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ਕੈਿਪਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਸੈਗਮ�ਟਸ ਲਈ ਿਰਸਕ ਿਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ (ਜੋਖਮ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਸੈਗਮ�ਟਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ
ਇਕੁਇਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਸੈਗਮ�ਟਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਘਟਕ� ਨ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ�ਣਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਇਸ ਿਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਜ� ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਲੇ ਜ� ਜੁੜਵ� ਤੌਰ ਤੇ ਜ� ਸੰ ਕੇਤਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਨ� ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਗਮ�ਟਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਸ਼�ੇਸਟਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ� ਿਸਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਖੇਪ ਿਬਆਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਪੱ ਖ� ਨੂੰ ਨਹ� ਖੋਲਦਾ।

ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤ� ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਜਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ

ਜੋਖਮ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਘਾੜ ਦੀ ਕੀ ਹੱ ਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ,

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ ਜ� ਹੀਰ ਇਨਸਟਰੂਮ�ਟਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਭੰ ਨਨ ਐਲੀਮ�ਟ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਰਗ

ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸੀਿਮਤ ਸ�ੋਤ/ਸੀਿਮਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜ� ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਤੀ ਘੱ ਟ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ

ਆਰਿਥਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਖਆਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਿਕ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ‘ਤੇ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਵਪ�ੀਤ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਕੱ ਲੇ ਹੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ

ਐਕਸਚ�ਜ/ਉਸ ਦਾ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਿਨਗਮ ਅਤੇ/ਜ� SEBI ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਦਲੀਲ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ� ਲਈ ਯੋਗ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਪੂਰੇ
ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਸੰ ਘਟਕ ਖੁਦ ਹੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਰੱ ਦ

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ
ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿਦਆਂ ਮੁਨਾਿਫਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀ ਜ� ਹਾਨੀਆਂ ਤ� ਕੋਈ ਅਲਿਹਦਗੀ ਨਹ�

ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱ ਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਰਾਹ� ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਤੈਅ ਕੁੱ ਝ
ਦਸਤੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਨ� ਯੌਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪੜ�ਣਾ, ਆਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਨ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ, ਉਸ ਦੇ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਿਨਗਮ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ ਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਾਨ, SEBI ਵੱ ਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸੇਧ� ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਿਨਗਮ ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸਰਕੁਲਰ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੱ ਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੱ ਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਵਪਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�� ਵਪਾਰ ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਜੇ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ� ਇਸ ਤ�
ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਮੂਲ ਜੋਖਮ:
1.1 ਵੱ ਧ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ�

ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਿਜਨ�� ਵੱ ਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਨ�� ਵੱ ਧ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ

ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਧ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ

ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱ ਝ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ� ਿਜਸ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿਪੱ ਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਤ� ਬਹੁਤ
ਹੀ ਵੱ ਖ ਹੋਵੇ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਬਦਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਜ� ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ।
1.2 ਘੱ ਟ ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ (ਤਰਲਤਾ) ਦਾ ਜੋਖਮ

ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੀ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ/ਜ� ਵੇਚਣ,

ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਤੋ ਘੱ ਟ ਪ�ਿਤਯੋਗੀ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਫਰਕ ਸਮੇਤ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਿਜੰ ਨ�ੀ ਵੱ ਧ

ਉਪਲਬਧ ਆਰਡਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ, ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਹੋਵੇ ਉਨ�ੀ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਹੈ। ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਵੱ ਧ ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ਕ�

ਲਈ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ/ਜ� ਵੇਚਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਫਰਕ ਸਮੇਤ,

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਇਸ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜ� ਵੇਚੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਲਈ ਪ�ਿਤਯੋਗੀ
ਮੁੱ ਲ ਭਰੇ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇ। ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ
ਅੰ ਦਰ ਘੱ ਟ ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱ ਝ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਜ� ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਧ

ਮੁੱ ਲ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

1.2.1 ਿਦਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ ਦੇ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਿਕ�ਿਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱ ਲ ਦਰ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ ਨੂੰ ਘੱ ਟ/ਵੱ ਧ ਮੁੱ ਲ� ਤੇ ਵੇਿਚਆ/ਖਰੀਿਦਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲਵਰ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁੱ ਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜ� ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
1.3 ਵਾਈਡਰ ਸਪ�ੈਡ ਜੋਖਮ

ਸਪ�ੈਡ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਕਰੀ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ। ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਝੱ ਟ

ਹੀ ਵੇਚਣ, ਜ� ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਇਹ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸਪ�ੈਡ ਨਾਲ� ਫੈਿਲਆ ਸਪ�ੈਡ ਘੱ ਟ ਤਰਲ ਜ�

ਗੈਰ-ਤਰਲ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ ਲਈ ਘੱ ਟ ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੱ ਗ�

ਿਬਹਤਰ ਮੁੱ ਲ ਬਣਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
1.4 ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ� (ਉਦਾਹਰਨ, 'ਸਟਾੱਪ ਲਾੱਸ' ਆਰਡਰ ਜ� 'ਿਲਮਟ' ਆਰਡਰ) ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਨ�� ਦਾ ਮਕਸਦ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਆਰਡਰ� ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ
ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

1.4.1 ਮੁੱ ਲ ਆਿਦ ਦਾ ਿਖਆਲ ਨਾ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ,ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਡਰ� ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, 'ਮਾਰਕੀਟ' ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਝੱ ਟ

ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 'ਮਾਰਕੀਟ' ਆਰਡਰ ਦਾ ਝੱ ਟ ਅਮਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਮਲ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡਰ� ਦੇ ਉਪਲਬਧ

ਮੁੱ ਲ� ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁੱ ਲ ਸਮ� ਪ�ਥਮਤਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਮੁੱ ਲ ਿਪੱ ਛਲੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱ ਲ ਤ� ਜ�

ਉਸ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰੀਨ ਮੁੱ ਲ ਤ� ਕਾਫੀ ਿਭੰ ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1.4.2 'ਿਲਮਟ' ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਿਲਮਟ' (ਸੀਮਾ) ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜ� ਿਬਹਤਰੀਨ ਮੁੱ ਲ ਤੇ।ਪਰ,

ਜਦਿਕ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁੱ ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਮਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

1.4.3 ਇੱ ਕ ਸਟਾੱਪ ਲਾੱਸ ਆਰਡਰ ਅਕਸਰ ਸਟਾੱਕ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਮੁੱ ਲ ਤ� "ਦੂਰ" ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਸਟਾੱਪ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਰਾਹ� ਵਪਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਰੀ ਸਟਾੱਪ ਆਰਡਰ

ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱ ਲ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸਟਾੱਪ ਆਰਡਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱ ਲ ਦੇ �ਪਰ ਦਰਜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ�
ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਪਿਹਲ� ਤੈਅ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਐਸੇ ਮੁੱ ਲ ਰਾਹ� ਵਪਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਪ ਲਾੱਸ ਆਰਡਰ

ਮਾਰਕੀਟ/ਿਲਮਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਿਲਮਟ ਜ� ਵੱ ਧ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱ ਲੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੇ ਿਲਮਟ

ਆਰਡਰ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲ� ਤੈਅ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਐਸੇ

ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਲਮਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
1.5 ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਦਾ ਜੋਖਮ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਿਲਕੁਇ ਿਡਟੀ ਅਤੇ ਵੱ ਧ

ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਿਵੱ ਚ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਅਨਚਾਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ�

1.6 ਅਫਵਾਹ� ਦੇ ਜੋਖਮ:

ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮੂਹ-� ਮੂਹ�, ਅਖਬਾਰ�, ਵੈਬਸਾਇਟਸ ਜ� ਿਨਯੂਜ਼ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਆਿਦ ਰਾਹ� ਕੰ ਪਨੀ/ਕਰੰ ਸੀ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ� ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ� ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ।
1.7 ਿਸਸਟਮ ਜੋਖਮ

ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਰਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1.7.1 ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਡਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ ਜ� ਮੁੱ ਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਵ� ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1.7.2 ਕੁੱ ਝ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ� ਅੰ ਦਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਅੰ ਦਰ ਯੋਗ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਜ� ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ, ਜਦ� ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ� ਿਵਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡਰ ਨਹ� ਹਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ
ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਰੁੱ ਕ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰ ਮ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ

ਿਵੱ ਚ ਸਰਕੁਇਟ ਿਫਲਟਰਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ।
1.8 ਿਸਸਟਮ/ਨ��ਟਵਰਕ ਭੀੜ

ਐਕਸਚ�ਜ਼ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਢੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੈਟਲਾਈਟ/ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਚਾਰ, ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਟੈਕਨ�ਲਾਜੀ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ� ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ: ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ� ਿਸਸਟਮ ਦੀ
ਤਕਲੀਫ਼ ਜ� ਿਸਸਟਮ ਵੱ ਲ� ਸੁਸਤ ਜ� ਦੇਰੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਜ� ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ, ਜ� ਐਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ/ਨੁਕਸ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ
ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ/ਨ�ਟਵਰਕ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੋ ਪਾ�ਦੀ, ਜੋ ਕਾਬੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਖਰੀਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਆਰਡਰ

ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ� ਕੁੱ ਝ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ, ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਇਸ
ਤਕਲੀਫ� ਪ�ਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਓਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਜ� ਨਾ-ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤ� ਸਾਰੇ ਨਾ-ਅਮਲ

ਕੀਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

2. ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਸੈਗਮ�ਟਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਧੂ ਗੁਣ� ਤ� ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉ:
2.1 ‘ਲੀਵਰੇਜ’ ਜ� ‘ਿਗਅਿਰੰ ਗ’ ਦਾ ਅਸਰ

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ, ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਿਜਨ ਦੀ ਮਾਤ�ਾ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਸੋ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ‘ਲੀਵਰੇਜਡ’ ਜ� ‘ਿਗਅਰਡ’

ਹਨ। ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਮਾਰਿਜਨ ਮਾਤ�ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਜਨ ਮਾਤ�ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਧ ਨਫਾ ਜ�
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਿਬਆਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣੇ ਚਾਿਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ�,

ਆਰਿਥਕ ਸ�ੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ
ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਿਜਨ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਜ� ਪੂਰਾ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਮਾਰਿਜਨ ਰਕਮ ਨਾਲ� ਹਾਨੀ ਵੱ ਧ ਹੋਵ।ੇ

ਏ. ਿਫਊਚਰ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਡੈਕਸ/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਕਲੋ ਿਜ਼ੰ ਗ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਚੱ ਿਲਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਵੱ ਜ� ਹਾਨੀ ਦੀ ਕਲਪਤ ਰਕਮ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਿਕਸੇ ਤੈਅ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਵਪਾਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�।

ਬੀ. ਜੇ ਤੁਸ� ਦੱ ਸੀ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ ਵਧੇਰੀ ਰਕਮ ਜਮ�� ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ

ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ� ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਿਲਕੁਇਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਐਸੇ ਕਲੋ ਜ਼-ਆਉਟਸ

ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸੀ. ਕੁੱ ਝ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ� ਅੰ ਦਰ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜ� ਨਾ-ਮੁਮਿਕਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ

ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਕ� ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਲਕੁਇਿਡਟੀ ਨਾ ਰਿਹਣਾ, ਮਤਲਬ, ਜੋ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜ� ਆਫਰ ਹੋਣ ਜ� ਮੁਲ ਸੀਮਾ ਜ� ਸਰਕੀਟ
ਬ�ੇਕਰ ਆਿਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ।

ਡੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਥਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮਾਰਿਜਨ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਕਦ ਮਾਰਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਜ�
ਹੋਰ। ਇਹ ਨਵ� ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਨ ਚਾਹਤ� ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਿਜਨ ਲੈ ਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜ�
ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਈ. ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ�ੇਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ।
2.2 ਕਰੰ ਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜੋਖਮ

1. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ – ਿਡਨੌਿਮਨ�ਸ਼ਨ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਨਫਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਿਡਨੌਿਮਨ�ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

2. ਕੁੱ ਝ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ� ਅੰ ਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜ� ਨਾ-ਮੁਮਿਕਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ � ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦ� ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਡ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

3. ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਸਮੇਤ, ਮੁਦਰਾਵ� ਲਈ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਚਾਲ ‘ਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਸਪਲਾਈ+-ਿਡਮ�ਡ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ; ਸਰਕਾਰ� ਦੇ ਵਪਾਰ, ਿਫਸਕਲ, ਆਰਿਥਕ, ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਕੰ ਟ�ੋਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ; ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ

ਆਰਿਥਕ ਿਕੱ ਸੇ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀਆਂ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ; ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਘੱ ਟ ਜਾਣਾ;

ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਐਸੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।
2.3 ਿਵਕਲਪ ਧਾਰਕ� ਦਾ ਜੋਖਮ:

1. ਿਵਕਲਪ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਭਰੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ

ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱ ਜ� ਉਸਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਕਲਪ ਧਾਰਕ ਜੋ ਨਾ
ਸੈਕ�ਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਿਵਕਲਪ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਿਵਕਲਪ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਗੁਆ ਦਵੇਗਾ। ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜੇ ਮੰ ਚਾਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮੁੱ ਲ ਨਹ� ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਕ
ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤ� ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ� ਕਾਫੀ ਿਹੱ ਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਖਾਸ ਦੱ ਸੀਆਂ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਐਕਸਚ�ਜ ਕੁੱ ਝ ਸੀਮਾਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ
ਸੀਮਾ ਪਵੇ।

2.4 ਿਵਕਲਪ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਜੋਖਮ:

1. ਜੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਗਤੀ ਮੰ ਚਾਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਵਕਲਪ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਿਵਕਲਪ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਆਜ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ

ਤਰ�� ਫੈਲੀ (ਸਪ�ੈਡ) ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਜ� ਿਵਕਲਪ ਮਾਰਕੀਟ ਜ� ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ
ਦੁਆਰਾ। ਪਰ, ਭਾਵ� ਰਾਈਟਰ ਨ� ਸਪ�ੈਡ ਜ� ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਖਮ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ

ਸਪ�ੈਡ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਲ ‘ਲੰਬੀ’ ਜ� ‘ਛੋਟੀ’ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤ� ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ

3. ਉਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮੇਲ ਅੰ ਦਰ ਅਨ�ਕ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਜ� ਖਰੀਦੀ ਜ� ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਿਵਕਲਪ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਆਜ
ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਕਲਪ

ਸਪ�ੈਡ, ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜ� ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਿਟਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਵ� ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ
ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਜਿਟਲਤਾ ਆਪ ਹੀ ਇੱ ਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਮੇਲ

ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਵੱ ਖ ਮਾਰਕੀਟ
ਹਾਲਾਤ� ਅੰ ਦਰ ਸਮੇਲ ਵਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲਾਭ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨਵਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।

3. ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ/ਸਮਾਰਟ ਆਰਡਰ ਰੂਿਟੰ ਗ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ:
ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ/ਸਮਾਰਟ ਆਰਡਰ ਰੂਿਟੰ ਗ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨ�ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਗੁਣ, ਜੋਖਮ,

ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬੰ ਦਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਯੋਜਨ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ।

4. ਆਮ
ਂ ’ (ਸੰ ਘਟਕ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱ ਕ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਢ�ਚੇ
4.1 ਲਫਜ਼ ‘ਕੌ ਨਸਟੀਟੁਏਟ
ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਕੌ ਨਟ�ੈਕਟਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ/ਜ� ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.2 ਲਫਜ਼ ‘ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ’ (ਸੰ ਘਟਕ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱ ਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ��
ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱ ਲ� ਦਾਖਲਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ SEBI ਵੱ ਲ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

