
ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ ನ ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯ ಪ್ರಕಟಣ್ಯ ದಾಖಲ್ಗಳು 
 

ಆಪ್ಷನ್ ಹ್ ೇಲ್ಡರ ಗಳ ಅಪಾಯ: 
1. ಆಪ್ಷನ್ ಹ  ೋಲ್ಡರ ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಗ  ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಾಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ ದನಕ  ಳುುವ 
ಅಪಾಯವನ್ನು ಹ  ಂದಿರನತ್ಾತರ . ಈ ಅಪಾಯವು ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ಸವರ ಪ್ವನ್ನು ವಾಯಿದ  ಮನಗಿದಾಗ ಮೌಲ್ಯ 
ಕಳ ದನಕ  ಳುುವ ವಯರ್ಣ ಆಸಿತಯಂಬಂತ್  ಪ್ರತಿಬಂಬಸನತ್ತದ . ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ಹಕನುದಾರರಿಗ  ತ್ಮಮ ಆಯುಯನ್ನು ಸ ಕ ಂಡರಿ 
ಮಾರನಕಟ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್  ಆಗನವುದಿಲ್ಿ ಅರ್ವಾ ಅದರ ವಾಯಿದ  ಮನಗಿಯನವ ಮೊದಲ್ನ ಅದನ್ನು 
ಬಳಸಿಕ  ಳುಲ್  ಆಗನವುದಿಲ್,ಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ ಆಪ್ಷನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ತ್ಮಮ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಹ ಡಿಕ ಯನ್ನು 
ಕಳ ದನಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗನತ್ತದ . ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ವಾಯಿದ  ಮನಗಿಯನವ ಮೊದಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ಖರ್ನಣನ್ನು ಭರಿಸನವಷ್ನೆ ಅದರ 
ಬ ಲ್ ಯನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ದಿಕ್ಕುನ್ಲ್ಲ ಿಬದಲ್ಾಗದಿದದರ , ಹ ಡಿಕ ದಾರರನ ಆಪ್ಷನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಅವರ ಹ ಡಿಕ ಯ ಒಂದನ ಗಮನಾಹಣ 
ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ವಾ ಎಲ್ಿವನ್ ು ಕಳ ದನಕ  ಳುಬಹನದನ. 
  

2.  ವಿನಿಮಯ ಕ ೋಂದರವು ಬಳಕ ಯ ನಿಬಣಂಧಗಳನ್ನು ಹ ೋರಬಹನದನ ಹಾಗ  ನಿದಿಣಷ್ೆ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ವಂದನ 
ಬಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳ ಬಳಕ ಯನ್ನು ನಿಬಣಂಧಿಸನವ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹ  ಂದಿರನತ್ತದ . 
  

ಆಪ್ಷನ್ ರ್ೈಟರ ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು: 
1. ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ಬ ಲ್ ಯ ವಯತ್ಾಯಸವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ದಿಕ್ಕುನ್ಲ್ಲಿಲ್ಿದಿದದರ , ಆಪ್ಷನ್ ರ ೈಟರ ಗಮನಾಹಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಕಳ ದನಕ  ಳುುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹ  ಂದಿರನತ್ಾತರ .  
  

2. ಅದ ೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ್ ಬಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರ  ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿಸಿ, ಆ ಮ ಲ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಾನ್ವನ್ನು ಹ  ಂದನವ ಮ ಲ್ಕ 
ಅರ್ವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರನಕಟ್ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ  ಮಾರನಕಟ್ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ  ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಾನ್ಗಳನ್ನು 
ಪ್ಡ ಯನವ ಮ ಲ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ರ ೈಟರ ನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹನದನ. ರ ೈಟರ ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ  
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಾನ್ವನ್ನು ಪ್ಡ ದರ  ಸಹ, ಅಪಾಯಗಳು ಇನ್ ು ಗಮನಾಹಣವಾಗಿರನತ್ತವ . ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಸಾಾನ್ವು 
ಸರಳವಾದ ‘ದ  ಡಡ’ ಅರ್ವಾ ‘ಚಿಕು’ ಸಾಾನ್ಕ್ಕುಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ. 
  

3. ಅನ ೋಕ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಾೆಗಿ ಖರಿೋದಿ ಮತ್ನತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವುದನ್ನು, ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ ಬಡಿಡಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿ 
ಅರ್ವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವುದರ ಜ  ತ್ ಗ  ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿ ಅರ್ವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವುದನ್ನು ಒಳಗ  ಳುುವ 
ವಹಿವಾಟನಗಳು ಹ ಡಿಕ ದಾರರಿಗ  ಹ ರ್ನುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹ  ಂದಿರನತ್ತವ . ಆಪ್ಷನ್ ಸ ೆಡ ಗಳಂತ್ಹ ಸಂಯೋಜಿತ್ 
ವಹಿವಾಟನಗಳು ಒಂದನ ಆಪ್ಷನ್ಅನ್ನು ಖರಿೋದಿ ಅರ್ವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನವುದಕ್ಕುಂತ್ ಹ ರ್ನು ಜಟಿಲ್ವಾಗಿರನತ್ತವ . 
ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಹ ಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಜಟಿಲ್ತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ದಿಿರನವುದ  ಸಹ ಒಂದನ ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ಅಂಶವಾಗಿರನತ್ತದ  ಎಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಬ ೋಕನ. ಸಂಯೋಜಿತ್ ವಹಿವಾಟನಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಾರದ ಂದನ 
ಸ ಚಿಸಬಾರದನ ಆದರ , ಐಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಾ ಿ ಹ ಡಿಕ ಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಮಾರನಕಟ್ ೆ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ
ಸಂಯೋಜಿತ್ ವಹಿವಾಟನಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಭಾವಯ ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ಅನ್ನಭವವಿರನವ 
ಮತ್ನತ ಚ ನಾುಗಿ ತಿಳಿದನಕ  ಂಡಿರನವ ವಯಕ್ಕತಯನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ಕಣಸನವುದನ ಉತ್ತಮ. 


