
ઓપ્શન ટે્રડ િંગ માટે વધારાના જોખમ જણાવતાાં દસ્તાવેજો  
  

ઓપ્શન હોલ્ ર્સને જોખમ: 

1. એક ઓપ્શન હોલ્ડર સાપેક્ષ રીત ે ટ ૂંકા સમયગાળામાૂં ઓપ્શન માટે ચકુવેલી સમગ્ર રકમન ે

ગમુાવવાનુૂં જોખમ ધરાવ ેછે. આ જોખમ ઓપ્શનના સ્વરૂપને પ્રતતબિિંબિત કરે છે કેમ કે વેસસ્ટિંગ એસેટ 

જ્યારે તેનો સમય સમાપ્ત થાય છે ત્યારે મ  લ્યરહહત િને છે. એક ઓપ્શન હોલ્ડર જે સેકન્ડરી માકેટમાૂં 
પોતાના ઓપ્શનને વેચી શકતો નથી કે તેની મદુ્દતની સમાપ્પ્ત પહલેાૂં તેન ેઅમલમાૂં મકુી શકતો નથી 
તેથી ઓપ્શનમાૂં તેનુૂં સમગ્ર રોકાણ અતનવાયયપણ ેગમુાવશે. જો ઓપ્શનની અંતગયત હકિંમત તેની મદુ્દત 

સમાપ્ત થાય તે પહલેાૂં અપેબક્ષત પ્રમાણ ેિદલાય નહીં, તો ઓપ્શનનો ખચય પ  રતાૂં પ્રમાણમાૂં આવરી 
લેવા માટે, રોકાણકાર ઓપ્શનમાૂં પોતાના રોકાણનો તમામ ભાગ કે નોંધપાત્ર ભાગન ેગમુાવી શકશે.  
  

2. એક્સસ્ચને્જ અમલમાૂં મકુવાના પ્રતતિૂંધો લાદી શકે અને ચોક્કસ સૂંજોગોમાૂં ચોક્સક્સસ સમય પર 

ઓપ્શનન ેઅમલમાૂં મકુવાનો પ્રતતિૂંધ લાદવાની સૂંપ  ણય સત્તા છે.  
  

ઓપ્શન રાઇટર્સને જોખમો: 
1. જો ઓપ્શનની અંતગયત હકિંમત અપેબક્ષત હદશામાૂં િદલાય નહીં, તો ઓપ્શન રાઇટર નોંધપાત્ર 

રકમન ેગમુાવવાનુૂં જોખમ ધરાવ ેછે. 
  

2. ઓપ્શન રાઇટર િનવાના જોખમને, સમાન અંતગયત હહત ધરાવતાૂં અન્ય ઓપ્શનને ખરીદીને 
ઘટાડી શકાય છે અને ઓપ્શન માકેટ કે અન્ય માકેટમાૂં પોબિશનને સ્પ્રેડ કરીન ેકે અન્ય પ્રકારના હજેજિંગ 

પોબિશન મેળવીન ેઆમ કરી શકે છે. આમ છતાૂં, રાઇટરે સ્પ્રેડ કે અન્ય હજેજિંગ પોબિશનને ધારે તો પણ, 

જોખમ હજી નોંધપાત્ર રહી શકે. એક સ્પ્રેડ પોબિશન એ સાદી 'લોંગ' કે 'શોટય ' પોબિશન કરતાૂં ઓછી 
જોખમી હોય તેમ જરૂરી નથી. 
  

3. ટ્રાન્િેક્સશન્સ કે જેમાૂં સૂંયકુ્સતમાૂં મસલ્ટપલ ઓપ્શન્સનુૂં િાઇંગ અને રાઇહટિંગનો સમાવેશ થાય છે, કે 

અંતગયત હહતમાૂં િાઇંગ કે સેબલિંગ સાથ ેસૂંયોજનમાૂં ઓપ્શન્સને િાઇંગ કે રાઇહટિંગનો સમાવેશ થાય છે, 

તેમાૂં રોકાણકારોન ેવધારાના જોખમો હોય છે. સૂંયકુ્સતમાૂં ટ્રાન્િેક્સશન્સ, જેમ કે ઓપ્શન સ્પ્રેડ, તે એક 

ઓપ્શનનુૂં િાઇંગ કે રાઇહટિંગ કરતાૂં વધ ુજહટલ હોય છે. અને તેની નોંધ લેવી જોઇએ કે, રોકાણના 
કોઇપણ ક્ષેત્રમાૂં, જહટલતાને સારી રીત ેસમજી શકાતી નથી તે જાત ેજ એક જોખમનુૂં પહરિળ છે. જોકે 

આ સ  ચવતુૂં નથી કે સૂંયોજનનો વ્ય   ધ્યાનમાૂં લેવો ન જોઇએ, કેમ કે ઓપ્શનના તમામ રોકાણોના 
કેસમાૂં, તવતવધ િજારના સૂંહજોગો હઠેળ સૂંયકુ્સત ટ્રાન્િેક્સશન્સના જોખમો અને સૂંભતવત લાભોના 
સૂંદભયમાૂં જે અનભુવી અને જાણકાર હોય તેવી કોઇ વ્યક્ક્સતની સલાહ લેવી સલાહપ્રદ છે. 


