விருப்பத்தேர்வு வர்த்ேகத்ேிற்கான கூடுேல் அபாய அறிவிப்பு ஆவணங்கள்
விருப்பத்தேர்வு கணக்கு வவத்ேிருப்பவர்களுக்கான ஆபத்து:

1. ஒரு விருப்பத்தேர்வு கணக்கு வவத்ேிருப்பவர் விருப்பத்ேிற்கு செலுத்ேப்பட்ட ச ொத்ே
சேொவகவை ஒப்பீட்டளவில் குறுகிை கொலத்ேில் இழக்கும் அபொைத்வே சபறக்கூடும். ஒரு

விருப்பத்ேின் ேன்வ வைப் சபொருத்து அந்ே செொத்து பைனற்று தபொகும் அபொைத்வேயும் இது
பிரேிபலிக்கிறது, அேொவது அது கொலொவேிைொகும்தபொது பைனற்றேொகும். ேனது விருப்பத்தேர்வு
கணக்கு வவத்ேிருப்பவர் அேவன இரண்டொம் நிவல ெந்வேைில் விற்கதவொ அல்லது அேன்
கொலொவேிக்கு முன்னர் தவறு நிவலக்கு

ொற்றதவொ முைற்ெிக்கும் தபொது அவர் அவரின் முழு

முேலீட்வடயும் அேனொல் இழக்க தநரிடும். விருப்பத்தேர்வு விவலவை நிர்ணைிக்கும் முன்,
எேிர்பொர்க்கப்படும் ேிவெைில்

ொற்றம் செய்ைப்படொவிட்டொல், விருப்பத்தேர்வின் செலவவ

ஈடுகட்ட தபொது ொன அளவிற்கு, முேலீட்டொளர் ேனது முேலீட்டின் அவனத்து அல்லது
கணிெ ொன பகுேிவையும் இழக்க தநரிடலொம்.
2. ெில பரி ொற்றங்கள் செைல்முவறக் கட்டுப்பொடுகவள விேிக்கலொம் த லும் குறிப்பிட்ட

சூழ்நிவலகளில் ெில தநரங்களில் விருப்பத்தேர்வுகவளப் பைன்படுத்துவவேக் கட்டுப்படுத்ே முழு
அேிகொரம் உண்டு.
விருப்பத்தேர்வு என எழுதுபவர்களுக்குண்டான அபாயங்கள்:

1. அடிப்பவடைில் குறிக்கப்பட்ட விவல எேிர்பொர்த்ே ேிவெைில் செல்லவில்வல என்றொல்,
விருப்பத்தேர்வு என எழுேிைவர் கணிெ ொன சேொவகவை இழக்கும் அபொைங்கள் ஏற்படும்.
2. விருப்பத்தேர்வு எழுதுபவர் என்று இருப்பதே ஒரு ஆபத்துேொன், அதேதபொல் தவறு

விருப்பத்தேர்வு ெந்வேகள் அல்லது தவறு ெந்வேகளில் இதேதபொன்று அவவ இருக்கும் என
பரவலொக அனு ொனித்து அல்லது ேீர் ொனம் செய்து அேில் முேலீடு செய்வது
வொங்குவது என்பவே

அல்லது

ற்ற வவக இடர் நிவலகள் சபறுவேில் குவறக்கலொம். இருப்பினும்,

விருப்பத்தேர்வு என எழுேிை பிறகு அேன் பரவல் அல்லது பிற இடர் நிவலப்பொட்வட
எடுத்ேிருந்ேொலும், அந்ே அபொைங்கள் இன்னும் குறிப்பிடத்ேக்கேொக இருக்கலொம். ஒரு பரவலொன
நிவல என்பது, ஒரு எளிை 'நீண்ட' அல்லது 'குறுகிை' நிவலைில் இருப்பவேக் கொட்டிலும்
அவெிைத

ேவிர குவறவொன ஆபத்து அல்ல.

3. பல விருப்பத்தேர்வுகவள வொங்குேல்

ற்றும் விருப்பத்தேர்வு என எழுதுேல் ஆகிைவற்வற

உள்ளடக்கிை பரிவர்த்ேவனகள், அல்லது விருப்பத்தேர்வுகவள வொங்குேல் அல்லது
விருப்பத்தேர்வு என எழுதுேல் ஆகிைவவ இவணந்து அடிப்பவட நலன்கவள வொங்குவேற்கும்
விற்பவன செய்வேற்கும், முேலீட்டொளர்களுக்கு கூடுேல் அபொைங்கவள வழங்குகின்றன.
விருப்பத்தேர்வவ பரவல் செய்வது தபொன்ற ஒருங்கிவணந்ே பரிவர்த்ேவனகள், ஒரு
விருப்பத்தேர்வவ வொங்குேல் அல்லது எழுதுவவே விட ெிக்கலொனவவ. எந்ே ஒரு பகுேிைில்
முேலீடு செய்வது என்றொலும் அேற்கு ஒரு ெிக்கலொன ேன்வ யும், ஒரு ஆபத்து கொரணியும்
இருக்கும். த லும் அேன் ஒருங்கிவணப்பு மூதலொபொைங்கள் கருேப்படக்கூடொது என
குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும் எந்ே ஒன்வறயும் பரிந்துவரக்கக் கூடொது என்றொலும்,
விருப்பத்தேர்வுகளில் உள்ள அவனத்து முேலீடுகளிலும், அனுபவம் வொய்ந்ே
அறிவுக்கூர்வ

உவடைவர்களுடன் கலந்துவரைொடிை பிறகு

ற்றும்

ொறுபட்ட ெந்வே சூழ்நிவலகளில்

சபறப்படக் கூடிை ெொத்ேிை ொன சவகு ேிகவளப் சபற தேவவைொன எேிர்பொர்க்கப்படக் கூடிை
ஆபத்துக்கவள வகைொள
எடுக்கதவண்டும்.

ற்றும் எேிர்சகொள்ள தவண்டிை கூட்டு நடவடிக்வககவள

