
అనుబంధం – 5 

క్యాపిటల్ మార్కెట్ మరి్యు డరిె్వేటివ్స్ సెగకమంటల కు రి్స్ుె వెల్లడ ంపు డాకుామ ంటు 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలలో /డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో  టరేడ ేంగ్ పైె ముఖ్యమ ైన సమాచారేం ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఉేంటుేంది. స్టా క్ 
ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క ఈక్విటీలలో /డెరివేటివ్ సెగ్మేంట్ లలో  టరేడ ేంగ్ క్వ ముేందు ప్టేసెెక్వావ్ క్టన్స్టిటయయయ ేంటోేందరూ ఈ డాక్యయమ ేంటును 
చదవటలి. 

ఈ డ స్్ లోజర్ డాక్యయమ ేంటు యొక్క సేంపూరణత, చాలటేం లేదా ఖ్చ్చితత్ాిన్స్క్వ స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI స ేంగిల్ గట లేదా జాయేంట్ 
గట మరియు వ్యక్తీక్రణగట లేదా అేంతరగతేంగట గటయరేంటీ ఇవ్ిదు లేదా రిపేజ్ేంటరషన్ ఏమీ చేయదు లేదా టరడే ేంగ్ విభాగటలలో  
ప్టలగగ నడేం వ్లో క్లిగస ఏవ ైనా మ రిటోను స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/SEBI ఎేండార్్ చేయవ్ు లేదా ప్టస్ చేయవ్ు. ఈ సేంక్ష పీ సటా ట్మేంట్ 
రిసుకలన్స్ిటినీ మరియు టరేడ ేంగ్ యొక్క ఇతర ప్టేధానయత అేంాటలను వ లోడ ేంచదు. 

ముడ పడ వ్ుని రిసుకలను దృష్ ాలల ఉేంచుక్ొన్స్, రిసుకక్య మీ ఎక్్్ోజర్ మేరక్య మరియు మీరు పేవేశిసుీ ని సేంబేంధేం 
సిభావటన్స్ి మీరు అరధేం చేసుక్యేంటర మీరు లావటదేవీలయ న్స్రిహ ేంచాలి. 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలల రిసుక మారిప్్ త ేండే టరేడ ేంగ్ అయన ఈక్విటీ ష్టరుో , డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లయ లేదా ఇతర పథక్టలలో  టరేడ ేంగ్, 
స్టధారణేంగట పరిమిత వ్నరులయ గల/పరిమిత పెటుా బడ  మరియు/లేదా టరడే ేంగ్ అనుభవ్ేం మరియు రిసుకను తక్యకవ్గట 
తటుా క్యనే వటరిక్వ తగిన చోటు క్టదనే విషయేం మీరు తపెక్యేండా  తె్లయసుక్్వటలి మరియు మ చుిక్్వటలి. మీ  ఆరిధక్ పరిస ితి 
దృష్టటా ా మీక్య ఇలాేంటి టరడే ేంగ్  అనుక్ూలమ ైనదా అనే విషయేం మీరు జాగరతీగట పరిశీలిేంచాలి. మీరు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలలో  టరేడ ేంగ్ చేస  
పతేిక్ూల పరయవ్స్టనాలయ లేదా నషాేం అనుభవిసటీ , మీరు దీన్స్క్వ పూరిీ బాధయత వ్హ ేంచాలి మరియు దీన్స్క్వ స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలయ/వటటి 
క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ మరియు/లేదా SEBI ఏ విధేంగటనూ బాధయతవ్హ ేంచవ్ు మరియు ముడ పడ వ్ుని అప్టయాల గురిేంచ్చ 
లేదా ముడ పడ వ్ుని సేంపూరణ రిసుకను సేంబేంధిత స్టా క్ బరే క్ర్ మీక్య వివ్రిేంచక్ూడదన్స్ విజఞప ీ  చేయడేం మీక్య క్యదరదు. 
పరయవ్స్టనాలక్య క్టన్స్టిటయయయేంట్ పూరిీగట బాధయత వ్హ ేంచాలి మరియు  ఆ విషయేంలల క్టేంటాేక్యా  దేన్స్నీ ర్స ేండ్ చేయక్ూడదు. 
స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజిలలో  టరడే్ అయన డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా ను క్ొనడాన్స్క్వ మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ ఆరడరోను అమలయచేస నపుెడు 
లాభాలక్య గటయరేంటీ ఉేండదన్స్ లేదా నష్టటా లక్య మినహాయేంపు ఉేండదన్స్ క్ూడా మీరు తపెక్యేండా ధృవీక్రిేంచాలి మరియు 
అేంగీక్రిేంచాలి. 

స్టా క్ బరే క్ర్ దాిరట మీరు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో  జరిపట లావటదేవీలయ స్టా క్ బరే క్ర్ ప్ ేందుపరిచ్చన క్ొన్స్ి లాేంఛనాలను మీరు 
న రవేరిడాన్స్క్వ లలబడ  ఉేంటాయన్స్, నో యువ్ర్ కో్యేంట్ ఫటరేంన్స్ మీరు న్స్ేంపడేం, హక్యకలయ మరియు బాధయతలను, 
చేయవ్లస నవి మరియు చేయక్ూడన్స్వి మొదల ైన వటటిన్స్ మీరు చదవ్డేం ఉేంటాయ మరియు సేంబేంధిత స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల, 
వటటి క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ యొక్క న్స్యమాలను, బ ైలాస్ న్స్ మరియు న్స్బేంధనలక్య SEBI న్స్రసేశిేంచ్చన మరియు ఎపెటిక్పుెడు 
అమలయలల ఉని మారగదరశక్టలక్య మరియు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ లేదా దాన్స్ క్వోయరిేంగ్ క్టరపెరసషన్ జారీచేస న మరియు 
ఎపెటిక్పుెడు  అమలయలల ఉని సరుకాలరోక్య లలబడ  ఉేంటాయ. 

స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లయ  ఎలాేంటి సలహా ఇవ్ివ్ు మరియు ఇచ్చినటుో గట భావిేంచక్ూడదు మరియు స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క ఎవ్ర్ైనా 
స్టా క్ బరే క్ర్ త్ో మరియు/లేదా మూడవ్ వ్యక్వీత్ో ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఇవ్ిబడ న సమాచారేంపెై  ఆధారపడ   ఏదైెనా వటయప్టర బేంధేం  
ఏరెరచుక్యనే ఎవ్ర్ైనా వ్యక్వీక్వ బాధయతవ్హ ేంచవ్ు.  ఈ డాక్యయమ ేంటులల ఉని సమాచారేం దేన్స్నీ వటయప్టర సలహాగట 
పరిగణ ేంచక్ూడదు. ఇలాేంటి టరేడ ేంగ్ త్ో ముడ పడ వ్ుని రిసుకలను క్షుణణేంగట అరధేంచేసుక్్క్యేండా మరియు సమీక్ష ేంచక్యేండా టరేడ్ 
న్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదు. మీక్య ఖ్చ్చితేంగట తె్లియక్ప్్ తే్, మీరు దీన్స్పైె తపెక్యేండా ప్ ే ఫెషనల్ సలహా తీసుక్్వటలి. 

మీరు టరేడ ేంగ్ చేయాలా లేదా మీ క్్సేం టరడే ేంగ్ చేసటేందుక్య ఎవ్రిక్్ైనా అధీక్ృతేం ఇవటిలా అనే విషయేం పరిశీలిేంచేటపుెడు, మీక్య 
ఈ క్వేందివి తె్లిస వ్ుేండాలి లేదా తపెక్యేండా పరిచయేం ఉేండాలి:- 

1. మౌలిక ర్ిస్ుెల్ు: 



 

1.1 అధిక హెచ్ుుతగ్ుు ల్ుండే రి్స్ుె: 
హెచుితగుగ లేంటర స్టా క్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో  టరడే ేంగ్ క్టరయక్లాపేం క్ొనస్టగసటపుెడు సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా  యొక్క ధరలల 
చోటుచేసుక్యనే శక్వీవ్ేంతమ ైన మారుెలను సూచ్చసుీ ేంది. స్టధారణేంగట, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా లల హెచుితగుగ లయ అధిక్ేంగట 
ఉేంటర, దాన్స్ ధరలలో  మారుెలయ ఎక్యకవ్గట ఉేంటాయ. క్వరయాశీల సెక్ూయరిటిలయ/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా ల క్ేంటర తక్యకవ్గట టరేడ ేంగ్ 
అయన సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లలో  మామూలయగట అధిక్ హెచుితగుగ లయ ఉేంటాయ. హెచుితగుగ ల ఫలితేంగట, మీ ఆరడరు 
ప్టక్ష క్ేంగట మాతేమే అమలయచేయబడత్ాయ లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి, లేదా మీ ఆరడరు అమలయజరిగిన ధర ఆఖ్రుగట 
టరడే ేంగ్ అయన ధరక్ేంటర గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొచుి లేదా ఆ తరువటత గణనీయేంగట మారుె  ఉేండొచుి, దీన్స్వ్లో నోషనల్ 
లేదా అసల ైన నష్టటా లయ క్లగవ్చుి. 

1.2 తకుెవ ద్రవాతవం ఉండే ర్ిస్ుె: 
దవే్యతిేం అేంటర సెక్ూయరిటీల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లను వేగవ్ేంతేంగట ప్్ టీ ధరలల మరియు తక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడాన్స్క్వ 
మరియు/లేదా విక్రయేంచడాన్స్క్వ మార్కటలో  ప్టలగగ నేవటళ్ళక్య గల స్టమరటధ ాన్స్ి సూచ్చసుీ ేంది. స్టధారణఁగట, మార్కటలో  ఎక్యకవ్ 
సేంఖ్యలల ఆరడరుో  లభిసటీ , దేవ్యతిేం ఎక్యకవ్గట ఉేంటుేంది. దేవ్యతిేం అనేది ముఖ్యమ ైనదిఎేందుక్ేంటర ఎక్యకవ్ దేవ్యతిేంత్ో, 
సెక్ూయరిటిలను/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లను వేగేంగట మరియు అతితక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో క్ొనడేం మరియు/లేదా విక్రయేంచడేం 
ఇన ిసారోక్య సులభమవ్ుత ేంది, ఫలితేంగట క్ొని లేదా విక్రయేంచ్చన సెక్ూయరిథిలక్య/డెరివేటివ్ లక్య ఇన ిసారుో  ప్్ టీ ధర చెలోిేంచే 
లేదా ప్ ేందే అవ్క్టశేం ఎక్యకవ్గట ఉేంటుేంది. క్వరయాశీల సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లత్ో ప్్ లయిక్యేంటర క్ొన్స్ి 
సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా లలో  తక్యకవ్ దవే్యతిేం రిసుక ఉేండొచుి. ఫలితేంగట, మీ ఆరడరు ప్టక్ష క్ేంగట మాతేమే 
అమలయజరగవ్చుి, లేదా ఎక్యకవ్ ధర వ్యత్ాయసేంత్ో అమలయజరగవ్చుి లేదా అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ వ్చుి. 

 1.2.1.    డే టరడే ేంగ్ వ్ూయహేంలల భాగేంగట సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లను క్ొనడేం లేదా విక్రయేంచడేం వ్లో నష్టటా లయ క్ూడా 
క్లగవ్చుి,  ఎేందుక్ేంటర ఇలాేంటి పరిస ితిలల, సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా ను డెలివ్ర్ చేయడాన్స్క్వ లేదా ప్ ేందడాన్స్క్వ ఓపెన్ 
ప్ జిషన్ లేదా బాధయత ఏమీ లేక్యేండా, ఆశిేంచ్చన ధర స్టి యలత్ో ప్్ లయిక్యేంటర, తక్యకవ్/ అధిక్ ధరలలో  సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివో్ 
క్టేంటాేక్యా లను విక్రయేంచవ్లస రటవ్చుి/క్ొనవ్లస రటవ్చుి. 

1.3  విస్త ృతంగయ వయాపించేవయటి సెరెడ్ ల్ రి్స్ుె: 
సెరెడ్ అనేది ఉతీమ క్ొనుగోలయ ధర మరియు ఉతీమ విక్రయ ధరక్య మధయ గల వ్యత్ాయస్టన్స్ి సూచ్చసుీ ేంది. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల 
క్టేంటాేక్యా ను వ ేంటనే క్ొనడేం లేదా క్ొన్స్ి విక్యర యేంచ్చనపుెడు ధరలల ఉని వ్యత్ాయస్టన్స్ి ఇది సూచ్చసుీ ేంది. మ రుగ్ైన ధర  
ఏరటెటుక్య  ఇది అవ్రోధేం క్లిగిసుీ ేంది.         
 

1.4 ర్ిస్ుెను తగిుంచే ఆర్డర్లల :    
మార్కట్ పరిస ిత లలో  వేగేంగట చోటుచేసుక్యని క్దలిక్ క్టరణేంగట క్ొన్స్ిస్టరుో  క్ొేంత మేరక్య నష్టటా లను పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ 
ఉదేేశిేంచ్చనదే ఆరడరుో  పెటాడేం (ఉదా: “స్టా ప్ లాస్” ఆరడరుో , లేదా “లిమిట్” ఆరడరుో ) మరియు ఇలాేంటి ఆరడరోను అమలయపరచడేం 
అస్టధయేం చేయవ్చుి. 
 

1.4.1 ధరత్ో న్స్మితీేం లేక్యేండా,  ఎదుటి పక్షాన అరడరో లభయతక్య లలబడ  ‘మార్కట్’ ఆరడరు వ ేంటనే అమలయపరచబడుత ేంది, 
క్సామర్ “మార్కట్” ఆరడరు అమలయను వ ేంటనే అేందుక్్వ్చుి, అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఆరడరో ధరల లభయతపైె  అమలయ ఉేండొచుి, ఇది  
ఆరడరు పరిమాణాన్స్ి, ఆన్ పైెసై్ టై్మ్ పేయారిటిన్స్ సేంతృప ీపరచవ్చుి. ఈ ధరలయ ఆఖ్రులల టరేడ్ అయన ధరలక్య లేదా  ఆ 
సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లలన్స్ ఉతీమ ధరక్య మధయ గణనీయేంగట భినిేంగట ఉేండొచిన్స్ అరధేం చేసుక్్వటలి. 

1.4.2  “లిమిట్” ఆరడరు ఆరడరుక్య తె్లియజసస న ‘లిమిట్’ ధరక్య లేదా మ రుగ్ైన ధరక్య మాతేమే అమలయచేయబడుత ేంది. అయతే్, 
క్సామర్ పైెసై్ ప్ ే ట్క్షన్ న్స్ ప్ ేందినపుెడు, ఆ ఆరడరు అస్లయ అమలయజరగక్ప్్ యే సేంభావ్యత ఉేంటుేంది. 



1.4.3   స్టా ప్ లాస్ ఆరడరును స్టధారణేంగట స్టా క్/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  యొక్క పేసుీ త ధరక్య “దూరేంగట” పెడత్ారు, 
సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  స్టా ప్ ధరక్య చేరుక్యేంటర, లేదా దాన్స్క్వ టరడే్ అయతే్నే మరియు అయనపుెడు ఇలాేంటి ఆరడరు 
యాక్వావేట్ అవ్ుత ేంది. సెల్ స్టా ప్ ఆరడరుో  స్టధారణేంగట పేసుీ త ధరక్ేంటర తక్యకవ్గట ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ, బయ్ స్టా ఫ్ ఆరడరుో  
స్టధారణేంగట పేసుీ త ధరక్య మిేంచ్చ ఎేంటర్ అవ్ుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  ముేందుగట న్స్రణయేంచుక్యని ధరక్య చేరితే్, 
లేదా ఇలాేంటి ధరలల టరేడ్ అయతే్, స్టా ప్ లాస్ ఆరడర్ లయ మార్కట్/లిమిట్ ఆరడరులలక్వ మారత్ాయ మరియు లిమిట్ లేదా బ టర్ 
ధరలలఅమలయజరుగుత్ాయ. సెక్ూయరిటి/ డెరివేటివ్ క్టేంటాేక్యా  ముేందుగట న్స్రణయేంచ్చన ధరలలక్వ చపచుిక్యప్్ తే్, లిమిట్ ఆరడరు 
అమలయపరచడేం జరుగుత ేందన్స్ హామీ ఉేండదు క్టబటాి, ఇలాేంటపుెడు, ర్గుయలర్ లిమిట్ అరడరు మాదిరిగట, ఇలాేంటి ఆరడరు 
అమలయజరగక్ప్్ యే రిసుక క్లయగుత ేంది. 

1.5   వయర్త పరకటనల్ రి్స్ుె: 
 టరడే ేంగ్ సమయేంలల స్టా క్/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా  ధరను వటరీల పకే్టనలయ పేభావితేం చేయవ్చుి, తక్యకవ్ దవే్యతిేం మరియు 
అధిక్ హెచుితగుగ లత్ో క్లిప నపుెడు, సెక్ూయరిటి/క్టేంటాేక్యా  ధరలల అక్స్టమత ీ గట అనూహయమ ైన ప్టజిథివ్ లేదా న గ్టివ్ క్దలిక్ను 
క్లిగిేంచవ్చుి  

 

1.6   వద్ంతుల్ ర్ిస్ుె: 
 క్ేంపెనీల/క్ర్నీ్ల గురిేంచ్చన వ్దేంత లయ నోటి దాిరట, వటరీపతేిక్లయ, వ బ్ సైెటుో  లేదా నూయస్ ఏజ్నీ్ల దాిరట పేచారేం జరగవ్చుి. 
క్టబటాి వ్దేంత ల విషయేంలల ఇన ిసారుో   అపేమతీేంగట ఉేండ  వటటి ఆధారేంగట చరయలయ తీసుక్్క్ూడదు.   
 

1.7  ససి్టమ్ రి్స్ుె:  
మార్కట్ ప్టేరేంభమ ైనపుెడు మరియు మార్కట్ ముగిసట ముేందు తరచుగట అధిక్ పరిమాణేంలల టరడే ేంగ్ జరుగుత ేంటుేంది. 
ఇలాేంటి అధిక్ పరిమాణాలయ రోజులల ఏ సమయేంలలన ైనా క్ూడా క్లగవ్చుి.  ఆరడరు అమలయలల లేదా ధృవీక్రణలల ఇవి జాపయేం 
చేయవ్చుి.      
 

1.7.1   హెచుితగుగ లయ  చోటుచేసుక్యనే సమయేంలల, మార్కటలో  ప్టలగగ నేవటళ్ళళ న్స్రేంతరేం వటళ్ళ అరడరు పరిమాణాన్స్ి లేదా 
ధరలను మారుిత ేంటారు లేదా త్ాజాగట ఆరడరుో  పెడుత ేంటారు, ఆరడరును అమలయజరపడేంలల మరియు దాన్స్ ధృవీక్రణలల 
జాపయేం జరగవ్చుి. 
 

1.7.2  క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , సహేత క్మ ైన ధరలల మార్కటలో  ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం క్షాేం క్టవ్చుి లేదా అస్టధయేం 
క్టవ్చుి లేదా క్ొనుగోలయ వ ైపు లేదా విక్రయేం వ ైపు, అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఆరడరుో  లేనపుెడు, లేదా అస్టధారణ టరేడ ేంగ్ యాక్వావిటి 
పరేంగట ఏదైెనా చరయ వ్లో సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లల  టరడే ేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ తే్ లేదా సెక్ూయరిటి/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా  
సరూకాట్ ఫ లారోను చేరుక్యేంటర లేదా మరపక్ క్టరణేం దేన్స్త్ోన ైనా అస్లయ క్టక్ప్్ వ్చుి. 
 

1.8   ససి్టమ్/నెటవర్కె ర్ద్దీ : 
ఎక్స్ఛేంజ్ లలో   టరడే ేంగ్ ఎలక్టాా న్స్క్ మోడలో  ఉేంటుేంది, ాటటిల ైట్/లీజ్ డ్ ల ైన్ ఆధారిత క్మూయన్స్క్సషనోపైె  ఆధారపడ , ట్క్టిలజీల 
మరియు క్ేంపూయటర్ స సామ్్ సమేమళ్నాల దాిరట ఆరడరుో  పెటాడేం మరియు మళ్ళేంచడేం జరుగుత ేంది.   ఆ విధేంగట, 
క్మూయన్స్క్సషన్ వ ైఫలయేం లేదా స సామ్్ సమసయలయ క్లయగుత్ాయ లేదా స సామ్ నుేంచ్చ సెేందన న మమదిగట ఉేండొచుి లేదా జాపయేం 
జరగవ్చుి లేదా టరేడ ేంగ్ న్స్లిచ్చప్్ వ్చుి, టరడే ేంగ్ స సామ్ క్వ/న ట్ వ్ర్క క్వ యాక్్్స్ న్స్ ఇలాేంటి సమసయ/గిోచ్ ఉేండొచుి, ఇది 
న్స్యేంతేణలల లేక్ప్్ వ్చుి మరియు ప్టక్ష క్ేంగట లేదా సేంపూరణేంగట క్ొనుగోలయ లేదా విక్రయ ఆరడరోను ప్టేసెస్ చేయడేంలల లేదా 
ప్టేసెస ేంగ్ చేయడేంలల జాపయేం జరగవ్చుి. ఈ సమసయలయ త్ాత్ాకలిక్మ ైనవి క్టవ్చిన్స్, మీక్య అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ ఓపెన్ ప్ జిషనుో  
లేదా అమలయజరగన్స్ ఆరడరుో  ఉనిపుెడు, అమలయ జరిగిన లావటదేవీలన్స్ిటినీ పరిషకరిేంచవ్లస న బాధయతల క్టరణేంగట ఇవి 
రిసుకను సూచ్చస్టీ యనే విషయేం గమన్స్ేంచవ్లస ేందిగట మీక్య సూచ్చేంచబడుత్ోేంది. 
 



2.   డెరి్వేటివ్స్ సెగకమంటల కు స్ంబంధించినంత వర్కు, ఈ క్ ంద్ి అద్నపు పరత్ేాకతల్ను ద్యచసేి గ్మనంచ్ండ  
మర్ియు త్ెల్ుస్ుక్ొనవుండండ :   
 

2.1 “లివర్ేజ్” ల్ేద్ా “గేర్ింగ్” పరభావం  
డెరివేటివ్్ మార్కటలో , డెరివేటివ్్ క్టేంటాేక్యా  విలయవ్త్ో ప్్ లయిక్యేంటర, మారిిన్ స్ ముమ క్ొదేిగట ఉేంటుేంది, క్టబటాి లావటదేవీలయ ‘లివ్రసజ్ 
గట’ ఉేంటాయ లేదా ‘గసర్అవ్ుత్ాయ’. స్టధారణేంగట క్ొదేి మొతీేం మారిిన్ త్ో న్స్రిహ ేంచబడే డెరివేటివ్్ టరేడ ేంగ్, మారిిన్ మొతీేంత్ో 
ప్్ లయిక్యేంటర, అధిక్ లాభేం లేదా నషాేం క్లిగస సేంభావ్యతను క్లిెసుీ ేంది. క్టనీ లావటదేవీలలో  లావటదేవీలయ అధిక్ స్టి యలల రిసుక 
ఉేంటుేంది.      
 

క్టబటాి డెరివేటివ్్  వటసీవ్ేంగట టరడే ేంగ్ చేయడాన్స్క్వ ముేందు మీరు ఈ క్వేంది సటా ట్మేంటోను పూరిీగట అరధేం చేసుక్్వటలి మరియు 
పరిస ిత లయ, అరిధక్ వ్నరులయ మొదల ైన వటటిన్స్ పరిగణనలలక్వ తీసుక్యనేటపుెడు క్ూడా అపేమతీేంగట టరడే ేంగ్ చేయాలి. ఒక్వేళ్ 
ధరలయ మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట క్దిలితే్, స్టపటక్ష క్ేంగట తక్యకవ్ సమయేంలల, మీరు మారిిన్ స్ ముమలల క్ొేంత లేదా మొతీేం క్్లలెవ్చుి. 
పైెగట, నషాేం అసలయ మారిిన్ స్ ముమను అధిగమిేంచవ్చుి. 
 

A. ఫూయచర్్ టరేడ ేంగ్ లల ప్ జిషన్ లన్స్ిటినీ రోజువటరీగట పరిషకరిేంచడేం ఉేంటుేంది. పతేి రోజూ ఓపెన్ ప్ జిషనుో  ఇేండెక్్/డెరివేటివ్్ 
క్టేంటాేక్యా  యొక్క ముగిేంపు స్టి యపైె ఆధారపడ  మార్కట్ క్వ మార్క చేయబడత్ాయ.  ఒక్వేళ్ క్టేంటాేక్యా  మీక్య వ్యతిరసక్ేంగట 
క్దిలిత్ే, ఇలాేంటి క్దలిక్ వ్లో క్లిగస నషాేం స్ ముమను (నోషనల్) మీరు డ ప్టజిట్ చేయవ్లస  ఉేంటుేంది. ఈ స్ ముమను న్స్రీణత 
సమయేంలలగట చెలోిేంచవ్లస  ఉేంటుేంది, స్టధారణేంగట మరుసటి రోజు టరేడ ేంగ్ ప్టేరేంభేంక్టవ్డాన్స్క్వ ముేందు. 
 

B. న్స్రీణత గడువ్ు లలగట మీరు అదనపు స్ ముమను చెలోిేంచడేంలల విఫలమ ైతే్ లేదా మీ అక్ ేంటలో  అవ్ుట్ స్టా ేండ ేంగ్ డెట్ క్లిగితే్, స్టా క్ 
బరే క్ర్ ప్ జిషన్ న్స్ లేదా పతే్ాయమాియ సెక్ూయరిటిలను ప్టక్ష క్ేంగట లేదా సేంపూరణేంగట లిక్విడేట్ చేయవ్చుి. ఇలాేంటపుెడు, 
ఇలాేంటి క్్ో జ్-క్ట్ ల వ్లో క్లిగిన  ఏవ ైనా నష్టటా లక్య మీరు బాధుయలవ్ుత్ారు. 
 

C. క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , లావటదేవీలను అమలయపరచడేం ఇన ిసారోక్య క్షాేంగట లేదా స్టధయేంగట అన్స్ప ేంచవ్చుి. 
ఉదాహరణక్య, లిక్విడ టి లాేంటి అేంాటల వ్లో ఇలాేంటి పరిస ితి క్లగవ్చుి, అేంటర బిడ్్ లేదా ఆఫరుో  తగినేంతగట లేక్ప్్ వ్డేం లేదా 
ధర పరిమితి లేదా సరూకాట్ బరకే్రుో  మొదల ైనవటటి వ్లో టరేడ ేంగ్ ససెెనషన్ జరిగినపుెడు. 
 

D. మార్కట్ స ిరత్ాిన్స్ి న్స్రిహ ేంచడాన్స్క్వ, ఈ క్వేంది చరయలను అవ్లేంబిేంచవ్చుి: మారిిన్ రసటులల మారుెలయ, నగదు మారిిన్ 
రసటులల పెరుగుదల లేదా  తరవి. ఈ క్ొతీ చరయలను పేసుీ త ఓపెన్ ఇేంటర్సా్ లక్య క్ూడా వ్రిీేంపజసయవ్చుి. ఇలాేంటి పరిస ిత లలో , 
మీరు అదనపు మారిినోను పెటావ్లస  ఉేంటుేంది లేదా మీ ప్ జిషనోను తగిగేంచుక్్వ్లస  ఉేంటుేంది. 
 

E.  మీరు టరేడ ేంగ్ చేయాలన్స్ పణేాళ్క్ చేసుక్యని డెరివేటివో్ క్టేంటాేక్యా ల యొక్క సేంపూరణ వివ్రటలను, అేంటర క్టేంటాేక్యా  
సెెస ఫ క్సశనోను మరియు సేంబేంధిత బాధయతలను ఇవ్ివ్లస ేందిగట మీరు మీ బరే క్ర్ న్స్ అడగటలి. 
 

2.2     కర్కన్స్ నరీి్ష్టమ ైన రి్స్ుెల్ు: 
 

1. విదేశీ క్ర్నీ్-డ నామినేట్డ్ క్టేంటాేక్యా లలో న్స్ లావటదేవీలలో  లాభేం లేదా నషాేం,  అవి మీ స్ ేంత లేదా మరపక్ జూయరిస్ డ క్షనోో  అవి 
జరిగినపెటిక్త, క్టేంటాేక్యా  యొక్క క్ర్నీ్ డ నామినేషన్ న్స్ మరపక్ క్ర్నీ్క్వ మారివ్లస న అవ్సరేం  ఉనిపుెడు క్ర్నీ్ రసటోలల 
హెచుితగుగ ల వ్లో పభేావితమవ్ుత్ాయ. 
 

2. క్ొన్స్ి మార్కట్ పరిస ిత లలో , ప్ జిషన్ న్స్ లిక్విడేట్ చేయడేం మీక్య క్షాేంగట లేదా అస్టధయేంగట అన్స్ప ేంచవ్చుి. క్ర్నీ్ 
డీర్గుయలేట్ అయనపుెడు లేదా ఫ క్్ డ్ టరేడ ేంగ్ బాయేండుో  వ ైడెన్ అయనపుెడు ఇలా జరగవ్చుి. 
 

3. క్ర్నీ్ ధరలయ అతయేంత హెచుితగుగ లక్య లలనవ్ుత ేంటాయ. క్ర్నీ్లల ధర క్దలిక్లయ వీటిత్ో సహా అనేక్ వటటి వ్లో 
పభేావితమవ్ుత్ాయ: సరఫరట – డ మాేండు సేంబేంధాలలో  మారుె, టరడే్, దేవ్య, ఆరిధక్, ఎక్స్ఛేంజ్ న్స్యేంతణే ప్్ే గటర ముో  మరియు 



పభేుతి ప్టలస లయ; విదేశీ రటజక్తయ మరియు ఆరిధక్ సేంఘటనలయ మరియు ప్టలసీలయ; జాతీయ మరియు  అేంతరటి తీయ వ్డీడ  
రసటోలల మారుెలయ మరియు దేవయయలబణేం; క్ర్నీ్ డీవటలయయయేషన్, మార్కట్ పటో స్ సెేంటిమ ేంట్. ఈ అేంాటలయ వేటినీ వ్యక్వీగత 
సలహాదారుడు ఎవ్ిరూ న్స్యేంతేిేంచలేరు మరియు అడియజర్ యొక్క సలహా వ్లో క్సామర్ క్వ లాభదాయక్ టరేడ్ లయ 
క్లయగుత్ాయన్స్ లేదా ఇలాేంటి సేంఘటనల వ్లో క్సామర్ క్వ నష్టటా లయ క్లగవ్న్స్ హామీ ఇవ్ిబడదు. 
 

2.3    ఆపషన్ హో ల్డర్క్ క్  ర్ిస్ుె: 
1. ఆపషన్ హో లడర్ చాలా తక్యకవ్ సమయేంలల ఆపషన్ క్వ స్ ముమ మొత్ాీ న్స్ి క్్లలెయే పేమాదేం ఉేంటుేంది. వ్ృధా అవ్ుత ని 
ఆస ీ గట  ఆపషన్ సిభావటన్స్ి ఈ రిసుక పేతిబిేంబిసుీ ేంది, దీన్స్ గడువ్ు తీరిప్్ యనపుెడు ఇది విలయవ్లేన్స్దిగట మారుత ేంది. ఆపషన్ 
దారుడు సెక్ేండరి మార్కటలో  తన ఆపషన్ న్స్ విక్రయేంచక్ప్్ తే్ లేదా దాన్స్ గడువ్ు ముగిస ప్్ వ్డాన్స్క్వ ముేందు దాన్స్ి 
అమలయజరపక్ప్్ తే్, ఆపషనోో న్స్ పెటుా బడ  మొత్ాీ న్స్ి తపెక్యేండా క్్లలెత్ారు. ఆపషన్ ఖ్రుిను క్వ్ర్ చేయడాన్స్క్వ సరిప్్ యేేంత వ్రక్య 
ఆపషన్ ముగియడాన్స్క్వ ముేందు  ఊహ ేంచ్చన దిశలల అేంతరీోనేంగట ఉని ధర మారక్ప్్ తే్, ఇన ిసార్ తన పెటుా బడ  మొత్ాీ న్స్ి లేదా 
గణనీయమ ైన భాగటన్స్ి అపషన్ క్్లలెవ్చుి. 
 

2. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎక్్ ర్ై్జ్ పరిమిత లను విధిేంచవ్చుి మరియు తె్లియజసస న పరిస ిత లలో  క్ొన్స్ి సమయాలలో  ఆపషనోను 
విన్స్యోగిేంచుక్్వ్డాన్స్ి పరిమితేం చేయడాన్స్క్వ పరిపూరణ అధిక్టరేం ఉేంది. 
 

2.4. ఆపషన్ ర్కైటర్ల రి్స్ుెల్ు: 
1.  అేంతరీోనేంగట ఉని ధర క్దలిక్ క్నుక్ ఊహ ేంచ్చన దిశలల లేక్ప్్ తే్, ఆపషన్ ర్ైటర్ క్వ గణనీయమ ైన స్ ముమను క్్లలెయే రిసుక 
ఉేంటుేంది. 
2.  అేంతరీోనేంగట ఉని అదే ఆసక్వీ పైె ఇతర ఆపషనోను క్ొనడేం దాిరట తదాిరట సెరెడ్ ప్ జిషన్ న్స్ ఊహ ేంచడేం దాిరట లేదా 
మార్కటుో  లేదా ఇతర మార్కటో ఆపషన్ లలల ఆపషన్ ర్ైటర్ రిసుక తగిగేంచవ్చుి. అయతే్, ర్ైటర్ సెరెడ్ లేదా ఇతర హెడ ి ేంగ్ 
ప్ జిసదశన్ న్స్ ఊహ ేంచ్చన చోట క్ూడా, నషాభయాలయ ఇపెటిక్త గణనీయేంగట ఉేండొచుి. సెెర్డ్ ప్ జిషన్ స ేంపుల్ ‘లాేంగ్’ లేదా 
‘ష్టటరా్’ ప్ జిషన్ క్ేంటర రిసుక తక్యకవ్గట ఉేండాలన్స్ లేదు. 
3. సమేమళ్నేంలల అనేక్ ఆపషనోను క్ొనడేం మరియు ర్ైటిేంగ్ చేయడేం, లేదా అేంతరీోనేంగట ఉని ఆసక్యీ లను క్ొనడేం లేదా ష్టటరా్ న్స్ 
విక్రయేంచడేం గల సమేమళ్నేంలల ఆపషనోను క్ొనడేం లేదా ర్ైటిేంగ్ ఉేండే లావటదేవీలయ, ఇన ిసారోక్య అదనపు రిసుకలయ క్లిగిస్టీ య. 
ఆపషన్ సెరెడుో  లాేంటి సమేమళ్న లావటదేవీలయ, స ేంగిల్ ఆపషన్ న్స్ క్ొనడేం లేదా రసటిేంగ్ చేయడేం క్ేంటర ఎక్యకవ్ క్టేంపోెక్్ గట ఉేంటాయ. 
పెటుా బడ పెటాడేంలలన్స్ఏ ఏరియాలలన ైనా, బాగట అరధేం చేసుక్్న్స్ క్టేంపోెక్వ్టిలలనే రిసుక అేంశేం ఉేందనే విషయేం క్ూడా గమన్స్ేంచాలి.  
అేంటర సమేమళ్న వ్ూయహాలను పరిగణనలలక్వ తీసుక్్క్ూడదన్స్ ఇది సూచ్చేంచనపెటిక్త, ఆపషనోలల ఇన ిసాెమేంటోన్స్ిటి మాదిరిగటనే, 
వివిధ మార్కట్ పరిస ిత ల క్వేంద సమేమళ్న లావటదేవీల యొక్క రిసుకలయ మరియు సేంభావ్య పతేిఫఫలాలక్య సేంబేంధిేంచ్చన 
అనుభవ్ేం మరియు పరిజాఞ నేం గల ఎవ్రిన ైనా సేంపేదిేంచవ్లస ేందిగట సలహా ఇవ్ిబడుత్ోేంది. 
 

3.    వెైర్కలస్ టెక్యాల్జీ/స్యమర్కట ఆర్డర్క ర్ూటింగ్ ల్ేద్ా ఏద్ెైనా ఇతర్ టెక్యాల్జీ ద్ావర్య టరరడ ంగ్:  
 

వ ైర్ోస్ ట్క్టిలజీ/స్టమరా్ ఆరడర్ రూటిేంగ్ లేదా ఏదైెనా ఇతర ట్క్టిలజీత్ో ముడ పడ వ్ుని పేతే్యక్తలయ, రిసుకలయ, బాధయతలయ, 
ఆబోిగసషనుో  మరియు లయబిలిటిలను న్స్రిచ్చేంచే ఏవ ైనా  అదనపు ప్ ే విజనోను కో్యేంట్ దృష్ ాక్వ స్టి క్ బరే క్ర్ తీసుక్యరటవటలి. 
 

4.     స్యధార్ణమ ైనవి 
4.1  ‘క్టన్స్టిటుయయ ేంట్’ అనే పదేంలల కో్యేంట్, క్సామర్ లేదా ఇన ిసార్ ఉేంటారు.  ఎక్స్ఛేంజ్ లయ అేందిేంచ్చన మ క్టన్స్జేం దాిరట 
సెక్ూయరిటిల/డెరివేటివ్ ల క్టేంటాేక్యా లను సమీక్రిేంచేేందుక్య మరియు/లేదా విక్రయేంచేేందుక్య స్టా క్ బరే క్ర్ త్ో లావటదేవీలయ 
చేసటవటరు. 
4.2  ‘స్టా క్ బరే క్ర్’ అనే పదేంలల స్టా క్ బరే క్ర్, బరే క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ లలల చేరుిక్్బడ న మరియు SEBI నుేంచ్చ రిజిసటా షేన్ సరిాఫ క్్ట్ 
న్స్ క్లిగివ్ుేండే స్టా క్ బరే క్ర్ ఉేంటారు. 
 


