అనుబంధం – 5
క్యాపిటల్ మార్కెట్ మర్ియు డెర్ివేటివ్స్ సెగకమంటల కు ర్ిస్ుె వెల్లడంపు డాకుామంటు
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలో ల/డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో టరేడేంగ్ పెై ముఖ్యమైన సమాచారేం ఈ డాక్యయమేంటులల ఉేంటుేంది. స్టాక్
ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలో ల/డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో టరేడేంగ్ క్వ ముేందు ప్టేసెెక్వావ్ క్టన్స్టిటయయయేంటో ేందరూ ఈ డాక్యయమేంటును
చదవటలి.
ఈ డస్్ లోజర్ డాక్యయమేంటు యొక్క సేంపూరణ త, చాలటేం లేదా ఖ్చ్చితత్ాిన్స్క్వ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI సేంగిల్ గట లేదా జాయేంట్
గట మరియు వ్యక్తీక్రణగట లేదా అేంతరగ తేంగట గటయరేంటీ ఇవ్ిదు లేదా రిపేజ్ేంటరషన్ ఏమీ చేయదు లేదా టరడ
ే ేంగ్ విభాగటలలో
ప్టలగగనడేం వ్లో క్లిగస ఏవైనా మరిటోను స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI ఎేండార్్ చేయవ్ు లేదా ప్టస్ చేయవ్ు. ఈ సేంక్షపీ సటాట్మేంట్
రిసుకలన్స్ిటినీ మరియు టరేడేంగ్ యొక్క ఇతర ప్టేధానయత అేంాటలను వలో డేంచదు.
ముడపడవ్ుని రిసుకలను దృష్ా లల ఉేంచుక్ొన్స్, రిసుకక్య మీ ఎక్్్ోజర్ మేరక్య మరియు మీరు పేవేశిసుీని సేంబేంధేం
సిభావటన్స్ి మీరు అరధ ేం చేసుక్యేంటర మీరు లావటదేవీలయ న్స్రిహేంచాలి.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలల రిసుక మారిప్్ త ేండే టరేడేంగ్ అయన ఈక్విటీ ష్టరో ు, డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాలయ లేదా ఇతర పథక్టలలో టరేడేంగ్,
స్టధారణేంగట పరిమిత వ్నరులయ గల/పరిమిత పెటా ుబడ మరియు/లేదా టరడ
ే ేంగ్ అనుభవ్ేం మరియు రిసుకను తక్యకవ్గట
తటుాక్యనే వటరిక్వ తగిన చోటు క్టదనే విషయేం మీరు తపెక్యేండా త్ెలయసుక్్వటలి మరియు మచుిక్్వటలి. మీ ఆరిధక్ పరిసి తి
దృష్టటాా మీక్య ఇలాేంటి టరడ
ే ేంగ్ అనుక్ూలమైనదా అనే విషయేం మీరు జాగరతీగట పరిశీలిేంచాలి. మీరు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలలో టరేడేంగ్ చేస
పేతిక్ూల పరయవ్స్టనాలయ లేదా నషా ేం అనుభవిసటీ , మీరు దీన్స్క్వ పూరిీ బాధయత వ్హేంచాలి మరియు దీన్స్క్వ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/వటటి
క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ మరియు/లేదా SEBI ఏ విధేంగటనూ బాధయతవ్హేంచవ్ు మరియు ముడపడవ్ుని అప్టయాల గురిేంచ్చ
లేదా ముడపడవ్ుని సేంపూరణ రిసుకను సేంబేంధిత స్టాక్ బరే క్ర్ మీక్య వివ్రిేంచక్ూడదన్స్ విజఞ పీ చేయడేం మీక్య క్యదరదు.
పరయవ్స్టనాలక్య క్టన్స్టిటయయయేంట్ పూరిీగట బాధయత వ్హేంచాలి మరియు ఆ విషయేంలల క్టేంటాేక్యా దేన్స్నీ ర్సేండ్ చేయక్ూడదు.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిలలో టరడ్
ే అయన డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాను క్ొనడాన్స్క్వ మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ ఆరడ రోను అమలయచేసనపుెడు
లాభాలక్య గటయరేంటీ ఉేండదన్స్ లేదా నష్టటాలక్య మినహాయేంపు ఉేండదన్స్ క్ూడా మీరు తపెక్యేండా ధృవీక్రిేంచాలి మరియు
అేంగీక్రిేంచాలి.
స్టాక్ బరే క్ర్ దాిరట మీరు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో జరిపట లావటదేవీలయ స్టాక్ బరే క్ర్ ప్ ేందుపరిచ్చన క్ొన్స్ి లాేంఛనాలను మీరు
నరవేరిడాన్స్క్వ లలబడ ఉేంటాయన్స్, నో యువ్ర్ క్ో యేంట్ ఫటరేంన్స్ మీరు న్స్ేంపడేం, హక్యకలయ మరియు బాధయతలను,
చేయవ్లసనవి మరియు చేయక్ూడన్స్వి మొదల ైన వటటిన్స్ మీరు చదవ్డేం ఉేంటాయ మరియు సేంబేంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల,
వటటి క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ యొక్క న్స్యమాలను, బైలాస్ న్స్ మరియు న్స్బేంధనలక్య SEBI న్స్రసేశిేంచ్చన మరియు ఎపెటిక్పుెడు
అమలయలల ఉని మారగ దరశక్టలక్య మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ లేదా దాన్స్ క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ జారీచేసన మరియు
ఎపెటిక్పుెడు అమలయలల ఉని సరుకాలరో క్య లలబడ ఉేంటాయ.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ ఎలాేంటి సలహా ఇవ్ివ్ు మరియు ఇచ్చినటు
ో గట భావిేంచక్ూడదు మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క ఎవ్ర్ైనా
స్టాక్ బరే క్ర్ త్ో మరియు/లేదా మూడవ్ వ్యక్వీత్ో ఈ డాక్యయమేంటులల ఇవ్ిబడన సమాచారేంపెై ఆధారపడ ఏదెైనా వటయప్టర బేంధేం
ఏరెరచుక్యనే ఎవ్ర్ైనా వ్యక్వీక్వ బాధయతవ్హేంచవ్ు.

ఈ డాక్యయమేంటులల ఉని సమాచారేం దేన్స్నీ వటయప్టర సలహాగట

పరిగణేంచక్ూడదు. ఇలాేంటి టరేడేంగ్ త్ో ముడపడవ్ుని రిసుకలను క్షుణణ ేంగట అరధ ేంచేసుక్్క్యేండా మరియు సమీక్షేంచక్యేండా టరే డ్
న్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదు. మీక్య ఖ్చ్చితేంగట త్ెలియక్ప్్ త్ే, మీరు దీన్స్పెై తపెక్యేండా ప్ ే ఫెషనల్ సలహా తీసుక్్వటలి.
మీరు టరేడేంగ్ చేయాలా లేదా మీ క్్సేం టరడ
ే ేంగ్ చేసటేందుక్య ఎవ్రిక్్ైనా అధీక్ృతేం ఇవటిలా అనే విషయేం పరిశీలిేంచేటపుెడు, మీక్య
ఈ క్వేందివి త్ెలిసవ్ుేండాలి లేదా తపెక్యేండా పరిచయేం ఉేండాలి:-

1.

మౌలిక ర్ిస్ుెల్ు:

1.1 అధిక హెచ్ుుతగ్ుుల్ుండే ర్ిస్ుె:
హెచుితగుగలేంటర స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో టరడ
ే ేంగ్ క్టరయక్లాపేం క్ొనస్టగసటపుెడు సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా యొక్క ధరలల
చోటుచేసుక్యనే శక్వీవ్ేంతమైన మారుెలను సూచ్చసుీేంది. స్టధారణేంగట, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యాలల హెచుితగుగలయ అధిక్ేంగట
ఉేంటర, దాన్స్ ధరలలో మారుెలయ ఎక్యకవ్గట ఉేంటాయ. క్వరయాశీల సెక్ూయరిటిలయ/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాల క్ేంటర తక్యకవ్గట టరేడేంగ్
అయన సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాలలో మామూలయగట అధిక్ హెచుితగుగలయ ఉేంటాయ. హె చుితగుగల ఫలితేంగట, మీ ఆరడ రు
ప్టక్షక్ేంగట మాతేమే అమలయచేయబడత్ాయ లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి, లేదా మీ ఆరడ రు అమలయజరిగిన ధర ఆఖ్రుగట
టరడ
ే ేంగ్ అయన ధరక్ేంటర గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొ చుి లేదా ఆ తరువటత గణనీయేంగట మారుె ఉేండొ చుి, దీన్స్వ్లో నోషనల్
లేదా అసల ైన నష్టటాలయ క్లగవ్చుి.

1.2 తకుెవ ద్రవాతవం ఉండే ర్ిస్ుె:
దేవ్యతిేం అేంటర సెక్ూయరిటీల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాలను వేగవ్ేంతేంగట ప్్ టీ ధరలల మరియు తక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడాన్స్క్వ
మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ మార్కటలో ప్టలగగనేవటళ్ళక్య గల స్టమరటధాన్స్ి సూచ్చసుీేంది. స్టధారణఁగట, మార్కటలో ఎక్యకవ్
సేంఖ్యలల ఆరడ రో ు లభిసటీ , దేవ్యతిేం ఎక్యకవ్గట ఉేంటుేంది. దేవ్యతిేం అనేది ముఖ్యమైనదిఎేందుక్ేంటర ఎక్యకవ్ దేవ్యతిేంత్ో,
సెక్ూయరిటిలను/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాలను వేగేంగట మరియు అతితక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడేం మరియు/లేదా విక్రయేంచడేం
ఇనిసా రోక్య సులభమవ్ుత ేంది, ఫలితేంగట క్ొని లేదా విక్రయేంచ్చన సెక్ూయరిథిలక్య/డెరివేటివ్ లక్య ఇనిసా రో ు ప్్ టీ ధర చెలిోేంచే
లేదా

ప్ ేందే

అవ్క్టశేం

ఎక్యకవ్గట

ఉేంటుేంది.

క్వరయాశీల

సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్

క్టేంటాేక్యాలత్ో

ప్్ లయిక్యేంటర

క్ొన్స్ి

సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యాలలో తక్యకవ్ దేవ్యతిేం రిసుక ఉేండొ చుి. ఫలితేంగట, మీ ఆరడ రు ప్టక్షక్ేంగట మాతేమే
అమలయజరగవ్చుి, లేదా ఎక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో అమలయజరగవ్చుి లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి.
1.2.1.

డే టరడ
ే ేంగ్ వ్ూయహేంలల భాగేంగట సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాలను క్ొనడేం లేదా విక్రయేంచడేం వ్లో నష్టటాలయ క్ూడా

క్లగవ్చుి, ఎేందుక్ేంటర ఇలాేంటి పరిసి తిలల, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాను డెలివ్ర్ చేయడాన్స్క్వ లేదా ప్ ేందడాన్స్క్వ ఓపెన్
ప్ జిషన్ లేదా బాధయత ఏమీ లేక్యేండా, ఆశిేంచ్చన ధర స్టియలత్ో ప్్ లయిక్యేంటర, తక్యకవ్/ అధిక్ ధరలలో సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ో
క్టేంటాేక్యాలను విక్రయేంచవ్లసరటవ్చుి/క్ొనవ్లసరటవ్చుి.

1.3 విస్త ృతంగయ వయాపించేవయటి సెరెడ్ ల్ ర్ిస్ుె:
సెరెడ్ అనేది ఉతీ మ క్ొనుగోలయ ధర మరియు ఉతీ మ విక్రయ ధరక్య మధయ గల వ్యత్ాయస్టన్స్ి సూచ్చసుీేంది. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల
క్టేంటాేక్యాను వేంటనే క్ొనడేం లేదా క్ొన్స్ి విక్యరయేంచ్చనపుెడు ధరలల ఉని వ్యత్ాయస్టన్స్ి ఇది సూచ్చసుీేంది. మరుగ్ైన ధర
ఏరటెటుక్య ఇది అవ్రోధేం క్లిగిసీ ుేంది.

1.4 ర్ిస్ుెను తగిుంచే ఆర్డ ర్ల ల:
మార్కట్ పరిసి త లలో వేగేంగట చోటుచేసుక్యని క్దలిక్ క్టరణేంగట క్ొన్స్ిస్టరుో క్ొేంత మేరక్య నష్టటాలను పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ
ఉదేేశిేంచ్చనదే ఆరడ రో ు పెటాడేం (ఉదా: “స్టాప్ లాస్” ఆరడ రో ు, లేదా “లిమిట్” ఆరడ రో ు) మరియు ఇలాేంటి ఆరడ రోను అమలయపరచడేం
అస్టధయేం చేయవ్చుి.
1.4.1

ధరత్ో న్స్మితీ ేం లేక్యేండా, ఎదుటి పక్షాన అరడ రో లభయతక్య లలబడ ‘మార్కట్’ ఆరడ రు వేంటనే అమలయపరచబడుత ేంది,

క్సా మర్ “మార్కట్” ఆరడ రు అమలయను వేంటనే అేందుక్్వ్చుి, అవ్ుట్ స్టాేండేంగ్ ఆరడ రో ధరల లభయతపెై అమలయ ఉేండొ చుి, ఇది
ఆరడ రు పరిమాణాన్స్ి, ఆన్ పెైస్ ట్ైమ్ పేయారిటిన్స్ సేంతృపీ పరచవ్చుి. ఈ ధరలయ ఆఖ్రులల టరేడ్ అయన ధరలక్య లేదా

ఆ

సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాలలన్స్ ఉతీ మ ధరక్య మధయ గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొ చిన్స్ అరధ ేం చేసుక్్వటలి.
1.4.2 “లిమిట్” ఆరడ రు ఆరడ రుక్య త్ెలియజససన ‘లిమిట్’ ధరక్య లేదా మరుగ్ైన ధరక్య మాతేమే అమలయచేయబడుత ేంది. అయత్ే,
క్సా మర్ పెస్
ై ప్ ే ట్క్షన్ న్స్ ప్ ేందినపుెడు, ఆ ఆరడ రు అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ యే సేంభావ్యత ఉేంటుేంది.

1.4.3

స్టాప్ లాస్ ఆరడ రును స్టధారణేంగట స్టాక్/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా యొక్క పేసీ ుత ధరక్య “దూరేంగట” పెడత్ారు,

సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా స్టాప్ ధరక్య చేరుక్యేంటర, లేదా దాన్స్క్వ టరడ్
ే అయత్ేనే మరియు అయనపుెడు ఇలాేంటి ఆరడ రు
యాక్వావేట్ అవ్ుత ేంది. సెల్ స్టాప్ ఆరడ రో ు స్టధారణేంగట పేసీ ుత ధరక్ేంటర తక్యకవ్గట ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ, బయ్ స్టాఫ్ ఆరడ రో ు
స్టధారణేంగట పేసీ ుత ధరక్య మిేంచ్చ ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా ముేందుగట న్స్రణ యేంచుక్యని ధరక్య చేరిత్ే,
లేదా ఇలాేంటి ధరలల టరేడ్ అయత్ే, స్టాప్ లాస్ ఆరడ ర్ లయ మార్కట్/లిమిట్ ఆరడ రులలక్వ మారత్ాయ మరియు లిమిట్ లేదా బటర్
ధరలలఅమలయజరుగుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/ డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా ముేందుగట న్స్రణ యేంచ్చన ధరలలక్వ చపచుిక్యప్్ త్ే, లిమిట్ ఆరడ రు
అమలయపరచడేం జరుగుత ేందన్స్ హామీ ఉేండదు క్టబటిా, ఇలాేంటపుెడు, ర్గుయలర్ లిమిట్ అరడ రు మాదిరిగట, ఇలాేంటి ఆరడ రు
అమలయజరగక్ప్్ యే రిసుక క్లయగుత ేంది.

1.5 వయర్త పరకటనల్ ర్ిస్ుె:
టరడ
ే ేంగ్ సమయేంలల స్టాక్/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా ధరను వటరీ ల పేక్టనలయ పేభావితేం చేయవ్చుి, తక్యకవ్ దేవ్యతిేం మరియు
అధిక్ హెచుితగుగలత్ో క్లిపనపుెడు, సెక్ూయరిటి/క్టేంటాేక్యా ధరలల అక్స్టమతీ గట అనూహయమైన ప్టజిథివ్ లేదా నగ్టివ్ క్దలిక్ను
క్లిగిేంచవ్చుి

1.6 వద్ంతుల్ ర్ిస్ుె:
క్ేంపెనీల/క్ర్నీ్ల గురిేంచ్చన వ్దేంత లయ నోటి దాిరట, వటరీ పతిేక్లయ, వబ్ సెైటో ు లేదా నూయస్ ఏజ్నీ్ల దాిరట పేచారేం జరగవ్చుి.
క్టబటిా వ్దేంత ల విషయేంలల ఇనిసా రో ు అపేమతీ ేంగట ఉేండ వటటి ఆధారేంగట చరయలయ తీసుక్్క్ూడదు.

1.7 సిస్టమ్ ర్ిస్ుె:
మార్కట్ ప్టేరేంభమైనపుెడు మరియు మార్కట్ ముగిసట ముేందు తరచుగట అధిక్ పరిమాణేంలల టరడ
ే ేంగ్ జరుగుత ేంటుేంది.
ఇలాేంటి అధిక్ పరిమాణాలయ రోజులల ఏ సమయేంలలనైనా క్ూడా క్లగవ్చుి. ఆరడ రు అమలయలల లేదా ధృవీక్రణలల ఇవి జాపయేం
చేయవ్చుి.
1.7.1

హెచుితగుగలయ

చోటుచేసుక్యనే సమయేంలల, మార్కటలో ప్టలగగనేవటళ్ళళ న్స్రేంతరేం వటళ్ళ అరడ రు పరిమాణాన్స్ి లేదా

ధరలను మారుిత ేంటారు లేదా త్ాజాగట ఆరడ రో ు పెడుత ేంటారు, ఆరడ రును అమలయజరపడేంలల మరియు దాన్స్ ధృవీక్రణలల
జాపయేం జరగవ్చుి.
1.7.2 క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిసి త లలో, సహేత క్మైన ధరలల మార్కటలో ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం క్షా ేం క్టవ్చుి లేదా అస్టధయేం
క్టవ్చుి లేదా క్ొనుగోలయ వైపు లేదా విక్రయేం వైపు, అవ్ుట్ స్టాేండేంగ్ ఆరడ రో ు లేనపుెడు, లేదా అస్టధారణ టరేడేంగ్ యాక్వావిటి
పరేంగట ఏదెైనా చరయ వ్లో సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాలల

టరడ
ే ేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ త్ే లేదా సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా

సరూకాట్ ఫలా రోను చేరుక్యేంటర లేదా మరపక్ క్టరణేం దేన్స్త్ోనైనా అస్లయ క్టక్ప్్ వ్చుి.

1.8 సిస్టమ్/నెటవర్కె ర్ద్దీ:
ఎక్స్ఛేంజ్ లలో టరడ
ే ేంగ్ ఎలక్టాన్స్క్ మోడలో ఉేంటుేంది, ాటటిల ైట్/లీజ్ డ్ ల ైన్ ఆధారిత క్మూయన్స్క్సషనో పెై

ఆధారపడ, ట్క్టిలజీల

మరియు క్ేంపూయటర్ ససా మ్్ సమేమళ్నాల దాిరట ఆరడ రో ు పెటాడేం మరియు మళ్ళేంచడేం జరుగుత ేంది.

ఆ విధేంగట,

క్మూయన్స్క్సషన్ వైఫలయేం లేదా ససా మ్్ సమసయలయ క్లయగుత్ాయ లేదా ససా మ్ నుేంచ్చ సెేందన నమమదిగట ఉేండొ చుి లేదా జాపయేం
జరగవ్చుి లేదా టరేడేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ వ్చుి, టరడ
ే ేంగ్ ససా మ్ క్వ/నట్ వ్ర్క క్వ యాక్్్స్ న్స్ ఇలాేంటి సమసయ/గిోచ్ ఉేండొ చుి, ఇది
న్స్యేంతేణలల లేక్ప్్ వ్చుి మరియు ప్టక్షక్ేంగట లేదా సేంపూరణ ేంగట క్ొనుగోలయ లేదా విక్రయ ఆరడ రోను ప్టేసెస్ చేయడేంలల లేదా
ప్టేసెసేంగ్ చేయడేంలల జాపయేం జరగవ్చుి. ఈ సమసయలయ త్ాత్ాకలిక్మైనవి క్టవ్చిన్స్, మీక్య అవ్ుట్ స్టాేండేంగ్ ఓపెన్ ప్ జిషను
ో
లేదా అమలయజరగన్స్ ఆరడ రో ు ఉనిపుెడు, అమలయ జరిగిన లావటదేవీలన్స్ిటినీ పరిషకరిేంచవ్లసన బాధయతల క్టరణేంగట ఇవి
రిసుకను సూచ్చస్టీయనే విషయేం గమన్స్ేంచవ్లసేందిగట మీక్య సూచ్చేంచబడుత్ోేంది.

2.

డెర్వ
ి ేటివ్స్ సెగకమంటల కు స్ంబంధించినంత వర్కు, ఈ క్ంద్ి అద్నపు పరత్ేాకతల్ను ద్యచేసి గ్మనంచ్ండ

మర్ియు త్ెల్ుస్ుక్ొనవుండండ:
2.1

“లివర్ేజ్” ల్ేద్ా “గేర్ింగ్” పరభావం

డెరివేటివ్్ మార్కటలో, డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా విలయవ్త్ో ప్్ లయిక్యేంటర, మారిిన్ స్ ముమ క్ొదిేగట ఉేంటుేంది, క్టబటిా లావటదేవీలయ ‘లివ్రసజ్
గట’ ఉేంటాయ లేదా ‘గసర్అవ్ుత్ాయ’. స్టధారణేంగట క్ొదిే మొతీ ేం మారిిన్ త్ో న్స్రిహేంచబడే డెరివేటివ్్ టరేడేంగ్, మారిిన్ మొతీ ేంత్ో
ప్్ లయిక్యేంటర, అధిక్ లాభేం లేదా నషా ేం క్లిగస సేంభావ్యతను క్లిెసుీేంది. క్టనీ లావటదేవీలలో లావటదేవీలయ అధిక్ స్టియలల రిసుక
ఉేంటుేంది.
క్టబటిా డెరివేటివ్్

వటసీ వ్ేంగట టరడ
ే ేంగ్ చేయడాన్స్క్వ ముేందు మీరు ఈ క్వేంది సటాట్మేంటో ను పూరిీగట అరధ ేం చేసుక్్వటలి మరియు

పరిసి త లయ, అరిధక్ వ్నరులయ మొదల ైన వటటిన్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్యనేటపుెడు క్ూడా అపేమతీ ేంగట టరడ
ే ేంగ్ చేయాలి. ఒక్వేళ్
ధరలయ మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట క్దిలిత్ే, స్టపటక్షక్ేంగట తక్యకవ్ సమయేంలల, మీరు మారిిన్ స్ ముమలల క్ొేంత లేదా మొతీ ేం క్్లలెవ్చుి.
పెైగట, నషా ేం అసలయ మారిిన్ స్ ముమను అధిగమిేంచవ్చుి.
A. ఫూయచర్్ టరేడేంగ్ లల ప్ జిషన్ లన్స్ిటినీ రోజువటరీగట పరిషకరిేంచడేం ఉేంటుేంది. పేతి రోజూ ఓపెన్ ప్ జిషను
ో ఇేండెక్్/డెరివేటివ్్
క్టేంటాేక్యా యొక్క ముగిేంపు స్టియపెై ఆధారపడ మార్కట్ క్వ మార్క చేయబడత్ాయ.

ఒక్వేళ్ క్టేంటాేక్యా మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట

క్దిలిత్ే, ఇలాేంటి క్దలిక్ వ్లో క్లిగస నషా ేం స్ ముమను (నోషనల్) మీరు డప్టజిట్ చేయవ్లస ఉేంటుేంది. ఈ స్ ముమను న్స్రీణత
సమయేంలలగట చెలిోేంచవ్లస ఉేంటుేంది, స్టధారణేంగట మరుసటి రోజు టరేడేంగ్ ప్టేరేంభేంక్టవ్డాన్స్క్వ ముేందు.
B. న్స్రీణత గడువ్ు లలగట మీరు అదనపు స్ ముమను చెలిోేంచడేంలల విఫలమైత్ే లేదా మీ అక్ ేంటలో అవ్ుట్ స్టాేండేంగ్ డెట్ క్లిగిత్ే, స్టాక్
బరే క్ర్ ప్ జిషన్ న్స్ లేదా పేత్ాయమాియ సెక్ూయరిటిలను ప్టక్షక్ేంగట లేదా సేంపూరణ ేంగట లిక్విడేట్ చేయవ్చుి. ఇలాేంటపుెడు,
ఇలాేంటి క్్ోజ్-క్ట్ ల వ్లో క్లిగిన ఏవైనా నష్టటాలక్య మీరు బాధుయలవ్ుత్ారు.
C. క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిసి త లలో, లావటదేవీలను అమలయపరచడేం ఇనిసా రోక్య క్షా ేంగట లేదా స్టధయేంగట అన్స్పేంచవ్చుి.
ఉదాహరణక్య, లిక్విడటి లాేంటి అేంాటల వ్లో ఇలాేంటి పరిసి తి క్లగవ్చుి, అేంటర బిడ్్ లేదా ఆఫరుో తగినేంతగట లేక్ప్్ వ్డేం లేదా
ధర పరిమితి లేదా సరూకాట్ బరక్
ే రుో మొదల ైనవటటి వ్లో టరేడేంగ్ ససెెనష న్ జరిగినపుెడు.
D. మార్కట్ సి రత్ాిన్స్ి న్స్రిహేంచడాన్స్క్వ, ఈ క్వేంది చరయలను అవ్లేంబిేంచవ్చుి: మారిిన్ రసటులల మారుెలయ, నగదు మారిిన్
రసటులల పెరుగుదల లేదా తరవి. ఈ క్ొతీ చరయలను పేసీ ుత ఓపెన్ ఇేంటర్స్ా లక్య క్ూడా వ్రిీేంపజసయవ్చుి. ఇలాేంటి పరిసి త లలో,
మీరు అదనపు మారిినోను పెటావ్లస ఉేంటుేంది లేదా మీ ప్ జిషనో ను తగిగేంచుక్్వ్లస ఉేంటుేంది.
E.

మీరు టరేడేంగ్ చేయాలన్స్ పేణాళ్క్ చేసుక్యని డెరివేటివ్ో క్టేంటాేక్యాల యొక్క సేంపూరణ వివ్రటలను, అేంటర క్టేంటాేక్యా

సెెసఫక్సశనో ను మరియు సేంబేంధిత బాధయతలను ఇవ్ివ్లసేందిగట మీరు మీ బరే క్ర్ న్స్ అడగటలి.

2.2
1.

కర్కన్స్ నర్ిీష్టమైన ర్ిస్ుెల్ు:
విదేశీ క్ర్నీ్-డనామినేట్డ్ క్టేంటాేక్యాలలోన్స్ లావటదేవీలలో లాభేం లేదా నషా ేం, అవి మీ స్ ేంత లేదా మరపక్ జూయరిస్ డక్షనోో అవి

జరిగినపెటిక్త, క్టేంటాేక్యా యొక్క క్ర్నీ్ డనామినేషన్ న్స్ మరపక్ క్ర్నీ్క్వ మారివ్లసన అవ్సరేం ఉనిపుెడు క్ర్నీ్ రసటోలల
హెచుితగుగల వ్లో పేభావితమవ్ుత్ాయ.
2.

క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిసి త లలో, ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం మీక్య క్షా ేంగట లేదా అస్టధయేంగట అన్స్పేంచవ్చుి. క్ర్నీ్

డీర్గుయలేట్ అయనపుెడు లేదా ఫక్్ డ్ టరేడేంగ్ బాయేండుో వైడెన్ అయనపుెడు ఇలా జరగవ్చుి.
3.

క్ర్నీ్ ధరలయ అతయేంత హెచుితగుగలక్య లలనవ్ుత ేంటాయ. క్ర్నీ్లల ధర క్దలిక్లయ వీటిత్ో సహా అనేక్ వటటి వ్లో

పేభావితమవ్ుత్ాయ: సరఫరట – డమాేండు సేంబేంధాలలో మారుె, టరడ్
ే , దేవ్య, ఆరిధక్, ఎక్స్ఛేంజ్ న్స్యేంతేణ ప్్ ే గటరము
ో మరియు

పేభుతి ప్టలసలయ; విదేశీ రటజక్తయ మరియు ఆరిధక్ సేంఘటనలయ మరియు ప్టలసీలయ; జాతీయ మరియు అేంతరటితీయ వ్డీడ
రసటోలల మారుెలయ మరియు దేవయయలబణేం; క్ర్నీ్ డీవటలయయయేషన్, మార్కట్ పటో స్ సెేంటిమేంట్. ఈ అేంాటలయ వేటినీ వ్యక్వీగత
సలహాదారుడు ఎవ్ిరూ న్స్యేంతిేేంచలేరు మరియు అడియజర్ యొక్క సలహా వ్లో క్సా మర్ క్వ లాభదాయక్ టరేడ్ లయ
క్లయగుత్ాయన్స్ లేదా ఇలాేంటి సేంఘటనల వ్లో క్సా మర్ క్వ నష్టటాలయ క్లగవ్న్స్ హామీ ఇవ్ిబడదు.

2.3
1.

ఆపష న్ హో ల్డ ర్క్ క్ ర్ిస్ుె:
ఆపష న్ హో లడ ర్ చాలా తక్యకవ్ సమయేంలల ఆపష న్ క్వ స్ ముమ మొత్ాీన్స్ి క్్లలెయే పేమాదేం ఉేంటుేంది. వ్ృధా అవ్ుత ని

ఆసీ గట ఆపష న్ సిభావటన్స్ి ఈ రిసుక పేతిబిేంబిసుీేంది, దీన్స్ గడువ్ు తీరిప్్ యనపుెడు ఇది విలయవ్లేన్స్దిగట మారుత ేంది. ఆపష న్
దారుడు సెక్ేండరి మార్కటలో తన ఆపష న్ న్స్ విక్రయేంచక్ప్్ త్ే లేదా దాన్స్ గడువ్ు ముగిసప్్ వ్డాన్స్క్వ ముేందు దాన్స్ి
అమలయజరపక్ప్్ త్ే, ఆపష నో ోన్స్ పెటా ుబడ మొత్ాీన్స్ి తపెక్యేండా క్్లలెత్ారు. ఆపష న్ ఖ్రుిను క్వ్ర్ చేయడాన్స్క్వ సరిప్్ యేేంత వ్రక్య
ఆపష న్ ముగియడాన్స్క్వ ముేందు ఊహేంచ్చన దిశలల అేంతరీోనేంగట ఉని ధర మారక్ప్్ త్ే , ఇనిసా ర్ తన పెటా ుబడ మొత్ాీన్స్ి లేదా
గణనీయమైన భాగటన్స్ి అపష న్ క్్లలెవ్చుి.
2. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎక్్ ర్ై్జ్ పరిమిత లను విధిేంచవ్చుి మరియు త్ెలియజససన పరిసి త లలో క్ొన్స్ి సమయాలలో ఆపష నోను
విన్స్యోగిేంచుక్్వ్డాన్స్ి పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ పరిపూరణ అధిక్టరేం ఉేంది.

2.4.
1.

ఆపష న్ ర్కైటర్ల ర్ిస్ుెల్ు:
అేంతరీోనేంగట ఉని ధర క్దలిక్ క్నుక్ ఊహేంచ్చన దిశలల లేక్ప్్ త్ే, ఆపష న్ ర్ైటర్ క్వ గణనీయమైన స్ ముమను క్్లలెయే రిసుక

ఉేంటుేంది.
2.

అేంతరీోనేంగట ఉని అదే ఆసక్వీ పెై ఇతర ఆపష నోను క్ొనడేం దాిరట తదాిరట సెరెడ్ ప్ జిషన్ న్స్ ఊహేంచడేం దాిరట లేదా

మార్కటు
ో లేదా ఇతర మార్కటో ఆపష న్ లలల ఆపష న్ ర్ైటర్ రిసుక తగిగేంచవ్చుి. అయత్ే, ర్ైటర్ సెరెడ్ లేదా ఇతర హెడి ేంగ్
ప్ జిసదశన్ న్స్ ఊహేంచ్చన చోట క్ూడా, నషా భయాలయ ఇపెటిక్త గణనీయేంగట ఉేండొ చుి. సెెర్డ్ ప్ జిషన్ సేంపుల్ ‘లాేంగ్’ లేదా
‘ష్టటర్ా’ ప్ జిషన్ క్ేంటర రిసుక తక్యకవ్గట ఉేండాలన్స్ లేదు.
3. సమేమళ్నేంలల అనేక్ ఆపష నోను క్ొనడేం మరియు ర్ైటిేంగ్ చేయడేం, లేదా అేంతరీోనేంగట ఉని ఆసక్యీలను క్ొనడేం లేదా ష్టటర్ా న్స్
విక్రయేంచడేం గల సమేమళ్నేంలల ఆపష నోను క్ొనడేం లేదా ర్ైటిేంగ్ ఉేండే లావటదేవీలయ, ఇనిసా రోక్య అదనపు రిసుకలయ క్లిగిస్ీ టయ.
ఆపష న్ సెరెడో ు లాేంటి సమేమళ్న లావటదేవీలయ, సేంగిల్ ఆపష న్ న్స్ క్ొనడేం లేదా రసటిేంగ్ చేయడేం క్ేంటర ఎక్యకవ్ క్టేంపెో క్్ గట ఉేంటాయ.
పెటా ుబడపెటాడేంలలన్స్ఏ ఏరియాలలనైనా, బాగట అరధ ేం చేసుక్్న్స్ క్టేంపెో క్వ్టిలలనే రిసుక అేంశేం ఉేందనే విషయేం క్ూడా గమన్స్ేంచాలి.
అేంటర సమేమళ్న వ్ూయహాలను పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదన్స్ ఇది సూచ్చేంచనపెటిక్త, ఆపష నోలల ఇనిసెామేంటో న్స్ిటి మాదిరిగటనే,
వివిధ మార్కట్ పరిసి త ల క్వేంద సమేమళ్న లావటదేవీల యొక్క రిసుకలయ మరియు సేంభావ్య పేతిఫఫలాలక్య సేంబేంధిేంచ్చన
అనుభవ్ేం మరియు పరిజఞ ానేం గల ఎవ్రినైనా సేంపేదిేంచవ్లసేందిగట సలహా ఇవ్ిబడుత్ోేంది.

3.

వెైర్ల స్
క టెక్యాల్జీ/స్యమర్కట ఆర్డ ర్క ర్ూటింగ్ ల్ేద్ా ఏద్ెైనా ఇతర్ టెక్యాల్జీ ద్ావర్య టరరడంగ్:

వైరో స్
్ ట్క్టిలజీ/స్టమర్ా ఆరడ ర్ రూటిేంగ్ లేదా ఏదెైనా ఇతర ట్క్టిలజీత్ో ముడపడవ్ుని పేత్ేయక్తలయ, రిసుకలయ, బాధయతలయ,
ఆబిో గసషను
ో మరియు లయబిలిటిలను న్స్రిచ్చేంచే ఏవైనా అదనపు ప్ ే విజనో ను క్ో యేంట్ దృష్ా క్వ స్టిక్ బరే క్ర్ తీసుక్యరటవటలి.

4.

స్యధార్ణమైనవి

4.1 ‘క్టన్స్టిటుయయేంట్’ అనే పదేంలల క్ో యేంట్, క్సా మర్ లేదా ఇనిసా ర్ ఉేంటారు. ఎక్స్ఛేంజ్ లయ అేందిేంచ్చన మక్టన్స్జేం దాిరట
సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యాలను సమీక్రిేంచేేందుక్య మరియు/లేదా విక్రయేంచేేందుక్య స్టాక్ బరే క్ర్ త్ో లావటదేవీలయ
చేసటవటరు.
4.2 ‘స్టాక్ బరే క్ర్’ అనే పదేంలల స్టాక్ బరే క్ర్, బరే క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ లలల చేరుిక్్బడన మరియు SEBI నుేంచ్చ రిజిసటాష
ే న్ సరిాఫక్్ట్
న్స్ క్లిగివ్ుేండే స్టాక్ బరే క్ర్ ఉేంటారు.

