ഓപ് ഷൻസ് ട്രേഡിിംഗിലെ നഷ് േ സാധ്യതകൾ ലെളിലെേുത്തുന്ന അധ്ിക ട്േഖകൾ
ഓപ് ഷൻ ട്

ാൾഡറുകളുലേ നഷ് േസാധ്യതകൾ :

1. ആട്പക്ഷികമായി, ഒേു ര

സവ കാെയളെിൽ ഓപ് ഷനു ട്െണ്ടി അേയ് കലെേുന്ന മുഴുെൻ

തുകയുിം നഷ് േലെേുന്നതിനുള്ള ഒേു നഷ് േസാധ്യത ഒേു ഓപ് ഷൻ ട്
കഴിയുട്പാൾ

(എക് സ്
് പയറിയിൽ)

മൂെയമിെ
ല ാലതയാകുന്ന,

ാൾഡറിനുണ്ട് . കാൊെധ്ി

പാഴാകുന്ന

ഒേു

ആസ് തിയുലേ

ഓപ് ഷലെ സവഭാെമാണ് ഈ നഷ് േസാധ്യത രപതിഫെിെികുന്നത് . തലെ ഓപ് ഷൻ ലസകൻഡറി
മാർകറ്റിൽ െിൽകാത്തട്താ അതിലെ കാൊെധ്ി കഴിയുന്നതിനു മുപ്
ലെയ്യാത്തട്താ
അനിൊേയമായുിം

ആയ

ഒേു

ഓപ് ഷൻ

ട്

ാൾഡർക്

നഷ് േലെേുന്നതായിേികുിം.

ഓപ് ഷനിലെ

മൗെികമായ

െിെ

അതു െയെ

മുഴുെൻ

ാേിം

നിട്ക്ഷപെുിം

ഓപ് ഷലെ

കാൊെധ്ി

കഴിയുന്നതിനു മുപ് രപതീക്ഷിച്ച ദിശയിൽ, ഓപ് ഷലെ െിെെ് പേിേക്ഷികുന്നതിന് പേയാപ് തമായ
െിധ്ത്തിൽ, െെികുന്നിലെ
ല ങ്കിൽ, നിട്ക്ഷപകന് അട്േ

ത്തിലെ ഓപ് ഷനിലെ നിട്ക്ഷപത്തിലെ

ഭൂേിഭാഗെുിം അലെ
ല ങ്കിൽ മുഴുെനുിം നഷ് േലെേുന്നതായിേികുിം.
2. എക് സ്
് ട്െഞ്ചുകൾ
്
െയെ

ാേ നിയരരണങ്ങൾ െുമത്തിട്യകാെുന്നതാണ് , കൂോലത െിെ

നിശ്ചിത സന്ദർഭങ്ങളിലെ രപട്തയക സമയങ്ങളിൽ ഓപ് ഷനുകളുലേ െയെ

ാേിം തേയുന്നതിനുള്ള

പൂർണ
ണ മായ അധ്ികാേെുിം അതിനുണ്ട് .
ഓപ് ഷൻ റററ്ററുകളുലേ നഷ് േസാധ്യതകൾ
1. മൗെികമായ െിെയുലേ െെനിം രപതീക്ഷിച്ച ദിശയിൽ അലെ
ല ങ്കിൽ, ഓപ് ഷൻ റററ്റർക്
ഗണയമായ ഒേു തുക നഷ് േലെേുന്നതിനുള്ള നഷ് േസാധ്യത ഉണ്ട് .
2. ഒേു ഓപ് ഷൻ റററ്റർ ആയിേികുക എന്ന നഷ് േസാധ്യത, അട്ത മൗെികമായ ഇെറസ് റ്റ്് ഉള്ള
മറ്റ് ഓപ് ഷനുകൾ ൊങ്ങുന്നതിെൂലേ കുറയ് കാെുന്നതാണ് . അതുെഴി, ഒേു സ് ്ലരപഡ് ലപാസിഷൻ
രപതീക്ഷികാെുന്നട്താ അലെ
ല ങ്കിൽ ഓപ് ഷൻസ് മാർകറ്റിൽ അലെ
ല ങ്കിൽ മറ്റു മാർകറ്റിൽ മറ്റു
തേത്തിെുള്ള ല

ഡ് ്ിിംഗ് ലപാസിഷർ സവീകേികാെുന്നട്താ ആണ് . എന്നിേുന്നാെുിം, റററ്റർ, ഒേു

സ് ്ലരപഡ് അലെ
ല ങ്കിൽ മറ്റ് ല

ഡ് ്ിിംഗ് ലപാസിഷനുകൾ ഊ

ിച്ചാെുിം നഷ് േസാധ്യത സാേമായതു

തലന്നയായിേികുിം. ഒേു സ് ്ലരപഡ് ലപാസിഷൻ െളിതമായ ഒേു

'ദീർഘ' അലെ
ല ങ്കിൽ 'ര

സവ'

ലപാസിഷട്നകാളുിം നഷ് േസാധ്യത കുറഞ്ഞതായിേികണലമന്ന് നിർബന്ധമിെ
ല .
3.

ഒേു ട്കാിംബിട്നഷനിൽ

ഒന്നിെധ്ികിം ഓപ് ഷനുകൾ ൊങ്ങുകയുിം

ലെയ്യലെേുന്ന ഇേപാേുകളിൽ, അലെ
ല ങ്കിൽ മൗെികമായ ഇെറസ് റ്റ് ര

റററ്റ്

ലെയ്യുകയുിം

സവമായി ൊങ്ങുകട്യാ

െിൽകുകട്യാ ലെയ്യുന്ന സങ്കെനത്തിൽ ൊങ്ങുകയുിം റററ്റു ലെയ്യുകയുിം ലെയ്യുലന്നങ്കിട്ൊ, ഇത്
നിട്ക്ഷപകർക്

അധ്ിക

നഷ് േസാധ്യതകൾ

ഉണ്ടാകിട്യകാിം.

ഓപ് ഷൻ

സ് ്ലരപഡുകൾ

ട്പാലെയുള്ള സിംട്യാ്ിത ഇേപാേുകൾ, സിിംഗിൾ

ഓപ് ഷൻ ൊങ്ങുകട്യാ ലററ്റു ലെയ്യുകട്യാ

ലെയ്യുന്നതിട്നകാൾ സങ്കീർണ
ല തു
ണ മാണ് . മട്റ്റലതാേു നിട്ക്ഷപ ട്മഖെയിെുിം എന്ന ട്പാലെ നെ
ട്പാലെ മനസിൊകലെോത്ത ഒേു സങ്കീർണ
ണ ത തലന്ന ഒേു നഷ് േസാധ്യതാ ഘേകമാണ് .
ട്കാിംബിട്നഷൻ സ് രോറ്റ്ികൾ പേിഗണികേുത് എന്ന് ഇതു നിർട്േശികുന്നിെ
ല , ഓപ് ഷനുകളിലെ
മലറ്റെ
ല ാ നിട്ക്ഷപങ്ങളിെുിം എന്ന ട്പാലെ, െിെിധ് െിപണി അെസഥകളിൽ സിംട്യാ്ിത
ഇേപാേുകളുലേ ഉണ്ടാകാനിേയുള്ള നഷ് േ സാധ്യതകട്ളയുിം ട്നട്ടങ്ങട്ളയുിം കുറിച്ച് അനുഭെെുിം
അറിെുമുള്ള ആട്ോലേങ്കിെുിം കൂേിയാട്ൊെികണലമന്ന് നിർട്േശികുന്നു.

