ऑप्शन व्यापारासठी अतिररक्त जोखीम प्रकटीकरण दस्िऐवज
ऑप्शन धारकाांची जोखीम:
1. ऑप्शन धारकाला िुलनात्मकररत्या कमी कालावधीमध्ये ऑप्शनसाठी ददलेली सांपण
ू ण रक्कम गमावण्याची
जोखीम असिे. एक वाया जाणारी मालमत्ता जी कालबाह्य झाल्यास तनरूपयोगी होिे यानुसार ऑप्शनच्याचे
स्वरूप जोखीम दशणविे. ऑप्शन धारक हा एकिर त्याच्या ऑप्शनची दुय्यम बाजाराि तवक्री करि नाही ंकां वा िे
कालबाह्य होण्याआधी त्याांचा उपयोग करू शकि नाही ज्यामुळे िो ऑप्शनमधील त्याची सांपूणण गुांिवणूक गमावू
शकिो. जर तवकल्प कालबाह्य होण्यापूवी तवकल्पाची खरे दी ंकां मि व्याप्त होण्याच्या पुरेशा मयाणदप
े यंि अपेतिि
ददशेमध्ये अांिर्नणतहिाची ंकां मि बदलली नाही, िर गुांिवणूकदार ऑप्शनमधील त्याची सांपूणण ंकां वा लिणीय
भाग गमावू शकिो.
2. देवाणघेवाण के ल्यास त्यामुळे उपयोगामध्ये मयाणदा लागू शकिाि आतण त्याच्याकडे तवतशष्ट पररतस्ििीमध्ये
तवतशष्ट वेळी ऑप्शन्सचा उपयोग करण्यावर मयाणदा घालण्याचा पररपूणण अतधकार असू शकिो.
ऑप्शन रायटसणची जोखीम:
1. जर अांिर्नणतहिाची ंकां मिीमधील हालचाल अपेतिि ददशेमध्ये नसेल, िर ऑप्शन रायटसणकडे मोठी रक्कम
गमावण्याची जोखीम असिे.
2. सारख्या अांिर्नणतहि व्याज असलेल्या इिर ऑप्शनच्या खरे दीद्वारे आतण त्याद्वारे प्रसार तस्ििी गृ तहि धरून
ंकां वा ऑप्शन बाजाराांमध्ये ंकां वा इिर बाजाराांमध्ये इिर प्रकारची वैद्य व्यवहार तस्ििी प्राप्त करून ऑप्शन
रायटर असण्याची जोखीम कमी होऊ शकिे. िरीही, रायटरला प्रसार ंकां वा इिर वैध व्यवहाराची तस्ििीवर
असल्याचे गृतहि धरले गेले, िरीही जोखीम मोठी असू शकिे. प्रसार तस्ििी ही सामान्य ’दीघण’ ंकां वा ’लघु’
तस्ििीपेिा के मी जोखमीचे असणे आवश्यक नाही.
3. ज्या व्यवहाराांमध्ये एकतििररत्या अनेक ऑप्शन खरे दी करणे आतण राईटींग करणे, ंकां वा लघु अांिर्नणतहि
व्याजाची खरे दी ंकां वा तवक्री करण्यासह ऑप्शन्सची खरे दी ंकां वा रायटींग करण्याचे एकतिकरण असल्यास
ज्यामुळे गुांिवणूकदाराांवर अतिररक्त जोखीम अतस्ित्त्वाि असिे. एकतिकरणाचे व्यवहार, जसे ऑप्शन प्रसार, हे
एक ऑप्शन खरे दी ंकां वा राईट करण्यापेिा अतधक जटील असिे. आतण पुढे हे लिाि घेिले जावे की,
गुांिवणूकीच्या िेिामध्ये, जर जटीलिा चाांगल्याप्रकारे समजून घेिली नाही िर िी स्वि: एक जोखीम घटक ठरू
शकिे. त्यामुळे एकतिकरण धोरणे लिाि घेिली जाऊ नयेि असा याचा अिण होि नाही, याचा सल्ला ददला
जािो, कारण असे ऑप्शनमधील सवण गुांिवणूकींच्या बाबिीि घडिे, तवतवध बाजार तस्ििींखाली व्यवहाराांच्या
एकतिकरणाच्या जोखीम आतण सांभाव्य लाभ लिाि घेऊन अनुभवी आतण ञानान असलेल्या व्यक्तीचा सल्ला
घेिला जावा.

