પ�રિશષ્ટ - 5
� ૂડ�બ�ર અને ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટ માટ� �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�ુમેન્ટ
આ દસ્તાવેજમાં સ્ટોક એક્સચ��સના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટમાં ટ્ર� �ડ�ગ કરવાને લગતી મહત્વની મા�હતી છે . તમામ સંભિવત

�હસ્સેદારોએ એક્સચ�જના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટમાં સોદા કરતા પહ�લા આ દસ્તાવેજ વાંચ�ું જોઇએ.

સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI સ્વતંત્ર ર�તે ક� સં�ક્ુ ત ર�તે કોઈ બાંયધર� આપતા નથી ક� આ �ુલાસા દસ્તાવેજ � ૂણર્ છે અથવા તે � ૂણર્ હોવા
�ગે ક� ચોક્સાઈ �ગે કોઈ ર�ુ આત કરવામાં આવતી નથી, તેમજ સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI ટ્ર� �ડ�ગ સેગમેન્ટમાં કોઈપણ �હસ્સેદાર�ું

સમથર્ન ક� પ્રચાર કરતા નથી. આ �ૂંકા �ુલાસાના િનવેદનમાં ટ્ર� �ડ�ગના તમામ જોખમો અને અન્ય મહત્ત્વના પાસાને આવર� લેવાયા

નથી.

સંલગ્ન જોખમોના સંદભર્માં, તમે �માં પ્રવેશવાના છો તે સંબધ
ં ની પ્ર�ૃિતને બરાબર સમજો અને તમારા માટ� ક� ટ�ું જોખમ છે તે સમજો

પછ� જ તમાર� સોદા કરવા જોઈએ.

તમાર� એ હક�કત �ણવી અને સમજવી જોઈએ ક� ઈ�ક્વટ� શેર, ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ પર ટ્ર� ડ થતા અને
િવિવધ પ્રકાર�ું જોખમ ઘરાવતા અન્ય સાધનોમાં સોદા કરવા મયાર્�દત �ોત/મયાર્�દત રોકાણ અને/અથવા ટ્ર� �ડ�ગનો અ�ુભવ ક� ઓછ�

જોખમ ક્ષમતા ઘરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય નથી. તેથી તમાર� કાળ�� ૂવર્ક િવચાર�ું જોઈએ ક� તમાર� નાણાક�ય �સ્થિતને ધ્યાનમાં

રાખતા આ પ્રકારન સોદા તમારા માટ� યોગ્ય ગણાય ક� નહ�. જો સ્ટોક એક્સચ�જમાં તમે સોદા કરો અને તમને િવપર�ત પ�રણામો

અથવા �ુકસાન �ય તો, તેના માટ� માત્ર તમે જવાબદાર હશો અને સ્ટોક એક્સચ�જ/તેના �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર� શન અને/અથવા SEBI

તેના માટ� કોઈપણ ર�તે જવાબદાર રહશે નહ�, અને એવી અર� નહ� કર� શકાય ક� સંકળાયેલા જોખમ �ગે � ૂરતા પ્રમાણમાં �ુલાસો
કરવામાં આવ્યો ન હતો અથવા સંબિં ધત સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમને જોખમની સં� ૂણર્ મા�હતી આપવામાં આવી ન હતી. ભાગ લેનારાઓ

તમામ પ�રણામ માટ� પોતે જવાબદાર હશે અને તેના �ગે કોઈ કરાર થઈ શકશે નહ�. તમાર� એ માનીને સ્વી�ૃિત આપવી જોઇએ અને

સ્વીકાર�ું જોઈએ ક� સ્ટોક એક્સચ�જમાં ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની ખર�દ� અને/અથવા વેચાણ પર નફો થવાની ક� ખોટ નહ� થવાની કોઈ

ગેરંટ� આપી શકાય નહ�.

તમાર� એ સ્પષ્ટ ર�તે સમજ�ું જોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકર મારફત સ્ટોક એક્સચ�જમાં તમારા સોદા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ન�� કરવામાં આવેલી

ક� ટલીક િવિધને � ૂણર્ કરવાને આિધન રહ�શ,ે તેમાં તમારા ગ્રાહકને �ણો ફોમર્ ભર�ુ,ં અિધકારો અને ફરજો�ું વાંચન, �ું કર�ું અને �ું ન

કર�ું તે� ું વાંચન વગેર� સામેલ છે , તથા તે સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, પેટાિનયમો અને િનયમનો, તેના �ક્લય�ર�ગ

કોપ�ર� શનો, SEBI દ્વારા િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અને સમયાંતર� અમલમાં �ુક�લ પ�રપત્રોને આિધન છે � સ્ટોક એક્સચ��સ અથવા

તેના �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર� શનો દ્વારા સમયાંતર� �હ�ર કરાઇ શકાશે.

સ્ટોક એક્સચ��સ કોઈ સલાહ આપતા નથી ક� તે માટ� ની ભલામણ કરતા નથી અને સ્ટોક એક્સચ��સના કોઇપણ સ્ટોક બ્રોકર સાથે ક�

આ દસ્તાવેજમાં સમાિવષ્ટ કોઇપણ મા�હતીના આધાર� કોઈપણ ત્રી� પક્ષકાર સાથે વ્યવસાયના સંબધ
ં માં દાખલ થયેલ કોઈપણ

વ્ય�ક્તને જવાબદાર રહ�શે નહ�. આ દસ્તાવેજમાં આપવામાં આવેલી કોઈપણ મા�હતીને વ્યાપારની સલાહ ગણવી જોઈએ નહ�. આ
પ્રકારના સોદા સાથે સંકળાયેલ જોખમોને સમ�યા વગર ક� તેની સમીક્ષા વગર સોદાનો કોઈ િવચાર કરવો જોઈએ નહ�. તમને કોઈ
બાબતની શંકા હોય તો, તેના માટ� વ્યવસાિયક સલાહ મેળવો.

સોદા કરવા ક� નહ� અથવા બી�ને સોદા કરવાની સ�ા આપવી ક� નહ� તે ન�� કરતા પહ�લાં તમાર� નીચેની બાબતોથી વાક� ફ થ�ું

જ�ર� છે :

1. પાયાના જોખમો:
1.1 વધાર� વોલે�ટ�લટ� (અ�સ્થરતા)�ું જોખમ:

સ્ટોક એક્સચ��સમાં ટ્ર� �ડ�ગ પ્ર� ૃિ� ચા�ુ હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં ગિતશીલ ઉતાર-ચઢાવ આવે તેને વોલે�ટ�લટ�
કહ� છે . સામાન્ય ર�તે, િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં વોલે�ટ�લટ� �મ વધાર� તેમ તેના ભાવમાં વધાર� ઉતાર-ચઢાવ આવે છે .
ઓછ� ટ્ર� ડ થતી િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમાં વધાર� વોલે�ટ�લટ� હોઇ

શક� છે . વોલે�ટ�લટ�ના પ�રણામે, તમારા ઓડર્ ર �િશક ર�તે અમલ થાય અથવા �બલ�ુ લ અમલ ન થાય તેવી શ�તા રહ� છે અથવા
તમારો ઓડર્ ર � ભાવે અમલમાં � ૂકાય તે ભાવ છે લ્લા ટ્ર� ડ થયેલા ભાવ કરતા ઘણો અલગ હોય અથવા ત્યારબાદ બદલાય તેવી

શ�તા રહ� છે તેથી કાલ્પિનક અથવા વાસ્તિવક �ુકસાન થઈ શક� .

1.2 નીચી તરલતા�ું જોખમ:

બ�રના �હસ્સેદારો સ્પધાર્ત્મક ભાવે અને ઓછામાં ઓછા ભાવના તફાવતે ઝડપથી િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ�ું વેચાણ

અને/અથવા ખર�દ� કર� શક� તેને તરલતા કહ� છે . સામાન્ય ર�તે, એ�ું માનવામાં આવે છે ક� બ�રમાં �ટલા પ્રમાણમાં ઓડર્ ર વધાર�

હશે એટલી તરલતા વ�ુ રહ�શ.ે તરલતા મહત્ત્વ� ૂણર્ છે કારણ ક� તરલતા વધાર� હોય તો રોકાણકારો ઝડપથી અને ભાવના લ�ુ�મ

તફાવત સાથે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝની ખર�દ� અને/અથવા વેચાણ કર� શક� છે , અને પ�રણામે રોકાણકારોને ખર�દવામાં આવેલા ક�

વેચાયેલા િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� વ�ુ સ્પધાર્ત્મક ભાવ મળવાની શ�તા રહ� છે . સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ

કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમાં ક� ટલીક િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમાં તરલતા�ું પ્રમાણ ની�ું રહ�વા�ું જોખમ હોઇ શક� છે . પ�રણામે,
તમારા ઓડર્ ર �િશક ર�તે અમલમાં � ૂકાઇ શક� અથવા ભાવના મોટા તફાવત સાથે અમલમાં થઇ શક� ક� �બલ�ુ લ અમલ ન થાય તેવી

શ�તા રહ� છે .

1.2.1 ડ� ટ્ર� �ડ�ગની વ્� ૂહરચનાના ભાગ�પે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ વેચવા ક� ખર�દવામાં પણ �ુકસાન જવાની શ�તા રહ� શક�

છે કારણ ક� આવી �સ્થિતમાં િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ અપે�ક્ષત ભાવના સ્તર કરતા નીચા/�ચા ભાવે વેચાયા/ખર�દાયા હોઈ શક�

છે , �થી કોઈ ઓપન પો�ઝશન ન હોય અથવા િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �ડ�લવર કરવાની ક� સ્વીકારવાની ફરજ ન હોય.
1.3 િવસ્� ૃત સ્પ્રેડ�ું જોખમ:

સ્પ્રેડ એ શ્રેષ્ઠ ખર�દ ભાવ અને શ્રેષ્ઠ વેચાણ ભાવ વચ્ચેનો તફાવત છે . તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવાના ભાવ અને તરત

વેચવાના તથા તેનાથી �ધી �સ્થિતમાં તફાવત દશાર્વે છે . ઓછા તરલ ક� �બન તરલ િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� ઓછ�
તરલતા અને વધાર� તરલતા હોય ત્યાર� સામાન્ય કરતા વધાર� સ્પ્રેડ થઈ શક� છે . તેનાથી �તે વ�ુ સારા ભાવની રચનાને અસર થશે.

1.4 જોખમ ઘટાડતા ઓડર્ ર:

�ુકસાનને અ�ુક રકમની મયાર્દા �ુધી ઘટાડવા માટ� ના ઓડર્ ર � ૂકવા (�મ ક� “સ્ટોપ લોસ” ઓડર્ ર, અથવા “�લિમટ” ઓડર્ ર) ઘણી વાર

અસરકારક �ુરવાર નહ� થાય કારણ ક� બ�રની �સ્થિતમાં ઝડપી �હલચાલથી આવા ઓડર્ રનો અમલ કરવો અશ� બની જશે.

1.4.1 િવ�ુ દ્ધ બા�ુ એ ક� ટલા ઓડર્ ર ઉપલબ્ધ છે , તેના આધાર� ભાવ ગમે તે હોય, “માક� ટ” ઓડર્ રનો તાત્કા�લક અમલ થશે, અને ગ્રાહકને
“માક� ટ” ઓડર્ ર�ું તત્કાળ અમલીકરણ મળ� શક� છે પરં � ુ અમલીકરણ બાક� રહ�લ ઓડર્ રના ઉપલબ્ધ ભાવે થઈ શક� છે � ઓડર્ રન

જથ્થાને, ભાવના સમયની પ્રાથિમકતાના આધાર� અલમમાં �ુકાય છે . અહ� એ સમજ�ું આવશ્યક છે ક� છે લ્લે ટ્ર� ડ થયેલા ભાવ કરતા
અથવા તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના શ્રેષ્ઠ ભાવ કરતા આ ભાવ ઘણો અલગ હોઈ શક� છે .

1.4.2 “�લિમટ” ઓડર્ ર ત્યાર� જ અમલી બનશે �યાર� તે ઓડર્ ર માટ� ન�� કરાયેલી “�લિમટ” ના ભાવ અથવા વ�ુ સારા ભાવે પહ�ચે.
ગ્રાહકને ભાવમાં રક્ષણ મળે છે ત્યાર� સાથે સાથે તે ઓડર્ ર અમલ જ ન થાય તેવી પણ શ�તા રહ� છે .

1.4.3 સ્ટોપ લોસ ઓડર્ ર સામાન્ય ર�તે સ્ટોક/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના વતર્માન ભાવથી “�ૂ ર” ના ભાવે � ૂકાય છે અને આવા

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટોપ પ્રાઈસ પર પહ�ચે અથવા તે ભાવ પર ટ્ર� ડ થાય ત્યાર� ઓડર્ ર સ�ક્રય થાય છે . સામાન્યપણે સેલ

સ્ટોપ ઓડર્ ર ચા�ુ ભાવથી નીચા ભાવે � ૂકવામાં આવે છે , �યાર� બાય સ્ટોપ ઓડર્ ર ચા�ુ ભાવથી �ચા ભાવે � ૂકાય છે . �યાર�

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ � ૂવર્િનધાર્�રત ભાવે પહ�ચે અથવા તે ભાવે ટ્ર� ડ થાય ત્યાર� સ્ટોપ લોસ ઓડર્ ર માક� ટ/�લિમટ ઓડર્ રમાં
�પાંત�રત થાય છે અને તે �લિમટ પર અથવા વ�ુ સારા ભાવે અમલી બને છે . �લિમટ ઓડર્ ર અમલમાં આવશે જ તેની કોઈ ખાતર�
નથી કારણ ક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ � ૂવર્િનધાર્�રત ભાવને છે દ� શક� છે , અને આવા �કસ્સામાં આવા ઓડર્ ર અમલમાં ન � ૂકાય
તેવી શ�તા ઉભી થાય છે � સામાન્ય �લિમટ ઓડર્ રમાં પણ હોય છે .
1.5 સમાચારની �હ�રાત થવા�ું જોખમ:

સ્ટોક/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવને અસર કર� શક� તેવા સમાચારની �હ�રાત ટ્ર� �ડ�ગ દરિમયાન થઈ શક� છે , અને નીચી તરલતા અને

�ચી વોલે�ટ�લટ� હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવમાં અણધાર� હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક �હલચાલ થઈ શક� છે .
1.6 અફવાઓ�ું જોખમ:

કંપનીઓ/ચલણો િવશે બ�રમાં ઘણી વાર મોઢ�થી, અખબારો, વેબસાઈટ અથવા ન્� ૂઝ એજન્સીઓ વગેર� દ્વારા અફવાઓ ફ�લાય છે .

રોકાણકારોએ સાવધ રહ�� ું જોઈએ અને અફવાઓના આધાર� પગલાં ન લેવા જોઈએ.
1.7 િસસ્ટમ�ું જોખમ:

બ�ર � ૂલે ત્યાર� અને બંધ થાય તે પહ�લાં ઘણી વાર �ચા વોલ્�ુમમાં ટ્ર� �ડ�ગ થાય છે . આ�ું ��ું વોલ્�ુમ �દવસમાં કોઈપણ સમયે
રચાઈ શક� છે . તેનાથી ઓડર્ રના અમલીકરણ અથવા �ુ�ષ્ટમાં િવલંબ થઈ શક� છે .

1.7.1 વોલે�ટ�લટ�ના સમયગાળામાં, બ�રના �હસ્સેદારો તેમના ઓડર્ રનો જથ્થો અથવા ભાવો સતત �ુધારતા રહ� અથવા નવો ઓડર્ ર
� ૂકતા રહ� તો ઓડર્ રના અમલીકરણ અને તેની �ુ�ષ્ટમાં િવલંબ થઈ શક� છે .

1.7.2 બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, પો�ઝશનને બ�રમાં વાજબી ભાવે અથવા કોઈપણ ભાવે વટાવવી � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� બની શક�

છે , �યાર� ખર�દ� ક� વેચાણની બા�ુ એ કોઈ બાક� ઓડર્ ર નીકળતા ન હોય અથવા કોઈ અસામાન્ય ટ્ર� �ડ�ગ પ્ર� ૃિ� અથવા

િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ�ક�ટ �લિમટ �ફલ્ટરને સ્પશ� �ય અથવા બી�ુ ં કોઈ કારણ હોય તેના કારણે િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ
કોન્ટ્રાક્ટમાં ટ્ર� �ડ�ગ અટકાવવામાં આવે.

1.8. િસસ્ટમ/નેટવકર્ ગીચ થઈ જવી:

એક્સચ�જમાં ટ્ર� �ડ�ગ ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે, સેટ�લાઈટ/લીઝ્ડ લાઈન આધા�રત કોમ્�ુિનક� શનથી થાય છે �માં ટ� કનોલો� તથા કમ્પ્�ુટર
િસસ્ટમ એમ બંનેનો સં�ક્ુ તમાં ઉપયોગ કર�ને ઓડર્ ર પ્લેસ અને �ટ કરવામાં આવે છે . તેથી, કોમ્�ુિનક� શન િનષ્ફળ જવાની અથવા
િસસ્ટમની સમસ્યા પેદા થવાની ક� િસસ્ટમ તરફથી ધીમો ક� િવલં�બત પ્રિતભાવ મળવાની ક� ટ્ર� �ડ�ગ અટક� જવાની શ�તા રહ� છે

અથવા કોઈ એવી સમસ્યા/ખામી પેદા થઈ શક� �માં ટ્ર� �ડ�ગ િસસ્ટમ/નેટવકર્ ને એક્સેસ કર� ન શકાય � િનયંત્રણથી બહાર હોય અને
�નાથી પ્રોસેિસ�ગમાં િવલંબ થઈ શક� અથવા �િશક ર�તે ક� � ૂણર્ ર�તે ખર�દ� ક� વેચાણના ઓડર્ ર�ું પ્રોસેિસ�ગ ન થઈ શક� . તમને એ

ન�ધવા માટ� સાવધ કરવામાં આવે છે ક� આવી સમસ્યા કામચલાઉ પ્રકારની હોઈ શક� છે , પરં � ુ તમાર� પાસે બાક� રહ�લી ઓપન

પો�ઝશન અથવા અમલ ન થયેલા ઓડર્ ર હોય ત્યાર� તમામ એ�ક્ઝ�ુટ થયેલા સોદાને સેટલ કરવાની તમાર� જવાબદાર�ના કારણે

તમારા માટ� જોખમી બની શક� છે .

2. ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટને લાગે વળગે છે ત્યાં �ુધી, નીચેની વધારાની િવશેષતાઓની ન�ધ કરો અને તમાર� �તને તેનાથી વાક� ફ કરો:
2.1 “�લવર� જ” અથવા “�ગય�ર�ગ” ની અસર:

ડ��રવે�ટવ્ઝ માક� ટમાં, ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના � ૂલ્યની સરખામણીમાં મા��નની રકમ બ�ુ નાની હોય છે , તેથી સોદા “�લવર� જ” અથવા
“�ગયડર્ ” થાય છે . પ્રમાણમાં નાના મા��નથી કરવામાં આવતા ડ��રવે�ટવ્ઝ સોદા, મા��નની રકમના સાપેક્ષમાં ભાર� ખોટ અથવા નફો
કરવાની શ�તા ધરાવે છે . પરં � ુ ડ��રવે�ટવ્ઝમાં સોદા કરવામાં ભાર� જોખમ રહ�� ું છે .

તેથી ડ��રવે�ટવ્ઝમાં સોદા કરતા પહ�લાં તમાર� નીચેના િનવેદનને બરાબર સમ� લે� ું જોઇએ અને પોતાના સંજોગો, નાણાક�ય �ોત
વગેર�ને ધ્યાનમાં રાખીને સાવધાનીથી ટ્ર� �ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . જો ભાવની �હલચાલ તમારાથી િવપર�ત હોય તો,

તમે �ૂંકાગાળામાં તમે મા��નની રકમ �િશક અથવા સં� ૂણર્પણે �ુમાવી શકો છો. આ ઉપરાંત, મા��નની અસલ રકમ કરતા ખોટ

વધી પણ શક� છે .

અ. ફ�ુચસર્ ટ્ર� �ડ�ગમાં તમામ પો�ઝશન�ું દ� િનક સેટલમેન્ટ થાય છે . દરરોજ ઈન્ડ�ક્સ/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના બંધ ભાવના આધાર� ઓપન
પો�ઝશનને માકડર્ �ુ માક� ટ કરવામાં આવે છે . જો કોન્ટ્રાક્ટ તમારાથી િવ�ુ ધ્ધ હોય તો, આવી �હલચાલથી તમને ગયેલા �ુકસાન

(કાલ્પિનક)ની રકમ તમાર� જમા કરવી પડશે. આ રકમ િનધાર્�રત સમય-મયાર્દામાં � ૂકવવાની રહ�શ,ે સામાન્ય ર�તે બી� �દવસે

ટ્ર� �ડ�ગ શ� થવા અગાઉ � ૂકવવી પડશે.

બ. જો તમે �િતમ મયાર્દા �ુધીમાં વધારાની રકમ જમા કરવામાં િનષ્ફળ �વ ક� તમારા એકાઉન્ટમાં દ� � ું બાક� નીકળ� ું હશે તો સ્ટોક
બ્રોકર તમાર� સમગ્ર ક� �િશક પો�ઝશન અથવા િસ�ો�રટ�ને વેચી શક� છે . આવા �કસ્સામાં, આવા વેચાણના કારણે તમને થયેલા

�ુકસાન બદલ તમે જવાબદાર રહ�શો.

ક. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, રોકાણકારને સોદો કરવા�ું � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� જણાઈ શક� છે . ઉદાહરણ તર�ક� , �બનતરલતા �વા

પ�રબળોના કારણે આવી �સ્થિત સ�ર્ઇ શક� છે �યાર� અ� ૂરતા પ્રમાણમાં �બડ ક� ઓફર હોય અથવા પ્રાઈસ �લિમટ ક� સ�ક�ટ બ્રેકરના
કારણે ટ્ર� �ડ�ગ રદ્દ કરવામાં આવ્�ું હોય.
ડ. બ�રમાં �સ્થરતા �ળવવા માટ� , નીચેના પગલાં સ્વીકાર� શકાશે: મા��ન ર� ટમાં ફ�રફાર, ક� શ મા��ન ર� ટ અથવા અન્યમાં વધારો.

આ નવા પગલાં વતર્માન ઓપન ઈન્ટર� સ્ટને પણ લા�ુ થઈ શક� છે . આવી �સ્થિતમાં, તમાર� વધારા�ું મા��ન � ૂક�ું પડશે અથવા
તમાર� પો�ઝશન ઘટાડવી પડશે.

ઈ. તમે તમારા બ્રોકરને તમે �માં ટ્ર� ડ કરવા માંગતા હો તે ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની તમામ િવગત � ૂર� પાડવા જણાવી શકો છો, �મ ક�
કોન્ટ્રાક્ટની િવશેષ મા�હતી અને સંલગ્ન જવાબદાર�ઓ.

2.2 ચલણને લગતા જોખમો:

1. િવદ� શી ચલણના કોન્ટ્રાક્ટ �યાર� તમારા અથવા અન્યના અિધકાર ક્ષેત્રમાં ટ્ર� ડ થતા હોય ત્યાર� તેના સોદામાં નફો અથવા �ુકસાન
ચલણના દરમાં ફ�રફારથી અસર પામશે �યાં કોન્ટ્રાક્ટના કરન્સી �ડનોિમનેશનને અન્ય ચલણમાં �પાંતર કરવાની જ�ર પેદા થાય.

2. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમાં, કોઈ પો�ઝશનને તરલ કરવી � ૂશ્ક� લ અથવા અશ� બની જઇ શક� છે . �યાર� કોઈ ચલણને

િનયંત્રણ�ુક્ત કરવામાં આવે અથવા �ફક્સડ ટ્ર� �ડ�ગ બેન્ડ િવસ્તારાય ત્યાર� આમ થઈ શક� છે .

3. ચલણના ભાવો વ�ુ પ્રમાણમાં વોલેટાઈલ હોય છે . અન્ય ચીજો ઉપરાંત : ચલણના ભાવમાં �હલચાલ માટ� માંગ �ુરવઠાની

બદલતી �સ્થિત; ટ્ર� ડ, રાજકોષીય, નાણાક�ય, એક્સચ�જ િનયંત્રણ કાયર્ક્રમો અને સરકારની નીિતઓ; િવદ� શી રાજક�ય અને આિથ�ક
ઘટનાઓ અને નીિતઓ; રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યાજદર અને �ગાવામાં ફ�રફારો; ચલણ�ું અવ� ૂલ્યન; અને બ�રના સે�ન્ટમેન્ટ
ભાગ ભજવે છે . કોઈ વ્ય�ક્તગત સલાહકાર દ્વારા આ પ�રબળો પર િનયંત્રણ લાવી શકા� ું નથી ક� સલાહકારની સલાહના આધાર�

�હસ્સેદાર રોકાણકારને લાભ મળશે અથવા ગ્રાહકને આવી �સ્થિતમાં ખોટ નહ� �ય તેવી કોઈ ખાતર� આપી શકાતી નથી.
2.3 ઓપ્શન ધારકોના જોખમો:

1. ઓપ્શન ધારક ઓપ્શન માટ� � ૂકવાયેલ સમગ્ર રકમ પ્રમાણમાં �ૂંકા સમયગાળામાં �ુમાવવા�ું જોખમ ધરાવે છે . આ જોખમ

ઓપ્શનની પ્ર�ૃિ� દશાર્વે છે �યાર� તે એક્સપાયર થાય ત્યાર� � ૂલ્યહ�ન બની �ય છે . કોઈ ઓપ્શન હોલ્ડર તેના ઓપ્શનને સેકન્ડર�
માક� ટમાં વેચે નહ� અથવા તેની એક્સપાયર� અગાઉ પણ વટાવે નહ� તો તે ઓપ્શનમાં કરવામાં આવે� ું સં� ૂણર્ રોકાણ આવશ્યક ર�ત

�ુમાવશે. ઓપ્શન એક્સપાયર થાય તે પહ�લાં �ડરલા�ગના ભાવ અપે�ક્ષત �દશામાં ન ચાલે અને ઓપ્શન ખચર્ને કવર ન કર� તો

રોકાણકાર ઓપ્શનમાં કરવામાં આવેલા રોકાણનો સમગ્ર અથવા �િશક �હસ્સો �ુમાવશે.

2. ચો�સ સંજોગોમાં ચો�સ સમયે શેરબ�ર એક્સસાર્ઈઝ પર િનયંત્રણ � ૂક� શક� છે અને ઓપ્શનના એક્સસાર્ઈઝને િનયંત્રણ
કરવાની તેની પાસે � ૂર� સ�ા છે .
2.4 ઓપ્શન રાઈટસર્ના જોખમો:

1. �ડરલા�ગના ભાવની �હલચાલ અપે�ક્ષત �દશામાં ન હોય તો ઓપ્શન રાઈટર ન�ધપાત્ર રકમ �ુમાવે તે� ું જોખમ રહ� છે .
2. સમાન �ડરલા�ગ ઈન્ટર� સ્ટના અન્ય ઓપ્શન ખર�દ�ને ઓપ્શન રાઈટર પોતાના પર�ું જોખમ ઘટાડ� શક� છે , �માં સ્પ્રેડ

પો�ઝશન લેવામાં આવે છે અથવા ઓપ્શન માક� ટ ક� અન્ય માક� ટમાં અન્ય પ્રકારની હ��જ�ગ પો�ઝશન મેળવવામાં આવે છે . જોક� , રાઈટર

�યાં સ્પ્રેડ ક� અન્ય હ��જ�ગ પો�ઝશન લીધી હોય ત્યાં પણ જોખમ �ચા પ્રમાણમાં હોઇ શક� છે . સ્પ્રેડ પો�ઝશન સરળ ’લ�ગ’ અથવા ’શોટર્ ’
પો�ઝશન કરતા ઓછ� જોખમી નથી.

3. એવા સોદા �માં સં�ક્ુ ત ર�તે બા�ગ અથવા મ�લ્ટપલ ઓપ્શન રાઈ�ટ�ગ હોય અથવા �ડરલા�ગ ઈન્ટર� સ્ટને શોટર્ કર�ની ખર�દ�
ક� વેચાણ કરવામાં આવતા હોય તેવા સોદા સાથે સં�ક્ુ ત ર�તે બા�ગ ક� રાઈ�ટ�ગ ઓપ્શન હોય ત્યાર� જોખમ વધી �ય છે . સં�ક્ુ ત

ટ્રાન્ઝેક્શન, �મ ક� ઓપ્શન સ્પ્રેડ એ િસ�ગલ ઓપ્શન ખર�દ� ક� રાઈ�ટ�ગ કરતા વધાર� જ�ટલ હોય છે . અને એ બાબતની ન�ધ લેવી

જોઈએ ક� રોકાણના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જો કોઈ જ�ટલતાને બરાબર સમજવામાં ન આવે તો તે સ્વયં એક જોખમ�ું પ�રબળ બની �ય

છે . કહ�વાનો અથર્ એવો નથી ક� સં�ક્ુ ત સ્ટ્ર� ટ��નો િવચાર કરવો જોઇએ નહ�, પરં � ુ તમામ રોકાણના િવકલ્પોની સાથે અહ� પણ એવી

સલાહ આપવામાં આવે છે ક� બ�રની િવિવધ �સ્થિતમાં સં�ક્ુ ત ટ્રાન્ઝેકશન સાથે સંકળાયેલા જોખમો અને વળતર િવશે અ�ુભવી અને
�ણકાર વ્ય�ક્ત સાથે િવચાર-િવમશર્ કરવામાં આવે.

3. વાયરલેસ ટ� કનોલો�/સ્માટર્ ઓડર્ ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈ ટ� કનોલો� મારફતે ટ્ર� �ડ�ગ:

વાયરલેસ ટ� કનોલો�/સ્માટર્ ઓડર્ ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈપણ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ના ટ્ર� �ડ�ગ સાથે સંલગ્ન કોઈ પણ

િવશેષતાઓ, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અને બોજને કોઈ અન્ય ર�તે વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવ�ું હોય તો સ્ટોક બ્રોકર મારફત તે

ક્લાયન્ટના ધ્યાને લાવ�ું જોઇએ.
4. સામાન્ય

4.1 ’�હસ્સેદાર’ શબ્દના અથર્માં ક્લાયન્ટ, ગ્રાહક અથવા રોકાણકાર સામેલ છે � એક્સચ�જ દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવેલા િમક� િનઝમ

મારફત િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવા અને/અથવા વેચવા સ્ટોક બ્રોકર સાથે સોદા કર� છે .

4.2 ’સ્ટોક બ્રોકર’ શબ્દનો અથર્ શેર દલાલ, દલાલ અથવા સ્ટોક બ્રોકર થાય છે , �ને એક્સચ�જ દ્વારા સામેલ કરવામાં આવેલ હોય અને

� સેબી�ું ર�જસ્ટ્ર� શન પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા હોય.

