जोडप - 5
भांडवली बाजारासाठी आिण डेरहेटज िवभागांसाठी जोखीम कटन दतऐवज
या दतऐवजात टॉक एसचजस
े या इटीज/डेरहेटज िवभागांम"ये #वहार कर$यािवषयी मह&वाची मािहती समािव' आहे. सव)
संभा# घटकांनी टॉक एसचजेसया इटीज/डेरहेटज िवभागांम"ये #वहार कर$यापूव. हा दतऐवज वाचावा.
टॉक एसचजेस/SEBI वतं0पणे 2कवा संयु4पणे आिण अिभ#4पणे 2कवा ग6भताथा)ने या 8कटन दतऐवजाया पूण)9वाची, पया):तेची
2कवा अचूकतेची हमी देत नाहीत 2कवा टॉक एसचजेस/SEBIने याचा पुरकार के लेला नाही 2कवा िवभागांमधील #वहारातील
सहभागाया कोणतीही गुणव>ा पारत के ले?या नाही. हे संि@: िवधान #वहारातील सव) जोखमी आिण इतर मह&वाचे पैलू उघड करत
नाही.
यातील जोखमी िवचारात घेता तुDही Eया 8कारचे संबंध जोडत आहात आिण Eया जोखमGना तुDही सामोरे जाणार आहात 9याचे वHप
तुDहाला समजत असेल तरच तुDही #वहार करावेत.
तुDहाला माहीत असले पािहजे आिण तुDही माIय के ले पािहजे क टॉक एसचजेसवर #वहार के ?या जाणारे इटी शेअस), डेरहेटज करार
2कवा इतर संलेख, Eयात जोखमीचे िविवध घटक असतात, ते सव)साधारणपणे अ9यंत मया)दत Kोत/मया)दत गुंतवणूक आिण/2कवा
#वहाराचा अनुभव आिण जोखीम सहन कर$याची मया)दत @मता असले?या #L4साठी तरी उिचत माग) नाही. 9यामुळे तुमया आ6थक
परिथतीचा िवचार करता अशा 8कारचे #वहार तुमयासाठी सोयीचे आहेत का याचा तुDही गंभीरपणे िवचार करावा. जर तुDही टॉक
एसचजस
े वर #वहार के लात आिण काही िवपरत परणाम 2कवा नुकसान झाले तर 9यासाठी फ4 तुDहीच जबाबदार असाल आिण 9यासाठी
टॉक एसचजेस/9यांची िलअQरग कॉपRरे शIस आिण/2कवा SEBI कोण9याही 8कारे जबाबदार नसतील आिण तुDही असा यु4Sवाद कT
शकणार नाही क 9यातील जोखमGचे पुरेसे 8कटन कर$यात आले नहते 2कवा संबंिधत टॉक Uोकरने 9यातील जोखमGची पूण) क?पना तुDहाला
दलेली नहती. परणामांसाठी फ4 घटकच जबाबदार असतील आिण 9यापायी कोणताही करार िवखंिडत करता येणार नाही. तDही हे मानले
आिण वीकारले पािहजे क टॉक एसचजेसवर डेरहेटज करारांया खरे दी आिण/2कवा िवVSचे आदेश िनWपादत करताना नXयाची
कोणतीही हमी नाही 2कवा होणाYया नुकसानासाठी कोणताही अपवाद के ला जात नाही.
तुDही हे प'पणे समजून घेतले पािहजे क एखाZा टॉक Uोकरमाफ) त के लेले तुमचे #वहार तुमया टॉक Uोकरने िन[ीत के ले?या काही
औपचारकतांची, Eयात इतर िवषयांबरोबरच तुमचा ]ाहक जाणून ^या 8प0, ह_ आिण कत)#ांचे वाचन, करा#ात आिण कT नयेत अशा
काही गो'ी, वगैरचा समावेश असू शके ल, तुमयाकडू न पूत)ता के ली जा$याया अधीन असतील आिण ते संबंिधत टॉक एसचज, 9याचे
िलअQरग कॉपRरे शन, SEBIने िवहीत के लेली आिण वेळोवेळी अमलात असलेली माग)दश)क त&वे आिण टॉक एसचजेसकडू न 2कवा 9याया
िलअQरग कॉपRरे शनकडू न िनग)िमत के ली गेलेली आिण वेळोवेळी अंमलात असलेली परप0के यांया अधीन असतील.
टॉक एसचजेस कोणताही स?ला देत नाहीत 2कवा तसा 9यांचा हेतूही नसतो आिण या दतऐवजातील कोण9याही माहीतीया आधारे
कोण9याही #4Sने कोण9याही टॉक Uोकरबरोबर आिण/2कवा तृतीय प@ाबरोबर थािपत के ले?या #ावसाियक संबंधांसाठी ते जबाबदार
नसतील. या दतऐवजात असलेली कोणतीही मािहती #ावसाियक स?ला मानू नये. कोण9याही #वहाराचा िवचार अशा #वहारात
असले?या जोखमी पूणप
) णे समजून घेत?यािशवाय 2कवा 9यांचा आढावा घेत?यािशवाय कT नये. तुDहाला खा0ी नसेल तर, तुDही 9याबाबतीत
#ावसाियक स?ला घेतला पािहजे.
#वहार कर$याचा 2कवा तुमयासाठी #वहार कर$यासाठी कोणाला तरी अिधकार दे$याचा िवचार करताना, तुDहाला खालील गो'Gची
मािहती असावी 2कवा 9या तुDही नीटपणे समजून ^या#ातः1. पायाभूत जोखमीः
1.1 अिधक उ चंचलते या जोखमीः
चंचलता Dहणजे जेहा टॉक एसचजस
े वर #वहार चालू असतात तेहा एखाZा िसयुरटीया/डेरहेटज कराराया 2कमतीत होणारे
गितशील बदल. सव)साधारणपणे, एखाZा िसयुरटीतील/डेरहेटज करारातील चंचलता जेवढी मोठी, तेवढेच 9यांया 2कमतीतील चढउतार मोठे असतात. सामाIयपणे, कमी #वहार होणाYया िसयुरटीज्/डेरहेटज करारांतील चंचलता सVय िसयुरटीज/डेरहेटज
करारांप@
े ा मोठी असते. चंचलतेया परणामी, तुमया आदेशाची अंशतः काय)वाही के ली जाऊ शके ल 2कवा अिजबात के ली जाऊ शकणार
नाही, 2कवा तुमया आदेशाची काय)वाही Eया 2कमतीला के ली गेली असेल ती शेवटया #वहारातील 2कमतीपे@ा खूप वेगळी असू शके ल
2कवा नंतर खूप बदलू शके ल, परणामी संभा# 2कवा खरोखरीचे नुकसान होऊ शके ल.
1.2 कमी रोकडसुलभतेची जोखीम:
रोकडसुलभतेचा अथ) बाजारातील सहभागGया िसयुरटीज/डेरहेटीज करार एका पधा)9मक 2कमतीला आिण 2कमतीतील कमान फरकाने
तातडीने खरे दी कर$याची/िवक$याची @मता. सव)साधारणपणे, असे गृिहत धरले जाते क बाजारात उपलeध असले?या आदेशांची संfया

जेवढी जात तेवढी रोकडसुलभता मोठी. रोकडसुलभता मह&वाची आहे कारण मोgा रोकडसुलभतेमुळे गुंतवणूकदाराला
िसयुरटीज/डेरहेटज करार जलद आिण 2कमतीतील कमीत कमी फरकाने खरे दी करणे आिण/2कवा िवकणे सोपे जाते, आिण परणामी,
खरे दी के ले?या 2कवा िवकले?या िसयुरटीज/डेरहेटज करारांसाठी गुंतवणूकदार पधा)9मक 2कमत दे$याची 2कवा 9याला ती िमळ$याची
शयता जात असते. काही िसयुरटीज/डेरहेटज करारांम"ये सVय िसयुरटीज/डेरहेटज करारांया तुलनेत कमी रोकडसुलभतेची
जोखीम असू शके ल. परणामी, तुमया आदेशाची के वळ अंशतः काय)वाही के ली जाऊ शके ल 2कवा तुलनेने अिधक 2कमतीला काय)वाही के ली
जाऊ शके ल 2कवा अिजबात के ली जाऊ शकणार नाही.
1.2.1 रोजया #वहाराया धोरणाचा एक भाग Dहणून िसयुरटीज/डेरहेटजची खरे दी करणे 2कवा िवVS करणे याया परणामी सुhा
नुकसान होऊ शकते, कारण अशा परिथतीत िसयुरटीज/डेरहेटजया करारांची िवVS/खरे दी अपेि@त 2कमतीया पातळीया तुलनेत
कमी 2कमतीला करणे भाग पडते, जेणेकTन िसयुरटी/डेरहेटज करार िडलीहर कर$यासाठी 2कवा िमळव$यासाठी कोणतीही खुली
परिथती 2कवा कत)# राi नये.
1.3 िवताराची जोखीम:
िवताराचा संदभ) खरे दीया आिण िवVSया उ>म 2कमतीतील फरकाशी आहे. एखादी िसयुरटी/डेरहेटव करार खरे दी/िवVS कर$याची
2कमत आिण ताबडतोब ती िवVS/खरे दी कर$याची 2कमत, यातील फरकाचे ते िनदश)क आहे. कमी रोकडसुलभता आिण उj चंचलता याचा
परणाम कमी रोकडसुलभ 2कवा अरोकडसुलभ िसयुरटीज/डेरहेटज करारांसाठी सामाIयापे@ा िवशाल फरकात होऊ शकतो. 9यामुळे
अिधक चांगली 2कमत िमळ$यात अडथळा हो$यात होऊ शकतो.
1.4 जोखीम कमी करणारे आदेशः
काही ठरािवक रकमेपयkत नुकसान सीिमत ठे वणारे आदेश (उदा.: ‘‘टॉप लॉस" ऑड)स), 2कवा ‘‘िलमीट" ऑड)स)) देणे अनेक वेळा 8भावी ठरत
नाही कारण बाजारातील गितमान परिथतीमुळे अशा आदेशांची काय)वाही करणे अशय होऊ शकते.
1.4.1 जर िवHh बाजूकडू न आदेश उपलeध असतील, तर 2कमतीचा िवचार न करता एखाZा ‘‘माकm ट" आदेशाची काय)वाही झटपट के ली
जाईल, आिण जरी ]ाहकाया ‘‘माकm ट" आदेशावर काय)वाही झटपट के ली जाऊ शके ल, तरीही ही काय)वाही थकत आदेशांसाठी आिण उपलeध
2कमतीवर असेल, Eयाने आदेिशत संfया 2कमत-वेळ 8ाधाIयावर पूण) होईल. पण हे समजून घेतले जावे क या 2कमती िसयुरटी/डेरहेटज
कराराया शेवटया #वहारातील 2कमतीपे@ा 2कवा 9यांया सवR>म 2कमतीपे@ा खूप वेगoया असू शकतील.
1.4.2 एखाZा ‘‘िलमीट" आदेशाची काय)वाही के वळ आदेशासाठी िनि[त के ले?या ‘‘िलमीट" 2कमतीला 2कवा अिधक चांग?या 2कमतीला के ली
जाईल. तथािप, ]ाहकाला 2कमतीिवषयी संर@ण िमळते पण 9याच वेळी अशीही शयता आहे क आदेशाची अिजबात काय)वाही के ली जाऊ
शकणार नाही.
1.4.3 टॉप लॉस आदेश साधारणपणे एखाZा टॉक/डेरहेटज कराराया चालू 2कमतीपासून ‘‘दूर" जातो, आिण िसयुरटी/डेरहेटव
करार टॉप 2कमतीपयkत पोचला 2कवा 9या 2कमतGवर #वहार झाला तर असा आदेश सVय के ला जातो. िवVSचे टॉप आदेश सामाIयपणे
चालू 2कमतीया खाली नpदिवले जातात, आिण खरे दीचे टॉप आदेश सामाIयपणे चालू 2कमतीया वर नpदिवले जातात. जेहा िसयुरटी
/डेरहेटज करार पूव)-िन[ीत 2कमतीपयkत पोचतात, 2कवा अशा 2कमतGवर #वहार के ला जातो, टॉप लॉस आदेशाचे Hपांतर
माकm ट/िलमीट आदेशात होते आिण आिण मया)दव
े र 2कवा अिधक चांग?या 2कमतीवर काय)वाही होते. 9यामुळे िलमीट आदेशाची काय)वाही
करता येईल याची कोणतीही हमी नाही कारण एखादी िसयुरटी/डेरहेटज करार पूव-) िन[ीत 2कमत भेद ू शके ल, आिण असे झा?यास अशा
आदेशावर काय)वाही न हो$याची जोखीम उqवू शके ल, अगदी तसेच जसे एखाZा िनयिमत िलमीट आदेशाया बाबतीत होते.
1.5 बातयां या घोषणांची जोखीमः
टॉक/डेरहेटज कराराया 2कमतGना 8भावीत कT शकतील अशा बातDयांची घोषणा #वहारादरDयान होऊ शके ल, आिण 9याया
जोडीला कमी रोकडसुलभता आिण उj चंचलता असेल, तर 9यामुळे िसयुरटी/कराराया 2कमतीत अचानक अनपेि@त सकारा9मक 2कवा
नकारा9मक चढउतार होऊ शकतील.
1.6 अफवांची जोखीमः
अनेक वेळा कं पIया /चलने यांयािवषयी तpडोतpडी, वत)मानप0ातून, वेबसाइटवTन 2कवा Iयूज एजIसीज इ9या2दrारे अफवा पसरिव?या
जातात. गुंतवणूकदारांनी याबाबत सावध रहावे आिण अफवांया आधारे कृ ती कर$यापासून परावृ> हावे.
1.7 णाली जोखीम:
बाजार उघड$यापूव. आिण बंद हो$यापूव. उj राशी #वहार वारं वार होतील. असे उj राशी #हार दवसातील इतर वेळा देखील होऊ
शकतील. 9यामुळे आदेशांया काय)वाहीत 2कवा पु'ीकरणात दरं गाई होऊ शके ल.
1.7.1 चंचलतेया कालावधGम"ये, बाजारातील सहभागGrारा 9यांया आदेशात 2कवा 2कमतीत सात9याने बदल के ?याने 2कवा नवीन आदेश
द?याने, आदेशाया काय)वाहीत 2कवा पु'ीकरणात दरं गाई होऊ शके ल.

1.7.2 बाजारातील काही िविश' परिथतीत, बाजारातील एखाZा िथतीचे परसमापन वातव 2कमतीला करणे कठण होऊ शके ल 2कवा
अिजबात करता येऊ शकणार नाही, जेहा िवVSया बाजूने 2कवा खरे दीया बाजूने कोणतेही िश?लक आदेश नसतील 2कवा #वहारातील
कोण9याही असामाIय कृ तीमुळे 2कवा िसयुरटी/डेरहेटज करार सsकट फ?टस)पयkत पोच?यामुळे 2कवा इतर कोण9याही कारणासाठी
एखाZा िसयुरटी/डेरहेटज करारातील #वहार थांबिवले जातील.
1.8 णाली/नेटवक वरील गद"ः
एसचजस
े मधील #वहार, आदेश घेणे व माग)थ करणे, हे उप]ह/लीEड लाइन आधारत कDयुिनके शन, तं0tाने आिण संगणक 8णालGचा
संयोग यांया आधारे इलेuॉिनक पhतीने चालते. अशा 8कारे , ितथे कDयुिनके शन बंद पडणे 2कवा 8णालीतील समया 2कवा 8णालीकडू न
मंद 2कवा उशीराने 8ितसाद िमळणे 2कवा #वहार बंद होणे, 2कवा अशा इतर कोण9याही समया-अडचणी ये$याची शयता असते, Eयामुळे
#वहाराया 8णाली/नेटवक) पयkत पोचणे शय होत नाही, जे िनयं0णाबाहेर असू शके ल आिण 9याचा परणाम खरे दी 2कवा िवVSया
आदेशांवर 8Vया कर$यात अंशतः 2कवा पूण)पणे दरं गाई होणे 2कवा 8Vया न हो$यात होऊ शके ल. तुDहाला नpद घे$याचा इशारा दे$यात
येतो क जरी या समया ता9पुर9या वHपाया असतात, तरी जेहा तुमयापाशी थकत खुली िथती 2कवा काय)वाही न झालेले आदेश
असतात तेहा सव) काय)वाही झालेले #वहार पूण) कर$याया तुमया कत)#ाला ही जोखीम आडवी येऊ शकते.
2. जेथपय%त डे'र(हे'ट(ज िवभागांचा संबध
ं आहे, कृ पया न+द ,या आिण खालील अित'र0 वैिश34ांशी वतःला चांगले प'रिचत क5न ,याः2.1 ‘ली(हरे ज" 6कवा ‘िगअ7रग" चा प'रणाम:
डेरहेटज बाजारात, डेरहेटज कराराया मू?याया मानाने माज.नची र_म छोटी असते, 9यामुळे #वहार ‘‘लीहरे ज" 2कवा ‘िगअड)"
के ले जातात. डेरहेटज #वहार तसे छोwा माज.नया रकमेने के ले जातात, पण ते माज.नया तुलनेत मोठा नफा 2कवा नुकसान हो$याची
शयता देतात. पण डेरहेटजमधील #वहारात मोठी जोखीम असते.
Dहणून 89य@ात डेरहेटजम"ये #वहार कर$यापूव. तुDही पुढील िवधाने पूण)पणे समजून ^यावीत आिण आपली परिथती, आ6थक Kोत
वगैरे सुhा िवचारात घेऊन #वहार करावा. जर 2कमती तुमया िवरोधात गे?या, तर अपे@ाकृ त अ?प कालावधीत तुDही माज.न र_म अंशतः
2कवा पूण)पणे गमावू शकाल. xािशवाय, तुमचे नुकसान मूळ माज.न रकमेप@
े ा जातही असू शके ल.
ए. हवाला #वहारात सव) िथतGची रोज #वहारपू6त समािव' आहे. रोज खु?या िथती िनदmशांकाया/डेरहेटज करारांया बंद
पातळीया आधारे बाजारात िचIहांकत के ?या जातात. करार तुमया िवरोधात पुढे सरकला असेल, तर तुDहाला अशा हालचालीतून होणाYया
नुकसानाची (अनुमािनत) र_म जमा करावी लागेल. र_म एका िविश' ठरवून दले?या कालावधीया आत, साधारणपणे पुढया दवसाचे
#वहार सुT हो$यापूव., 8दान करावी लागते.
बी. तुDही ठरवून दले?या वेळेपूव. र_म जमा कT शकला नाहीत 2कवा तुमया खा9यात थकबाकS असेल तर, टॉक Uोकर िथतGचे संपूण)पणे
2कवा अंशतः परसमापन कT शके ल 2कवा बद?यात िसयूरटीज देऊ शके ल. या बाबतीत, अशा लोज-आउyसमुळे होणाYया कोण9याही
नुकसानासाठी तुDहीच जबाबदार असाल.
सी. बाजारातील काही िविश' परिथतGत, एखाZा गुंतवणूकदाराला #वहारांची काय)वाही करणे कठण 2कवा अशय ठT शकते.
उदाहरणाथ), ही परिथती अरोकडसुलभता, Dहणजे जेहा िबzस 2कवा ऑफस) पुरेशा नसतात, 2कवा 2कमतीवरील बंधनांमुळे 2कवा सsकट
Uेकस)मुळे वगैरे #वहार िनलंिबत असतात, अशामुळे येऊ शकते.
डी. बाजारात थैय) राख$याया दृ'ीने, खालील पावले उचलली जाऊ शकतीलः माज.नया दरातील बदल, कॅ श माज.न 2कवा इतर दरात
वाढ. या नवीन उपाययोजना िवZमान खु?या िहतसंबंधाना सुhा लागू के ?या जाऊ शकतात. अशा परिथतीत, तुDहाला अितर4 माज.न
ठे वावे लागेल 2कवा तुमची िथती कमी करावी लागेल.
ू ) तपशील िवचारला पािहजे, अथा)त,
इ. तुDही तुमया Uोकरला तुDही #वहार कर$याचे योजत असले?या डेरहेटज करारांचा संपण
कराराची िविनsद'े आिण संल| कत)#े.
2.2 चलनिवषयक जोखमीः
1. िवदेशी चलनाचे 8ाब?य असले?या करारातील, मग ते तुमया वतःया 2कवा दुसYयाया अिधकारतेतील असोत, #वहारातील नफा 2कवा
नुकसान यावर चलनाया दरातील चढउतारांचा परणाम होईल जेहा कराराया चलनाचे दुसYया चलनात Hपांतरण करणे आव}यक असेल.
2. बाजारातील काही िविश' परिथतीत, तुDहाला एखादी िथती परसमा: करणे कठण 2कवा अशय ठT शके ल. हे घडू शके ल,
उदाहरणाथ), जेहा चलन अिनयंि0त के ले जाईल 2कवा फड uेLडग बँडस् िवतृत के ले जातील.

3. चलनाया 2कमती 8चंड चंचल असतात. चलनाया 2कमतीतील चढउतार, इतर बाबGबरोबरच, मागणी-पुरवठा संबंधातील बदल;
#ापार, आ6थक, पैसािवषयक, िविनमय िनयं0ण काय)Vम आिण सरकारी धोरणे; िवदेशातील राजकSय आिण आ6थक घटना आिण धोरणे;
राीय आिण आंतरराीय #ाज दरांतील बदल आिण चलनफु गवटा; चलनाचे अवमू?यन; आिण बाजाराया ठकाणया सटीमटस् यामुळे
8भावीत होऊ शकतात. यापैकS कोण9याही घटकाचे िनयं0ण #4Sगत स?लागार कT शकत नाही आिण स?लागाराया स??याची परणती
एखाZा सहभागी ]ाहकासाठी नफादायक #वहारात होऊ शके ल 2कवा एखाZा ]ाहकाचे अशा घटनांमुळे नुकसान होणार नाही अशी
कोणतीही हमी देता येत नाही.
2.3 ऑ9शन धारकांची जोखीमः
1. एखाZा ऑशन धारकाला अपे@ाकृ त अ?प वेळेत ऑशनसाठी 8दान के लेली संपूण) र_म गमाव$याची जोखीम असते. ही जोखीम
ऑशनची 8कृ ित दश)वते, जी Dहणजे ऑशनची अविध संप?यावर संपि> वाया जाणे. एखादा ऑशन धारक, जो 9याचा ऑशन 9याया
समा:ीपूव. दुयम बाजारात िवकत नाही 2कवा समाि:पूव. 9याचा वापर करत नाही, 9याची ऑशनमधील संपूण) गुंतवणूक िनि[तच
गमावेल. ऑशन समा: हो$यापूव. 9याची अंत6निहत 2कमत, ऑशनचा खच) भTन िनघ$यासाठी पुरेशा मया)दप
े यkत, अपेि@त दशेने बदलली
नाही, तर गुंतवणूकदार 9याची ऑशनमधील गुंतवणूक मोgा 8माणावर 2कवा संपण
ू )पणे गमावेल.
2. एसचज काय)वाहीवर बंधने घालू शके ल आिण 9याला काही िविश' परिथतीत काही वेळा ऑशIसया काय)वाहीवर बंधने घाल$याचा
िनखालस ह_ आहे.
2.4 ऑ9शन राइटस या जोखमी:
1. 9याया अंत6निहत 2कमतीतील चढउतार अपेि@त दशेने नसतील तर, ऑशन राइटर मोठी र_म गमाव$याची जोखीम प9करत असतो.
2. ऑशन राइटर हो$याची जोखीम तशाच अंत6निहत िहतसंबंधांया इतर ऑशIसची खरे दी कTन आिण 9यायोगे िवतारलेली िथती
प9कTन 2कवा ऑशIस बाजारातून 2कवा अIय बाजारांतून इतर 8कारया हेLजग िथती संपादत कTन कमी के ली जाऊ शके ल. तथािप, िजथे
राइटरने िवतार 2कवा इतर हेLजग िथती प9कर?या आहेत ितथे सुhा जोखीम मोठीच असेल. िवतार िथती ही सा"या ‘लाँग' 2कवा ‘शॉट)'
िथतीपे@ा कमी जोखमीची असते असे नाही.
3. अनेक ऑशIस एकि0तपणे खरे दी करणे 2कवा िलहीणे, 2कवा अंत6निहत िहतसंबंधांया शॉट) िवVS 2कवा खरे दीबरोबर ऑशIस खरे दी
करणे 2कवा िलहीणे, xाचा समावेश असलेले #वहार गुंवणूकदारासाठी अितर4 जोखीम 8तुत करतात. ऑशन िवतारसारखे संयु4
#वहार हे एकमेव िवक?प खरे दी करणे 2कवा िलहीणे यापे@ा अिधक गुंतागुंतीचे असतात. आिण 9यायाही पुढे नpद घे$यात यावी क,
गुंतवणूकSया कोण9याही @े0ा 8माणेच, चांगली समजून न घेतलेली गुंतागुंत ही वतःच एक जोखमीचा घटक आहे. इथे असे सुचवायचे नाही
कS संयु4 धोरणांचा िवचार कTन नये, परं तु सव) ऑशन गुंतवणूकया बाबतीत अशा एखाZा #ि4चा स?ला घेणे योय ठरे ल, Eयाला
बाजारातील िविवध 8कारया परिथतीत संय4
ु #वहारातील जोखमी आिण संभा# लाभ यांया संबंधात अनुभव आिण tान असेल.
3. वायरलेस तं<=ान/माट ऑडर >7टग 6कवा इतर कोण?याही तं<=ानामाफ त Aवहार करणे:
वायरलेस तं0tान/माट) ऑड)र HQटग 2कवा इतर कोण9याही तं0tानामाफ) त िसयुरटीज #वहार कर$याशी संबंिधत वैिशWwे, जोखमी,
जबाबदाYया, कत)#े आिण दािय9वे यांची #ाfया करणाYया कोण9याही तरतूदी टॉक Uोकरने ]ाहकाया नजरे ला आणा#ात.
4. सवसाधारण:
4.1 ‘घटक' शeदाचा अथ) असेल आिण 9यात समािव' असतील एखादे अशील, एखादा ]ाहक, 2कवा एखादा गुंतवणूकदार, जो एसचजेसrारे
पुरिव$यात आले?या यं0णेमाफ) त िसयुरटीज/डेरहेटज करारांया संपादनाया आिण/2कवा िवVSया हेतूने टॉक Uोकरमाफ) त #वहार
करतो.
4.2 ‘टॉक Uोकर' शeदाचा अथ) असेल आिण 9यात समािव' असतील एखादा टॉक Uोकर, Uोकर 2कवा टॉक Uोकर, Eयाला एसचजेसनी
तसे दाखल कTन घेतले आहे आिण जो SEBIकडील नpदणी 8माणप0 धारण करतो.

