ಅನುಬಂಧ 5

ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ುು ಡಟರಿವಟೇಟೇವ್ ಕ್ಟೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲಟ
ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟ ಸ್/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ ಬಗ್ೆೆ ಮುಖಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿದೆ. ಎಲಾಿ ಭಾವಿ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವ ಮುನು ಈ
ದಾಖಲೆಯನುು ಓದತ್ಕ್ಕದುು.
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು/SEBIಯು ಒೇಂಟಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೇಂಟಯಾಗಿ, ವಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೆ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆಯ
ಪರಿಪೂಣಣತೆ, ವಮಪಣಕ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಯಾವುದೆ ಖಾತ್ರಿಗಳನುು ಅಥವಾ ಪರತಿನಿಧಿತ್ಿವನುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್
ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು/SEBIಯು ವಹಿವಾ್ು ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೆಳುುವುದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅನುಮ ದನೆ ಅಥವಾ ಹೆ ಳಿಕೆಯನುು
ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ವೇಂಕ್ಷಿಪತ ವಾಕ್ಯವು ವಹಿವಾಟನ ಎಲಾಿ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಗಣನಿ ಯ ಅೇಂಶಗಳನುು ಅನಾವರಣಗ್ೆ ಳಿವುವುದಿಲ್ಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯವನುು ಮನಗೇಂಡು, ನಿ ವು ಪರವೆ ಶಿವುತಿತರುವ ವೇಂಬೇಂಧದ ರಿ ತಿಯನುು ಅರಿತ್ುಕೆ ೇಂಡ ಮತ್ುತ ನಿ ವು ಎದುರಿವುವ
ಅಪಾಯವನುು ತಿಳಿದುಕೆ ೇಂಡ ನೇಂತ್ರವೆ ನಿ ವು ವಯವಹಾರವನುುನಡೆವಬೆ ಕ್ು.
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವಲಾಗುವೇಂಥ ಈಕ್ವಿಟ ಶೆ ರ್, ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ಾಧನಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿದುು, ಮಿತ್ವಾದ ವೇಂಪನ ೂಲ್/ಬೇಂಡವಾಳ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟನ ಅನುಭವ ಮತ್ುತ ಮಿತ್ವಾದ
ಅಪಾಯ ವಹನಶಕ್ವತ ಉಳುೇಂತ್ಹ ವಯಕ್ವತಗಳಿಗ್ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವುದ ವ ಕ್ತವಾದ ಮಾಗಣ ಯಾವುದು ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು
ತಿಳಿದುಕೆ ೇಂಡು ಗರಹಿವಬೆ ಕ್ು. ಆದುರಿೇಂದ, ನಿಮೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಇೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾ್ು ನಿಮಗ್ೆ ವ ಕ್ತವಾಗಿದೆಯ ಎೇಂದು
ನಿ ವೆ ಪರಿಗಣಿವಬೆ ಕ್ು. ನಿ ವು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆಸಿ, ಪರತಿಕ್ ಲ್ ಪರಿಣಾಮವನುು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ
ನಷ್ಠವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ನಿ ವೆ ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಿತ ರಿ, ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್/ಅವುಗಳ ಇತ್ರೆ
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳು ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ SEBIಯು, ಯಾವುದೆ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು
ವರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗ್ೆ ಳಿಸಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯವನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ನಿಮಗ್ೆ ವಿವರಿವಲ್ಲಲ್ಿ
ಎೇಂಬ ವಾದವನುು ನಿ ವು ಮೇಂಡಿವುವೇಂತಿಲ್ಿ. ಉೇಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಹ ಡಿಕೆದಾರರೆ ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಾತರೆ
ಮತ್ುತ ಒಪ್ಪಿಕೆ ೇಂಡ ಕ್ರಾರನುು ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಯಾವುದೆ
ಡೆರಿವೆ ಟವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಮಾರಾ್ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಕೆ ಳುುವಿಕೆಯ ಆದೆ ಶವನುು ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವುವುದರಿೇಂದ ಯಾವುದೆ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಅಥವಾ ನಷ್ಠಗಳಿೇಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಖಾತ್ರಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ಅೇಂಗಿ ಕ್ರಿಸಿ, ಸಿಿ ಕ್ರಿವಬೆ ಕ್ು.
ಒಬಬ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯ ಮ ಲ್ಕ್ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ ವು ನಡೆವುವ ವಯವಹಾರಗಳು, ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ವ ಚಿಸಿರುವೇಂತ್ಹ
ಕೆಲ್ವು ನಿಯಮಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟಾರುವುದರಿೇಂದ , ಇವುಗಳು ನಿ ವು ನಿಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿು ಪತ್ರವನುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವುದು ,
ಹಕ್ುಕಗಳು ಮತ್ುತ ಬಾಧಯತೆಗಳನುು ಓದುವುದು, ಮಾಡಿ ಮತ್ುತ ಮಾಡಬೆ ಡಿ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ SEBIಯು
ವ ಚಿಸಿರುವೇಂತ್ಹ ಮತ್ುತಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವೇಂತ್ಹ ವೇಂಬೇಂಧಪ್ಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್, ಅವುಗಳ ತಿ ರುವೆ ವೇಂಸ್ೆಿಗಳ
ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ವಿಧೆ ಯಕ್ ಮತ್ುತ ಮಾಗಣವ ಚಿಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ತಿ ರುವೆ
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳು ನಿ ಡುವ ಮತ್ುತ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವುತೆ ತ ಲೆಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟಾರುತ್ತವೆ ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ವಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಥಣ
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು.

ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು ಯಾವುದೆ ವಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿ ಡುವ ಇೇಂಗಿತ್ವಿರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೆ

ವಯಕ್ವತಯು, ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳ ಯಾವುದೆ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯೊಡನೆ ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ

ಯಾವುದೆ ಮ ರನೆ ವಯಕ್ವತಯೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ವೇಂಬೇಂಧಕೆಕ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಯಾವುದೆ

ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ವಲ್ಹೆ ಎೇಂದು ಪರಿಗಣಿವಕ್ ಡದು. ಯಾವುದೆ ವಹಿವಾ್ನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಅಥಣ

ಮಾಡಿಕೆ ಳುದೆ ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು ಪರಿವಿ ಕ್ಷಿವದೆ ಅೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮಗ್ೆ ಇದರ ಬಗ್ೆೆ
ವಿಶಾಿವವಿಲ್ಿದಿದುಲ್ಲ,ಿ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ನಿ ವು ವೃತಿತಪರ ವಲ್ಹೆಯನುು ಪಡೆಯಬೆ ಕ್ು.
ನಿ ವು ಯಾವುದೆ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮತೆ ತಬಬರನುು ನಿಮೂ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಅಧಿಕಾರ ನಿ ಡುವ ಮುನು, ನಿ ವು ಈ
ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿರಬೆ ಕ್ು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಹೆ ೇಂದಿರಬೆ ಕ್ು:

1.

ಪಾರಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳು:

1.1. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತಟಯ ಅಪಾಯ:
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ವಹಿವಾಟಗ್ೆ ಒಳಪಡುವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲಾಿಗುವ ನಿರೇಂತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಚೇಂಚಲ್ತೆ ಎನುುತಾತರೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ವಾದಷ್ುಾ, ಅದರ
ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಡಿಮೆ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುವ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ,
ವಕ್ವರಯವಾದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ನಿಮೂ ಆದೆ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದೆ ಇಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಅದೆ ಶ
ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ೇಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇಂತ್ರ
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಇದರಿೇಂದ ನಿಮಗ್ೆ ಕಾಲ್ಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ವಾವತವಿಕ್ ನಷ್ಠವುೇಂಟಾಗಬಹುದು .

1.2 ಕಡಿಮೆ ದರವಯತಟಯ ಅಪಾಯ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ವಿಧಾಣತ್ೂಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವಯತಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಕೆ ಳುಲ್ು
ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ವಹಭಾಗಿಗಳ ಸ್ಾಮಥಯಣವನುು ದರವಿ ಯತೆ ಎನುುತಾತರೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚುು ಆದೆ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದುರೆ, ದರವಿ ಯತೆ ಹೆಚಿುರುತ್ತದೆ ಎೇಂದು ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರವಯತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದದುು, ಏಕೆೇಂದರೆ,
ದರವಯತೆಯು ಹೆಚಿುದರೆ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಶಿ ಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವಯತಾಯವದ ಲ್ಲಿ
ಕೆ ಳುಲ್ು ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದು ಮತ್ುತಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಕೆ ೇಂಡ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ವಿಧಾಣತ್ೂಕ್ ಬೆಲೆಯನುುನಿ ಡುತಾತರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ವಕ್ವರಯವಾದ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಕೆಲ್ವು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಯತೆಯ

ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಆದೆ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು
ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದು ಇಲ್ಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಆದೆ ಶ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ೇಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು .

1.2.1 ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ ಕಾಯಣತ್ೇಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿೇಂದ
ನಷ್ಾವುೇಂಟಾಗಬಹುದು, ಕಾರಣ, ಅೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ದರಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು

ಕ್ಡಿಮೆ/ಹೆಚುು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ೇಂಡು/ಮಾರಬೆ ಕಾಗಬಹುದು, ಏಕೆೇಂದರೆ ಇದರಿೇಂದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರನುು ನಿ ಡಲ್ು ಅಥವಾ
ಪಡೆಯಲ್ು ಯಾವುದೆ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಅಥವಾ ಬಾಧಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಿ.

1.3 ಬಹಳ ಅಂತ್ರಗಳ ಅಪಾಯ:
ಅೇಂತ್ರ ಎೇಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆ ಳುುವ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯವ. ಒೇಂದು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್
ಕ್ರಾರನುು ಕೆ ಳುುವ ಬೆಲೆಗ ಮತ್ುತ ತ್ಕ್ಷಣವೆ ಅದನುು ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗ ಇರುವ ವಯತಾಯವವನುು ಅದು ವ ಚಿವುತ್ತದೆ. ಕ್ಡಿಮೆ
ದರವಿ ಯತೆ ಮತ್ುತ ಹೆಚಾುದ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯು ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಿ ಯತೆ ಅಥವಾ ದರವಿ ಯತೆ ಇಲ್ಿದ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ೆ
ಸ್ಾಮಾನಯಕ್ವಕೇಂತ್ ಹೆಚಾುದ ಅೇಂತ್ರವನುುೇಂ್ುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿೇಂದ ವರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೆ ರಕ್ುವುದಿಲ್ಿ.

1.4 ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗಟೊಳಿಸುವ ಆದಟೇಶಗಳು:
ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ ಉೇಂಟಾಗುವ ನಷ್ಾಗಳನುು ಒೇಂದು ನಿದಿಣಷ್ಾ ಮತ್ತಕೆಕ ಮಿತ್ಗ್ೆ ಳಿವುವ ಉದೆು ಶದಿೇಂದ ನಿ ಡಲಾದ ಆದೆ ಶಗಳು (ಉದಾ :
ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶ, ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆೇಂದರೆ,ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉೇಂಟಾಗುವ ಶಿ ಘ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇೇಂತ್ಹ ಆದೆ ಶಗಳನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವುವುದನುು ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಿವುತ್ತವೆ.

1.4.1 ಒೇಂದು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಆದೆ ಶವನುು ಕ್ ಡಲೆ , ಬೆಲೆಗ್ೆ ಗಮನ ಕೆ ಡದೆ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು, ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ಹ
ಆದೆ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದುಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಗ್ಾರಹಕ್ರು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಆದೆ ಶದ ತ್ಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಾಠನ ಪಡೆದರ , ಬಾಕ್ವ ಉಳಿದಿರುವ ಆದೆ ಶಗಳ
ಲ್ಭಯವಿರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು, ಮತ್ುತ ಇದು ಆದೆ ಶದ ಪರಮಾಣ ಮತ್ುತ ದರದ ವಮಯದ ಆದಯತೆಯನುು
ಪೂರೆೈವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಅತ್ುಯತ್ತಮ
ಬೆಲೆಗಿೇಂತ್ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಎೇಂಬುದನುು ನಿ ವು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು.

1.4.2 ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವನುು ವ ಚಿವಲಾದ ಮಿತಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ವಕೇಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ಬೆಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ದೆ ರೆತ್ರ ,ಈ ಆದೆ ಶವನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ಳಿವುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯ ಇದೆ.

1.4.3 ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶವನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ವದಯದ ದರದಿೇಂದ ದ ರವಿ್ುಾ,
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಆ ಸ್ಾಾಪ್ ದರವನುು ಮುಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾ್ುಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ಆದೆ ಶವನುು
ವಕ್ವರಯಗ್ೆ ಳಿವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುವ ಸ್ಾಾಪ್ ಆದೆ ಶಗಳನುು ಸ್ಾಧಾರಣವಾಗಿ ವದಯದ ದರದ ಕೆಳಗ್ೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಕೆ ಳುುವ
ಸ್ಾಾಪ್ ಆದೆ ಶವನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ವದಯದ ದರದ ಮೆ ಲೆಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿಧಾಣರಿತ್
ದರವನುು ಮುಟಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾ್ುಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ, ಸ್ಾಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಶವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾ/ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವಾಗಿ
ಮಾಪಣಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ವಕೇಂತ್ ಉತ್ತಮ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುತ್ತದೆ. ಆದರಿೇಂದ, ಲ್ಲಮಿಟ್ ಆದೆ ಶವು
ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುತ್ತದೆ ಎೇಂಬ ಯಾವ ಖಾತ್ರಿಯ ಇಲ್ಿ, ಏಕೆೇಂದರೆ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿಧಾಣರಿತ್ ದರವನುು
ದಾಟ ಹೆ

ಗಬಹುದು, ಹಾಗ ಈ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೆ ಶವು ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುದ ಅಪಾಯವು ಉದಭವಿವುತ್ತದೆ, ಸ್ಾಧಾರಣ ಲ್ಲಮಿಟ್

ಅದೆ ಶದೇಂತೆ.

1.5 ಸುದ್ದಿ ಘೊೇಷಣಟಗಳ ಅಪಾಯ:
ವುದಿು ಘ

ಷ್ಣೆಗಳು ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ದರದ ಮೆ ಲೆ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುವ ವಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬ ರಬಹುದು

ಮತ್ುತ ಕ್ಡಿಮೆ ದರವಿ ಯತೆ ಮತ್ುತ ಹೆಚುು ಚೇಂಚಲ್ತೆಯೊಡನೆ ಕ್ ಡಿ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ದರವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೆ ಲೆ ಅಥವಾ
ಕೆಳಗ್ೆ ಹೆ

ಗುವೇಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

1.6 ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ:
ವೇಂಸ್ೆಿಗಳ/ಹಣದ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಮಯ ವದೇಂತಿಗಳು ಬಾಯಿಮಾತಿನಿೇಂದ, ದಿನಪತಿರಕೆಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಜಾಲ್ತಾಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಅಥವಾ
ವುದಿು ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ೆೆ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿದುು ,ಈ ವದೇಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೆ ಲೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಬಾರದು.

1.7 ವಯವಸ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ:
ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ತೆರೆದಾಗ ಮತ್ುತ ಮಾರುಕ್ಟೆಾ ಮುಚುುವ ಮುನು, ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇೇಂಥ ಪರಮಾಣದ
ವಹಿವಾ್ು ದಿನದ ಯಾವುದೆ ವಮದಲ್ಲಿಯ ಆಗಬಹುದು .ಇವುಗಳು ಆದೆ ಶ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವನುು್ುಮಾಡಬಹುದು. ಉೇಂಟಾಗುವ ಚೇಂಚಲ್ತೆಯ ವಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆದೆ ಶ ಕಾಯಣ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವನುುೇಂ್ುಮಾಡಬಹುದು .

1.7.2 ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಬಾಕ್ವಯ ಆದೆ ಶಗಳಿಲ್ಿದೆ ಇದಾುಗ,
ಅಥವಾ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಹಿವಾಟನ ಕಾರಣದಿೇಂದಾಗಿ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳ ವಹಿವಾ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ
ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳು ವಕ್ವಣಟ್ ಫಿಲ್ಾರ್ ಮುಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇನಾಯವುದು ಕಾರಣಗಳಿಗ್ೆ, ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದು
ವಹಿವಾ್ನುು ನಾಯಯವಮೂತ್ ದರದಲ್ಲಿ ದರವವಾಗಿವುವುದು ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು .

1.8 ವಯವಸ್ಟೆ/ಜಾಲದ ದಟ್ೆಣಟ:
ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ುಗಳು, ಆದೆ ಶಗಳನುು ನಿ ಡಲ್ು ಮತ್ುತ ಮಾಗಣಯೊ ಜನೆ ಮಾಡಲ್ು ವಿದುಯನಾೂನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ,
ಉಪಗರಹ/ಲ್ಲ ಸ್್ ಲೆೈನ್ ಆಧಾರಿ ವೇಂವಹನವನುು ಆಧರಿವುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಗಣಕ್ಯೇಂತ್ರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳುುತ್ತದೆ .
ಆದುರಿೇಂದ, ವೇಂವಹನದ ವೆೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿಯ ವಮಸ್ೆಯಗಳು ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿಯಿೇಂದ ನಿಧಾನವಾದ ಅಥವಾ ವಿಳೇಂಬವಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟನ ನಿಲ್ುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆಿ/ಜಾಲ್ದೆ ೇಂದಿಗ್ೆ ವೇಂಪಕ್ಣವನುು ಸ್ಾಧಿವಲಾಗದೇಂಥ ಇನಾಯವುದೆ

ವಮಸ್ೆಯಯ

ಸ್ಾಧಯತೆಗಳಿೇಂದ, ಇವುಗಳು ನಿಯೇಂತ್ರಣದ ಆಚೆಗಿದುು, ಇದರಿೇಂದ ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಆದೆ ಶಗಳ ಕಾಯಣಗತ್ವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ
ವಿಳೇಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನುು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂಣಣವಾಗಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿ ವು
ಗಮನಿವಬೆ ಕಾದ ಅೇಂಶವೆೇಂದರೆ, ಈ ವಮಸ್ೆಯಗಳು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್ವಾಗಿದುರ , ನಿಮೂಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವಯಿರುವ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಅಥವಾ
ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವದ ಆದೆ ಶಗಳಿದಾುಗ, ಈ ಎಲಾಿ ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲಾದ ವಹಿವಾ್ುಗಳನುು ಕ್ರಮಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ನಿಮಗ್ೆ
ಬಾಧಯತೆಯಿರುವುದರಿೇಂದ ಇದು ಅಪಾಯವನೆ ುಡ್ಬಹುದು.

2. ಡಟರಿವಟೇಟೇವ್ ಕ್ಟೇತ್ರಕ್ಟೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಟ, ಈ ಕ್ಟಳಕಂಡ ಹಟಚುುವರಿ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ುು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ಟೊಳಿಿರಿ:
2.1 “ಲ್ಲೇವರಟೇಜ್” ಅಥವಾ “ಗಟೇರಿಂಗನ” ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ, ಡೆರಿವೆ ಟವ್ನ ಕ್ರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯಕೆಕ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದೇಂತೆ ಅಧಿಕಾೇಂಶವು ವಣಣದಾಗಿರುವುದರಿೇಂದ, ಈ

ವಹಿವಾ್ನುು ಲ್ಲ ವರೆ ಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ೆ ರ್ ಆಗಿದೆ ಎನುಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಣಣ ಅಧಿಕಾೇಂಶದಿೇಂದ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲಾಗುವ ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ವಹಿವಾ್ುಗಳು,
ಅಧಿಕಾೇಂಶಕೆಕ ಹೆ

ಲ್ಲಸಿದೇಂತೆ ಹೆಚುು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಾದ ಸ್ಾಧಯತೆಯನುು ನಿ ಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೆರಿವೆ ಟವ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ್

ಪರಮಾಣದ ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತ್ತದೆ .

ಆದುರಿೇಂದ, ನಿ ವು ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಡೆವುವ ಮುನು ಈ ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನುು ವೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ
ಅಥಣಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆ ಕ್ು ಮತ್ುತ ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿ್ುಾಕೆ ೇಂಡು ವಹಿವಾ್ನುು
ನಡೆವಬೆ ಕ್ು. ದರಗಳು ನಿಮೂ ವಿರುದಧ ಹೆ

ದರೆ, ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ವಮಯದಲ್ಲಿ ನಿ ವು ಅಧಿಕಾೇಂಶ ಭಾಗವನುು ಅಥವಾ ಪೂಣಣವಾಗಿ

ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು. ಹೆಚಾುಗಿ, ನಿಮೂ ನಷ್ಾವು ಮ ಲ್ ಅಧಿಕಾೇಂಶವನುು ಮಿ ರಬಹುದು.
ಅ. ಫ್ಯಯಚಸ್ಣ ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ ಿ ದೆೈನೇಂದಿನ ಚುಕಾತ ಇರುತ್ತದೆ. ಇೇಂಡೆಕ್್/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರಿನ ಕ್ಡೆಯ ಸಿಿತಿಯನುು
ಆಧರಿಸಿ, ಪರತಿ ದಿನ ಎಲಾಿ ತೆರೆದ ಸಿಿತಿ ಗಳನುು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗ್ೆ ಗುರುತಿವಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾರು ನಿಮೂ ವಿರುದಧ ಚಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ, ಅೇಂತ್ಹ
ಚಲ್ನೆಯಿೇಂದ ಉೇಂಟಾಗುವ ನಷ್ಾದ (ಕಾಲ್ಿನಿಕ್) ಮತ್ತವನುು ನಿ ವು ಠೆ ವಣಿಯಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇದು ಮರುದಿನ
ವಹಿವಾ್ು ಆರೇಂಭವಾಗುವ ಮುನು, ಈ ಮತ್ತವನುು ನಿಗದಿತ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿವಬೆ ಕಾಗುತ್ತದೆ .
ಆ. ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗ್ೆ ಹೆಚುುವರಿ ಮತ್ತವನುು ಠೆ ವಣಿ ಇಡಲ್ು ನಿ ವು ವಿಫಲ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ವಯುಳಿದ ಸ್ಾಲ್
ಉೇಂಟಾದಲ್ಲಿ, ದಳ್ಾುಳಿಯು ಇಡಿ ಸಿಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನುು ಅಥವಾ ಪಯಾಣಯ ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟಯನುು ದರವಿ ಕ್ರಿವಬಹುದು. ಇೇಂತ್ಹ
ಮಾರಾ್ದಿೇಂದ ಉೇಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆ ನಷ್ಾಕೆಕ ನಿ ವೆ ಬಾಧಯರಾಗಿರುತಿತ ರಿ.
ಇ. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾ್ುಗಳನುು ಕಾಯಣಗತ್ಗ್ೆ ಳಿವಲ್ು ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಕ್ಷ್ಾವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ
ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ, ಅದರವತೆಯಿೇಂದಾಗಿ, ಅೇಂದರೆ, ದರದ ಮಿತಿಯಿೇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕ್ವಣಟ್ ಬೆರ ಕ್ರ್
ಇತಾಯದಿಯಿೇಂದಾಗಿ ವಹಿವಾ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಯಾಣಪತವಾದ ಬಡ್ ಅಥವಾ ನಿ ಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಿದಿದುರೆ, ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಯು
ಉೇಂಟಾಗಬಹುದು .
ಈ. ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಸಿಿರತೆಯನುು ಕಾಪಾಡಲ್ು, ಈ ಕೆಳಕ್ೇಂಡ ಕ್ರಮಗಳನುು ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಬಹುದು. ಅಧಿಕಾೇಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ,
ನಗದು ಅಧಿಕಾೇಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ. ಈ ಹೆ ವ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾಧಯತೆಗಳಿಗ ಅನಿಯವಾಗಬಹುದು .
ಇೇಂಥ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿ ವು ಹೆಚುುವರಿ ಅಧಿಕಾೇಂಶವನುು ನಿ ಡಬೆ ಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಗಳನುು
ಕ್ಡಿಮೆಗ್ೆ ಳಿವಬೆ ಕಾಗಬಹುದು .
ಉ. ನಿ ವು ವಹಿವಾ್ು ನಡೆವಲ್ು ಯೊ ಜಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ ಡಿರೆೈವೆ ಟವ್ ಕ್ರಾರುಗಳ ಪೂಣಣ ವಿವರಗಳನುು ನಿ ಡುವೇಂತೆ ನಿಮೂ
ದಳ್ಾುಳಿಯನುು ಕೆ ಳಬೆ ಕ್ು ಅೇಂದರೆ, ಕ್ರಾರಿನ ನಿದಿಣಷ್ಾತೆಗಳು ಮತ್ುತ ವೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಬಾಧಯತೆಗಳು.

2.2 ಹಣದ ನಿದ್ದಿಷೆ ಅಪಾಯಗಳು:
1. ವಿದೆ ಶಿ ಹಣ ನಾಮಾೇಂಕ್ವತ್ ಕ್ರಾರುಗಳಲಾಿಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಾಗಳು, ನಿಮೂದೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಪತಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದೇಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟಾಗಿದುರ , ಕ್ರಾರಿನ ಕ್ರೆನಿ್ಯಿೇಂದ ಮತೆ ತೇಂದು ಕ್ರೆನಿ್ಗ್ೆ ಪರಿವತ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ರೆನಿ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ
ವಯತಾಯವಗಳಿೇಂದ ಪರಿಣಾಮಕೆ ಕಳಗ್ಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಯನುು ದರವಿ ಕ್ರಿವಲ್ು ನಿಮಗ್ೆ ಕ್ಷ್ಾವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವುದೆ ಕ್ರೆನಿ್ಯನುು ಅನಿಯೇಂತ್ರಣಗ್ೆ ಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಶಿುತ್ ಬಾೇಂಡ್ ಪಟಾಗಳನುು ವಿವತರಿಸಿದಾಗ ಹಿ ಗ್ೆ ಆಗಬಹುದು.
3. ಪೂರೆೈಕೆ-ಬೆ ಡಿಕೆಯ ವೇಂಬೇಂಧಗಳು, ವರಕಾರಗಳ ವಹಿವಾ್ು, ವಿತಿತ ಯ, ಹಣಕಾಸಿನ, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ನಿಯೇಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ುತ
ನಿಯಮಗಳು, ವಿದೆ ಶಿ ಯ ರಾಜಕ್ವ ಯ, ಅಥಣ ವಯವಸ್ೆಿಯ ಘ್್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ನಿ ತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಮತ್ುತ ಅೇಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಬಡಿ್ ದರ
ಮತ್ುತ ಹಣದುಬಬರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕ್ರೆನಿ್ಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮತ್ುತ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವುದೆ ಒಬಬ

ವಲ್ಹಾಗ್ಾರರು ಈ ಅೇಂಶಗಳನುು ನಿಯೇಂತಿರವಲಾರರು ಮತ್ುತ ಯಾವುದೆ ಭಾಗವಹಿವುವ ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ಒಬಬ ವಲ್ಹಾಗ್ಾರರ ವಲ್ಹೆಯು
ಲಾಭದಾಯಕ್ ವಹಿವಾ್ನುುೇಂ್ುಮಾಡಬಲ್ಿದು ಅಥವಾ ಈ ಘ್್ನೆಗಳಿೇಂದ ಒಬಬ ಗ್ಾರಕ್ಹರು ಯಾವುದೆ ನಷ್ಾವನುುಅನುಭವಿವುವುದಿಲ್ಿ
ಎೇಂಬ ಯಾವುದೆ ಖಾತ್ರಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

2.3 ಆಪಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಪಾಯಗಳು:
1. ಒಬಬ ಆಪಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ವಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಪಶನ್ಗ್ೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮತ್ತವನ ು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುವ
ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ. ಈ ಅಪಾಯವು, ಆಪಶನ್ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ವಯಥಣವಾಗುವೇಂತ್ಹ, ಆಪಶನ್ ಒೇಂದು ವಯಥಣ ಆಸಿತಯೇಂಬ
ಅದರ ವಿಭಾವವನುು ತೆ

ರಿವುತ್ತದೆ. ದಿಿತಿ ಯ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಆಪಶನ್ ಅನುು ಮಾರದ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆ ನೆಗ್ೆ ೇಂಡಾಗ ಅದನುು

ಚಲಾಯಿವದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಅನಿವಾಯಣವಾಗಿ ಆಪಶನ್ನಲ್ಲಿನ ತ್ಮೂ ಎಲಾಿ ಹ ಡಿಕೆಯನುು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುತಾತರೆ. ಆಪಶನ್
ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಳುುವ ಮುನು ಅದರ ಮ ಲ್ದ ಕ್ರಾರಿನ ದರವು ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ, ಆಪಶನ್ನ ಬೆಲೆಯನುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವಷ್ುಾ
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದಿದುರೆ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಆಪಶನ್ನಲ್ಲಿನ ತ್ಮೂ ಹ ಡಿಕೆಯ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ುಾ ಭಾಗವನುು
ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು.
2. ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಭಣೇಂಧಗಳನುು ಹೆ ರಬಹುದು ಮತ್ುತ ಕೆಲ್ವು ವಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಣಷ್ಾ ವೇಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಶನ್ಗಳ
ಚಲಾವಣೆಯನುು ನಿಭಣೇಂಧಿವುವ ವೇಂಪೂಣಣ ಅಧಿಕಾರವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ.

2.4 ಆಪಶನ್ ರಟೈಟ್ರ್ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು:
1.ಮ ಲ್ ಕ್ರಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಚಲ್ನೆಯು ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ದಿಕ್ವಕನಲ್ಲಿಲ್ಿದಾಗ, ಆಪಶನ್ ರೆೈ್ರ್ ಗಣನಿ ಯ ಮತ್ತವನುು ಕ್ಳ್ೆದುಕೆ ಳುುವ
ಅಪಾಯವನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾತರೆ.

2. ಅದೆ ಮ ಲ್ದ ಹಿತಾವಕ್ವತಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಆಪಶನ್ ಗಳನುು ಕೆ ೇಂಡು, ಈ ಮ ಲ್ಕ್ ವಿವರತ್ ಸಿಿತಿಯನುು ಉೇಂ್ುಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಪಶನ್
ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ರಿ ತಿಯ ಭದರತಾ ಸಿಿತಿಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದುರಿೇಂದ ಆಪಶನ್ ರೆೈ್ರ್ನ
ಅಪಾಯವನುು ಕ್ಡಿಮೆಗ್ೆ ಳಿವಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೆೈ್ರ್ ಹರಡಿದ ಅಥವಾ ಭದರತಾ ಸಿಿತಿಯನುು ಹೆ ೇಂದಿದುರ , ಅಪಾಯಗಳು
ಗಣನಿ ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿವರತ್ ಸಿಿತಿಯು ವರಳವಾದ ಲಾೇಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಾಟ್ಣ ಸಿಿತಿಗಿೇಂತ್ ಅನಿವಾಯಣವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನುು
ಹೆ ೇಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ.

3. ವೇಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹು-ಆಪಶನ್ ಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದುರಿೇಂದ ಮತ್ುತ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ವೇಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಪಶನ್ಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದು
ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ುತ ಮ ಲ್ದ ಹಿತಾವಕ್ವತಯ ಕೆ ಳುುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಟ್ಣ ಮಾರಾ್ಗಳ ವಹಿವಾ್ುಗಳಿೇಂದ ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ೆ
ಹೆಚುುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನಿುಡುತ್ತದೆ. ಆಪಶನ್ ವಿವತರಣೆಗಳೇಂತ್ಹ ವೇಂಯುಕ್ತ ವಹಿವಾ್ುಗಳು, ಒೇಂದು ಆಪಶನ್ ಅನುು ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ
ಬರೆಯುವುದಕ್ವಕೇಂತ್ ಹೆಚುು ಕ್ವಿಷ್ಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ುತ ನಿ ವು ಗಮನಿವಬೆ ಕಾದ ಮತೆ ತೇಂದು ಅೇಂಶವೆೇಂದರೆ, ಹ ಡಿಕೆಯ ಯಾವುದೆ
ಕ್ೆ ತ್ರದಲ್ಲಿದೇಂ
ು ತೆ, ವರಿಯಾಗಿ ಅಥಣವಾಗದ ಜಟಲ್ತೆಯು, ತಾನೆ ಒೇಂದು ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಂಯುಕ್ತ ಕಾಯಣತ್ೇಂತ್ರಗಳನುು
ಪರಿಗಣಿವಬಾರದು ಎೇಂದು ಇದು ವ ಚಿವುತಿತಲ್ಿವಾದರ , ಆಪಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆಯೇಂತೆ, ವಿವಿಧ ಮಾರುಕ್ಟೆಾಯ ವೇಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಂಯುಕ್ತ
ವಹಿವಾ್ುಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುತ ವೇಂಭಾವಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅನುಭವ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನ ಇರುವೇಂಥ ವಯಕ್ವತಯ ವಲ್ಹೆ ಕೆ ರುವುದು
ಒಳ್ೆುಯದು ಎೇಂದು ವಲ್ಹೆ ನಿ ಡುತೆತ ವೆ.

3. ತ್ಂತಿ ರಹಿತ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕುಶಲ ಆದಟೇಶ ಮಾಗಿ ಯೇಜನಟ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊಲಕ ವಹಿವಾಟ್ು:
ತ್ೇಂತಿ ರಹಿತ್ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕ್ುಶಲ್ ಆದೆ ಶ ಮಾಗಣಯೊ ಜನೆ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮ ಲ್ಕ್ ಸ್ೆಕ್ುಯರಿಟ ಸ್ ವಹಿವಾ್ುಗಳಿಗ್ೆ
ವೇಂಬೇಂಧಿಸಿರುವ, ವೆೈಶಿಷ್ಾಯಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಜವಾಬಾುರಿಗಳು, ಬಾಧಯತೆಗಳು ಮತ್ುತ ಹೆ ಣೆಗ್ಾರಿಕೆಯ ಹೆಚುುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ೆೆ
ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯು ತ್ಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ೆ ತಿಳಿವಬೆ ಕ್ು.

4.

ಸ್ಾಮಾನಯ

4.1 ‘ಕಾಸಿುಿ್ುಯಯೇಂಟ್’ ಎೇಂಬ ಪದವು, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ಗಳು ನಿ ಡಿರುವ, ಸ್ೆಕ್ ಯರಿಟ/ಡೆರಿವೆ ಟ ವ್ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಕೆ ಳುುವ
ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಮಾಗಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಈ ಧೆಯ ಯದಿೇಂದ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯೊಡನೆ ವಹಿವಾ್ನುು ಮಾಡುವೇಂತ್ಹ ಗಿರಾಕ್ವ,
ಗ್ಾರಹಕ್ ಅಥವಾ ಒಬಬ ಹ ಡಿಕೆದಾರರನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅರೆೈಣವುತ್ತದೆ.

4.2 ‘ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿ’ ಎೇಂಬ ಪದವು, ಎಕ್್ ಚೆ ೇಂಜ್ ಗಳು SEBI ಅನುಮತಿ ನಿ ಡಿರುವೇಂಥ ಮತ್ುತ SEBIಯಿೇಂದ ನೆ ೇಂದಣಿ ಪರಮಾಣಪತ್ರ
ಪಡೆದಿರತ್ಕ್ಕೇಂತ್ಹ ಒಬಬ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿ. ದಳ್ಾುಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾಾಕ್ ದಳ್ಾುಳಿಯನುು ಒಳಗ್ೆ ೇಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅರೆೈಣವುತ್ತದೆ.

