ଅପ୍ସନ ଟ୍ରେଡିିଂ ନିମଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଂକଟ ପ୍ରକଟନ ଦସ୍ତାବିଜ୍
ଅପ୍ସନ ଟ୍ର ାଲ୍ଡରମାନଙ୍କର ସିଂକଟ
୧. ଜଣେ ଅପ୍ସନ ଣହୋଲ୍ଡର ଅଣେକ୍ଷୋକୃ ତ କମ ସମୟଣର ଅପ୍ସନ େୋଇଁ ଣେୈଠ କରିଥିବୋ ସମଗ୍ର ରୋଶି ହରୋଇବୋ ସଂକଟ ରଖିଥୋନ୍ତି।
ଏହି ସଂକଟ ଏକ ଅପ୍ସନର ସ୍ୱଭୋବକୁ ଏକ ନଷ୍ଟ ଣହଉଥିବୋ େୁଞ୍ଜି ରୂଣେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥୋଏ, ଯୋହୋ ଅଣବୈଧ ଣହବୋ କ୍ଷେି
ମୂଲ୍ୟହୀନ ଣହୋଇଥୋଏ। ଜଣେ ଅପ୍ସନ ଣହୋଲ୍ଡର ଯିଏ କି ଦ୍ୱିତୀୟକ ବଜୋରଣର ତୋଙ୍କ ଅପ୍ସନ ବିକନ୍ତି ନୋହିଁ କି ଏହୋର ଣବୈଧତୋ େୂରୋ
ଣହବୋ େୂବବରୁ ଏହୋ ଉେଣର କିଛ ି କରନ୍ତି ନୋହିଁ, ଣସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂଣେ ଏହି ଅପ୍ସନଣର ବିନଣି ଯୋଗ ଣହୋଇଥିବୋ େୁଞ୍ଜିକୁ ହରୋଇଥୋନ୍ତି।
ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲ୍ୋଇଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟ ଣବୈଧତୋ ଣଶଷ ଣହବୋ େୂବବରୁ ପ୍ରତୟୋଶିତ ଦିଗଣର ବଦଣଳ ନୋହିଁ, ଅପ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ବକୁ କଭର କରିବୋ େଯବୟନ୍ତ,
ଣତଣବ ନିଣବଶକ ଅପ୍ସନଣର ଲ୍ଗୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ରୋଶି କିମବୋ ତୋଙ୍କ େୁଞ୍ଜିର ଏକ ବଡ଼ ରୋଶି ହରୋଇେୋରନ୍ତି।
୨. ଏଣେଣେଞ୍ଜ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲ୍ଗୋଇେୋରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି େରିସ୍ଥିତଣି ର ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସମୟଣର ଅପ୍ସନ ଏେରସୋଇଜ୍ େୋଇଁ ଏକମୋତ୍ର
ପ୍ରୋଧିକରେ ଅଟନ୍ତି।
ଅପ୍ସନ ରାଇଟରମାନଙ୍କର ସିଂକଟ
୧. ଅଣ୍ଡରଲ୍ୋଇଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ସଂେୋଳନୋ ପ୍ରତୟୋଶିତ ଦିଗଣର ନ ଗଣଲ୍, ଅପ୍ସନ ରୋଇଟରମୋଣନ ଉଣେଖନୀୟ ରୋଶି ହରୋଇବୋ
ସଂକଟ ରଖିଥୋନ୍ତି।
୨.ଏକପ୍ରକୋର ଅଣ୍ଡରଲ୍ୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟଣରଷ୍ଟଣର ଅନୟ ଅପ୍ସନ କିେିବୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଅପ୍ସନ ରୋଇଟର ଣହବୋ ସଂକଟ ଲ୍ୋଘବ ଣହୋଇେୋଣର
ଏବଂ ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଏକ େରିବୟୋପ୍ତ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମଣନ କରୋଯୋଇେୋରିବ କିମବୋ ଅପ୍ସନ ମୋଣକବଟ କିମବୋ ଅନୟ ମୋକବଣଟର ଅନୟ କିସମର
ଣହଡଜିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ି ଆହରେ କରୋଯୋଇେୋରିବ। ଣସ ଯୋହୋ ଣହଉ, ଏେରିକି ଯଦି ରୋଇଟର୍ ଏକ ଣରେଡ୍ କିମବୋ ଅନୟ ଣହଡଜିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ି
ଧରିଥିଣଲ୍, ସଂକଟଗୁଡ଼କ
ି ତଥୋେି ବଡ଼ ଅଣଟ। ଏକ ସରଳ 'ଦୀଘବ' କିମବୋ 'କ୍ଷୁଦ୍ର' ଣେୋଜିସନ୍ ଠୋରୁ ଏକ ଣରେଡ ଣେୋଜିସନ୍ କମ
ସଂକଟେୂର୍ଣ୍ବ ଣହୋଇନେୋଣର।
୩. ଏକୋଧିକ ଅପ୍ସନ ଏକୋଠି କିେିବୋ କିମବୋ ରୋଇଟିଂ କରିବୋ କିମବୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣ୍ଡରଲ୍ୋଇଙ୍ଗ ଇଣଣ୍ଟଣରଷ୍ଟ କିେିବୋ କିମବୋ ବିକବ
ି ୋ ସହିତ
ଅପ୍ସନଗୁଡକ
ି ୁ କିେିବୋ କିମବୋ ରୋଇଟିଂ କରିବୋ ଭଳି ଣନେଣଦେ ନିଣବଶକଙ୍କ େୋଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ି ସଂକଟ ଉେସ୍ଥୋେିତ କରିଥୋଏ।
କମ୍ବି ଣନଶନ ଣନେଣଦେ ଯୋହୋ ଅପ୍ସନ ଣରେଡସ, ଏକକ ଅପ୍ସନ କିେିବୋ କିମବୋ ରୋଇଟିଙ୍ଗ କରିବୋ ଠୋରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଅଣଟ। ଏବଂ
ଏହୋ େୁନଃ ଉଣେଖ କରିବୋ ଆବଶୟକ ଣଯ େୁଞ୍ଜି ବିନଣି ଯୋଗ କରିବୋର ଣଯଣକୌେସି ଣକ୍ଷତ୍ରଣର ଜଟିଳତୋ ଯୋହୋକୁ ଭଲ୍ କରି
ବୁ ଝହ
ି ୁ ଏ ନୋହିଁ, ତୋହୋ ନିଣଜ ଏକ ସଂକଟେୂର୍ଣ୍ବ ବିଷୟ। ଏହୋର ମୋଣନ ଏୟୋ ନୁ ଣହଁ ଣଯ କମ୍ବି ଣନଶନ ଷ୍ଟ୍ରୋଟିଜଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ୁ ବିେୋରଭୁକ୍ତ
କରିଣହବ ନୋହିଁ, ଏହୋ େରୋମଶବଣଯୋଗୟ ଣଯ, ଅପ୍ସନଗୁଡ଼କ
ି ଣର ସମସ୍ତ ବିନଣି ଯୋଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବଜୋର େରିସ୍ଥିତଣି ର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ
ଜ୍ଞୋନୀ ଣଲ୍ୋକଙ୍କ ସହିତ େରୋମଶବ କରି କମ୍ବିଣନସନ ଣନେଣଦେର ସଂକଟ ଏବଂ ସମ୍ଭୋବୟ ଲ୍ୋଭ ବିଷୟଣର େରୋମଶବ ଣନବୋ
ଉେିତ।

