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ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് , ഡെറിവേറ്റീേ് ഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നഷ് ട സാധ്യതാ ഡേളിഡപ്പടുത്തൽ
പ്രമാണം ഓഹരി േിരണിക്ളുഡട േിഭാഗങ്ങളായ ഇക്വിറ്റിക്ൾ/ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ എന്നിേയിൽ
വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധ്ാന േിേരങ്ങളാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് .
ഈ പ്രമാണത്തിഡെ ഡേളിഡപ്പടുത്തെുക്ളുഡട രൂർണ
ണ ത, അനുവയാജ്യത, ക്ൃതയത എന്നിേഡയ
സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി േിരണിക്ൾ/SEBI ഒറ്റയ് വക്കാ ക്ൂട്ടാവയാ, പ്രതയക്ഷമാവയാ രവരാക്ഷമാവയാ
ഉറപ്പു നൽക്ുക്വയാ ഏഡതങ്കിെും പ്രതിനിധ്ാനം ഡെയ്യുക്വയാ, അഡെ
െ ങ്കിൽ ഓഹരി
േിരണിക്ൾ/SEBI,
ഈ
വപ്ടെിംഗ്
േിഭാഗത്തിൽ
രഡങ്കടുക്കുന്നതിഡെ
വയാഗയത
സാക്ഷയഡപ്പടുത്തുക്വയാ അഡെ
െ ങ്കിൽ അംഗീക്രിക്കുക്വയാ ഡെയ് തിട്ടിെ
െ . ഈ സംക്ഷിര് ത
പ്രസ് താേന, വപ്ടെിംഗിഡെ എെ
െ ാ നഷ് ട സാധ്യതക്ളും മറ്റു സുപ്രധ്ാന േശങ്ങളും
ഡേളിഡപ്പടുത്തുന്നിെ
െ .
നഷ് ട സാധ്യതക്ൾ ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സാഹെരയത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ വരാക്ുന്ന
റിവെഷൻഷിപ്പിഡെ സവഭാേം മനസിൊക്കിയതിനു വശഷംമാപ്തം നിങ്ങൾ ഇടരാടുക്ൾ
നടത്തുക്യും നഷ് ടസാധ്യതയ് ക്ക് ഡേളിഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യുക്.
േിേിധ് തരങ്ങളിെുള്ള നഷ് ടസാധ്യതാ ഘടക്ങ്ങൾ ഉള്ള, ഓഹരി േിരണിക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ്
ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഇക്വിറ്റി ഡഷയറുക്ളും ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളും മറ്റ് ആധ്ാരങ്ങളും,
രരിമിതമായ വപ്സാതസുക്ൾ/രരിമിതമായ നിവക്ഷരങ്ങൾ അഡെ
െ ങ്കിൽ/ക്ൂടാഡത രരിമിതമായ
േിരണന അനുഭേേും ക്ൂടാഡത ക്ുറഞ്ഞ നഷ് ടസാധ്യതാ സഹിഷ് ണുതയും ഉള്ളേർക്കുള്ള
ശരിയായ ഒരു രാത അെ
െ
എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുക്യും അംഗീക്രിക്കുക്യും വേണം.
ആയതിനാൽ, സാമ്പത്തിക്സഥിതിയ് ക്കു വയാജ്ിച്ചതാവണാ ഇത്തരം വപ്ടെിംഗ് എന്നു നിങ്ങൾ
പ്ശദ്ധവയാഡട രരിഗണിവക്കണ്ടതാണ് . നിങ്ങൾ ഓഹരി േിരണിയിൽ വപ്ടെിംഗ് നടത്തുക്യും
പ്രതിക്ൂെമായ
അനന്തരഫെങ്ങവളാ
നഷ് ടവമാ
ഉണ്ടാക്ുക്യുമാഡണങ്കിൽ,
നിങ്ങൾ
മാപ്തമായിരിക്കും അതിഡെ രൂർണ
ഉത്തരോദി, ക്ൂടാഡത ഓഹരി േിരണിക്ൾ/അതിഡെ
ണ
ക്
െ ിയറിംഗ് വക്ാർപ്പവറഷൻ ക്ൂടാഡത/അഡെ
െ ങ്കിൽ SEBI ഒരു ക്ാരണേശാെും വമൽപ്പറഞ്ഞതിന്
ഉത്തരോദിയായിരിക്കുന്നതെ
െ . ക്ൂടാഡത, ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഷ് ട സാധ്യതക്ഡളക്കുറിച്ച്
മതിയായ ഡേളിഡപ്പടുത്തെുക്ൾ നടത്തിയിെ
െ
അഡെ
െ ങ്കിൽ, ബന്ധഡപ്പട്ട ഓഹരി ദെ
െ ാൾ
ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഷ് ട സാധ്യതക്ഡളക്കുറിച്ച് രൂർണ
െ എവന്നാ
ണ മായി േിശദീക്രിച്ചു തന്നിരുന്നിെ
നിങ്ങൾക്ക് ോദിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നതായിരിക്കിെ
െ . അംഗം മാപ്തമായിരിക്കും അനന്തരഫെങ്ങൾക്ക്
രൂർണ
ണ ഉത്തരോദി, ക്ൂടാഡത, ഒരു വക്ാൺപ്ടാക്് ടും ആ അക്കൗണ്ടി വെയ് ക്ക് തിരിഡക്യാക്കാനും
ക്ഴിയിെ
െ . രർവച്ചസ് ഓർെറുക്ൾ നടപ്പിൊക്കുവമ്പാഴും ക്ൂടാഡത/അഡെ
െ ങ്കിൽ ഓഹരി
േിരണിക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ േിൽരന നടത്തുവമ്പാഴും ൊഭത്തിന്
ഒരു ഉറപ്പുമിഡെ
െ ന്നും അഡെ
െ ങ്കിൽ നഷ് ടം സംഭേിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിോക്ാൻ ക്ഴിയിഡെ
െ ന്നും
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക്യും അംഗീക്രിക്കുക്യും ഡെവയ്യണ്ടതാണ് .
ഒരു ഓഹരി ദെ
െ ാൾ േഴി നിങ്ങൾ ഓഹരി േിരണിയിൽ ഇടരാടുക്ൾ നടത്തുവമ്പാൾ, ഓഹരി
ദെ
െ ാൾ സഥാരിച്ച െിെ ഉരൊരങ്ങൾ രൂർത്തിയാവക്കണ്ടതുണ്ട് . നിങ്ങളുഡട ക്ക്ഷിഡയ അറിയുക്
വഫാം (വനാ യുേർ ക്
െ യെ് വഫാം) രൂരിപ്പിക്കുക്, അേക്ാശങ്ങൾ ഉത്തരോദിത്തങ്ങൾ,
ഡെവയ്യണ്ടത് ഡെയ്യരുതാത്തേ തുടങ്ങിയേ ോയിക്കുക് എന്നിേ അതിൽ െിെതാണ് . ബാധ്ക്മായ
ഓഹരി േിരണിക്ളുഡട െട്ടങ്ങൾ, ബബവൊക്ൾ, നിയപ്ന്തണങ്ങൾ, അതിഡെ ക്
െ ിയറിംഗ്
വക്ാർപ്പവറഷൻ, SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാരിക്കുന്നതും നടപ്പിൽ േരുത്തുന്നതുമായ
മാർഗനിർവേശങ്ങൾ, ഓഹരി േിരണിക്ൾ അഡെ
െ ങ്കിൽ അതിഡെ ക്
െ ിയറിംഗ് വക്ാർപ്പവറഷൻ

സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാരിക്കുന്നതും
എന്നിേക്ൾക്ക് നിങ്ങൾ േിവധ്യരാണ് .

നടപ്പിൽ

േരുത്തുന്നതുമായ

സർക്കുെറുക്ൾ

ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിെും േിേരത്തിഡന അടിസഥാനഡപ്പടുത്തി,
ഏഡതങ്കിെും ഒരു േയക്തി ഓഹരി േിരണിയിഡെ ഏഡതങ്കിെും ദെ
െ ാളുമായി ബിസിനസ്
ഇടരാടുക്ളിൽ ഏർഡപ്പട്ടാൽ, ഓഹരി േിരണി അേർക്ക് എഡന്തങ്കി െും ഉരവദശം നൽക്ുക്വയാ
നൽക്ാൻ ഉവേശിക്കുക്വയാ ആവരാടും ബാധ്യതയുള്ളേരായിരിക്കുക്വയാ ഇെ
െ . ഈ
പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിെും േിേരം ബിസിനസ് ഉരവദശമായി േയാഖ്യാനിക്കാൻ
രാടുള്ളതെ
െ . േിരണനത്തിൽ ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അരക്ടസാധ്യതക്ൾ നെ
െ
തുവരാഡെ
മനസിൊക്കാഡതയും രരിവശാധ്ിക്കാഡതയും അത്തരം േിരണനത്തിൽ ഏർഡപ്പടുന്നത്
രരിഗണിക്കാൻ രാടിെ
െ . നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ാരയഡത്തക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിഡെ
െ ങ്കിൽ,അതിഡനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് േിദഗ് വധ്ാരവദശം വതടാേുന്നതാണ് .
നിങ്ങൾ
വപ്ടെിംഗ്
ഡെയ്യാൻ
രരിഗണിക്കുഡന്നങ്കിവൊ
അഡെ
െ ങ്കിൽ
ആഡരഡയങ്കിെും
അധ്ിക്ാരഡപ്പടുത്തുഡന്നങ്കിവൊ, നിങ്ങൾ താഡഴപ്പറയുന്നേഡയക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിവക്കണ്ടതുണ്ട് :
1. അടിസഥാന നഷ് ടസാധ്യതക്ൾ:
1.1 ഉയർന്ന അസഥിരതയുഡട നഷ് ട സാധ്യത:
ഓഹരി േിരണിക്ളിൽ േിരണന പ്രപ്ക്ിയക്ൾ നടക്കുവമ്പാൾ ഒരു ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളുഡട േിെയിൽ പ്ദുതഗതിയിെുണ്ടാക്ുന്ന മാറ്റഡത്തയാണ് അസഥിരത എന്നു
രറയുന്നത് . സാധ്ാരണയായി, ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളുഡട അസഥിരത
േർദ്ധിക്കുവമ്പാൾ േിെയിഡെ േയതിയാനങ്ങളും േർദ്ധിക്കുന്നു. സജ്ീേമായി വപ്ടെിംഗ്
ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്വളക്കാളും അപ്ത സജ്ീേമെ
െ ാഡത
വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളിൊണ് സാധ്ാരണയായി
ക്ൂടുതൽ അസഥിരത ക്ാണഡപ്പടുന്നത് . അസഥിരതയുഡട ഫെമായി നിങ്ങളുഡട ഓർെർ
ഭാഗിക്മായി നടപ്പിൊക്കഡപ്പടുക്വയാ അഡെ
െ ങ്കിൽ നടപ്പിൊക്കഡപ്പടാതിരിക്കുക്വയാ ഡെയ്യാം.
അഡെ
െ ങ്കിൽ, നിങ്ങളുഡട ഓർെർ നടപ്പിൊക്കിയ േിെ, അേസാനം വപ്ടെിംഗ് ഡെയ് ത് േിെയിൽ
നിന്നുംേളഡര േയതയസ് തവമാ അഡെ
െ ങ്കിൽ അതിനു വശഷം ഗണയമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭേിക്കുക്വയാ
ഡെയ്യാം. ഇത് ക്നത്ത നഷ് ടത്തിവെയ് ക്ക് നയിവച്ചക്കാം.
1.2 താഴ് ന്ന െിക്വിെിറ്റിയുഡട നഷ് ടസാധ്യത:
വക്ാംഡരറ്റിറ്റീേ്
േിെയിൽ
അഡെങ്കിൽ
േിെയിൽ
അധ്ിക്ം
േയതയാസങ്ങളിെ
െ ാഡത
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ േളഡരയധ്ിക്ം ോങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള േിരണി
രങ്കാളിയുഡട ക്ഴിേിഡനയാണ് െിക്വിെിറ്റി എന്നു ഡക്ാണ്ടുവേശിക്കുന്നത് . സാധ്ാരണയായി ഒരു
മാർക്കറ്റിൽ ക്ൂടുതൽ ഓർെറുക്ൾ െഭയമാഡണങ്കിൽ, െിക്വിെിറ്റിയും േളഡര ഉയർന്നതായിരിക്കും
എന്നാണ് അനുമാനിക്കഡപ്പടുന്നത് . െിക്വിെിറ്റി േളഡര പ്രധ്ാനമാണ് , ക്ാരണം, ക്ൂടുതൽ
െിക്വിെിറ്റിയുഡണ്ടങ്കിൽ, നിവക്ഷരക്ർക്ക് ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ േെിയ
േിെ േയതയാസമിെ
െ ാഡത എളുപ്പം ോങ്ങവനാ അഡെ
െ ങ്കിൽ േിൽക്കാവനാ ക്ഴിയും. തൽഫെമായി,
നിവക്ഷരക്ർക്ക് ,
േിൽക്കുന്ന
അഡെ
െ ങ്കിൽ
ോങ്ങുന്ന
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾക്ക് ഡമച്ചഡപ്പട്ട േിെ നൽക്ാനും െഭിക്കാനുമുള്ള േർദ്ധിച്ച സാധ്യതയുണ്ടാക്ും.
സജ്ീേ
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ഡള
അവരക്ഷിച്ച്
െിെ
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളിൽ
താഴ് ന്ന
െിക്വിെിറ്റിയുഡട
നഷ്
ടസാധ്യതയുണ്ടാക്ാറുണ്ട് .
തൽഫെമായി,
നിങ്ങളുഡട
ഓർെർ
ഭാഗിക്മായി

നടപ്പിൊക്കഡപ്പവട്ടക്കാം,
അഡെ
െ ങ്കിൽ
േളഡര
േെിയ
േിെ
നടപ്പിൊക്കഡപ്പവട്ടക്കാം, െിെവപ്പാൾ നടപ്പാക്കഡപ്പടാഡതയും േവന്നക്കം.

േയതയാസവത്താഡട

1.2.1 വെ വപ്ടെിംഗ് തപ്ന്തത്തിഡെ ഭാഗമായി ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ
ോങ്ങുക്വയാ േിൽക്കുക്വയാ ഡെയ്യുന്നത് നഷ് ടത്തിനു ക്ാരണമാവയക്കാം. ക്ാരണം, ഇത്തരം
സാഹെരയങ്ങളിൽ ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േിെവയക്കാൾ
ഉയർന്നവതാ താഴ് ന്നവതാ ആയ േിെയിൽ ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ട്
ോങ്ങുക്വയാ/േിൽക്കുക്വയാ ഡെയ്യഡപ്പടും. അതിനാൽ ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനിവൊ അഡെ
െ ങ്കിൽ
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ നൽക്ാവനാ സവീക്രിക്കാവനാ ഉള്ള െുമതെ
ഇെ
െ ാഡത േരുന്നു.
1.3 േിശാെമായ സ് ഡപ്രെുക്ളുഡട നഷ് ട സാധ്യത:
ഡബസ് റ്റ്
ഡസെ
െ ിവെയും ഡബസ് റ്റ്
ബബയുവടയും േയതയാസമാണ്
സ് ഡപ്രെ് . ഒരു
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ട് ോങ്ങി അവപ്പാൾത്തഡന േിൽക്കുവമ്പാൾ അഡെ
െ ങ്കിൽ
മറിച്ചും ഡെയ്യുവമ്പാൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന േയതയാസഡത്ത അത് പ്രതിനിധ്ാനം ഡെയ്യുന്നു. ക്ുറഞ്ഞ
െിക്വിെ്
അഡെ
െ ങ്കിൽ
ഇെ
െ ിക്വിെ്
ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളുഡട
സാധ്ാരണയിെും േിശാെമായ സ് ഡപ്രെുക്ൾ താഴ് ന്ന െിക്വിെിറ്റിയും ഉയർന്ന
അസഥിരതയ് ക്കും ക്ാരണമാക്ും. ഇത് മിക്ച്ച േിെ രൂരഡപ്പടുന്നതിഡന ബാധ്ിക്കും.
1.4. നഷ് ട സാധ്യത ക്ുറയ് ക്കുന്ന ഓർെറുക്ൾ:
ഒരു പ്രവതയക് തുക്യുഡട നഷ് ടം തടയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഓർെറുക്ളുഡട വര
െ സിംഗ്
(ഉദാഹരണത്തിന് 'സ് വറ്റാപ്പ് വൊസ് ' അഡെ
െ ങ്കിൽ 'െിമിറ്റ് ' ഓർെറുക്ൾ) െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക
ഫെപ്രദമാക്ാഡത േവന്നക്കാം. ക്ാരണം, േിരണിയിഡെ പ്ദുത ഗതിയിെുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ
ഓർെറുക്ളുഡട നടപ്പാക്കാൻ അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കും.
1.4.1 എതിർേശത്ത് ഓർെറുക്ൾ െഭയമാഡണങ്കിൽ േിെയും മറ്റും ക്ണക്കിഡെടുക്കാഡത ഒരു
''മാർക്കറ്റ് '' ഓർെർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിൊക്കഡപ്പടും. ഒരു ഉരവഭാക്താേിന് ഒരു ശരിയായ
'മാർക്കറ്റ് ' ഓർെർ നടപ്പിൊക്കിക്കിട്ടുവമ്പാൾ, ബപ്രസ് ബടം മുൻഗണനയിൽ, ഓർെറിഡെ
േെിപ്പഡത്ത തൃര് തിഡപ്പടുത്തുന്ന ഔട്ട് സ് റ്റാെിംഗ് ഓർെറുക്ളുഡട െഭയമായ േിെയിൊയിരിക്കും
ഓർെർ നടപ്പിൊക്കുന്നത് . ഈ േിെക്ൾ അേസാനം വപ്ടെിംഗ് ഡെയ് ത േിെയിൽനിന്നും േളഡര
േയതയസ് തവമാ അഡെ
െ ങ്കിൽ ആ ഡസക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡെ മിക്ച്ച േിെയിവൊ
ആയിരിക്കും.
1.4.2 ഓർെറിന് നിർവേശിക്കഡപ്പട്ട 'െിമിറ്റ് ' ബപ്രസ് അഡെ
െ ങ്കിൽ ഒരു മിക്ച്ച േിെയിൽ മാപ്തവമ
ഒരു 'െിമിറ്റ് ' ഓർെർ നടപ്പാക്കഡപ്പടുക്യുള്ളൂ.
1.4.3 ഒരു ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡെ അവപ്പാഴഡത്ത േിെയിൽ നിന്നും
മാറിയായിരിക്കും ഒരു 'സ് വറ്റാപ്പ് വൊസ് ഓർെർ' വര
െ സ് ഡെയ്യുന്നത് . ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ട് 'സ് വറ്റാപ്പ് ബപ്രസി'ൽ എത്തുവമ്പാൾ അഡെ
െ ങ്കിൽ വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യുവമ്പാൾ
മാപ്തമായിരിക്കും അത്തരം ഓർെറുക്ൾ സജ്ീേമാക്ുന്നത് . നിെേിഡെ േിെയ് ക്കും
താഡഴയായിരിക്കും സാധ്ാരണയായി 'ഡസൽ സ് വറ്റാപ്പ് ' ഓർെറുക്ൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് . നിെേിഡെ
േിെയ് ക്കും മുക്ളിൊയിരിക്കും സാധ്ാരണയായി 'ബബ സ് വറ്റാപ്പ് ' ഓർെറുക്ൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് .
ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ട്, മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രക്ാരമുള്ള േിെയിൽ
എത്തുവമ്പാൾ, അഡെ
െ ങ്കിൽ ആ േിെയിെൂഡട ക്ടന്നു വരാക്ുവമ്പാൾ, സ് വറ്റാപ്പ് വൊസ് ഓർെർ ഒരു
മാർക്കറ്റ് /െിമിറ്റ് ഓർെർ ആയി രരിേർത്തനഡപ്പടുക്യും അതിഡെ രരിധ്ിയിൽ അഡെ
െ ങ്കിൽ

മിക്ച്ചതിൽ നടപ്പാക്കഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യും. അതിനാൽ, ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ട് മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രക്ാരമുള്ള േിെയിവെയ് ക്കു ക്യറുന്നതു േഡര െിമിറ്റ് ഓർെർ
നടപ്പിൊക്കഡപ്പടും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ഇെ
െ . ഈ അേസരത്തിൽ ഇത്തരം ഓർെറുക്ൾ
നടപ്പിൊക്കഡപ്പടുക്യിെ
െ എന്ന നഷ് ട സാധ്യത ഉയർന്നു േരും, ഒരു സാധ്ാരണ െിമിറ്റ് ഓർെറിൽ
എന്ന വരാഡെ.
1.5 ോർത്താ പ്രഖ്യാരനങ്ങളുഡട നഷ് ട സാധ്യത:
ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡന ബാധ്ിക്കുന്ന, വപ്ടെിംഗ് സമയത്തും താഴ് ന്ന
െിക്വിെിറ്റിയും ഉയർന്ന അസഥിരതയും ഒരുമിച്ചു േരുന്ന സമയത്തും സംഭേിക്കുന്ന ോർത്താ
പ്രഖ്യാരനങ്ങൾ േളഡരഡപ്പഡട്ടന്ന് ഡസക്യൂരിറ്റി/വക്ാൺപ്ടാക്് ട് േിെയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ
ഡനഗറ്റീേ് െെനങ്ങൾക്ക് ക്ാരണമാവയക്കാം.
1.6 ക്ിംേദന്തിക്ളുഡട നഷ് ടസാധ്യതക്ൾ:
രറഞ്ഞു രരത്തുന്നതും, േർത്തമാന രപ്തങ്ങൾ, ഡേബ് ബസറ്റ് , നയൂസ് ഏജ്ൻസിക്ൾ
തുടങ്ങിയേയിൽക്കൂടിയും ക്മ്പനിക്ഡളക്കുറിച്ചും ക്റൻസിഡയക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്ിംേദന്തിക്ൾ
െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക േിരണിയിൽ രരക്കാറുണ്ട് . നിവക്ഷരക്ർ ഇത്തരം ക്ിംേദന്തിക്ളിൽ
ജ്ാഗരൂക്രായിരിക്കുക്യും നടരടിക്ൾ ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്ശദ്ധിക്കുക്യും വേണം.
1.7 സംേിധ്ാനത്തിഡെ നഷ് ടസാധ്യതക്ൾ:
േിരണി തുറക്കുന്ന ഉടവനയും അേസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വപ്ടെിംഗ്
നടക്കാറുണ്ട് .
ഇത്തരം
ഉയർന്ന
വപ്ടെിംഗ്
ദിേസത്തിഡെ
ഏതു
സമയത്തും
സംഭേിക്കാേുന്നതാണ് . ഓർെറുക്ൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പു േരുത്തുന്നതിനും ഇത്
ക്ാെതാമസം േരുത്താറുണ്ട് .
1.7.1 അസഥിരതയുഡട സമയത്ത് , േിരണി രങ്കാളിക്ൾ അേരുഡട ഓർെറുക്ൾ അഡെ
െ ങ്കിൽ േിെ
തുടർച്ചയായി
മാറ്റിഡക്കാണ്ടിരിക്കുവമ്പാൾ
ഓർെറുക്ൾ
നടപ്പാക്കുന്നതിനും
ഉറപ്പു
േരുത്തുന്നതിനും ക്ാെേിളംബം േരും.
1.7.2 േിൽരന ബസെിൽ നിവന്നാ ോങ്ങൽ ബസെിൽ നിവന്നാ ഔട്ട് സ് റ്റാൻെിംഗ് ഓർെറുക്ൾ
ഒന്നുമിഡെ
െ ങ്കിൽ അഡെ
െ ങ്കിൽ അസാധ്ാരണമായ വപ്ടെിംഗ് പ്രേർത്തനം ക്ാരണം അഡെ
െ ങ്കിൽ
ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ട് സർക്യൂട്ട് ഫിൽവട്ടഴ് സിൽ എത്തുഡന്നങ്കിൽ
അഡെ
െ ങ്കിൽ മഡറ്റഡന്തങ്കിെും ക്ാരണത്താൽ ഡസക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടിൽ
വപ്ടെിംഗ് നിെയ് ക്കുന്നുഡേങ്കിൽ െിെ മാർക്കറ്റ് അേസഥക്ളിൽ, ഒരു നയായമായ േിെയിവൊ
അഡെ
െ ങ്കിൽ അെ
െ ാഡതവയാ മാർക്കറ്റിഡെ ഒരു ഡരാസിഷനിൽ െിക്വിവെറ്റ് ഡെയ്യുന്നത് േളഡര
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് , െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക അസാധ്യേും.
1.8 സിസ് റ്റം/ഡനറ്റവർക്ക് ക്ൺഡജ്സ് റ്റൻ:
ഓഹരി േിരണിയിഡെ വപ്ടെിംഗ് ഇെക്് വപ്ടാണിക്് വമാെിെുള്ളതാണ് . ഓർെറുക്ൾ വര
െ സ്
ഡെയ്യാനും റൂട്ട് ഡെയ്യാനും സാവങ്കതിക് േിദയയും ക്ംരയൂട്ടർ സംേിധ്ാനേും വെർന്നുള്ള ഒരു
സാറ്റബെറ്റ് /െീസ് െ് ബെൻ അടിസഥാനമാക്കിയുള്ള ോർത്താേിനിമയമാണ് ഉരവയാഗിക്കുന്നത് .
അതിനാൽ, പ്രപ്ക്ിയക്ളിഡെ താമസം, ഓർെറുക്ൾ ഡമാത്തമാവയാ ഭാഗിക്മാവയാ േിൽക്കാവനാ
ോങ്ങാവനാ ക്ഴിയാഡത േരിക് എന്നിേയ് ഡക്കാഡക്ക ക്ാരണമാക്ുന്ന വപ്ടെിംഗ് സിസ് റ്റം/ഡനറ്റവർക്ക്
തുടങ്ങിയേ അക്് സസ് ഡെയ്യാൻ ക്ഴിയാഡതയാക്കുന്ന േിനിമയത്തക്രാർ, ക്ംരയൂട്ടർ
സംേിധ്ാനത്തിഡെ തക്രാർ, ഡമഡെ
െ യും ബേക്ിയുമുള്ള പ്രതിക്രണം, വപ്ടെിംഗ് നിെയ് ക്കൽ
ക്ൂടാഡത മറ്റു പ്രശ് നങ്ങൾ എന്നിങ്ങഡന നിയപ്ന്തണാതീതമായ പ്രശ് നങ്ങൾ സംഭേിക്കാനുള്ള

സാധ്യതയുണ്ട് . ഈ പ്രശ് നങ്ങഡളാഡക്ക സാധ്ാരണയായി താൽക്കാെിക്മാഡണങ്കിെും, നിങ്ങൾ
ഔട്ട് സ് റ്റാൻെിംഗ് ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനിവൊ അഡെ
െ ങ്കിൽ നടപ്പിൊക്ാത്ത ഓർെറുക്ൾ ഉള്ള
അേസഥയിൊഡണങ്കിവൊ, ഇത് ഒരു അരക്ട സാധ്യതയായി നിെനിൽക്കുന്നു, ക്ാരണം
നടപ്പിൊക്കഡപ്പട്ട എെ
െ ാ ഇടരാടുക്ളും തീർപ്പു ക്ൽപ്പിവക്കണ്ടത് നിങ്ങളുഡട ക്ടമയാണ് .
2.
ഡെറിവേറ്റീേ്
േിഭാഗഡത്ത
സംബന്ധിച്ച് ,
പ്രവതയക്തക്ഡളക്കുറിച്ച് വബാധ്ോനായിരിക്കുക്:

ദയോയി

താഡഴപ്പറയുന്ന

അധ്ിക്

2.1 ''െിേവറജ്് '' അഥോ ''ഗിയറിങ് '' ഫെങ്ങൾ:
ഡെറിവേറ്റീേ് മാർക്കറ്റിൽ, ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡെ മൂെയഡത്ത അവരക്ഷിച്ച് മാർജ്ിൻ
തുക് േളഡര ഡെറുതാണ് , അതിനാൽ ഇടരാടുക്ഡളെ
െ ാം ''െിഡേവറജ്് െ്' അഡെ
െ ങ്കിൽ 'ഗിവയർെ് '
ആക്ും.
സാധ്ാരണയായി
ഡെറിയ
മാർജ്ിൻ
തുക്യ് ക്ക്
വപ്ടെിംഗ്
ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന
ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ, മാർജ്ിൻ തുക്യുമായി താരതമയഡപ്പടുത്തുവമ്പാൾ േെിയ ൊഭത്തിനുള്ള
സാധ്യത നൽക്ുന്നു. രവക്ഷ ഡെറിവേറ്റീേുക്ളിഡെ ഇടരാടുക്ൾക്ക് േളഡര ഉയർന്ന
അരക്ടസാധ്യതയുള്ളതാണ് . അതിനാൽ, ഡെറിവേറ്റീേുക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ്
താഡഴ രറയുന്ന പ്രസ് താേനക്ൾ നെ
െ തുവരാഡെ മനസിൊക്കുക്യും തങ്ങളുഡട സാമ്പത്തിക്
വപ്സാതസും െുറ്റുരാടുക്ളും അനുസരിച്ച് ബദ്ധ പ്ശദ്ധ രുെർവത്തണ്ടതുമാണ് . േിെക്ൾ
നിങ്ങൾഡക്കതിരായാണ് െെിക്കുന്നഡതങ്കിൽ, േളഡരക്കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ, മാർജ്ിൻ
തുക്യുഡട നഡെ
െ ാരു ഭാഗവമാ അഡെ
െ ങ്കിൽ രൂർണ
ണ മാവയാ നഷ് ടഡപ്പടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .
അതിഡനെ
െ ാമുരരി, നഷ് ടം െിെവപ്പാൾ യഥാർത്ഥ മാർജ്ിൻ തുക്യിെധ്ിക്മാക്ാനും
സാധ്യതയുണ്ട് .
A. ഫയൂവച്ചർസ് വപ്ടെിംഗിൽ, എെ
െ ാ ഡരാസിഷനുക്ളുവടയും ദിേവസനയുള്ള ഡസറ്റിൽഡമെ്
ഉൾഡപ്പടുന്നു. എെ
െ ാ ദിേസേും ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനുക്ൾ, ഇൻഡെക്് സ് /ഡെറിവേറ്റീേ് സ്
വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡെ വക്
െ ാസിംഗ് ഡെേെിന് അടിസഥാനമാക്കി മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കു ഡെയ്യും.
നിങ്ങൾഡക്കതിരായാണ് വക്ാൺപ്ടാക്് ട് െെിക്കുന്നഡതങ്കിൽ, അത്തരം െെനം ഡക്ാണ്ട് നിങ്ങൾക്കു
നഷ് ടമാക്ുന്ന തുക് (സാങ്കൽരിക്ം), നിങ്ങൾ നിവക്ഷരിവക്കണ്ടതായി േരും. ഒരു നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളിൽത്തഡന്ന ഈ തുക് നിവക്ഷരിവക്കണ്ടതായി േരും, സാധ്ാരണയായി അടുത്ത
ദിേസം വപ്ടെിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് .
B. ക്ാൊേധ്ിയ് ക്കു മുമ്പ് ആ അധ്ിക് തുക് നിവക്ഷരിക്കുോൻ നിങ്ങൾ രരാജ്യഡപ്പടുഡന്നങ്കിൽ
അഡെ
െ ങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻെിംഗ് ഡെബ് റ്റ് നിങ്ങളുഡട അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്ുക്യാഡണങ്കിൽ,
ഓഹരി ദെ
െ ാൾ, ഡരാസിഷഡെ അഡെ
െ ങ്കിൽ സബ് സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഡസക്യൂരിറ്റിക്ളുഡട ഒരു ഭാഗം
അഡെ
െ ങ്കിൽ മുഴുേനും െിക്വിവെറ്റ് ഡെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സാഹെരയത്തിൽ, അത്തരം
വക്
െ ാസ് -ഔട്ടുക്ൾ ക്ാരണമുണ്ടാക്ുന്ന ഏതു നഷ് ടത്തിനും നിങ്ങൾ തഡന്നയായിരിക്കും
ഉത്തരോദി.
C. െിെ പ്രവതയക് മാർക്കറ്റ് അേസഥക്ളിൽ, ഇടരാടുക്ൾ നടത്തുന്നത് നിവക്ഷരക്ന്
അസാധ്യമായി േരും. ഉദാഹരണത്തിന് , ഇത്തരം അേസഥക്ൾ െിക്വിെിറ്റി വരാഡെയുള്ള
ഘടക്ങ്ങൾ ഡക്ാണ്ട് സംഭേിക്കാം. അതായത് , േിെ രരിമിതി അഡെ
െ ങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് വപ്ബക്കറുക്ൾ
തുടങ്ങിയേ ക്ാരണം അരരയാര് തമായ ബിെ് അഡെ
െ ങ്കിൽ ഓഫറുക്ൾ, അഡെ
െ ങ്കിൽ വപ്ടെിംഗിഡെ
നിർത്തിേയ് ക്കൽ എന്നിേ ഉണ്ടാക്ുക്യാഡണങ്കിൽ.
D.
േിരണിയിഡെ
സഥിരത
നിെനിർത്താനായി,
താഡഴപ്പറയുന്ന
നടരടിക്ൾ
സവീക്രിക്കാേുന്നതാണ് : മാർജ്ിൻ നിരക്കിഡെ മാറ്റങ്ങൾ, ക്യാഷ് മാർജ്ിൻ നിരക്ക് അഡെ
െ ങ്കിൽ

മറ്റുള്ളേയുഡട േർദ്ധനേ് . നിെേിഡെ ഓപ്പൺ ഇെറസ് റ്റിൽ ഈ രുതിയ നടരടിക്ൾ ക്ൂടി
നടപ്പിൊക്കാേുന്നതാണ് .
ഇത്തരം
അേസഥക്ളിൽ,
അധ്ിക്ം
മാർജ്ിനുക്ൾ
നിെനിർവത്തണ്ടതാവയാ നിങ്ങളുഡട ഡരാസിഷനുക്ൾ ക്ുറയ് വക്കണ്ടതാവയാ േവന്നക്കാം.
e. നിങ്ങൾ വപ്ടെ് നടത്താൻ ആവൊെിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ഡളക്കുറിച്ചുള്ള
മുഴുേൻ േിേരങ്ങളും നൽക്ാൻ നിങ്ങളുഡട ദെ
െ ാളിവനാട് ആേശയഡപ്പടാം. അതായത് ,
വക്ാൺപ്ടാക്് ട് പ്രവതയക്തക്ളും അതുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട ക്ടമക്ളും.
2.2 ക്റൻസിയുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട അരക്ട സാധ്യതക്ൾ:
1. വക്ാൺപ്ടാക്് ടിഡെ ക്റൻസി മഡറ്റാരു ക്റൻസിയിവെയ് ക്ക് മാവറ്റണ്ടതിഡെ ആേശയക്ത
ഉഡണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുഡട സവന്തവമാ അഡെ
െ ങ്കിൽ മവറ്റഡതങ്കിെും അധ്ിക്ാര രരിധ്ിക്കുള്ളിൊണ്
നടക്കുന്നഡതങ്കിൽവപ്പാെും ക്റൻസി നിരക്കിെുള്ള േയതിയാനങ്ങൾ േിവദശ ക്റൻസി
വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ളുഡട ഇടരാടുക്ളിൽ നിന്നുള്ള ൊഭവത്തയും നഷ് ടവത്തയും അതു ബാധ്ിക്കും.
2. െിെ പ്രവതയക് മാർക്കറ്റ് അേസഥക്ളിൽ, ഒരു ഡരാസിഷൻ െിക്വിവെറ്റ് ഡെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടാവയാ അഡെ
െ ങ്കിൽ അസാദ്ധയമാവയാ അനുഭേഡപ്പടാം. ഉദാഹരണത്തിന് , ക്റൻസിയുഡട
നിയപ്ന്തണം എടുത്തു ക്ളഞ്ഞാവൊ, ഫിക്് സ്െ് വപ്ടെിംഗ് ബാൻെുക്ൾ േിക്സിപ്പിച്ചാവൊ
ഒഡക്ക ഇങ്ങഡന സംഭേിക്കാേുന്നതാണ് .
3. ക്റൻസിയുഡട മൂെയം േളഡര അസഥിരമാണ് . ക്റൻസിയുഡട േിെ നിയപ്ന്തിക്കുന്ന
ഘടക്ങ്ങളിൽ
െിെത്
താഡഴപ്പറയുന്നു:
ആദാനത്തിവെയും
പ്രദാനത്തിവെയും
ബന്ധങ്ങളിെുണ്ടാക്ുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സർക്കാരുക്ളുഡട വപ്ടെ് , ഫിസ് ക്ൽ, വമാണിറ്ററി,
എക്് സ്വെഞ്ച് ക്ൺവപ്ടാൾ വപ്രാപ്ഗാമുക്ളും വരാളിസിക്ളും; േിവദശ, രാഷ് പ്ടീയ, സാമ്പത്തിക്
സംഭേങ്ങളും നയങ്ങളും; വദശീയേും അന്തർവദശീയേുമായ രെിശാ നിരക്കിഡെ േയതിയാനങ്ങൾ,
രണഡപ്പരുപ്പം; ക്റൻസിയുഡട മൂെയവശാഷണം, േിരണിയിഡെ മാറ്റങ്ങൾ. ഇഡതാന്നും ഒരു
േയക്തിഗത ഉരവദശക്നാൽ നിയപ്ന്തിതമെ
െ , ഒരു ഉരവദശക്ഡെ ഉരവദശം, രങ്കാളിയായ
ഉരവഭാക്താേിന് ൊഭക്രമായ വപ്ടെിംഗിനു സഹായിക്കുഡമന്നും ഇത്തരം സംഭേങ്ങളിൽ നിന്നും
നഷ് ടമുണ്ടാക്ിെ
െ എന്ന് ഉറപ്പു രറയാനും സാധ്യമെ
െ .
2.3 ഓര് ഷൻ വഹാൾെറുക്ളുഡട നഷ് ട സാധ്യത:
1. ഒരു പ്ഹസവക്ാെവത്തയ് ക്ക് ഓര് ഷനു നൽക്ിയ മുഴുേൻ തുക്യും നഷ് ടഡപ്പടുന്ന ഒരു അരക്ട
സാധ്യത ഓര് ഷൻ വഹാൾെറിന് ഒപ്പമുണ്ട് . ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുവമ്പാൾ േിെയിെ
െ ാത്തതാക്ുന്ന
വേസ് റ്റ് അസറ്റ് വരാഡെയുള്ള ഒരു ഓര് ഷഡെ സവഭാേം ഈ അരക്ട സാധ്യത
പ്രതിഫെിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . തഡെ ഓര് ഷൻ ഡസക്കെറി മാർക്കറ്റിൽ േിൽക്കുക്വയാ അതിഡെ
ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഉരവയാഗിക്കുക്വയാ ഡെയ്യാത്ത ഒരു ഓര് ഷൻ വഹാൾെർക്ക്
ഓര് ഷനിഡെ തഡെ മുഴുേൻ നിവക്ഷരേും നഷ് ടഡപ്പടുന്നതു തഡന്നയായിരിക്കും. ഓര് ഷഡെ
ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് അന്തർെീനമായതിഡെ നിരക്ക് മുൻക്ൂട്ടി ക്ാണുന്ന ദിശയിൽ
മാറുന്നിെ
െ ാ എങ്കിൽ, ഓര് ഷഡെ െിെേിഡന ക്േർ ഡെയ്യുന്നതിനാേശയമായിടവത്താളം, ആ
ഓര് ഷനിൽ, നിവക്ഷരക്ന് ഈ നിവക്ഷരത്തിഡെ ഭൂരിഭാഗേും അഡെ
െ ങ്കിൽ മുഴുേനും
നഷ് ടഡപ്പടുന്നതായിരിക്കും.
2. േിരണിക്ൾ നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ഏർഡപ്പടുത്തുന്നതും െിെ സമയത്ത് െിെ പ്രവതയക്
സാഹെരയങ്ങളിൽ ഓര് ഷൻ ഉരവയാഗിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള രൂർണ
അധ്ിക്ാരേും അതിന്
ണ
ഉണ്ടായിരിക്കും.

2.4 ഓര് ഷൻ ബററ്റർമാരുഡട നഷ് ട സാധ്യതക്ൾ:
അന്തർെീനമായിരിക്കുന്നതിഡെ േിെയിെുണ്ടാക്ുന്ന െെനം മുൻക്ൂട്ടി ക്ണ്ട ദിശയിെഡെ
െ ങ്കിൽ,
ഭീമമായ ഒരു തുക് നഷ് ടഡപ്പടുന്നതിഡെ ഒരു നഷ് ടസാധ്യത ഓര് ഷൻ ബററ്ററിഡനാപ്പമുണ്ട് .
2. അവത അന്തർെീനമായ രെിശയിൽ മറ്റ് ഓര് ഷനുക്ൾ ോങ്ങുക്യും അതു േഴി ഒരു സ് ഡപ്രെ്
ഓര് ഷൻ സവന്തമാക്കുക്ക്വയാ അഡെ
െ ങ്കിൽ ഓര് ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ അഡെ
െ ങ്കിൽ മറ്റു
മാർക്കറ്റുക്ളിൽ നിന്നും മറ്റുതരത്തിെുള്ള ഡഹെ് ജ്ിംഗ് ഡരാസിഷനുക്ൾ ോങ്ങുന്നതു േഴിവയാ
ഒരു
ഓര് ഷൻ
ബററ്റർ
ആയിരിക്കുന്നതിഡെ
നഷ് ടസാധ്യത
ക്ുറയ് ക്കാേുന്നതാണ് .
എന്നിരുന്നാെും,
ബററ്റർ
സ് ഡപ്രെ്
അഡെ
െ ങ്കിൽ
ഡഹെ് ജ്ിംഗ്
ഡരാസിഷനുക്ൾ
സവന്തമാക്കിയാെും, നഷ് ടസാധ്യത േെുതു തഡന്നയായിരിക്കും. സ് ഡപ്രെ് ഡരാസിഷൻ, ഒരു
സാധ്ാരണ
'വൊംഗ് '
അഡെ
െ ങ്കിൽ
'വഷാർട്ട് '
ഡരാസിഷവനക്കാളും
നഷ് ടസാധ്യത
ക്ുറഞ്ഞതായിരിക്കണഡമന്ന് നിർബന്ധമിെ
െ .
3. ഒന്നിെധ്ിക്ം ഓര് ഷനുക്ൾ സംയുക്തമായി ോങ്ങുക്യും ബററ്റ് ഡെയ്യുക്യും ഡെയ്യുന്നത്
ഉൾഡപ്പടുന്ന ഇടരാടുക്ൾ, അഡെ
െ ങ്കിൽ, പ്ഹസവ അന്തർെീനമായ ഇെറസ് റ്റ് ോങ്ങുക്യും
േിൽക്കുക്യും ഡെയ്യുന്നതിവനാട് സംയുക്തമായി ഓര് ഷനുക്ൾ ോങ്ങുക്യും േിൽക്കുക്യും
ഡെയ്യുന്നത് നിവക്ഷരക്ന് അധ്ിക് നഷ് ട സാധ്യതയുണ്ടാക്കും. ഓര് ഷൻ സ് ഡപ്രെുക്ൾ
വരാഡെയുള്ള സംയുക്ത ഇടരാടുക്ൾ, സിംഗിൾ ഓര് ഷൻ ോങ്ങുന്നതും ബററ്റു
ഡെയ്യുന്നതിവനക്കാളും സങ്കീർണ
ണ മാണ് . ഏതു നിവക്ഷരത്തിെും എന്നതുവരാഡെ, ഒരു
സങ്കീർണ
െ , അതു സവയം തഡന്ന ഒരു നഷ് ടസാധ്യതാ
ണ ത എളുപ്പം മനസിൊക്കാൻ ക്ഴിയുന്നതെ
ഘടക്മാഡണന്ന് പ്ശദ്ധിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ് . സംയുക്ത തപ്ന്തങ്ങൾ രരിഗണിക്കഡപ്പവടണ്ടതെ
െ
എന്നു രറയാതിരിക്കുവമ്പാഴും, ഓര് ഷനുക്ളിഡെ എെ
െ ാ നിവക്ഷരങ്ങളുവടയും ക്ാരയത്തിൽ,
േിേിധ് േിരണി അേസഥക്ളിൽ സംയുക്ത ഇടരാടുക്വളയും നഷ് ട സാധ്യതവയയും സാധ്യമായ
പ്രതിഫെങ്ങവളയും ക്ുറിച്ച് അനുഭേ സമ്പത്തും അറിേുമുള്ള ഒരാവളാട് ക്ൂടിയാവൊെിക്കുന്നത്
ആശാസയമായിരിക്കും.
3. േയർഡെസ് സാവങ്കതിക് േിദയയിെൂഡട വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നത് / റൗട്ടിംഗിെൂഡട സ് മാർട്ട് ഓർെർ
മറ്റു സാവങ്കതിക് േിദയയും.
േയർഡെസ് ഡടവക്് നാളജ്ി/സ് മാർട്ട് ഓർെർ റൗട്ടിംഗ് അഡെ
െ ങ്കിൽ മവറ്റഡതങ്കിെും സാവങ്കതിക്
േിദയയിെൂഡട വപ്ടെ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂരിറ്റിയുഡട പ്രവതയക്തക്ൾ, നഷ് ട സാധ്യതക്ൾ, ഉത്തര
ോദിത്തങ്ങൾ എന്നിേ േയാഖ്യാനിക്കുന്ന ഏഡതങ്കിെും അധ്ിക് ഡപ്രാേിഷനുക്ഡളക്കുറിച്ച് ഓഹരി
ദെ
െ ാൾ നിങ്ങളുഡട പ്ശദ്ധയിൽ ഡരടുത്തുന്നതായിരിക്കും.
4. ഡരാതുോയത്
4.1 വക്ാൺസ് റ്റിറ്റുേെ് എന്ന രദം, ഓഹരി േിരണിക്ൾ നൽക്ുന്ന ഡമക്കാനിസത്തിൽക്കൂടി
ഡസക്യൂരിറ്റിക്ൾ/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്് ടുക്ൾ എന്നിേ ോങ്ങുക്യും േിൽക്കുക്യും
ഡെയ്യുക് എന്ന ഉവേശയവത്താഡട ഒരു ഓഹരി ദെ
െ ാളുമായി ഇടരാടു നടത്തുന്ന ക്
െ യെ് ,
ഉരവഭാക്താേ് , അഡെ
െ ങ്കിൽ ഒരു നിവക്ഷരക്ൻ എന്നിേ അർത്ഥമാക്കുക്യും ഉൾഡപ്പടുക്യും
ഡെയ്യുന്നു.
4.2 ഓഹരി ദെ
െ ാൾ എന്ന രദം, ഓഹരി േിരണിക്ളാൽ ഓഹരി ദെ
െ ാൾ എന്നു േിേക്ഷിക്കഡപ്പടുന്ന,
SEBIയിൽ നിന്നും ഒരു രജ്ിസ് വപ്ടഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓഹരി ദെ
െ ാൾ എന്ന്
അർത്ഥമാക്കുക്യും ഉൾഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യുന്നു.

