অপশন ট্রেড িং এর উদ্দেদ্দশে অডিডরক্ত ঝুঁ ডি উদ্ঘাটন সিংক্রান্ত নডিপত্র
অপশন ট্র াল্ডাদ্দরর ঝুঁ ডি:
১. তু লনামূলকভাবে স্বল্প সমবের মবযে একজন অপশন হ াল্ডাবরর অপশবনর সম্পূর্ণ ক্রেমূলে
ারাবনার ঝুুঁ কক থাবক। এই ঝুুঁ ককটি এই ঈকিত কবর হে অপশবনর যরর্ই ল একটি ক্ষকেষ্ণু
সম্পকি ো হমোদকাল পূর্ণ বল মূলে ীন বে োে। হমোদকাল পূর্ণ ওোর আবে অপশন
হ াল্ডার তাুঁর অপশনটি েকদ অকযনস্থ োজাবর কেকক্র না কবরন ো প্রবোে না কবরন, কতকন তাুঁর
অপশবনর সম্পূর্ণ কেকনবোে কনকিতভাবে ারাবেন। েকদ মূল সম্পবদর দাম অপশবনর হমোদকাল
পূর্ণ ওোর আবে অপশবনর খরচ তু বল হনওোর জবনে অপশবনর দাম আশানুরূপ কদবক এেং
েবথষ্ট মাত্রাে পকরেতণ ন না ে, কেকনবোেকারী তার অপশবন কেকনবোবের সম্পূর্ণ ো অকযক
অংশ ারাবত পাবরন।
২. কনকদণ ষ্ট পকরকস্থকতবত এক্সবচঞ্জগুকল প্রবোবের ওপর সীকমতকরর্ কেকয আবরাপ করবত পাবর এেং
তাবদর অপশন প্রবোে সীকমতকরবর্র চূ ড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে।
অপশন রাইটাদ্দরর ঝুঁ ডি:
১. মূলেত সম্পদটির দাম েকদ আশানুরূপ কদবক না োে, অপশন রাইটাবরর গুরুত্বপূর্ণ পকরমান
অবথণর ক্ষকতর ঝুুঁ কক রবে োে।
২. একই মূলেতসম্পবদর ওপর অনোনে অপশন ককবন এেং তার ফবল হেড অেস্থান কনবে ো
অপশন োজাবর অথো অনোনে োজাবর অনোনে যরবর্র সুরক্ষার (ব কজং) অেস্থান কনবে
অপশন রাইটার ওোর ঝুুঁ কক েবতা কমাবনা হেবত পাবর। অেশে অপশন রাইটার হেড ো
হ কজং অেস্থান হনওো স্ববেও গুরুত্বপূর্ণ ঝুুঁ কই থাকবত পাবর। সরল ‘লং’ ো ‘শটণ’ অেস্থান হথবক
হেড অেস্থান হে কম ঝুুঁ ককর বে তার হকান কনিেতা হনই।
৩. হে হলনবদনগুকলবত একাকযক োই অথো রাইট করা সমণ্বেী অপশন জকড়ত থাবক ো োই
অথো রাইট করার সবি সমকণ্বতভাবে মূলেত সম্পবদর অপশন োই ো শটণ হসল করার সবি
জকড়ত থাবক তাবত কেকনবোেকারীবক অকতকরক্ত ঝুুঁ ককর সম্মুকখর্ বত ে। সমন্বকেত হলনবদন
হেমন অপশন হেডগুকল একটি অপশন োই অথো রাইট করার হথবক হেকশ জটিল। এছাড়াও
এটি হখোল রাখবত বে হে হেমন অনোনে কেকনবোবের হক্ষবত্র ে হকান জটিলতা ভালভাবে না
েুঝবত পারবল হসটি কনবজই একটি ঝুুঁ ককর কারর্ বে দাুঁড়াে। েকদও এটি েলা বে না হে
সমণ্বে হকৌশল কেবেচনা করা উকচৎ নে, উকচৎ কাজ বে, হেমন অপশন কেকনবোবে বে
থাবক, এমন হকান েেকক্তর পরামশণ হনওো, োর োজাবরর সমস্ত পকরকস্থকতবত সমন্বকেত
হলনবদবনর ঝুুঁ কক ও সম্ভােে লাভ সম্পবকণ অকভজ্ঞতা ও জ্ঞান রবেবছ।

