অপ্সন্ছ ট্ৰেড িংৰ ট্ৰেত্ৰত অডতডৰক্ত ডিপদাশিংকা সদডৰ নডি
অপ্সন ট্ৰ াল্ডাৰৰ ডিপদাশিংকা:
১. এজন অপ্সন হ োল্ডোৰে তু লনোমূলকভোৰে এক কম সময়ত অপ্সনে বোৰব পৰেৰ োধ কেো সমগ্ৰ
েোৰ হ েুেোে ৰবপদো ংকো ব ন কৰে। এই ৰবপদো ংকোই এক বযৰ্থ সম্পৰিে েূপত এক অপ্সনে
প্ৰকৃ ৰত প্ৰৰতফৰলত কৰে যোে সময়সীমো উকৰল হযোেোে পোছত ৰস মূলয ীন হ পৰে। হ ৌণ
বজোেত ৰনজে অপ্সন ৰবক্ৰী নকেো তৰ্ো ইয়োে সময়সীমো উকৰল হযোেোে পূৰবথ হসয়ো ৰবক্ৰী
নকেো এজন অপ্সন হ োল্ডোৰে ৰনৰিতভোৰে অপ্সনত কেো হতওঁে সমগ্ৰ ৰবৰনৰয়ো হলোকচোন
কৰেব। ৰবকল্পে বযয় সোমৰে ল’বে বোৰব পযথযোপ্তভাভোৰে অপ্সনে সময় উকৰল হযোেোে পূৰবথ
অন্তৰনথৰ ত মূলযে অনুমোৰনক ৰদ ে যৰদ পৰেেতথ ন ন য়, হতৰন্ত ৰবৰনৰয়ো কোেীৰয় অপ্সনত ৰনজে
ৰবৰনৰয়ো ে সমগ্ৰ বো এক গুেুত্বপূণথ অং হ েুেোব পোৰে।
২. একৰচঞ্জসমূৰ ৰনৰদথ ষ্ট ৰকছু মোন সময়ত ৰবৰ ষ পৰেৰিৰতসমূ ত এক্সোেচোইজ প্ৰৰতবন্ধকতো বলব
কৰেব পোৰে আেু অপ্সনসমূ ে এক্সোেচোইজ প্ৰৰতবৰন্ধত কেোে পূণথ কতৃথ ত্ব প্ৰোপ্তভা কৰে।
অপ্সন ৰাইটাৰ্চৰ ডিপদাশিংকা:
১. যৰদ অন্তৰনথৰ ত মূলযে ৰত আকোংৰিত ৰদ ত নোৰ্োৰক হতৰন্ত, অপ্সন েোইটোৰে অতযোৰধক
পৰেমোৰণ হ েুেোে ৰবপদো ংকো ব ন কৰে।
২. এক অপ্সন েোইটোে হ োেোে ৰবপদো ংকো হসই অন্তৰনথৰ ত স্বোৰ্থত অনয অপ্সনে ক্ৰয়ে দ্বোেো
কম ’ব পোৰে আেু হসইদৰে এক ৰবস্তৃ ত ৰিৰত ৰনয়ন্ত্ৰণ কেো বো অপ্সন বজোে বো অনয
বজোেসমূ ত হবৰল প্ৰকোেে হ ৰজং ৰিৰত গ্ৰ ণে জৰেয়ৰতও হসয়ো কৰেব পেো যোয়। অেৰ য,
য’ত েোইটোৰে এক ৰবস্তৃ ত বো আন হ ৰজং ৰিৰত গ্ৰ ণ কৰে বুৰল ধেো য়, তোত হতৰতয়োও
ৰবপদো ংকো উৰেখনীয়ভোৰে ৰ্োৰকব পোৰে। এক ৰবস্তৃ ত ৰিৰত, সোধোেণ ‘দীৰ্থ’ বো ‘ স্ৰ’ ৰিৰততকক
কম ৰবপদো ংকোে ’বইৰয তোে হকোৰনো ৰনিয়তো নোই।
৩. ক্ৰয় আেু েোইটং দুৰয়োটো জৰ়িত ৰ্কো বহুমুখী অপ্সনে হলনৰদন, বো ক্ৰয় বো েোইটং
অপ্সনে হসৰত ক্ৰয় বো ৰবক্ৰীে সমন্বৰয় অন্তৰনথৰ ত স্বোৰ্থ তৰ্ো ৰবৰনৰয়ো কোেীসকলে সোম্প্ৰৰতক
অৰতৰেক্ত ৰবপদো ংকো হ্ৰোস কৰে। অপ্সন হেডে হলখীয়ো সমৰন্বত হলনৰদনসমূ এক একক
অপ্সনে ক্ৰয় বো েোইটঙতকক অৰধক জটীল। আেু ল ৰত এই কৰ্োৰটোৰতো গুেুত্ব ৰদয়ো উৰচত হয,
ৰবৰনৰয়ো ে ৰযৰকোৰনো হিত্ৰত যৰদ জটীলতো ভোলদৰে বুৰজ হপোেো নোযোয় হতৰন্ত, ই ৰনৰজই এটো
ৰবপদো ংকোে কোেক হ পৰে। যৰদ সমৰন্বত হকৌ ল ৰবৰবচনো কেো ন ওক বুৰল পেোম থ ৰদয়ো
য়, হতৰন্ত এইবুৰল পেোম থ ৰদব পোৰে হয, অপ্সনসমূ ত সকৰলো ৰবৰনৰয়ো ে হসৰত এক হকছ
ৰ চোৰপ ধৰে কোৰেোবোে হসৰত পেোম থ কেক যোে ৰবৰভ্ন  বজোে ৰিৰতত অৰভ্ঞততো আৰছ আেু
ৰবপদো ংকো আেু সমৰন্বত সম্ভোেনীয় লোভে হিত্ৰত যোে ্ঞতোন আৰছ।

