obcho     
  dování je dostupná pouze ve schématech maržové redukce.
  
  Short opce  Marže  Prémiová marže (k zajištění dostatečné hodnoty účtu k pokrytí krátké   
  pozice při aktuální stavu na trhu) plus dodatečná marže (k pokrytí změn hodnot přes noc)
  
  Schémata maržové redukce Covered call, Call/Put spread, Short straddle/strangle (krátké     
                        opční pozice mohou být kombinovány s dlouhými opčními pozicemi či pokrytím pozic pod        
                        kladového aktiva).

Korporátní akce Může být požadováno upravení opčních kontraktů tak, aby hodnota zůstala stejná před i po 
korporátní akci. Saxo Bank zpravidla sdělí, jak se v konkrétním případě zachovat.

Online uplatnění Jelikož jde o opce amerického typu, mohou být uplatněny kdykoli před vypršením, pouze pos-
lední obchodní den jsou při vypršení uplatněny automaticky.

Vypršení  Aby se klienti vyhnuli dodání, měli by uzavřít pozici před vypršením, jinak bude uplatněna auto-
maticky:
  Všechny dlouhé pozice na opce ITM jsou považovány za uplatněné.
  Všechny krátké pozice na opce ITM jsou považovány za uplatněné.  
  Všechny pozice na opcích OTM a ATM jsou propadlé.

Dodání Závěrečné vypořádání vyžaduje fyzické dodání oproti platbě realizační ceny v hotovosti. Klient musí 
držet podkladová aktiva a/nebo mít dostatečnou sumu peněz ke splnění svých závazků. 

Poznámka: Provize (poplatek) se účtuje při uplatnění, proto doporučujeme uzavřít pozici před vypršením.

Akciové opce –  
informace a tipy 

Proč obchodovat akciové opce? 

Využití finanční páky a participace na dalším vývoji trhu, navíc s předem známou ztrátou

Investice do volatility –  možnost participace na poklesu či růstu volatility nebo na to, že se volatilita nezmění

Zajištění portfolia (tj. kupování put opcí) 

Vylepšení výnosu akciového portfolia – vypisování opcí proti určitému portfoliu a získání prémie

Na rozdíl od warrantů máte u akciových opcí užší ceny, vyšší objem, více transparentnosti a můžete vymýšlet a 

zkoušet kombinační strategie

Detailnější informace najdete v Průvodci akciovými opcemi (Stock Options Product Guide)

Jedinečné výhody Saxo Bank: 

Žádný minimální poplatek za tiket

Žádný poplatek za držení přes noc

Žádný poplatek za užívání platformy či softwaru

Uplatnění opcí online (pozor: opce amerického stylu se 

automaticky uplatní poslední obchodní den)

Akcie i dluhopisy mohou být používány jako kolaterál
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Naše nabídka platí pro standardní opce kótované na burze. Jejich ceny jsou k nalezení též na stránkách Bloombergu či Reuters.

US CBOE   Bank of America, Citigroup, Microsoft, Apple, Ford Motor, Facebook, Cisco,  
    GE, Yahoo, Walt Disney, Mc Donald’s, Amazon, etc…

Europe Euronext Amsterdam ING Groep NV, ArcelorMittal, Royal Dutch Shell, Aegon, Unilever, etc…
 
 Euronext Paris  Axa, France Telecom, Société Générale, BNP Paribas, GDF Suez, Vivendi,  
    Carrefour, Total, LVMH, etc…
 
 Eurex   Deutsche Telekom, Commerzbank, E.ON, Daimler, Deutsche Bank, SAP,   
    RWE, Siemens, Allianz, Volkswagen, Adidas, etc…

APAC SEHK   China Construction Bank-H, Bank of China LTD-H, China Mobile, 
    HSBC Holdings PLC, China Life Insurance CO-H, etc…

Průběžně jsou přidávány instrumenty z nových trhů, sledujte proto SaxoBank.com

Předplatné pro ceny v reálném čase pro příslušnou burzu jak u akcií tak u opcí

Pokyny:  Tržní, limitní, GTC a OCO  Obchodování: 1 opce = 1 lot = obvykle 100 akcií   
      (vždy však zkontrolujte detailní údaje kontraktu)

Provize:   Poplatek za lot založený na množství akciových opcí zobchodovaných minulý měsíc.

  EUR 3/USD 3/HKD 30 za 0-1000 zobchodovaných kontraktů
  EUR 2/USD 2/HKD 20 za 1001-5000 zobchodovaných kontraktů
  Nad 5000 – k jednání

Klientský profil: Stejně jako u všech našich produktů je důležité, že je klient vhodnou osobou k obcho   
              dování opcí. Pro povolení Vašeho účtu kontaktujte prosím naše Centrum služeb

  Základní profil pro obchodování opcí
  Kvalifikovaný (schvaluje Oddělení rizika) pro nákup a prodej opcí stejně jako pro    
             využívání výhod marže při opčních strategiích (kombinace opcí a/nebo podkladových pozic).

GENERAL DISCLAIMER: None of the information contained herein constitutes an offer (or solicitation of an offer) to buy or sell any curren-
cy, product or financial instrument, to make any investment, or to participate in any particular trading strategy. This material is produced 
for marketing and/or informational purposes only and Saxo Bank A/S and its owners, subsidiaries and affiliates whether acting directly 
or through branch offices (“Saxo Bank”) make no representation or warranty, and assume no liability, for the accuracy or completeness 
of the information provided herein. In providing this material Saxo Bank has not taken into account any particular recipient’s investment 
objectives, special investment goals, financial situation, and specific needs and demands and nothing herein is intended as a recommen-
dation for any recipient to invest or divest in a particular manner and Saxo Bank assumes no liability for any recipient sustaining a loss 
from trading in accordance with a perceived recommendation. All investments entail a risk and may result in both profits and losses. In 
particular investments in leveraged products, such as but not limited to foreign exchange, derivates and commodities can be very specula-
tive and profits and losses may fluctuate both violently and rapidly. Speculative trading is not suitable for all investors and all recipients 
should carefully consider their financial situation and consult financial advisor(s) in order to understand the risks involved and ensure the 
suitability of their situation prior to making any investment, divestment or entering into any transaction. Any mentioning herein, if any, of 
any risk may not be, and should not be considered to be, neither a comprehensive disclosure or risks nor a comprehensive description such 
risks. Any expression of opinion may be personal to the author and may not reflect the opinion of Saxo Bank and all expres sions of opinion 
are subject to change without notice (neither prior nor subsequent). This disclaimer is subject to Saxo Bank’s Full Disclaimer available at 
 www. saxobank.com/disclaimer.

Několik jednoduchých strategií: 

  Vyjádřete názor skrze opci long call/put
  Zajistěte dlouhou akciovou pozici  pomocí opce long put (medvědí výhled na akcie, avšak raději      
  neprodávejte své akcie, ať už z důvodu časování, daní či ztráty hlasovacích práv)
  Vylepšete výnos krytou call opcí OTM
  Hrajte o zisk s long straddle
  Hrajte o výnos z dividend s ITM krytou call opcí

Docilte zisku pomocí straddles

Nákup straddles je skvělým způsobem, jak uchopit 
oznamování zisků. Akcie často po oznámení čtvrtletních 
výsledků skokově rostou či klesnou, ale často může být 
směr pohybu nepředvídatelný. Například může dojít 
k výprodeji, i když zpráva o ziscích je dobrá, protože 
investoři očekávali ještě lepší výsledky.

Strategií je zde nakoupit straddle dva či tři týdny před 
reportem. Aby bylo možné na straddlu vydělat peníze, 
je nutný významný cenový pohyb. Existují tři události, 
které se mohou vyskytnout během tohoto období, jež 
dokážou rozpohybovat cenu tak, aby vytvořila zisk:

Před výsledky, vzrušením a množícími se spekulacemi, 
které způsobují, že akcie stoupá nebo klesá, může být 
důležité mít možnost uzavřít pozici se ziskem ještě před 
oznámením výsledků.

Okamžitě po oznámení výsledků akcie typicky roste či 
klesá skokově o 5 až 10%, v závislosti na obsahu zprávy. 
Málokdy zůstává cena akcie stejná.

Třetí událost, nepříliš častá, ale přesto možná, je vydání 
profit warningu (varování o zisku) několik týdnů před 
oznámení výsledků. Po takových varováních obvykle 
přijdou velké propady a jsou obvykle dostatečně velké 
na to, aby umožnily ziskové pokrytí pozice.

Pokud si nejste vyloženě jistí, že skok po oznámení 
výsledků bude obrovský, nikdy nekupujte straddle 
den před výsledky, jelikož to je přesně doba, kdy jsou 
prémie opcí při penězích velmi vysoko kvůli napjatému 
očekávání. Hledejte akcie, které historicky vykazují 
skokové pohyby během výsledků, na základě studia his-
torických cenových grafů.
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