ப�ற்ேசர்க்ைக – 2
இடர் ெவள�ப்ப�த்�தல் ஆவணம் (Risk Disclosure Document)
இந்த ஆவணத்தில் வ�ளக்கப்பட்��க்�ம் இடர்கள் ��ைமயானைவ என்ேறா அல்ல� ேபா�மான
வ�ளக்கங்கள் என்ேறா அல்ல� �ல்லியமானைவ என்ேறா எக்ஸ்ேசஞ்�கள் ெவள�ப்பைடயாகேவா
அல்ல�

உள்ளர்த்தம்

�ைரேவட்�வ்கள்
��வதாகேவா

ெகாண்ேடா

(Commodity
அல்ல�

வர்த்தகத்திலி�க்�ம்

ெத�வ�க்கவ�ல்ைல

derivatives)
அதற்�

எக்ஸ்ேசஞ்சான�

சரக்�

சந்ைத/வர்த்தகத்தில் பங்ேகற்பதால் அ��லங்கைள

ஆதர�

அைனத்�

மற்�ம்

அள�ப்பதாகேவா

இடர்கைள�ம்

எ�த்�க்ெகாள்ளக்

ேவ�

கன�சமான

�டா�.
வர்த்தக

ெசயல்வ�ைள�கைள�ம் இந்த ��க்கமான அறிக்ைக ��ைமயாக ெவள�ப்ப�த்த வ�ல்ைல.
ஆகேவ, ஈ�ப�வதற்� �ன்பாக ந�ங்கள் �ைரேவட்�வ்ஸ் வர்த்தகத்ைத கவனமாக ப�க்க
ேவண்�ம்.
இடர்கள் நிைறந்தி�க்�ம் காரணத்தால், ந�ங்கள் ேமற்ெகாள்ளவ��க்�ம் உற� �ைறய�ன் இயல்�
மற்�ம் ந�ங்கள் எதிர்ெகாள்ளவ��க்�ம் அபாய அள�கைளப் ��ந்�ெகாண்ட ப�றேக ந�ங்கள்
ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
கமா�ட்�

எக்ஸ்ேசஞ்ச்

(எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல்)

(Commodity

exchange(s)) நடத்தப்ப�ம் �லதனப்

பங்�கள், �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் அல்ல� இதர ப�ற ஆவணங்கள் சார்ந்த வர்த்தகங்கள�ல் பல
அள�கைளக்

ெகாண்ட

இடர்கள்

நிைறந்தி�க்கின்றன

என்பைத�ம்,

�ைறந்த

வளங்கள்

/

�த��கள் ெசய்வதில் மற்�ம்/அல்ல� பங்� வர்த்தகங்கள�ல் ஈ�ப�வதில் மற்�ம் அதிக
அல்ல� �ைறந்த

இடர்

தாங்�திறன்

ெகாண்டவர்க�க்� இ� ஏற்ற இடம் இல்ைல என்ற

ெபா�வான எச்ச�க்ைகைய ந�ங்கள் கட்டாயம் ெதள�வாகப் ��ந்� ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.
ஆைகயால் உங்கள் நிதி நிைலைமையக் க�தி இ� ேபான்ற வர்த்தக நடவ�க்ைககள் உங்க�க்�
ஏற்ற� தானா என்பைத கவனமாகச் சிந்தித்த ப�றேக பங்� வர்த்தகங்கள�ல் ஈ�பட ேவண்�ம்.
எக்ஸ்ேசஞ்� வர்த்தகங்கள�ல் ஈ�பட்� ஒ�ேவைள ந�ங்கள் பாதகமான வ�ைள�கள்
இழப்�கைள

எதிர்ெகாள்ள

ேவண்�ய��ந்தால்

ந�ங்கள்

மட்�ேம

அதற்�ப்

அல்ல�

ெபா�ப்ேபற்க

ேவண்�ய��க்�ேம அல்லா� எக்ஸ்ேசஞ்�கள் எவ்வைகய��ம் அதற்�ப் ெபா�ப்பாக ��யா�
என்ப�ம், இடர்கைள ேபா�மான வ�ளக்கத்�டன் எனக்�த் ெத�யப்ப�த்தவ�ல்ைல என்ேறா
அல்ல� நான் ��ந்�ெகாள்�ம் வ�தத்தில் எனக்� ��ைமயாக வ�ளக்கப்படவ�ல்ைல என்ேறா
சம்பந்தப்பட்ட உ�ப்ப�னைர(members/stock brokers) ந�ங்கள் �ற்றம் �ற ��யா� என்பைத�ம் ந�ங்கள்
��ந்�

ெசயல்பட

ேவண்�ம்.

இதன்

காரணமாக

எந்த

ஒப்பந்தத்ைத�ம்

ெசயல்படாமல் த�க்க ��யா� என்பதால் வா�க்ைகயாளராகப் ேபா�ம்(client
மட்�ேம இதற்�ப் ெபா�ப்ேபற்க ேவண்�ம்.

மாற்ற

அல்ல�

/ investor) ந�ங்கள்

ஒ� �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தத்ைத எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல் வாங்�ம் ேபா� மற்�ம் / அல்ல� வ�ற்�ம்
ேபா� இலாபத்திற்� அல்ல� நஷ்டமைடயாமல் தப்ப�ப்பதற்� எந்த உத்தரவாத�ம் இல்ைல
என்பைத ந�ங்கள் நன்றாகப் ��ந்�ெகாண்� அந்த நிைலைய ஏற்�க்ெகாள்ள தயாராக இ�க்க
ேவண்�ம்.

ஒ� உ�ப்ப�னர்
ஈ�ப�வதற்�

(Members/ Stock Brokers) �லமாக எக்ஸ்ேசஞ்�கள் வர்த்தகங்கள�ல் ந�ங்கள்

�ன்னர்

உ�ப்ப�னர்

வ�திக்�ம்

சில

இைச�

நடவ�க்ைகக�க்�

உடன்பட

ேவண்�ம், அ�ேபான்ற நடவ�க்ைககள�ல், உங்கள் வா�க்ைகயாளைரத் ெத�ந்�ெகாள்�ங்கள்
ப�வத்ைத நிரப்ப ேவண்�ம் ேபான்றவற்ைற�ம் ந�ங்கள் ெதள�வாகத் ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்,
மற்�ம்

வ�தி�ைறகள்,

ெதாழில்வ�திகள்

�ைணவ�திகள்

மற்�ம்

மற்�ம்

SEBI

எக்ஸ்ேசஞ்�களால்

ப�ந்�ைரத்த

அவ்வப்ேபா�

எக்ஸ்ேசஞ்சின்

ெவள�ய�டப்ப�கின்ற

�ற்றறிக்ைககள் ஆகியவற்�க்�ம் உட்பட ேவண்�ம்.
எக்ஸ்ேசஞ்�கள் ஆேலாசைன

வழங்�வேதா அல்ல�

ஆேலாசைன

வழங்கச்

ெசால்வேதா

கிைடயா� மற்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்�டன் ெதாடர்�ைடய ஒ� உ�ப்ப�னர் மற்�ம்/அல்ல� �ன்றாம்
நப�டன் இந்த ஆவணத்தில் ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் எந்த ஒ� தகவல் அ�ப்பைடய�லாவ�
வர்த்தக

உற��ைறய�ல்

ஈ�ப�ம்

எந்த

நப�க்�ம்

அ�

ெபா�ப்பாகா�..

இந்த

ஆவணத்திலி�க்�ம் வ�பரங்கைள ஒ� வர்த்தக ஆேலாசைனயாக/ �த�ட்� ஆேலாசைனயாக
ஒ�ேபா�ம் ��ந்�ெகாள்ளக் �டா�. ஒ� வர்த்தகத்திலி�க்�ம் இடர்கைள ��ைமயாகப் ��ந்�
அவற்ைறச்

சீர்�க்கிப்

பார்க்காமல்

அவற்றில்

ந�ங்கள்

ஈ�படக்

�டா�,

உங்க�க்�த்

ெதள�வாகவ�ல்ைல என்றால், அவற்ைறக் �றித்� ெதாழில்�ைறயாளர்கள�ன் ஆேலாசைனகைளக்
ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
ந�ங்கள்

வர்த்தகத்தில்

ஈ�ப�வதா

என்�

க��ம்

ேபா�,

கீ ேழ

ெகா�க்கப்பட்��ப்பைவ

உங்க�க்�த் ெத�ந்தி�க்க ேவண்�ம்:

1.

கமா�ட்�

ஃப்�ச்சர்ஸ்

�ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தங்கள்

சாதனங்கள�ல்

மற்�ம்

மற்ற

வர்த்தகம்

கமா�ட்�
ெசய்வதில்

உள்ளடங்கி�ள்ள அ�ப்பைட இடர்கள்.
i. மிக அதிக வ�ைலமாற்ற இடர்
கமா�ட்�
வ�ைலகள்

எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல்
நிைலய�ல்லாமல்

ெகாண்��க்�ம்.

கமா�ட்�

மாற்றமைடகிறேதா

அேத

நடக்�ம்
மிக

வர்த்தகங்கள�ல்

அதிக

�ைரேவ�வ்ஸ்
அளவ�ல்

ஏற்ற

இறக்கங்க�க்�

ஒப்பந்த

வ�ைலகள�ல்

�ைரேவ�வ்ஸ்
வ�ைல

ஏற்ற

ஒப்பந்த

உட்பட்�க்

எந்த

அளவ�ற்�

இறக்க�ம்

ெபா�வாக

மா�ப�ம். த�வ�ர வ�யாபாரம் நடக்�ம் �ைரேவ�வ்ஸ்/ ஒப்பந்தங்கள�ல் ஏற்ப�ம் வ�ைல
மாற்றங்க�டன் ஒப்ப��ம் ேபா� வழக்கமாக, மிகக் �ைறந்த அளவ�ல் வ�யாபாரம்
நடக்�ம் �ைரேவ�வ்ஸ்/ ஒப்பந்தங்கள�ல் வ�ைல மாற்றங்கள் அதிகமாக இ�க்�ம். இ�
ேபான்ற வ�ைல மாற்ற ஏற்ற இறக்கத்தால் ந�ங்கள் ெசய்தி�க்�ம் ஆர்டர்கள் ப�தி
அளவ�ல் நிைறேவற்றப்படலாம் அல்ல� நிைறேவறாம�ம் இ�ந்�வ�டலாம், அல்ல�
ந�ங்கள் ஆர்டர் ெசய்� நிைறேவற்றப்பட்ட வ�ைல அதன்

ப�ற� கைடசியாக நடந்த

வ�யாபார வ�ைலய�லி�ந்� கன�சமாக மா�பட்��க்கலாம், அதாவ� உண்ைமயான
நஷ்டம் ஏற்ப�ம்.

ii. �ைறந்த லிக்வ��ட்� இடர்:
a. சந்ைதய�ல்

பங்ேகற்றி�க்�ம்

வ�த்தியாசத்�டன்

வா�க்ைகயாளர்கள்

�ைறந்த

வ�ைல

ேபாட்� வ�ைலய�ல் வ�ைரவாக கமா�ட்� �ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தங்கைள வாங்கி மற்�ம் /அல்ல� வ�ற்க ��வைத லிக்வ��ட்� (பணமா�ம்
ஆற்றல்) என்� �றிப்ப�டப்ப�கிற�.

அதாவ�,

சந்ைதய�ல்

கிைடக்�ம் ேபா� லிக்வ��ட்� அதிக�த்தி�க்�ம்.
வாய்ந்த�

ஏெனன்றால்,

வ�ைலவ�த்தியாசத்தில்

லிக்வ��ட்�
வ�ற்க�ம்

�ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தங்கைள

லிக்வ��ட்�

அதிகமி�க்�ம்

�த�ட்டாளர்கள்

ஒப்பந்தங்கைள வாங்க�ம்

நிைறய

வ��ம்�வார்கள்

�க்கியம்

ேபா�

பங்�கைள/

ஆர்டர்கள்
�ைறந்த

�ைரேவ�வ்ஸ்

அதனால்

கமா�ட்�

�ைறந்த வ�ைல வ�த்தியாசத்தில் வ�ற்�ம்

வாங்கி�ம் அதற்�ண்டான ெதாைகைய�ம்

எள�தாகப் ெபற ���ம் / ெகா�க்க

���ம். த�வ�ரமாக வாங்கி வ�ற்கப்ப�ம்

கமா�ட்�

ஒப்பந்தங்க�டன் ஒப்ப��ம் ேபா� �ைறந்த சில

�ைரேவ�வ்ஸ்

கமா�ட்�

�ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தங்கள�ல் �ைறந்த லிக்வ��ட்� இ�க்�ம் அபாய�ம்

உண்�.

காரணமாக

நிைறேவற்றப்படலாம்,

அல்ல�

உங்கள்

மிகப்

ஆர்டர்கள�ல்

ெப�ய

வ�ைல

ஒ�

ப�தி

மட்�ேம

வ�த்தியாசத்�டன்

இதன்

நிைறேவற்றப்பட்��க்கலாம்

அல்ல� நிைறேவற்றப்படாம�ம் இ�க்கலாம்.

b. �றிப்ப�ட்ட

கமா�ட்�கைள

வாங்�தல்/வ�ற்றல்
அத்தைகய

ெடலிவ�

ஆகியைவ

�ழ்நிைலய�ல்

எதிர்பார்க்கப்பட்ட வ�ைல

ெகா�க்க/வாங்க

இழப்ைப
கமா�ட்�

அள�கைளவ�ட

உத்ேதசம்

இல்லாம

வ�ைளவ�க்கலாம்,

ஏெனன்றால்

�ைரேவட்�வ்

ஒப்பந்தங்கள்

�ைறந்த/அதிக

வ�ைலக�க்�

ச�ெசய்யப்படலாம், இதன் �லம்

அத்தைகய கமா�ட்�கைள

/ெபற்�க்ெகாள்ள ப�ரச்சைன எ��ம்

இ�க்கா�.

வ�நிேயாகிக்க

iii. வ��ந்த வ�ைல மாறள� இடர்
a. மிகச் சிறந்த வாங்�ம் வ�ைலக்�ம் மிகச் சிறந்த வ�ற்�ம் வ�ைலக்�ம் இைடப்பட்ட
வ�த்தியாசத்ைத வ�ைல மாறள� என்கிேறாம். அதாவ� கமா�ட்� �ைரேவ�வ்ஸ்
ஒப்பந்தம் ஒன்ைற வாங்கி உடேன வ�ற்�ம் ேபா� அல்ல� வ�ற்ற உடேன வாங்�ம்
ேபா�

நிக�ம் வ�ைல வ�த்தியாசத்ைதக் இ�

லிக்வ��ட்� உள்ள

கமா�ட்�

ப�ரதிபலிக்கிற�. மிகக் �ைறந்த

�ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தங்கள�ல்

�ைறந்த

லிக்வ��ட்� மற்�ம் அதிக லிக்வ��ட்� நிைல இயல்� வ�ைல மாறளைவவ�ட அதிகம்
அகன்றி�க்�ம் வாய்ப்�கள் அதிகம் இ�க்�ம். இதனால் வ�ைல ேமம்ப�ம் நிகழ்�
பாதிப்பைட�ம்.

iv. இடர்கைளக் �ைறக்�ம் ஆர்டர்கள்:
a. நஷ்டத்ைத ஓரள� ெதாைக வைர �ைறக்�ம் எண்ணத்�டன் ஆர்டர்கள் (உ.ம்.
“ஸ்டாப் லாஸ்”

ஆர்டர்கள்,

�த�ட்டாளர்க�க்�

அல்ல�

ஆர்டர்கள்)

“லிமிட்”

ேபா�வதற்�

ெப�ம்பாலான எக்ஸ்ேசஞ்�கள் ஒ� வசதிையக் ெகாண்�

இ�க்கின்றன, இைவ பல

ேநரங்கள�ல் ப�ரேயாஜனமில்லாமல் ேபாக ேநரலாம்,

ஏெனன்றால் சந்ைத நிலவரத்தில்

ஏற்ப�ம்

அதிக

ேவக

மாற்றங்கள�ல்

இ�

ேபான்ற ஆர்டர்கைள நிைறேவற்�வ� க�னமாகலாம்.

b. எதிர் தரப்ப�ல் ஆர்டர்கள் தயாராகக் கிைடக்�ம் ேபா� “மார்ெகட்” ஆர்டர்களாகப்
ேபாடப்பட்ட

ஆர்டர்கள்

வ�ைலகைளப்

பற்றி

அலட்�க்

தாமதமில்லாமல் நிைறேவற்றப்ப�ம்

வாய்ப்�கள்

அதிகம்,

தாமதமின்றி ‘மார்ெகட்’ ஆர்டைர

ெபற்�க்ெகாள்வார்.

ேவற்றப்ப�ம் ஆர்டர்கள் சந்ைதய�ல் வாங்க வ�ற்கத்
அ�ப்பைடய�ல்

அந்தந்த

இவ்வா�

நிைறேவற்றப்ப�ம்

வா�க்ைகயாளர்
இவ்வா�

நிைற

தயாராக இ�க்�ம்

வ�ைலய�ல்

ெகாள்�தல்அள�க்�த் த�ந்தவா� ச�யான

ெகாள்ளாமல்

தயாராகக்

வ�ைல

வ�ைல
கிைடக்�ம்

ேநர �ன்��ைமய�ன்ப�.

ஆர்டர்கள�ன்

வ�ைலகள்

கைடசியாக

நிைறேவற்றப்பட்ட

வ�ைலகள�லி�ந்� அல்ல� அந்த கமா�ட்� �ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தத்தின் மிகச்

சிறந்த வ�ைலகள�லி�ந்� மிக அதிகம் ேவ�பட்��க்கக்

��ம் என்பைத ��ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.

c. “லிமிட்” ஆர்டர் ’லிமிட்’ வ�ைலய�ல் அல்ல� அதற்�ம் அதிக வ�ைலய�ல் மட்�ேம
நிைறேவற்றப்ப�ம். இ� ேபான்ற ஆர்டர்கள�ல் வா�க்ைகயாள�க்� வ�ைல �றித்த
பா�காப்� கிைடக்�ம் என்றா�ம், அவர் ஆர்டர் நிைறேவற்றப்படாமல் ேபா�ம்
அபாயங்கைள�ம் எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

d. ஒ� கமா�ட்�
“வ�லகிேய”

�ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்தத்தின்

தற்ேபாைதய

வ�ைலைய

வ�ட

ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள் ெபா�வாக சந்ைதய�ல் ெசய்யப்ப�கின்றன

என்றா�ம், சந்ைதய�ல் கமா�ட்� �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தம் வ�ைல அந்த ஸ்டாப்
லாஸ் ஆர்டர் வ�ைலையத்

ெதா�ம் ேபா� அல்ல� இந்த வ�ைலையக் கடந்�

ேபா�ம் ேபா� இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்
காட்��ம்

�ைறவாக

வ�ைலையக்காட்��ம்
ெசய்யப்ப�ம்.

ஸ்டாப்

அதிகமாக

ெசயல்ப�ம்.
ெசல்

ஸ்டாப்

ைப

நடப்�

வ�ைலையக்

ஆர்டர்க�ம்,
ஆர்டர்க�ம்

நடப்�
ெபா�வாகச்

கமா�ட்��ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தம் வ�ைல சந்ைதய�ல் அந்த �ன்-

��� ெசய்யப்பட்ட

வ�ைலையத் ெதா�ம் ேபா� அல்ல� அந்த வ�ைலையக்

கடந்� ேபா�ம் சமயங்கள�ல்

ஸ்டாப்

லாஸ்

ஆர்டர்கள்

மார்ெகட்

/

லிமிட்

ஆர்டர்களாக மாற்றமைடந்� அந்த வ�ைலய�ல் அல்ல� அதற்�ம் ேமலான சகாய
வ�ைலய�ல் நிைறேவற்றப்ப�ம். இவ்வா� �ன்னதாகேவ

���

வ�ைலைய கமா�ட்� �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தம் வ�ைல ெதா�ம்

ெசய்யப்ப�ம்
அல்ல�கடந்�

ேபா�ம் என்ற உத்தரவாதம் ஏ�ம் இல்லாத நிைலய�ல் இ� ேபான்ற ஸ்டாப்

லாஸ்ஆர்டர்கள், வழக்கமான லிமிட் ஆர்டர்கைளப் ேபாலேவ, நிைறேவற்றப்படாமல்
ேபா�ம் வாய்ப்�கள் எ�ம்.

v. ெசய்தி அறிவ�ப்�கள�ன் இடர்
a. கமா�ட்�கள�ன்

வ�ைல

மற்�ம்/அல்ல�

கமா�ட்�

�ைரேவட்�வ்

ஒப்பந்தங்கள�ன் ம� � தாக்கம் ஏற்ப�த்�ம் ெசய்தி அறிவ�ப்�கைள வர்த்தகர்கள் /
உற்பத்தியாளர்கள்
நைடெபறலாம்

ெவள�ய�டலாம்.
மற்�ம்

அ�

இந்த

�ைறந்த

அறிவ�ப்�கள்

வர்த்தகத்தின்

லிக்வ��ட்��டன்

மாறள� வச்�டன்
�
ேச�ம் ேபா�, அந்த கமா�ட்��ைரேவ�வ்ஸ்
வ�ைல

ஏகமாக

ஏற்றமைடந்ேதா

அல்ல�

அதிக

ேபா�
வ�ைல

ஒப்பந்தத்தின்

இறக்கமைடந்ேதா

எதிர்பாராத

வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்தக் ��ம்.

vi. வதந்திகள�ன் இடர்
a. சில ேநரங்கள�ல் சந்ைதகள�ல் நி�வனங்கள் / ெசலாவண� �றித்த வதந்திகள் ேபச்�
வழக்கில்,

ெசய்தித்தாள்கள், இைணயதளங்கள் அல்ல� ெசய்தி �கைமகள்

ேபான்றைவ �லம் பரவலாம்.

வதந்திகைள

அைடயாளம்

கண்�

�த�ட்டாளர்கள் அவற்றிலி�ந்� வ�லகிய��க்க ேவண்�ம்.

vii. சிஸ்டம் இடர்:
a. சந்ைத ஆரம்பம் ஆ�ம் ேபா�ம், சந்ைத ��வைட�ம் ேநரத்தி�ம் மிக அதிக
எண்ண�க்ைகய�ல்

வர்த்தகங்கள் நைடெப�வ� அ�க்க� நிக�ம் சம்பவம். ஒ�

நாள�ல் எந்த ேநரத்தில் ேவண்�மானா�ம்

இ�ேபான்ற

வர்த்தகங்கள் நைடெபறக் ��ம். இவற்றால்

ஆர்டர்கள்

அதிக

எண்ண�க்ைக

நிைறேவற்றப்ப�வ�ம்

அல்ல� உ�தியாக்கம் கிைடப்ப�ம் தாமதமாகலாம்.
b. வ�ைல

மாறள�

சமயங்கள�ல்,

வ�ைலைய�ம் ெகாள்�தல்

வர்த்தகத்தில்

அளைவ�ம்

ெகாண்��ப்பதால் அல்ல� ��

ஈ�பட்��ப்பவர்கள்

மாற்றி

ஆர்டர்கைளச்

ஆர்டர்கள் நிைறேவற்றப்ப�வ�ம் அல்ல�

ஆர்டர்கைளப்
ெசய்�

ெதாடர்ந்�
��ப்ப�த்�க்

ெகாண்��ப்பதால்,

உ�தியாக்கம்

கிைடப்ப�ம்

தாமதமாகலாம்.

c. ஒ� சில சந்ைத நிலவரத்தில், ஒ� நியாயமான வ�ைலய�ல் தன்ன�டமி�ப்பைவ
அைனத்ைத�ம்

காலி

ெசய்ய

வைக

வாங்�வதற்�ம் வ�ற்பதற்�ம் ஆர்டர்கள்

கிைடக்காமல்

சார்ந்�

கமா�ட்�

அல்ல�

ஏ�ம் இல்லாத நிைல உ�வாகலாம்,

அல்ல� வழக்கமில்லா வர்த்தக ெசயல்பா�கள் காரணமாக
வ�ைள�

ேபாகலாம்

�ைரேவ�வ்ஸ்

அல்ல� ஏதாவ� ஒ�

ஒப்பந்தத்தில்

வர்த்தகம்

நி�த்தப்படலாம் அல்ல� கமா�ட்� �ைரேவ�வ் ஒப்பந்தம் சர்க்�ட் ஃப�ல்டர்ஸ்

நிைலைய எட்�வ��ம் ேபா� அல்ல� ேவ� எந்த காரணத்திற்காக�ம் வர்த்தகம்
நி�த்தப்படலாம்.

viii. சிஸ்டம்/ெநட்ெவார்க்ஸ் ெந�சல்:
a. எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல் எலக்ட்ரான�க் �ைறய�ல் வர்த்தகங்கள் ெசய்யப்ப�கின்றன,
சாட்�ைலட்

/

�ஸ்ட்

ைலன்

தகவல்

ெதாடர்�

அ�ப்பைடய�ல்

கம்ப்�ட்டர்

சிஸ்டம்கள் மற்�ம் ெதாழில் �ட்பங்கள் �லம் அ�ப்ப�ப் ெபறப்ப�ம் ஆர்டர்கள்
நிைறேவற்றப்ப�கின்றன.

ஆைகயால்,

தகவல்

ெதாடர்�

ெசயலிழப்�

அல்ல�

சிஸ்டம் ப�ரச்ைனகள் அல்ல� ெம�வாகச் ெசயல்ப�தல் அல்ல� தாமதித்த சிஸ்டம்
எதிர்ச்ெசயல்கள் அல்ல� வர்த்தகம் நி�த்தப்ப�தல் அல்ல� இதர ப�ற ப�ரச்ைனகள் /
சிக்கல்கள் காரணமாக �ேர�ங் சிஸ்டம் / ெநட்ெவார்க்�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள
��யாமல் ேபாதல் ேபான்றைவ யா�ைடய கட்�ப்பாட்�க்�ம் உட்பட்டைவயாக
இல்ைல என்பதால் ஆர்டர்கள் ப�சீலிக்கப்ப�வ� தாமதப்படலாம் அல்ல� வாங்க
அல்ல�

வ�ற்க

ெசய்யப்பட்��க்�ம்

ஆர்டர்கள்

ப�தியாகேவா

அல்ல�

��ைமயாகேவா நிைறேவற்றப்படாமல் ேபாய்வ�டலாம். இ�ேபான்ற ப�ரச்ைனகள்
தற்காலிகமானைவ என்� எச்ச�க்ைக ெசய்யப்பட்ட ேபாதி�ம், உங்கள் நி�ைவ
நிைலைம அல்ல� எதிர்பாராத ஆர்டர்கள் ேபான்றைவ ந�ங்கள் நிைறேவற்றிேய ஆக
ேவண்�ய ப�ைணெபா�ப்�க�க்�ம் ஏற்கனேவ நிைறேவற்றப்பட்ட ஆர்டர்க�க்�ம்
ெபா�ப்ேபற்றவர்களாக ஆகி எதிர்பாராத நிைலைமய�ல் தள்ளப்ப�ம் அபாயத்ைத
எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ய��க்�ம்.

2.

�ைரேவ�வ்ஸ்

ப���கைளப்

ெபா�த்த

வைரய�ல்,

கீ ேழ

ெகா�க்கப்பட்��க்�ம்

��தல் வ�ஷயங்கைள தய�ெசய்� ெதள�வாகப் ��ந்� ெகாள்�ங்கள்:“லிவேரஜ்”மற்�ம் “கிய�ங்” வ�ைள�:

a. �ைரேவ�வ்ஸ் சந்ைதய�ல், �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்த ெதாைக�டன் ஒப்ப��ம் ேபா� மார்ஜின்
அள�கள் மிக�ம் �ைற� என்பதால் நடவ�க்ைககள் ”லிவேரஜ்�” அல்ல� ”கியர்�”
ெசய்யப்பட்டைவயாகக்

க�தப்ப�ம்.

சிறிய

மார்ஜின்

அள�கள�ேலேய

ெசய்யப்ப�ம்

�ைரேவ�வ்ஸ் வர்த்தகங்கள் மார்ஜின் ெதாைகக�டன் ஒப்ப��ம் ேபா� மிகப் ெப�ய
இலாபம்

அல்ல�

நஷ்டத்திற்கான

என்றா�ம்

�ைரேவ�வ்ஸ்

வாய்ப்�க�டன் ெசய்யப்ப�கின்றன

வர்த்தகங்கள�ல்

ெபாதிந்தி�ப்பைத உணர்ந்ேத

அைவ ெசய்யப்ப�கின்றன.

�ைரேவட்�வ�ல் வர்த்தகம்

ெசய்வதில்

ெப�ய

அபாயங்கள்

ஆனால்,

கமா�ட்�

அதிகமான

இ�க்கிற�.ஆகேவ ந�ங்கள் உண்ைமய�ல்

கமா�ட்�

அளவ�லான

�ைரேவட்�வ்

இடர்

ஒப்பந்தங்கள�ல்

வர்த்தகம் ெசய்வதற்� �ன்பாக

கீ ழ்கா�ம் வாக்கியங்கைள ந�ங்கள் ��ைமயாக

��ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம் மற்�ம்

ஒ�வ�ைடய

உள்ள�ட்டவற்ைற க�த்தில்ெகாண்� ந�ங்கள்

�ழ்நிைல,

நிதிநிைல

எச்ச�க்ைக�டன்

வளங்கள்

வர்த்தகம்

ெசய்ய

ேவண்�ம்.

b. ஃ��ச்சர்ஸ் �ேர�ங்கில் உங்கள் அைனத்� நிைலகைள�ம் தினச� அ�ப்பைடய�ல்
ச�கட்ட ேவண்�ய��க்�ம். ஒ� நாள் ஆரம்பத்தில் உங்கள் ஓப்பன் ெபாசிஷன்கைள
சந்ைதக்�

��வைடந்த

வ�ைலய�ன்

அ�ப்பைடய�ல்

மதிப்ப�டப்ப�ம்.

வ�ைல

உங்க�க்� எதிராகப்

ேபாய��ந்தால் அந்த வ�ைல ச�வ�ன் ெபா�ட்� கணக்கிடப்ப�ம்

நஷ்டத் ெதாைகைய

(ெபயரள�) ெடபாசிட் ெசய்ய ேவண்�ய��க்�ம். ெபா�வாக அ�த்த

நாள் சந்ைத ஆரம்ப�க்�ம் �ன்னர், ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலவைரக்�ள் இந்த ெதாைகைய
ந�ங்கள் ெடபாசிட் ெசய்ய ேவண்�ய��க்�ம்.

c. இந்த ��தல் ெதாைகைய �றிப்ப�ட்ட ேநரத்திற்�ள் ந�ங்கள் கட்டத் தவ�ம் ேபா� அல்ல�
உங்கள்

கணக்கில்

நி�ைவத்

ெதாைக

காட்டப்ப�ம்

ேபா�,

உ�ப்ப�னர்

உங்கள்

ெபாசிஷன�லி�ந்� ஒ� ப�திையேயா அல்ல� �� ெபாசிஷைனேயா வ�ற்�வ��வார்
அல்ல� ேவ� ப�ைணயத்தால் அைத நிரப்ப�க் ெகாள்வார். இ� ேபான்ற ��த்� /ச�கட்�ம்
நடவ�க்ைககளால் வ�ைள�ம் நஷ்டங்க�க்� ந�ங்கள் ெபா�ப்ேபற்க ேவண்�ய��க்�ம்.

d. ஒ�

சில

சந்ைத

நிைறேவற்றேவா

நிலவரத்தில்,
��யாத

சில

நடவ�க்ைககைளச்

நிைலைய

உதாரணத்திற்�, லிக்வ��ட்�, அதாவ�
ஆர்டர்கள் சந்ைதய�ல் கிைடக்காத�

�த�ட்டாளர்

வாங்�வதற்�ம்

அல்ல�

வ�ைல

ெசய்யேவா

சந்திக்க

ேவண்�ய��க்�ம்.

வ�ற்பதற்�ம்

வைரயைர

ப�ேரக்கர்ஸ் ேபான்றவற்றால் வர்த்தகம் இைடநி�த்தம் ெசய்யப்ப�வ�.

அல்ல�

ேபா�மான

அல்ல�

சர்க்�ட்

e. சந்ைத

நிைலத்தன்ைமைய

பராம�க்க,

கீ ழ்க்கண்ட

நடவ�க்ைககைள

ேமற்ெகாள்ள

ேவண்�ய��க்�ம்: மார்ஜின் வதத்ைத
�
மாற்றிக் ெகாள்ளலாம், ெராக்க மார்ஜின் வதத்ைத
�
அல்ல�

மற்றைத அதிக�த்�க் ெகாள்ளலாம். இ� ேபான்ற �திய நடவ�க்ைககள்

நடப்ப�லி�க்�ம் ஓப்பன்

ெபாசிஷன்கள��ம் ெசய்� ெகாள்ளலாம். இதற்� ந�ங்கள்

��தல் மார்ஜின்கைளக் கட்ட ேவண்�ய��க்�ம்

அல்ல�

உங்கள்

ெபாசிஷன்கைளக்

�ைறத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய��க்�ம்.

f. ந�ங்கள் வர்த்தகம் ெசய்ய வ��ம்�ம் �ைரேவ�வ்ஸ் ஒப்பந்தங்கள�ன் �� வ�பரங்கைள�ம் ஒப்பந்த வ�பரங்கள் மற்�ம் அவற்ைறச் சார்ந்த ப�ைணெபா�ப்�கள் ேபான்றவற்ைற உங்கள்
தரக�டம் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம்.

3. ஒயர்ெலஸ்

ெதாழில்�ட்பம்

அல்ல�

ேவ�

ெதாழில்�ட்பம்

�லம்

வர்த்தகத்தில் ஈ�ப�தல்:
ஒயர்ெலஸ் ெதாழில் �ட்பம் அல்ல� ேவ� ெதாழில் �ட்பத்தின் �லம் ெசய்யப்ப�ம் பங்�
ஆவண

வர்த்தகங்கைளச்

சார்ந்த

��தல்

வசதிகளாகக்

கிைடக்�ம்

வர்த்தகத்�டன்

ெதாடர்�ைடய அம்சங்கள், இடர்கள், ெபா�ப்�கள், கடைமகள் மற்�ம் ப�ைண ெபா�ப்�கள்
ஆகியவற்ைற உ�ப்ப�னர் வா�க்ைகயாளர் கவனத்திற்� எ�த்�ச்ெசல்ல ேவண்�ம்.

4. ெபா�வானைவ
i. ெடபாசிட் ெசய்த ெராக்கம் மற்�ம் ெசாத்�:
ந�ங்கள் ெடபாசிட் ெசய்�ம் பணம் அல்ல� ெசாத்� ஆகியவற்றின் பா�காப்� �றித்�
�றிப்பாக

ஒ�

நி�வனம்

ெநா�ந்�ேபா�ம்

அல்ல�

திவாலா�ம்

�ழலில்

ந�ங்கள்

ப�ட்ைசயமாக ேவண்�ம். ந�ங்கள் எந்த அள�க்� உங்கள் பணம் அல்ல� ெசாத்ைத
ம� ட்க

���ம்

உட்பட்ட�. சில

என்ப�
சட்ட

அைடயாளம் காணப்பட்ட

�றிப்ப�ட்ட

சட்டம்

அல்ல�

வைரயைறகள�ல்,
ெசாத்தான�

வ�நிேயாகிக்�ம் ேநாக்கத்திற்காக அேத

உள்�ர்

உங்க�ைடய�

பற்றாக்�ைற
�ைறய�ல்

எக்ஸ்ேசஞ்சில் உள்ள ஏேத�ம் ஒ� உ�ப்ப�ன�டன்

வ�தி�ைறக�க்�
என்�

�றிப்பாக

ஏற்ப�ம்

பணமாக
தகரா�

வ�தி�ைறகள், �ைண வ�திகள், மற்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்சின் ெதாழில்

�ழலில்

கணக்கிடப்ப�ம்.
ஏற்பட்டால்,

அ�

வ�தி�ைறகள�ன்

ப�

மத்தியஸ்தம் ெசய்யப்ப�ம்.

ii. கமிஷன் மற்�ம் ப�ற கட்டணங்கள்:
ந�ங்கள் வர்த்தகத்ைத ெதாடங்�வதற்� �ன்பாக ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்�
கமிஷன்கள்,

கட்டணங்கள்

மற்�ம்

வ�ளக்கத்ைதப்

ெபற்�க்ெகாள்ள

லாபத்ைத

(இ�ந்தால்)

அதிகப்ப�த்தலாம்.

ப�ற

கட்டணங்கள்

ேவண்�ம்.
பாதிக்கலாம்

இந்த

�றித்�

கட்டணங்கள்

அல்ல�

ந�ங்கள்

ெதள�வான

உங்கள்

உங்கள்

ெமாத்த

நஷ்டத்ைத

iii. உ�ப்ப�னர்கள்/

அதிகாரம்ெபற்ற

நபர்கள்/

வா�க்ைகயாளர்கள�ன்

உ�ைமகள்

மற்�ம்

ெபா�ப்�க�க்� தய�ெசய்� ப�ற்ேசர்ைக3-ஐ பார்க்க�ம்.

iv. ’உள்ளடக்கிய�’ என்கிற வார்த்ைத ஒ� வா�க்ைகயாளர், ஒ� �கர்ேவார் அல்ல� ஒ�
�த�ட்டாளைர

அர்த்தப்ப�த்தலாம்

மற்�ம்

வழங்�ம்

இயக்கத்தின்

�லமாக

ெசய்வதற்காக

உ�ப்ப�ன�டன் ெசயல்ப�கிறார்.

உள்ளடக்கலாம்,

கமா�ட்�

இவர்

�ைரேவட்�வ்கள�ல்

எக்ஸ்ேசஞ்ச்
வர்த்தகம்

v. ’உ�ப்ப�னர்’ என்கிற வார்த்ைத எக்ஸ்ேசஞ்சினால் நியமிக்கப்பட்� SEBI இடம் இ�ந்�
ஒ� பதி� சான்றிதைழப் ெபற்ற ஒ� வர்த்தகம் ெசய்�ம்
உ�ப்ப�னர்/தரகர் என்� அர்த்தப்ப�ம் மற்�ம் உள்ளடக்�ம்.

உ�ப்ப�னர்

அல்ல�

ஒ�

