
ఆప్షన్స్ ట్రేడ ింగ్ కొరకు అదనప్ు రిస్క్ వెల్లడ ింప్ు ప్త్రే ల్ు  
  

ఆప్షన్స హో ల్డర్స్ యొక్ రిస్క్:  
౧. ఒక ఆప్షన్ హో ల్డర్ అనేది చెల్లించబడిన మొత్తిం ఏదైెనా సాపేక్షమ ైన అతి త్కకువ సమయింల్ో పో గొట్టు కోబడు రిస్కు ను 
నడుప్ుత్ ింది. ఈ రిస్కు అనేది ఒక ఆప్షన్ యొకు సవభావాన్ని త్న గడువు తీరినప్ుుడు విల్కవల్ేన్నదిగా అయ్యే ఒక వేర్థ 
ఆస్తత గా ప్రతిబింబసుత ింది. ఆప్షన్ ను సె్కిండరీ మారకుట్ ల్ో ఎప్ుటి్కీ వికరయ్ించకపో వడిం ల్ేదా దాన్న గడువుతీరేల్ోగా 
ఉప్యోగిించకపో వడిం వల్న ఒక ఆప్షన్ హో ల్డర్ ఆప్షన్ ల్ోన్న త్న సింప్ూర్ణ పెట్టు బడిన్న అగత్ేముగా కోల్ోుతాడు. ఒకవేళ 
ఆప్షన్ గడువుతీరేల్ోగా, ఆప్షన్ ఖర్చును కవర్ చేయడాన్నకి త్గినింత్ వర్కక, ఆశించిన దిశల్ో మౌల్క ధర్ల్ో ఎల్ాింట్ి మార్చు 
ల్ేకపో తే, మదుప్ుదార్చడు ఆప్షన్ ల్ోన్న త్న పెట్టు బడి మొతాత నిింతా ల్ేదా ఒక గణనీయమ ైన భాగాన్ని కోల్ోుతాడు.  
  

౨. ఎక్స్ ఛేింజకస్క అనేవి న్నయింత్రణల్ను అమల్కప్ర్చవచుు మరియు న్నరిిష్ుమ ైన ప్రిస్తథత్ ల్ల్ో కొన్ని సార్చల  ఆప్షన్్ 
అమల్కను న్నయింతిరించే అధికార్ిం కల్గి ఉిండవచుు.  
  

ఆప్షన్స ర ైట్ర్స్ యొక్ రిస్క్ల్ు:  
౧. ఒకవేళ మూల్ ధర్ మార్చు అనేది ఆశించిన దిశల్ో ల్ేకపో తే, ఆప్షన్ రకైట్ర్, గణనీయమ ైన మొతాత న్ని కోల్ోువు రిసుుల్ను 
నడుప్ుతాడు.  
  

౨. ఆప్షన్ రకైట్ర్ గా ఉిండుట్ల్ోన్న రిస్కు ను అదే మూల్ వడడడ పైె ఇత్ర్ ఆప్షన్్ కొనుగోల్క చేయడిం దావరా త్గిగించవచుు 
మరియు త్దావరా ఒక సె్రెడ్ స్తథతిన్న ప ిందవచుు ల్ేదా ఆప్షన్ మారకుట్టల  ల్ేదా ఇత్ర్ మారకుట్లల్ో ప్రతిర్క్ష స్తథతి యొకు ఇత్ర్ 
ర్కాల్ను ప ిందడిం దావరా త్గిగించవచుు. అయ్నప్ుటి్కీ, ఒక రకైట్ర్, ఒక సె్ుడ్ ల్ేదా ఇత్ర్ ప్రతిర్క్ష స్తథతిన్న 
వహ ించుకకనిప్ుట్ికీ, రిస్కు్ అనేవి ఇింకా గణనీయింగానే ఉిండవచుు. ఒక సె్రె డ్ స్తథతి అనేది సర్ళమ ైన ’దీర్ఘ’ ల్ేదా ’అల్ు’ 
స్తథతి కింటే్ త్కకువ రిస్కుగా ఉిండవల్స్తన ప్న్నల్ేదు.  
  

3. మిశరమాల్ల్ో బహుళ ఆప్షన్్ కొనడిం ల్ేదా వరా యడిం ఉని ల్ావాదేవీల్క, మూల్ ఆసకకత ల్ను కొనుగోల్క చేయడిం ల్ేదా 
త్కకువగా వికరయ్ించడింతో గల్ కల్య్కల్ల్ో ఆప్షన్్ ను కొనుగోల్క చేయడిం ల్ేదా రకైటి్ింగ్ చేయడిం వల్న మదుప్ుదార్చల్కక 
అదనప్ు రిస్కు్ కల్గవచుు. మిశరమ ల్ావాదేవీల్ ైన ఆప్షన్ సె్రెడ్్ వింట్ివి ఒకేఒక ఆప్షన్ కొనుగోల్క చేయడిం ల్ేదా రకైటి్ింగ్ 
చేయడిం కింటే్ ఎకకువ సింకిలష్ుమ ైనవి. మరియు పెట్టు బడి పెటే్ు  విభాగింల్ో, సింకిలష్ుత్ అనేది సరిగా అర్థిం చేసుకోల్ేకపో తే, అదే 
ఒక రిస్కు కార్కింగా కాగల్దన్న గమన్నించవచుు. అింట్ే మిశరమ వూేహాల్ను ప్రిగణ ించకూడదన్న ఇకుడ సూచిించబడల్ేదు, 
అయ్తే ఆప్షన్్ ల్ో పెట్టు బడుల్న్నిింట్ిల్ోనూ కూడా వివిధ ర్కాల్ మారకుట్ ప్రిస్తథత్ ల్ కిరింద మిశరమ ల్ావాదేవీల్ రిస్కు్ 
మరియు సింభావే రివార్డ్ కక సింబింధిించి అనుభవజ్ఞు డైెన మరియు ప్రిజఞు నిం కల్గినవారిన్న సింప్రదిించుట్ 
సూచిించడమ ైనది. 


