ਓਪਸ਼ੰਸ ਟ੍ਰ ਡੇ ਗ
ੰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਪਰਗਟ੍ਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਓਪਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ:
1.

ਓਪਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਨੂ ੰ ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱਚ ਓਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂ ੰ

ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਇਿੱਕ ਡਵਅਰਥ ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਡਕਰਤੀ ਨੂ ੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁਿੱਲ-ਰਡਹਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਡਜਹਾ ਓਪਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਮੁਿੱਖ
ਬਜ਼ਾਰ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡਵਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ੰ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਓਪਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ, ਬੁਡਨਆਦੀ
ਡਹਿੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਮੀਦੀ ਡਦਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਨਵੇਸ਼ਕ ਓਪਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱ ੇ ਡਹਿੱਸੇ ਨੂ ੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
2.

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਤੀਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਸਡਮਆਾਂ ਤੇ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਸਡਥਤੀਆਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਹ

ਓਪਸ਼ੰਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਡਧਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ਓਪਸ਼ਨ ਰਾਇਟ੍ਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ:
1. ਜੇ ਬੁਡਨਆਦੀ ਡਹਿੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੇ-ਘਾਟ੍ੇ ਉਮੀਦੀ ਡਦਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਓਪਸ਼ਨ ਰਾਇਟ੍ਰ ਨੂ ੰ ਵਿੱ ੀ ਰਕਮ
ਨੂ ੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਓਪਸ਼ਨ ਰਾਇਟ੍ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਸਮਾਨ ਬੁਡਨਆਦੀ ਡਹਿੱਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਦੂ ਜੇ ਓਪਸ਼ੰਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁ ਆਰਾ ਘਿੱਟ੍ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਪਰੈ ਪੋਡਜ਼ਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਓਪਸ਼ੰਸ ਬਜ਼ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਹੈਡਜੰਗ ਪੋਡਜ਼ਸ਼ੰਸ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਰਾਇਟ੍ਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਪਰੈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਹੈਡਜੰਗ ਪੋਡਜ਼ਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਧਾਰਨ ਹੀ
ਡਕਉਂ ਨਾ ਕਰ ਡਲਿੱਤਾ ਡਗਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਬਡਣਆ ਰਡਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਕਉਂਡਕ ਅਸਾਨ 'ਲਾਾਂਗ' ਜਾਾਂ 'ਸ਼ੋਰਟ੍'
ਪੋਡਜ਼ਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਸਪਰੈ ਪੋਡਜ਼ਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟ੍ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਅਡਜਹੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਕਈ ਓਪਸ਼ੰਸ ਨੂ ੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਾਂ ਰਾਇਡਟ੍ੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ
ਬੁਡਨਆਦੀ ਡਹਿੱਤਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ੍ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਵਕਰੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਡਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਾਂ ਰਾਇਡਟ੍ੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਡਵਿੱਚ
ਡਨਵੇਸ਼ਕਾਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਮੌਜਦ
ੂ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਲੈ ਣਦੇਣ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਓਪਸ਼ਨ ਸਪਰੈ ਸ, ਏਕਲ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ
ਜਾਾਂ ਰਾਇਡਟ੍ੰਗ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਡਵਿੱਚ ਡਜ਼ਆਦਾ ਜਡਟ੍ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਡਧਆਨ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ,
ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਕਸੇ ਜਡਟ੍ਲਤਾ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਡਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਗਿੱਲ੍ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਡਕ ਇਹ ਕਡਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਾਂ ਤੇ
ਡਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਓਪਸ਼ੰਸ ਡਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਨਵੇਸ਼ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਡਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਕ ਡਕਸੇ ਅਡਜਹੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਡਭੰਨ-ਡਭੰਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਡਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਤਡਹਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਲੈ ਣਦੇਣਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

