ऑप्शन्स ट्रेडिंग खातीर अततररक्त जोखीम प्रगटीकरण
ऑप्शन धारकाांची जोखीम:
1. ऑप्शन धारक थोड्याश्याच कालावधी तितर ऑप्शन खातीर फारीक के ल्ली पुराय रक्कम वगिंावपाची
जोखीम आसता. ह्या जोखीमीत ऑप्शनाची मुजत सोंपल्या उपराांत ती एक पयशाची उधळपट्टी थारता. जो
ऑप्शन धारक ताची मुजत सोंपच्या आदीं ताचो ऑप्शन दुय्यम बाजाराांत तवकीना वा ताचो वापर कररना
तो त्या ऑप्शनाांत गुत
ां यल्ली पुराय रक्कम वगिंायता. ऑप्शनाची मुजत सोंपच्या पयलीं ताच्या मुळाव्या
रकमेंत योग्य ददशेन, ऑप्शन घेतवपा खातीर ददल्ल्या राशीक जुळोवांन उरपा इतल्या प्रमाणाांत बदल जालो
ना जाल्यार, गुांतवणूकदार ऑप्शनात ताणें गुांतयल्ली सगळी रक्कम वा ताचो काांय वाांटो वगिंावांक शकता.
2. तवतशश्ट पररतथथतींत काांय वेळा एक्सचेंज घिंये वापराचेर मयाादा घालूांक शकता आनी ताचे किंेन
ऑप्शनाच्या वापराचेर मयाादा हािंपाचो तनव्वळ अतधकार आसता.

ऑप्शन लेखकाांची जोखीम:
1. जर दरवािं अदमास लातयल्ल्या ददके न फु िंें गेलीना जाल्यार, ऑप्शन लेखक िररल्ली रक्कम वगिंावपाची
जोखीम उप्रासता.
2. त्याच कळां तराचेर हेर ऑप्शन्स खरे दी करून आनी अशे तरे न थप्रेिं पोतिशन गृहीत धरून वा ऑप्शन
बाजार वा हेर बाजाराांत हेर प्रकारची प्रततबांधीत सुवात सांपादन करून ऑप्शन लेखकाची जोखीम घिंये
उणी करूांक शकतात. पूण, लेखकान जरी थप्रेिं वा हेर प्रततबांधीत सुवातीचो अांदाज बाांधलो तरीय, जोखीम
ही आसताच. थप्रेिं पोतिशनात 'लाांब' वा 'कमी' पोतिशना परस उणी जोखीम आसतलीच अशें आसना.
3. साबार ऑप्शन एकठाांय तवकते घेवप आनी तलखाण करप हाचो समावेश आसपी वा खरे दी वा तवक्रीच्या
एकठाांवणे सयत ऑप्शनाांची खरे दी वा तलखाण आसपी उलाढाली, तातूांतलें कळां तर उणें करतात,
गुांतवणूकदाराांक अततररक्त जोखीमी उपतथथत करतात. एकठाांय उलाढाली, जश्यो ऑप्शन थप्रेड्स, एकसुरी
ऑप्शन खरे दी करप वा तलखाणा परस चिं कठीण आसता. आनी हाचेंय किंेन लक्ष आसूक
ां जाय कीं,
गुांतवणूकीच्या हेर खांयच्याय वाठाराांत आसता त्या प्रमाणेंच, खांयची जटीलताय आसा हाचे बद्दल पुराय
समज आसप ना, होय एक जोखीम घटक आसा. हाचो अथा एकत्रीत माांिंण्यो तवचाराांत घेवप ना असो न्हय
तर, तुमकाां ऑप्शनाांतल्या सगळ्या गुांतवणूकीं खातीर, बाजाराच्या वेगवेगळ्या पररतथथतींत एकठाांय
उलाढालीनीं येवपी जोखीमी आनी सांिाव्य फायदो हाचो अणिव आनी तगन्यान आसपी खांयच्याय
व्यक्तीकिंल्यान सल्लो घेवपाचो सल्लो ददता.

