
 

 

 

 

 

 

 

ಅನುಬಂಧ  - 2 

ಅಪಾಯದ  ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆ 

 

ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳು ವಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ  ಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಪೂಣಣತೆ, ಸಮಪಣಕ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಯಾವುದ   ಖಾತರಿಗಳನುು ಅಥವಾ ಪರತಿನಿಧಿತವವನುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತುತ  ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳು ಕ್ಮೊಡಿಟಿಎಸ್ ಡಿರೈವ ಟಿವ್ಸ  

(Commodity Derivatives) ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗಗ್ಗ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಲ ಪಾಲೆ ೆಳುುವುದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೊ ದನೆ ಅಥವಾ 

ಹ ಳಿಕೆಯನುು ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ವಾಕ್ಯವು ವಹಿವಾಟಿನ ಎಲಾಲ ಅಪಾಯಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಗಣನಿ ಯ ಅಂಶಗಳನುು 

ಅನಾವರಣಗ್ಗ ಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ ನಿ ವು ಡಿರೈವ ಟಿವ್ಸ  ನಲ್ಲಲ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುವ ಮೊದಲ್ು ಅದನುು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ಓದಬ ಕ್ು. 

 

ಇಲ್ಲಲ ಇರುವ ಅಪಾಯವನುು ಮನಗಂಡು, ನಿ ವು ಪರವ ಶಿಸುತಿತರುವ ಒಪ್ಪಿಗ್ಗಯ ಸಂಬಂಧದ ರಿ ತಿಯನುು ಅರಿತುಕೆ ಂಡ ಮತುತ ನಿ ವು 

ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡ ನಂತರವ  ನಿ ವು ವಯವಹಾರವನುುನಡೆಸಬ ಕ್ು. 

 

 ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ನ(ಗಳ)ಲ್ಲಲ ಹ ಡಿಕೆಯನುು ಮಾಡಲಾಗುವಂಥ ಸರಕ್ು, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪಕ್ಣಗಳು, ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ  ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಲ 

ವಿವಿಧ  ರಿ ತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿದುದ, ಮಿತವಾದ  ಸಂಪನ ೂಲ್/ಬಂಡವಾಳ ಮತುತ/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಅನುಭವ ಮತುತ ಮಿತವಾದ  ಅಪಾಯ 

ಸಹನಶಕ್ತತ ಉಳುಂತಹ ವಯಕ್ತತಗಳಿಗ್ಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟನುು ನಡೆಸುವುದ ಸ ಕ್ತವಾದ  ಮಾಗಣ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನುು ನಿ ವು ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡು, 

ಗರಹಿಸಬ ಕ್ು. ಆದದರಿಂದ, ನಿಮೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ, ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟು ನಿಮಗ್ಗ ಸ ಕ್ತವಾಗಿದಯ  ಎಂದು ನಿ ವ  ಪರಿಗಣಿಸಬ ಕ್ು. 

ನಿ ವು  ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ನಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟನುು ನಡೆಸಿ, ಪರತಿಕ್ ಲ್ ಪರಿಣಾಮವನುು ಎದುರಿಸಿದರ, ಅಥವಾ ನಷ್ಠವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ  ಪಕ್ಷದಲ್ಲಲ, 

ಅದಕೆೆ ನಿ ವ  ಸಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುತಿತ ರಿ, ಮತುತ ಸಾೆಕ್ಸ  ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ/ಅವುಗಳ ತಿ ರುವ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಮತುತ/ಅಥವಾ ಸ್ಥಬಿಯು, 

ಯಾವುದ  ರಿ ತಿಯಲ್ಲಲ ಅದಕೆೆ ಜವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತುತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗ್ಗ ಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ನಿಮೂ  ಸದಸಯರು (Members / Stock Brokers) ಇದರಲ್ಲಲರುವ ಅಪಾಯವನುು ಸಂಪೂಣಣವಾಗಿ ನಿಮಗ್ಗ ವಿವರಿಸಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನುು 

ನಿ ವು ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ್ಗ  ಗ್ಾರಹಕ್ರ  (client / investor) ಸಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುತ್ಾತರ ಮತುತ 

ಒಪ್ಪಿಕೆ ಂಡ ಕ್ರಾರನುು ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

 

ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಯಾವುದ  ಡೆರಿವ ಟಿವ್ಸ ಕ್ರಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಮತುತ/ಅಥವಾ ಕೆ ಳುುವಿಕೆಯ ಆದ ಶವನುು 

ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಳಿಸುವುದರಿಂದ  ಯಾವುದ   ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಠಗಳಿಂದ ವಿನಾಯತಿಯ ಖಾತರಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನುು 

ನಿ ವು ಅಂಗಿ ಕ್ರಿಸಿ, ಸಿವ ಕ್ರಿಸಬ ಕ್ು. 

 

ಒಬಬ ಸದಸಯಯ ಮ ಲ್ಕ್ ಎಕೆ್ಚ ಂಜ ನಲ್ಲಲ ನಿ ವು ನಡೆಸುವ ವಯವಹಾರಗಳು, ಸದಸಯರು ಸ ಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲ್ವು ನಿಯಮಗಳಿಗ್ಗ 

ಒಳಪಟಿೆರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳು ನಿ ವು ನಿಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿು ಪತರವನುು ಭತಿಣ ಮಾಡುವುದು, ಒಳಗ್ಗ ಂಡಿರುತತದ ಮತುತ  

SEBI ಸ ಚಿಸಿರುವಂತಹ ಮತುತಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಲರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ , ಅವುಗಳ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 

ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ವಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ಮಾಗಣಸ ಚಿಗಳಿಗ್ಗ ಮತುತ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ನಿ ಡುವ 

ಸುತೆ ತ ಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಒಳಪಟಿೆರುತತವ ಎಂಬುದನುು ನಿ ವು ಸಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬ ಕ್ು. 

 

 ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಗಳು ಯಾವುದ  ಸಲ್ಹಗಳನುು ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿ ಡುವ ಇಂಗಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತುತ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಲರುವ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದ  ವಯಕ್ತತಯು, ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಗಳ ಯಾವುದ  ಸದಸಯಯೊಡನೆ ಮತುತ/ಅಥವಾ ಮ ರನೆ  ವಯಕ್ತತಯೊಡನೆ 

ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಕೆೆ ಜವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಲರುವ  ಯಾವುದ  ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಾಯವಹಾರಿಕ್  

ಸಲ್ಹ  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಕ್ ಡದು. ಯಾವುದ  ವಹಿವಾಟನುು ಸಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೆ ಳುದ  ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಲರುವ ಅಪಾಯಗಳನುು 

ಪರಿವಿ ಕ್ಷಿಸದ  ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟನುು ಮಾಡಬ್ಾರದು. ನಿಮಗ್ಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಾವಸವಿಲ್ಲದಿದದಲ್ಲಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿ ವು ವೃತಿತಪರ ಸಲ್ಹಯನುು 

ಪಡೆಯಬ ಕ್ು. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ನಿ ವು ಯಾವುದ  ವಹಿವಾಟನುು ಮಾಡುವ ಮುನು, ನಿ ವು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬ ಕ್ು ಅಥವಾ ಪರಿಚ್ಯ 

ಹ ಂದಿರಬ ಕ್ು: 

 

1.   ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನಲ್ಲಲ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ (Commodity) ಪೂಯಚ್ರ ಗಳ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಲ ಹಾಗ  ಇತರ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವ ಟಿವ್ಸ  ಇನ ಸುುಮಂಟ್ಸ  

ಅಧಯಯನ ಇಮ ಲ  ವಾಯಪಾರ  ಮಾಡುವ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಪಾಯಗಳು. 

 

i. ಅತಿಯಾದ ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯ ಅಪಾಯ 

 

   ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದ    ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರು ವಹಿವಾಟಿಗ್ಗ ಒಳಪಡುವಾಗ ಅದರ 

ಬಲೆಯಲಾಲಗುವ  ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆ ಎನುುತ್ಾತರ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರು 

ಹಚ್ುಚ   ಚ್ಂಚ್ಲ್ವಾದಷ್ುೆ, ಅದರ ಬಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿಯಾಗಿರುತತದ. ಕ್ಡಿಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ 

ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸಕ್ತರಯವಾದ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ಗ  ಹ  ಲ್ಲಸಿದರ,  ಹಚ್ುಚ  

ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯರುತತದ. ಈ ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮೂ ಆದ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುತತದ  

ಅಥವಾ ಅದ  ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದ   ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಅದ ಶ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಂಡ ಬಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು 

ನಡೆದ ಬಲೆಗಿಂತ  ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ  ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ  ಬದಲಾಗಬಹುದು ,  ಮತುತ 

ಇದರಿಂದ  ನಿಮಗ್ಗ  ವಾಸತವಿಕ್ ನಷ್ಠವುಂಟಾಗಬಹುದು. 

 

ii. ಕ್ಡಿಮ ದರವಯತೆಯ ಅಪಾಯ 

 

a) ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಸಿರ್ಾಣತೂಕ್ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಮತುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬಲೆಯ ವಯತ್ಾಯಸಗಳಲ್ಲಲ ತವರಿತವಾಗಿ 

ಕೆ ಳುಲ್ು ಮತುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ ಸಹಭಾಗಿಗಳ ಸಾಮಥಯಣವನುು ದರವಿ ಯತೆ ಎನುುತ್ಾತರ. 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯಲ್ಲಲ ಹಚ್ುಚ ಆದ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದದರ, ದರವಿ ಯತೆ ಹಚಿಚರುತತದ ಎಂದು 

ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲಾಗುತತದ . ದರವಯತೆಯು  ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದದುದ, ಏಕೆಂದರ, ದರವಯತೆಯು ಹಚಿಚದರ, ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ಗ  

(ಇನೆವಸೆರ ಗ್ಗ) ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಶಿ ಘ್ರವಾಗಿ ಮತುತ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಬಲೆಯ ವಯತ್ಾಯಸದ ಲ್ಲಲ ಕೆ ಳುಲ್ು 

ಮತುತ/ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು ಮತುತಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,  ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ತ್ಾವು ಕೆ ಂಡ ಅಥವಾ 

ಮಾರಿದ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ಗ ಸಿರ್ಾಣತೂಕ್ ಬಲೆಯನುುನಿ ಡುತ್ಾತರ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತ್ಾತರ. ಸಕ್ತರಯವಾದ 

ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ಗ ಹ  ಲ್ಲಸಿದರ, ಕೆಲ್ವು  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ಡಿಮ ದರವಯತೆಯ 

ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಆದ ಶವನುು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುತತದ ಅಥವಾ ಅದು  

ಅನುಷ್ಾಠನವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಆದ ಶ ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಂಡ ಬಲೆಯು, ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ 

ಬಲೆಗಿಂತ  ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು. 

b) ನಿ ಡುವ ಉದದ ಶವಿಲ್ಲದ  ಮಾರುವುದು/ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿಂದ  

ನಷ್ೆವುಂಟಾಗಬಹುದು , ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಗಳಲ್ಲಲ,  ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ ದರಗಳಿಗ್ಗ ಹ  ಲ್ಲಸಿದರ,   ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ  

ಕ್ರಾರುಗಳನುು  ಕ್ಡಿಮ/ಹಚ್ುಚ  ದರಗಳಲ್ಲಲ ಸಮಗ್ಗ ಳಿಸಿರಬಹುದು,  ಏಕೆಂದರ  ಇದರಿಂದ   ಇಂಥ ಕ್ಮಾಡಿಟಿಗಳ ಕ್ರಾರನುು 

ನಿ ಡಲ್ು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲ್ು ಬ್ಾಧಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

iii. ಬಹಳ ಅಂತರಗಳ ಅಪಾಯ: 

a) ಅಂತರ ಎಂದರ ಉತತಮವಾದ  ಕೆ ಳುುವ ಮತುತ ಉತತಮವಾದ  ಮಾರುವ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಲನ ವಯತ್ಾಯಸ. ಒಂದು   ಕ್ಮಾಡಿಟಿ 

ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರನುು ಕೆ ಳುುವ ಬಲೆಗ  ಮತುತ ತಕ್ಷಣವ  ಅದನುು ಮಾರುವ ಬಲೆಗ   ಇರುವ  ವಯತ್ಾಯಸವನುು  ಅದು 

ಸ ಚಿಸುತತದ .  ಕ್ಡಿಮ  ದರವಿ ಯತೆ  ಮತುತ  ಹಚ್ಾಚದ   ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯು ಕ್ಡಿಮ ದರವಿ ಯತೆ  ಅಥವಾ  ದರವಿ ಯತೆ ಇಲ್ಲದ   

ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರುಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಮಾನಯಕ್ತೆಂತ ಹಚ್ಾಚದ ಅಂತರವನುುಂಟುಮಾಡುತತದ .ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ 

ಬಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದ ರಕ್ುವುದಿಲ್ಲ. 

 

iv. ಅಪಾಯ ಕ್ಡಿಮಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಆದ ಶಗಳು: 

a) ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಲ  ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ೆಗಳನುು ಒಂದು   ನಿದಿಣಷ್ೆ  ಮೊತತಕೆೆ  ಮಿತಗ್ಗ ಳಿಸುವ  ಉದದ ಶದಿಂದ   ಬಹಳಷ್ುೆ 

ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳು ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ಗ “ಆಡಣರ ಗಳನುು ಮಿತಿಗ್ಗ ಳಿಸಿ” ಎನುುವ ಸೌಲ್ಭಯವನುು ಹ ಂದಿವ   ಆದ ಶಗಳು  

(ಉದಾ: ಸಾೆಪ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಶ, ಲ್ಲಮಿಟ್ಸ ಆದ ಶ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆಂದರ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ 

ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಲ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿ ಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂತಹ ಆದ ಶಗಳನುು ಜಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವುದನುು ಅಸಾಧಯವಾಗಿಸುತತವ. 

b) ಒಂದು “ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆ” ಆದ ಶವನುು ಕ್ ಡಲೆ , ಬಲೆಗ್ಗ ಗಮನ ಕೆ ಡದ  ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಲ 

ಅಂತಹ ಅದ ಶಗಳು ಲ್ಭಯವಿದದಲ್ಲಲ ಮತುತ ಗ್ಾರಕ್ಕ್ರು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆ ಆದ ಶದ  ತಕ್ಷಣದ  ಅನುಷ್ಾಠನ ಪಡೆದರ , ಬ್ಾಕ್ತ 

ಉಳಿದಿರುವ ಆದ ಶಗಳ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಬಲೆಯಲ್ಲಲ ಅದನುು ಜಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು , ಮತುತ ಇದು ಆದ ಶದ  ಪರಮಾಣ 

ಮತುತ ದರದ ಸಮಯದ ಆದಯತೆಯನುು ಪೂರೈಸಲಾಗುತತದ.  ಈ ಬಲೆಗಳು ಕ್ಡೆಯದಾಗಿ  ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ಬಲೆಗಿಂತ 

ಅಥವಾ ಆ  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರಿನ ಅತುಯತತಮ  ಬಲೆಗಿಂತ ಗಣನಿ ಯವಾಗಿ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುು 

ನಿ ವು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬ ಕ್ು. 

c) ಲ್ಲಮಿಟ್ಸ ಆದ ಶವನುು ಸ ಚಿಸಲಾದ  ಮಿತಿಯ ದರದ ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆಂತ ಉತತಮವಾದ  ದರದಲ್ಲಲ ಮಾತರ 

ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರ, ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ಗ ಬಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ದ ರತರ ,ಈ ಆದ ಶವನುು ಜಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ 

ಸಾಧಯತೆಯ  ಇದ. 

d) ಸಾೆಪ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಶವನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರಿನ ಸದಯದ  ದರದಿಂದ  ದ ರವಿಟುೆ,  ಕ್ರಾರು 

ಆ ಸಾೆಪ್ ದರವನುು ಮುಟಿೆದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾಟುಗ್ಗ ಂಡಾಗ ಆದ ಶವನುು ಸಕ್ತರಯಗ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುತತದ . 

ಮಾರುವ ಸಾೆಪ್ ಆದ ಶಗಳನುು ಸಾರ್ಾರಣವಾಗಿ ಸದಯದ  ದರದ  ಕೆಳಗ್ಗ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು  ಮತುತ ಕೆ ಳುುವ ಸಾೆಪ್ 

ಆದ ಶವನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸದಯದ  ದರದ  ಮ ಲೆಯ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು .  ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿರ್ಾಣರಿತ ದರವನುು 

ಮುಟಿೆದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾಟುಗ್ಗ ಂಡಾಗ, ಸಾೆಪ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಶವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆ/ಲ್ಲಮಿಟ್ಸ ಆದ ಶವಾಗಿ 

ಮಾಪಣಡುತತದ  ಮತುತ ಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆಂತ ಉತತಮ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳುುತತದ . ಆದರಿಂದ, ಲ್ಲಮಿಟ್ಸ  

ಆದ ಶವು  ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳುುತತದ ಎಂಬ ಯಾವ ಖಾತರಿಯ  ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರ  ಕ್ರಾರು ಪೂವಣನಿರ್ಾಣರಿತ ದರವನುು  

ದಾಟಿ ಹ  ಗಬಹುದು ,ಹಾಗ  ಈ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಲ ಈ ಆದ ಶವು ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳುದ ಅಪಾಯವು ಉದಭವಿಸುತತದ 

,ಸಾರ್ಾರಣ ಲ್ಲಮಿಟ್ಸ ಅದ ಶದಂತೆ. 

 

v. ಸುದಿದ ಘ  ಷ್ಣೆಗಳ ಅಪಾಯ: 

a. ವಾಯಪಾರಿಗಳು/ಉತ್ಾಿದಕ್ರು ಮಾಡುವ ಸುದಿದ ಘ  ಷ್ಣೆಗಳು  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ / ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರಿನ ದರದ  

 ಮ ಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರಬಹುದು ಮತುತ ಕ್ಡಿಮ ದರವಿ ಯತೆ ಮತುತ ಹಚ್ುಚ 

 ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯೊಡನೆ ಕ್ ಡಿ,  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ರಾರಿನ ದರವು ಹಠಾತತನೆ ಮ ಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗ್ಗ ಹ  ಗುವಂತೆ 

 ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

vi. ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ 

 

a. ಸರಕ್ತನ ಬಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ವು ಸಮಯ ವದಂತಿಗಳು ಬ್ಾಯಮಾತಿನಿಂದ, ದಿನಪತಿರಕೆಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಜಾಲ್ತ್ಾಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಅಥವಾ 

ಸುದಿದ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಲ ಹರಡುತತವ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದುದ, ಈ ವದಂತಿಗಳ 

ಆರ್ಾರದ ಮ ಲೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಬ್ಾರದು. 

 

vii. ವಯವಸ್ಥಿಯ ಅಪಾಯ: 

a. ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆ ತೆರದಾಗ ಮತುತ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆ ಮುಚ್ುಚವ ಮುನು, ಅತಯಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತತದ. ಇಂಥ ಪರಮಾಣದ 

ವಹಿವಾಟು ದಿನದ ಯಾವುದ  ಸಮದಲ್ಲಲಯ  ಆಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಆದ ಶ ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳುುವಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಲ 

ವಿಳಂಬವನುುಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉಂಟಾಗುವ ಚ್ಂಚ್ಲ್ತೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಲ, ಆದ ಶ ಕಾಯಣ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವಲ್ಲಲ ಅಥವಾ 

ಖಾತರಿಯಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬವನುುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

b.  ಅಸಿಿರತೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಲ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಿ ದಾರರು ತಮೂ ಆಡಣರ ಪರಮಾಣಗಳನುು ಅಥವಾ ಬಲೆಗಳನುು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಬದಲಾಯಸುವುದು ಅಥವಾ ಹ ಸ ಆಡಣರ ಗಳನುು ನಿ ಡುವುದರಿಂದ ಆಡಣರ ಗಳನುು ಜಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವುಗಳ 

ಧೃಢ ಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಲ ವಿಳಂಬಗಳಿರಬಹುದು. 

c. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಲ, ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ಯಾವುದ   ಬ್ಾಕ್ತಯ ಆದ ಶಗಳಿಲ್ಲದ   ಇದಾದಗ, 

ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಕ್ರಾರುಗಳ ವಹಿವಾಟನುು ನಿಲ್ಲಲಸಿದಾಗ ಅಥವಾ  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಕ್ರಾರುಗಳು 

ಸಕ್ತಣಟ್ಸ ಫಿಲ್ೆರ ಮುಟಿೆದಾಗ ಅಥವಾ ಇನಾಯವುದು ಕಾರಣಗಳಿಗ್ಗ, ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದು ವಹಿವಾಟನುು ನಾಯಯಸಮೂತ 

ದರದಲ್ಲಲ ದರವವಾಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧಯವಾಗಬಹುದು. 

 

viii. ವಯವಸ್ಥಿ/ಜಾಲ್ದ ದಟೆಣೆ: 

a. ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಗಳಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಆದ ಶಗಳನುು ನಿ ಡಲ್ು ಮತುತ ಮಾಗಣಯೊ ಜನೆ ಮಾಡಲ್ು ವಿದುಯನಾೂನ ವಿರ್ಾನದಲ್ಲಲ  

ನಡೆದ, ಉಪಗರಹ/ಲ್ಲ ಸ್  ಲೆೈನ ಸಂವಹನವನುು ಆಧರಿಸುತತದ  ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುತಗಣಕ್ಯಂತರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳುುತತದ . 

ಆದದರಿಂದ, ಸಂವಹನದ  ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ಥಿಯ ಸಮಸ್ಥಯಗಳು ಅಥವಾ ವಯವಸ್ಥಿಯಂದ  ನಿರ್ಾನವಾದ  ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ  

ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಲ್ುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಯವಸ್ಥಿ/ಜಾಲ್ದ ಂದಿಗ್ಗ ಸಂಪಕ್ಣವನುು ಸಾಧಿಸಲಾಗದಂಥ  ಇನಾಯವುದ    ಸಮಸ್ಥಯಯ 

ಸಾಧಯತೆಗಳಿಂದ, ಇವುಗಳು ನಿಯಂತರಣದ ಆಚಗಿದುದ, ಇದರಿಂದ  ಕೆ ಳುುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಆದ ಶಗಳ ಕಾಯಣಗತವಾಗುವುದರಲ್ಲಲ 

ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನುು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂಣಣವಾಗಿ ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿ ವು 

ಗಮನಿಸಬ ಕಾದ ಅಂಶವಂದರ, ಈ ಸಮಸ್ಥಯಗಳು ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕ್ವಾಗಿದದರ , ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಬ್ಾಕ್ತಯರುವ ತೆರದ ಸಿಿತಿ ಅಥವಾ 

ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳಿಸದ ಆದ ಶಗಳಿದಾದಗ, ಈ ಎಲಾಲ ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಕ್ರಮಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ನಿಮಗ್ಗ 

ಬ್ಾಧಯತೆಯರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಪಾಯವನೆ ುಡ್ಬಹುದು . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. ಫೂಯಚ್ಸ್ಣ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಹಚ್ುಚವರಿ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮತುತ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿುರಿ:- 

 

“ಲ್ಲ ವರ ಜ” ಅಥವಾ “ಗ್ಗ ರಿಂಗ ನ” ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

 

a. ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿವ್ಸ ನ  ಕ್ರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯಕೆೆ  ಹ  ಲ್ಲಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾಂಶವು  ಸಣಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಹಿವಾಟನುು ಲ್ಲ ವರ ಜ 

ಅಥವಾ ಗ್ಗ ರ ಆಗಿದ ಎನುಲಾಗುತತದ. ಸಣಣ ಅಧಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಲಾಗುವ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಪರಮುಖ 

ಮೊತತಕೆೆ ಹ  ಲ್ಲಸಿದಂತೆ ಹಚ್ುಚ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ೆದ ಸಾಧಯತೆಯನುು ನಿ ಡುತತದ. ಆದರ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿವ್ಸ ನಲ್ಲಲ 

ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತಯಧಿಕ್ ಪರಮಾಣದ ಅಪಾಯವನುು ಹ ಂದಿರುತತದ. ಆದದರಿಂದ, ನಿ ವು ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಂಟಾರಕ್ಸ  

ಗಳಲ್ಲಲ ವಹಿವಾಟನುು ನಡೆಸುವ ಮುನು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನುು ಸಂಪೂಣಣವಾಗಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕೆ ಳುಬ ಕ್ು ಮತುತನಿಮೂ 

ಸಿಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿಿತಿಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಲಟುೆಕೆ ಂಡು ವಹಿವಾಟನುು ನಡೆಸಬ ಕ್ು.  

b. ಫೂಯಚ್ಸ್ಣ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಲ ವಾಯಪಾರವು ಎಲಾಲ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ ಲ ದೈನಂದಿನ ಚ್ುಕಾತ ಇರುತತದ . ದರದ ಸಿಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ, ಪರತಿ ದಿನ 

ಎಲಾಲ ತೆರದ  ಸಿಿತಿ ಗಳನುು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಗ್ಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತತದ. ಕ್ರಾರು ನಿಮೂ ವಿರುದಧ ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ಲ್ಲಲ, ಅಂತಹ ಚ್ಲ್ನೆಯಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ೆದ  (ಕಾಲ್ಿನಿಕ್) ಮೊತತವನುು ನಿ ವು ಠ ವಣಿಯಡುವ ಅಗತಯವಿರುತತದ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇದು ಮರುದಿನ ವಹಿವಾಟು 

ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನು, ಈ ಅಧಿಕಾಂಶವನುು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪಾವತಿಸಬ ಕಾಗುತತದ. 

c. ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗ್ಗ ಹಚ್ುಚವರಿ ಅಧಿಕಾಂಶವನುು ಠ ವಣಿ ಇಡಲ್ು ನಿ ವು ವಿಫಲ್ರಾದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಲ ಬ್ಾಕ್ತಯುಳಿದ  

ಸಾಲ್ ಉಂಟಾದಲ್ಲಲ, ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನ ಸದಸಯರು ಇಡಿ  ಸಿಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನುು  ದರವಿ ಕ್ರಿಸಬಹುದು /  

ಹ ಂದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹ ಂದಾಣಿಕೆ/ಕೆ ಲ ಸ್ ಕ್ಟ್ಸ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದ  ನಷ್ೆಕೆೆ ನಿ ವ  ಬ್ಾಧಯರಾಗಿರುತಿತ ರಿ. 

d. ಕೆಲ್ವು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ ಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಲ, ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಕಾಯಣಗತಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಹ ಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ಕ್ಷ್ೆವಾಗಬಹುದು  ಅಥವಾ 

ಅಸಾಧಯವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ, ಅದರವತೆಯಂದಾಗಿ, ಅಂದರ, ದರದ ಮಿತಿಯಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ತಣಟ್ಸ ಬರ ಕ್ರ 

ಇತ್ಾಯದಿಯಂದಾಗಿ ವಹಿವಾಟನುು ನಿಲ್ಲಲಸಿದರ ಅಥವಾ ಪಯಾಣಪತವಾದ  ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ನಿ ಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದದರ, ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಯು 

ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

e. ಈ ಅಧಿಕಾಂಶದ ದರದಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದು ಅಧಿಕಾಂಶದ ದರದಲ್ಲಲ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರಯಂಥ ಕ್ರಮಗಳನುು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟೆಯ 

ಸಿಿರತೆಯನುು ಕಾಪಾಡಲ್ು ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಬಹುದು. ಈ ಹ ಸ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಿರುವ ತೆರದ  ಬ್ಾಧಯತೆಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ  

ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಲ,  ಹಚ್ುಚವರಿ ಅಧಿಕಾಂಶವನುು ನಿ ಡಬ ಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಸಿಿತಿಗಳನುು ಕ್ಡಿಮಗ್ಗ ಳಿಸಬ ಕಾಗಬಹುದು. 

f. ನಿ ವು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನ ಸದಸಯರಿಗ್ಗ ನಿ ವು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಲ್ು ಉದದ ಶಿಸುವ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವ ಟಿವ್ಸ ಗಳ ಒಪಿಂದಗಳ ಪೂಣಣ 

ವಿವರಗಳನುು, ಅಂದರ ಒಪಿಂದದ ನಿದಿಣಷ್ೆತೆಗಳು ಹಾಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ ಣೆಗ್ಾರಿಕೆಗಳನುು ನಿ ಡುವಂತೆ ಕೆ ಳಬ ಕ್ು. 

 

3. ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನಿುತರ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮ ಲ್ಕ್ ವಹಿವಾಟು: 

 

ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನಿುತರ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮ ಲ್ಕ್ ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಸ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ, ವೈಶಿಷ್ೆಯಗಳು, 

ಅಪಾಯಗಳು, ಜವಾಬ್ಾದರಿಗಳು,ಬ್ಾಧಯತೆಗಳು ಮತುತ ಹ ಣೆಗ್ಾರಿಕೆಯ ಹಚ್ುಚವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸಯರು ತಮೂ ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ಗ 

ತಿಳಿಸಬ ಕ್ು. 

 

4.     ಸಾಮಾನಯ 

i. ಠ ವಣಿಯಟೆ ನಗದು ಮತುತ ಆಸಿತ:   

ನಿ ವು ಠ ವಣಿಯಟೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸಿತಗ್ಗ ನಿ ಡಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶ ಷ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಿ ದಿವಾಳಿಯಾದ 

ಸಂದಭಣದಲ್ಲಲ ನಿ ವು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬ ಕ್ು. ನಿ ವು ಎಷ್ೆರ ಮಟಿೆಗ್ಗ ನಿಮೂ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸಿತಯನುು ಮರಳಿ 

ಪಡೆಯುತಿತ ರನುುವುದು ನಿದಿಣಷ್ೆ ಕಾನ ನಿನ ಅಥವಾ ಸಿಳಿ ಯ ಆಡಳಿತಗಳ ನಿಯಮಗಳನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರಬಹುದು. ಕೆಲ್ವು 



 

 

 

 

 

 

 

ನಾಯಯಾಂಗ ವಾಯಪ್ಪತಗಳಲ್ಲಲ, ನಿದಿಣಷ್ೆವಾಗಿ ನಿಮೂ ಸವಂತದದಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಆಸಿತಯನುು ಕೆ ರತೆಯುಂಟಾದ 

ಸಂದಭಣದಲ್ಲಲ ವಿತರಣೆಯ ಉದದ ಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ ನಗದಿನ ರಿ ತಿಯಲೆಲ  ಕ್ರಮಾಂಕ್ ನಿ ಡಲಾಗುತತದ.  ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನ ಸದಸಯರ ಡನೆ 

ಯಾವುದ  ವಾಯಜಯವುಂಟಾದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಲ, ಅದು ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಹಾಗ  ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನ ವಯವಹಾರ ನಿ ತಿಗಳ 

ಪರಕಾರ ಪಂಚ್ಾಯತಗ್ಗ ಳುಲ್ು ಬದಧವಾಗಿರುತತದ  

ii. ಕ್ಮಿಷ್ನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಶುಲ್ೆಗಳು:   

ನಿ ವು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವುದನುು ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ನಿ ವು ಜವಾಬ್ಾದರರಾಗಿರುವ ಎಲಾಲ ಕ್ಮಿಷ್ನ ಗಳು, ಶುಲ್ೆಗಳು ಮತುತ 

ಇತರ ಶುಲ್ೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಿಷ್ೆವಾದ ವಿವರಣೆಯನುು ಮಾಡಬ ಕ್ು.  ಈ ಶುಲ್ೆಗಳು ನಿಮೂ ನಿವವಳ ಲಾಭದ ಮ ಲೆ (ಇದದರ) ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿ ರುತತವ ಅಥವಾ ನಿಮೂ ನಷ್ೆವನುು ಹಚಿಚಸುತತವ.   

iii. ಸದಸಯರು / ಅಧಿಕ್ೃತ ವಯಕ್ತತಗಳು (ಅಥ ರೈಸ್  ಪಸಣನ್ ) / ಗ್ಾರಹಕ್ರ ಹಕ್ುೆಗಳು ಮತುತ ಬದಧತೆಗಳಿಗ್ಾಗಿ ದಯವಿಟುೆ 

ಅನುಬಂಧ 3ನುು ಉಲೆಲ ಖಿಸಿ 

iv. ‘ಕಾಸಿುೆಟುಯಯಂಟ್ಸ’ ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳು ನಿ ಡಿರುವ,  ಕ್ಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವ ಟಿ ವ್ಸ ಕ್ಮಾಡಿಟಿಗಳನುು 

ಮಾರುವ ಮಾಗಣಗಳ ಮ ಲ್ಕ್, ಈ ಧ್ಯ ಯದಿಂದ  ಸದಸಯರ ಡನೆ ವಹಿವಾಟನುು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಿರಾಕ್ತ, ಗ್ಾರಹಕ್ 

ಅಥವಾ ಒಬಬ ಹ ಡಿಕೆದಾರರನುು ಒಳಗ್ಗ ಂಡಿರುತತದ ಮತುತ ಅಥೈಣಸುತತದ . 

v. ‘ಸದಸಯ’ ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ  ಗಳು ಸ್ಥಬಿ ಅನುಮತಿ ನಿ ಡಿರುವಂಥ ಮತುತ SEBI ಯಂದ ನೆ  ಂದಣಿ 

ಪರಮಾಣಪತರವನುು ಪಡೆದಿರತಕ್ೆಂತಹ ಒಬಬ ವಾಯಪಾರದ ಸದಸಯರು ಅಥವಾ ಸದಸಯ/ದಳ್ಾುಳಿಯನುು 

ಒಳಗ್ಗ ಂಡಿರುತತದ ಮತುತ ಅಥೈಣಸುತತದ. 

 

 

 

 


