
ઓપ્શન ટ્ર��ડ�ગ માટ� વધારાના જોખમ જણાવતા ંદસ્તાવેજો  
  
ઓપ્શન હોલ્ડસર્ને જોખમ: 

1. એક ઓપ્શન હોલ્ડર સાપેક્ષ ર�તે �ૂંકા સમયગાળામા ંઓપ્શન માટ� �કુવેલી સમગ્ર રકમને 

�મુાવવા�ુ ંજોખમ ધરાવે છે. આ જોખમ ઓપ્શનના સ્વ�પને પ્રિત�બ��બત કર� છે ક�મ ક� વે�સ્ટ�ગ એસેટ 

�યાર� તેનો સમય સમાપ્ત થાય છે ત્યાર� �લૂ્યર�હત બને છે. એક ઓપ્શન હોલ્ડર � સેકન્ડર� માક�ટમા ં

પોતાના ઓપ્શનને વેચી શકતો નથી ક� તેની �દુ્દતની સમા�પ્ત પહ�લા ંતેને અમલમા ં�કુ� શકતો નથી 

તેથી ઓપ્શનમા ંતે�ુ ંસમગ્ર રોકાણ અિનવાયર્પણે �મુાવશે. જો ઓપ્શનની �તગર્ત �ક�મત તેની �દુ્દત 

સમાપ્ત થાય તે પહ�લા ંઅપે�ક્ષત પ્રમાણે બદલાય નહ�, તો ઓપ્શનનો ખચર્ �રૂતા ંપ્રમાણમા ંઆવર� 

લેવા માટ�, રોકાણકાર ઓપ્શનમા ંપોતાના રોકાણનો તમામ ભાગ ક� ન�ધપાત્ર ભાગને �મુાવી શકશે.  
  
2. એક્સ્ચેન્જ અમલમા ં�કુવાના પ્રિતબધંો લાદ� શક� અને ચો�સ સજંોગોમા ંચોક્ક્સ સમય પર 

ઓપ્શનને અમલમા ં�કુવાનો પ્રિતબધં લાદવાની સ�ંણૂર્ સ�ા છે.  
  
ઓપ્શન રાઇટસર્ને જોખમો: 

1. જો ઓપ્શનની �તગર્ત �ક�મત અપે�ક્ષત �દશામા ંબદલાય નહ�, તો ઓપ્શન રાઇટર ન�ધપાત્ર 

રકમને �મુાવવા�ુ ંજોખમ ધરાવે છે. 
  
2. ઓપ્શન રાઇટર બનવાના જોખમને, સમાન �તગર્ત �હત ધરાવતા ંઅન્ય ઓપ્શનને ખર�દ�ને 

ઘટાડ� શકાય છે અને ઓપ્શન માક�ટ ક� અન્ય માક�ટમા ંપો�ઝશનને સ્પે્રડ કર�ને ક� અન્ય પ્રકારના હ��જ�ગ 

પો�ઝશન મેળવીને આમ કર� શક� છે. આમ છતા,ં રાઇટર� સ્પે્રડ ક� અન્ય હ��જ�ગ પો�ઝશનને ધાર� તો પણ, 

જોખમ હ� ન�ધપાત્ર રહ� શક�. એક સ્પે્રડ પો�ઝશન એ સાદ� 'લ�ગ' ક� 'શોટર્ ' પો�ઝશન કરતા ંઓછ� 

જોખમી હોય તેમ જ�ર� નથી. 
  
3. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ક� �મા ંસ�ંકુ્તમા ંમ�લ્ટપલ ઓપ્શન્સ�ુ ંબા�ગ અને રાઇ�ટ�ગનો સમાવેશ થાય છે, ક� 

�તગર્ત �હતમા ંબા�ગ ક� સે�લ�ગ સાથે સયંોજનમા ંઓપ્શન્સને બા�ગ ક� રાઇ�ટ�ગનો સમાવેશ થાય છે, 

તેમા ંરોકાણકારોને વધારાના જોખમો હોય છે. સ�ંકુ્તમા ંટ્રાન્ઝેક્શન્સ, �મ ક� ઓપ્શન સ્પે્રડ, તે એક 

ઓપ્શન�ુ ંબા�ગ ક� રાઇ�ટ�ગ કરતા ંવ� ુજ�ટલ હોય છે. અને તેની ન�ધ લેવી જોઇએ ક�, રોકાણના 

કોઇપણ કે્ષત્રમા,ં જ�ટલતાને સાર� ર�તે સમ� શકાતી નથી તે �તે જ એક જોખમ�ુ ંપ�રબળ છે. જોક� 

આ �ચૂવ�ુ ંનથી ક� સયંોજનનો વ્� ૂધ્યાનમા ંલેવો ન જોઇએ, ક�મ ક� ઓપ્શનના તમામ રોકાણોના 

ક�સમા,ં િવિવધ બ�રના સહંજોગો હ�ઠળ સ�ંકુ્ત ટ્રાન્ઝેક્શન્સના જોખમો અને સભંિવત લાભોના 

સદંભર્મા ં� અ�ભુવી અને �ણકાર હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્તની સલાહ લેવી સલાહપ્રદ છે. 


