பிற்சேர்க்கை - 5
மூலதனச் ேந்கத மற்றும் டிகைசேடிவ்ஸ் பிரிவுைளுக்ைான இடர்
வேளிப்படுத்துதல் ஆேணம்
சமபங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் பிரிவுகளில் எக்ஸ்வசஞ்சில் சசய்யப்படும் ேர்த்தகங்களிலுள்ள
இடர்கரள

இந்த

ஆேணம்

எக்ஸ்வசஞ்சுகளில்

ேிளக்குகிறது.

ேர்த்தகங்கரள

ேொடிக்ரகயொளர்களும்

இரத

சமபங்குகள்

வமற்சகொளும்

அேசியம்

டிரைவேடிவ்ஸ்

/

முன்னர்

படித்து

பிரிவுகளில்

அரனத்து

சதரிந்துசகொள்ள

எதிர்கொல

வேண்டும்

என்று

வகட்டுக்சகொள்ளப்படுகிறொர்கள்.
இந்த ஆேணத்தில் ேிளக்கப்பட்டிருக்கும் இடர்கள் முழுரமயொனரே என்வறொ அல்லது வபொதுமொன
ேிளக்கங்கள் என்வறொ அல்லது துல்லியமொனரே என்வறொ ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகள் / SEBI
தனித்தனியொகவேொ

அல்லது

கூட்டொகவேொ,

சேளிப்பரடயொகவேொ

அல்லது

உள்ளர்த்தம்

சகொண்வடொ சதரிேிக்கேில்ரல. மொறொக, ேர்த்தகப் பிரிவுகளில் பங்வகற்பதொல் அனுகூலங்கரள
கூறுேதொகவேொ

அல்லது

ேர்த்தகத்திலிருக்கும்

அதற்கு

ஆதைவு

அரனத்து

அளிப்பதொகவேொ

இடர்கரளயும்

எடுத்துக்சகொள்ளக்

வேறு

கனிசமொன

கூடொது.
ேர்த்தக

சசயல்ேிரளவுகரளயும் இந்த சுருக்கமொன ஆேணம் முழுரமயொக சேளிப்படுத்த ேில்ரல.
இடர்கள் நிரறந்திருக்கும் கொைணத்தொல், நீங்கள் வமற்சகொள்ளேிருக்கும் உறவுமுரற மற்றும்
நீங்கள் எதிர்சகொள்ள ேிருக்கும் அபொய அளவுகரளப் புரிந்துசகொண்ட பிறவக நீங்கள் ேர்த்தக
நடேடிக்ரககரள வமற்சகொள்ள வேண்டும்.
ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளில் நடத்தப்படும் மூலதனப் பங்குகள், டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கள்
அல்லது இதை பிற ஆேணங்கள் சொர்ந்த ேர்த்தகங்களில் பல அளவுகரளக் சகொண்ட இடர்கள்
நிரறந்திருக்கின்றன

என்பரதயும்,

ேரையரறயுள்ள

ேளங்கள்

/

முதலீடுகள்

சசய்ேதில்

மற்றும்/அல்லது பங்கு ேர்த்தகங்களில் ஈடுபடுேதில் மற்றும் அதிக அல்லது சபரிய அபொயங்கரள
எதிர்சகொள்ள

ரதரியமில்லொதேர்களுக்கு

இது

ஏற்ற

இடம்

இல்ரல

என்ற

சபொதுேொன

எச்சரிக்ரகரய நீங்கள் கட்டொயம் சதளிேொகப் புரிந்து சகொண்டிருக்க வேண்டும். ஆரகயொல் உங்கள்
நிதி நிரலரமரயக் கருதி இது வபொன்ற ேர்த்தக நடேடிக்ரககள் உங்களுக்கு ஏற்றது தொனொ
என்பரத

கேனமொகச்

எக்ஸ்வசஞ்சு

சிந்தித்த

ேர்த்தகங்களில்

பிறவக
ஈடுபட்டு

பங்கு

ேர்த்தகங்களில்

ஒருவேரள

நீங்கள்

ஈடுபட

வேண்டும்.

எதிர்பொைொத

ஸ்டொக்

சிக்கல்களில்

மொட்டிக்சகொள்ள வநர்ந்தொல் அல்லது சபரிய நஷ்டத்ரத எதிர்சகொள்ள வேண்டியிருந்தொல் நீங்கள்
மட்டுவம அதற்குப் சபொறுப்வபற்க வேண்டியிருக்குவம அல்லொது ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகள்/ அதன்
கிளியரிங் கொர்சபொவைஷன் மற்றும்/ அல்லது SEBI ஒரு வபொதும், எவ்ேரகயிலும் அதற்குப்
சபொறுப்பொக

முடியொது

என்பதும்,

இடர்கரள

வபொதுமொன

ேிளக்கத்துடன்

எனக்குத்

சதரியப்படுத்தேில்ரல என்வறொ அல்லது நொன் புரிந்துசகொள்ளும் ேிதத்தில் எனக்கு முழுரமயொக
ேிளக்கப்படேில்ரல என்வறொ சம்பந்தப்பட்ட பங்கு தைகரை நீங்கள் குற்றம் கூற முடியொது
என்பரதயும் நீங்கள் புரிந்து சசயல்பட வேண்டும். இதன் கொைணமொக எந்த ஒப்பந்தத்ரதயும் மொற்ற

அல்லது சசயல்படொமல் தடுக்க முடியொது என்பதொல் ேொடிக்ரகயொளைொகப் வபொகும் நீங்கள் மட்டுவம
இதற்குப் சபொறுப்வபற்க வேண்டும். ஒரு டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்ரத ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளில்
ேொங்கும் வபொது மற்றும் / அல்லது ேிற்கும் வபொது இலொபத்திற்கு அல்லது நஷ்டமரடயொமல்
தப்பிப்பதற்கு எந்த உத்தைேொதமும் இல்ரல என்பரத நீங்கள் நன்றொகப் புரிந்துசகொண்டு அந்த
நிரலரய ஏற்றுக்சகொள்ள தயொைொக இருக்க வேண்டும்.
ஒரு பங்கு தைகர் மூலமொக ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகள் ேர்த்தகங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுேதற்கு முன்னர்
பங்கு தைகர் ேிதிக்கும் சில இரசவு நடேடிக்ரககளுக்கு உடன்பட வேண்டும், அதுவபொன்ற
நடேடிக்ரககளில்,

உங்கள்

ேொடிக்ரகயொளரைத்

சதரிந்துசகொள்ளுங்கள்

படிேத்ரத

நிைப்ப

வேண்டும், உரிரமகளும் சபொறுப்புகளும் ஆேணத்ரதப் படித்து புரிந்துசகொள்ள வேண்டும், சசய்யத்
தக்கன மற்றும் சசய்யத் தகொதன வபொன்றேற்ரறயும் நீங்கள் சதளிேொகத் சதரிந்துசகொள்ள
வேண்டும், சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளின், அேற்றின் கிளியரிங் கொர்சபொவைஷன்
ேகுத்திருக்கும் ேிதிகள், துரண ேிதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுரற ேிதிகளுக்குக் கட்டுப்பட
சம்மதிக்க வேண்டும், கூடவே அவ்ேப்வபொது SEBI சேளியிட்டிருக்கும் ேழிநடத்தல் ேிதிகள் மற்றும்
சுற்றறிக்ரககளுக்கும் ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளும் கிளியரிங் கொர்சபொவைஷன்களும் சேளியிட்டு
அவ்ேப்வபொது நடப்பிலிருக்கும் சுற்றறிக்ரககளுக்கும் நீங்கள் இணங்கி நடக்க வேண்டும்.
ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுடன் சதொடர்புரடய ஒரு பங்கு தைகர் மற்றும்/அல்லது மூன்றொம் நபருடன் இந்த
ஆேணத்தில் சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு தகேல் அடிப்பரடயிலொேது நீங்கள் ேர்த்தக
உறவுமுரறயில் ஈடுபட ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகள் ஆதரிக்கின்றன என்வறொ அவ்ேொறு சசொல்கின்றன
என்வறொ

நீங்கள்

ஆவலொசரனயொக

கருத

முடியொது.

ஒருவபொதும்

இந்த

நீங்கள்

ஆேணத்திலிருக்கும்

புரிந்துசகொள்ளக்

கூடொது.

ேிபைங்கரள
ஒரு

ஒரு

ேர்த்தக

ேர்த்தகத்திலிருக்கும்

இடர்கரள முழுரமயொகப் புரிந்து அேற்ரறச் சீர்தூக்கிப் பொர்க்கொமல் அேற்றில் நீங்கள் ஈடுபடக்
கூடொது,

உங்களுக்குத்

சதளிேொகேில்ரல

என்றொல்,

அேற்ரறக்

குறித்து

சதொழில்முரறயொளர்களின் ஆவலொசரனகரளக் கட்டொயம் சபற்று சசயல்படுேது நல்லது.
நீங்கள் ேர்த்தகத்தில் ஈடுபடுேதொ அல்லது உங்கள் சொர்பில் மற்றேர் ஒருேரை ஈடுபடச் சசய்ேதொ
என்று கருதும் வபொது, கீ வழ சகொடுக்கப்பட்டிருப்பரே உங்களுக்குத் சதரிந்திருக்க வேண்டும்:

1.அடிப்படை இைர்கள்:
1.1 மிக அதிக விடைமாற்ற இைர்:
ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளில் நடக்கும் ேர்த்தகங்களில் பங்கு ஆேணங்கள்/டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த
ேிரலகள் நிரலயில்லொமல் மிக அதிக ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டுக் சகொண்டிருக்கும்.
பங்கு/டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த ேிரல எந்த அளேிற்கு மொற்றமரடகிறவதொ அவத அளேில்
ேிரலகளில் ஏற்ற இறக்கமும் சபொதுேொக மொறுபடும். தீேிை ேியொபொைம் நடக்கும் பங்குகள் /
டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் ஏற்படும் ேிரல மொற்றங்களுடன் ஒப்பிடும் வபொது ேழக்கமொக,
மிகக் குரறந்த அளேில் ேியொபொைம் நடக்கும் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் ேிரல
மொற்றங்கள் அதிகமொக இருக்கும். இது வபொன்ற ேிரல மொற்ற ஏற்ற இறக்கத்தொல் நீங்கள்

சசய்திருக்கும் ஆர்டர்கள் பகுதி அளேில் நிரறவேற்றப்படலொம் அல்லது நிரறவேறொமலும்
இருந்துேிடலொம்,

அல்லது

நீங்கள்

ஆர்டர்

சசய்து

நிரறவேற்றப்பட்ட

ேிரல

அதன்பிறகு

கரடசியொக நடந்த ேியொபொை ேிரலயிலிருந்து கனிசமொக மொறுபட்டிருக்கலொம், அதொேது உங்கள்
நஷ்டம் சபயைளேொகவேொ உண்ரமயொனதொகவேொ இருக்கக் கூடும்.

1.2 குடறந்த ைிக்விடிடி இைர்:
சந்ரதயில் பங்வகற்றிருக்கும் ேொடிக்ரகயொளர்கள் குரறந்த ேிரல ேித்தியொசத்துடன் வபொட்டி
ேிரலயில் ேிரைேொக பங்குகரள / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கரள ேொங்கி மற்றும் /அல்லது
ேிற்க முடிேரத லிக்ேிடிடி (பணமொகும் ஆற்றல்) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதொேது, சந்ரதயில்
நிரறய ஆர்டர்கள் கிரடக்கும் வபொது லிக்ேிடிடி அதிகரித்திருக்கும். லிக்ேிடிடி முக்கியம் ேொய்ந்தது
ஏசனன்றொல், லிக்ேிடிடி அதிகமிருக்கும் வபொது குரறந்த ேிரல ேித்தியொசத்தில் முதலீட்டொளர்கள்
பங்குகரள/ டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கரள ேொங்கவும் ேிற்கவும் ேிரும்புேொர்கள் அதனொல்
பங்குகரள / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கரள குரறந்த ேிரல ேித்தியொசத்தில் ேிற்றும் ேொங்கியும்
அதற்குண்டொன சதொரகரயயும் எளிதொகப் சபற முடியும் / சகொடுக்க முடியும். தீேிைமொக ேொங்கி
ேிற்கப்படும் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களுடன் ஒப்பிடும் வபொது குரறந்த சில பங்குகள் /
டிரைவேடிவ்ஸ்

ஒப்பந்தங்களில்

குரறந்த

லிக்ேிடிடி

இருக்கும்

அபொயமும்

உண்டு.

இதன்

கொைணமொக உங்கள் ஆர்டர்களில் ஒரு பகுதி மட்டுவம நிரறவேற்றப்படலொம், அல்லது மிகப் சபரிய
ேிரல

ேித்தியொசத்துடன்

நிரறவேற்றப்பட்டிருக்கலொம்

அல்லது

நிரறவேற்றப்படொமலும்

இருக்கலொம்.
1.2.1

அன்றொட

ேணிக

உக்தியின்

ஒரு

பகுதியொக

பங்கு

ஆேணங்கள்

/

டிரைவேடிவ்ஸ்

ஒப்பந்தங்கரள ேொங்கும் அல்லது ேிற்கும் திட்டத்தில் சபரிய நஷ்டங்கள் ஏற்பட ேொய்ப்புகள்
அதிகமிருக்கும், ஏசனன்றொல், நொள் முடிேில் திறந்த நிரல அல்லது பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ்
ஒப்பந்தங்கரளக் சகொடுக்க வேண்டிய அல்லது சபற வேண்டிய கட்டொயத்திற்கு ஆளொகொமல்
இருக்கும் நிரலரய எட்ட ேிரும்பும் சூழ்நிரலயில் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கரள
எதிர்பொர்த்திருக்கும் ேிரலகரள ேிட குரறந்த / அதிக ேிரலயில் ேொங்கி / ேிற்க வேண்டிய
கட்டொயம் ஏற்படலொம்.

1.3 விரிந்த விடை மாறளவு இைர்
மிகச் சிறந்த ேொங்கு ேிரலக்கும் மிகச் சிறந்த ேிற்கும் ேிரலக்கும் இரடப்பட்ட ேித்தியொசத்ரத
ேிரல மொறளவு என்கிவறொம். அதொேது பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் ஒன்ரற ேொங்கி உடவன
ேிற்கும் வபொது அல்லது ேிற்ற உடவன ேொங்கும் வபொது நிகழும் ேிரல ேித்தியொசத்ரதக்
குறிப்பதொகப் புரிந்து சகொள்ளலொம். மிகக் குரறந்த லிக்ேிடிடி உள்ள பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ்
ஒப்பந்தங்களில் குரறந்த லிக்ேிடிடி மற்றும் அதிக லிக்ேிடிடி நிரல இயல்பு ேிரல மொறளரேேிட
அதிகம் ேிரிந்திருக்கும் ேொய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும். இதனொல் ேிரல வமம்படும் நிகழ்வு
பொதிப்பரடயும்.

1.4 இைர்கடளக் குடறக்கும் ஆர்ைர்கள்:
நஷ்டத்ரத ஓைளவு சதொரக ேரை குரறக்கும் எண்ணத்துடன் வபொடப்படும் ஆர்டர்கள் (உ.ம்.
“ஸ்டொப் லொஸ்” ஆர்டர்கள், அல்லது “லிமிட்” ஆர்டர்கள்) பல வநைங்களில் பிைவயொஜனமில்லொமல்
வபொக வநைலொம், ஏசனன்றொல் சந்ரத நிலேைத்தில் ஏற்படும் அதிக வேக மொற்றங்களில் இது வபொன்ற
ஆர்டர்கரள நிரறவேற்றுேது கடினமொகலொம்.
1.4.1 எதிர் தைப்பில் ஆர்டர்கள் தயொைொகக் கிரடக்கும் வபொது “மொர்சகட்” ஆர்டர்களொகப் வபொடப்பட்ட
ஆர்டர்கள் ேிரலகரளப் பற்றி அலட்டிக் சகொல்லொமல் தொமதமில்லொமல் நிரறவேற்றப்படும்
ேொய்ப்புகள் அதிகம், வாடிக்கையாளர்

தாமதமின்றி

‘மார்கைட்’

ஆர்டகை

கெற்றுக்கைாள்வார்.

இவ்ேொறு நிரறவேற்றப்படும் ஆர்டர்கள் சந்ரதயில் ேொங்க ேிற்கத் தயொைொக இருக்கும் ேிரல
அடிப்பரடயில் அந்தந்த ேிரலயில் தயொைொகக் கிரடக்கும் சகொள்முதல் அளவுக்குத் தகுந்தேொறு
சரியான விகை நேை முன்னுரிரமயின்படி. இவ்ேொறு நிரறவேற்றப்படும் ஆர்டர்களின் ேிரலகள்
கரடசியொக நிரறவேற்றப்பட்ட ேிரலகளிலிருந்து அல்லது அந்த பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ்
ஒப்பந்தத்தின் மிகச் சிறந்த ேிரலகளிலிருந்து மிக அதிகம் வேறுபட்டிருக்கக் கூடும் என்பரத
புரிந்துசகொள்ள வேண்டும்.
1.4.2

“லிமிட்”

ஆர்டர்

’லிமிட்’

ேிரலயில்

அல்லது

அதற்கும்

அதிக

ேிரலயில்

மட்டுவம

நிரறவேற்றப்படும். இது வபொன்ற ஆர்டர்களில் ேொடிக்ரகயொளருக்கு ேிரல குறித்த பொதுகொப்பு
கிரடக்கும்

என்றொலும்,

அேர்

ஆர்டர்

நிரறவேற்றப்படொமல்

வபொகும்

அபொயங்கரளயும்

எதிர்சகொள்ள வேண்டும்.
1.4.3 ஒரு பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் தற்வபொரதய ேிரலரய ேிட “ேிலகிவய” ஸ்டொப்
லொஸ் ஆர்டர்கள் சபொதுேொக சந்ரதயில் சசய்யப்படுகின்றன என்றொலும், சந்ரதயில் பங்கு /
டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் ேிரல அந்த ஸ்டொப் லொஸ் ஆர்டர் ேிரலரயத் சதொடும் வபொது அல்லது
இந்த ேிரலரயக் கடந்து வபொகும் வபொது இந்த ஸ்டொப் லொஸ் ஆர்டர் சசயல்படும். நடப்பு
ேிரலரயக் கொட்டிலும் குரறேொக ஸ்டொப் சசல் ஆர்டர்களும், நடப்பு ேிரலரயக் கொட்டிலும்
அதிகமொக ஸ்டொப் ரப ஆர்டர்களும் சபொதுேொகச் சசய்யப்படும். பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம்
ேிரல சந்ரதயில் அந்த முன்-முடிவு சசய்யப்பட்ட ேிரலரயத் சதொடும் வபொது அல்லது அந்த
ேிரலரயக் கடந்து வபொகும் சமயங்களில் ஸ்டொப் லொஸ் ஆர்டர்கள் மொர்சகட் / லிமிட் ஆர்டர்களொக
மொற்றமரடந்து

அந்த

நிரறவேற்றப்படும்.

ேிரலயில்

இவ்ேொறு

அல்லது

முன்னதொகவே

அதற்கும்
முடிவு

வமலொன

சசய்யப்படும்

சகொய

ேிரலயில்

ேிரலரய

பங்கு

/

டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் ேிரல சதொடும் அல்லது கடந்து வபொகும் என்ற உத்தைேொதம் ஏதும்
இல்லொத நிரலயில் இது வபொன்ற ஸ்டொப் லொஸ் ஆர்டர்கள், ேழக்கமொன லிமிட் ஆர்டர்கரளப்
வபொலவே, நிரறவேற்றப்படொமல் வபொகும் ேொய்ப்புகள் எழும்.

1.5 செய்தி அறிவிப்புகளின் இைர்
பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்ட சசய்திகள் ேர்த்தகம் நடந்து சகொண்டிருக்கும்
வபொது சேளியிடப்படும் சமயங்களில் அதுவும் குரறந்த லிக்ேிடிடியுடன் அதிக ேிரல மொறளவு

ேச்சுடன்
ீ

வசரும்

வபொது,

அந்த

பங்கு

/

டிரைவேடிவ்ஸ்

ஒப்பந்தத்தின்

ேிரல

ஏகமொக

ஏற்றமரடந்வதொ அல்லது இறக்கமரடந்வதொ எதிர்பொைொத ேிரளவுகரள ஏற்படுத்தக் கூடும்.

1.6 வதந்திகளின் இைர்
சில வநைங்களில் சந்ரதகளில் நிறுேனங்கள் / சசலொேணி குறித்த ேதந்திகள் வபச்சு ேழக்கில்,
சசய்தித்தொள்கள், இரணயதளங்கள் அல்லது சசய்தி முகரமகள் வபொன்றரே மூலம் பைேலொம்.
ேதந்திகரள அரடயொளம் கண்டு முதலீட்டொளர்கள் அேற்றிலிருந்து ேிலகியிருக்க வேண்டும்.

1.7 ெிஸ்ைம் இைர்:
சந்ரத ஆைம்பம் ஆகும் வபொதும், சந்ரத முடிேரடயும் வநைத்திலும் மிக அதிக எண்ணிக்ரகயில்
ேர்த்தகங்கள்

நரடசபறுேது

அடிக்கடி

நிகழும்

சம்பேம்.

ஒரு

நொளில்

எந்த

வநைத்தில்

வேண்டுமொனொலும் இதுவபொன்ற அதிக எண்ணிக்ரக ேர்த்தகங்கள் நரடசபறக் கூடும். இேற்றொல்
ஆர்டர்கள் நிரறவேற்றப்படுேதும் அல்லது உறுதியொக்கம் கிரடப்பதும் தொமதமொகலொம்.
1.7.1 ேிரல மொறளவு சமயங்களில், ேர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பேர்கள் சதொடர்ந்து ேிரலரயயும்
சகொள்முதல் அளரேயும் மொற்றி ஆர்டர்கரளப் புதுப்பித்துக் சகொண்டிருப்பதொல் அல்லது புது
ஆர்டர்கரளச்

சசய்து

சகொண்டிருப்பதொல்,

ஆர்டர்கள்

நிரறவேற்றப்படுேதும்

அல்லது

உறுதியொக்கம் கிரடப்பதும் தொமதமொகலொம்.
1.7.2

ஒரு

சில

அரனத்ரதயும்

சந்ரத
கொலி

நிலேைத்தில்,

சசய்ய

ேரக

ஒரு

நியொயமொன

கிரடக்கொமல்

ேிரலயில்

வபொகலொம்

தன்னிடமிருப்பரே

அல்லது

ேொங்குேதற்கும்

ேிற்பதற்கும் ஆர்டர்கள் ஏதும் இல்லொத நிரல உருேொகலொம், அல்லது ேழக்கமில்லொ ேர்த்தக
சசயல்பொடுகள் கொைணமொக அல்லது ஏதொேது ஒரு ேிரளவு சொர்ந்து பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ்
ஒப்பந்தத்தில் ேர்த்தகம் நிறுத்தப்படலொம் அல்லது பங்கு / டிரைவேடிவ் ஒப்பந்தம் சர்க்யூட்
ஃபில்டர்ஸ் நிரலரய எட்டிேிடும் வபொது அல்லது வேறு எந்த கொைணத்திற்கொகவும் ேர்த்தகம்
நிறுத்தப்படலொம்.

1.8 ெிஸ்ைம்/செட்சவார்க்ஸ் செரிெல்:
ஸ்டொக் எக்ஸ்வசஞ்சுகளில் எலக்ட்ைொனிக் முரறயில் ேர்த்தங்கள் சசய்யப்படுகின்றன, சொட்டிரலட்
/

லீஸ்ட்

ரலன்

தகேல்

சதொடர்பு

அடிப்பரடயில்

கம்ப்யூட்டர்

சிஸ்டம்கள்

மற்றும்

சதொழில்நுட்பங்கள் மூலம் அனுப்பிப் சபறப்படும் ஆர்டர்கள் நிரறவேற்றப்படுகின்றன. ஆரகயொல்,
தகேல் சதொடர்பு சசயலிழப்பு அல்லது சிஸ்டம் பிைச்ரனகள் அல்லது சமதுேொகச் சசயல்படுதல்
அல்லது தொமதித்த சிஸ்டம் எதிர்ச்சசயல்கள் அல்லது ேர்த்தகம் நிறுத்தப்படுதல் அல்லது இதை பிற
பிைச்ரனகள் / சிக்கல்கள் கொைணமொக டிவைடிங் சிஸ்டம் / சநட்சேொர்க்குடன் சதொடர்பு சகொள்ள
முடியொமல் வபொதல் வபொன்றரே யொருரடய கட்டுப்பொட்டுக்கும் உட்பட்டரேயொக இல்ரல
என்பதொல்

ஆர்டர்கள்

பரிசீலிக்கப்படுேது

தொமதப்படலொம்

அல்லது

ேொங்க

அல்லது

ேிற்க

சசய்யப்பட்டிருக்கும் ஆர்டர்கள் பகுதியொகவேொ அல்லது முழுரமயொகவேொ நிரறவேற்றப்படொமல்

வபொய்ேிடலொம். இதுவபொன்ற பிைச்ரனகள் தற்கொலிகமொனரே என்று எச்சரிக்ரக சசய்யப்பட்ட
வபொதிலும், உங்கள் நிலுரே நிரலரம அல்லது எதிர்பொைொத ஆர்டர்கள் வபொன்றரே நீங்கள்
நிரறவேற்றிவய

ஆக

வேண்டிய

பிரணசபொறுப்புகளுக்கும்

ஏற்கனவே

நிரறவேற்றப்பட்ட

ஆர்டர்களுக்கும் சபொறுப்வபற்றேர்களொக ஆகி எதிர்பொைொத நிரலரமயில் தள்ளப்படும் அபொயத்ரத
எதிர்சகொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
2. டிடைவவடிவ்ஸ் பிரிவுகடளப் சபாறுத்த வடையில், கீ வே சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் கூடுதல்
விஷயங்கடள தயவுசெய்து சதளிவாகப் புரிந்து சகாள்ளுங்கள்:2.1 “ைிவவைஜ்”மற்றும் “கியரிங்” விடளவு:
டிரைவேடிவ்ஸ் சந்ரதயில், டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த சதொரகயுடன் ஒப்பிடும் வபொது மொர்ஜின்
அளவுகள்

மிகவும்

குரறவு

சசய்யப்பட்டரேயொகக்

என்பதொல்

கருதப்படும்.

நடேடிக்ரககள்

சிறிய

மொர்ஜின்

அல்லது

”லிேவைஜ்டு”

அளவுகளிவலவய

”கியர்டு”

சசய்யப்படும்

டிரைவேடிவ்ஸ் ேர்த்தகங்கள் மொர்ஜின் சதொரககளுடன் ஒப்பிடும் வபொது மிகப் சபரிய இலொபம்
அல்லது

நஷ்டத்திற்கொன

ேொய்ப்புகளுடன்

சசய்யப்படுகின்றன

என்றொலும்

டிரைவேடிவ்ஸ்

ேர்த்தகங்களில் சபரிய அபொயங்கள் சபொதிந்திருப்பரத உணர்ந்வத அரே சசய்யப்படுகின்றன.
ஆரகயொல் டிரைவேடிவ்ஸ் சந்ரத ேர்த்தகங்களில் ஈடுபடுேதற்கு முன்னொல் உங்கள் சூழ்நிரல,
நிதி

நிரல

ேளங்கள்

முழுரமயொகப்

வபொன்றேற்ரறயும்

புரிந்துசகொண்டு

கீ வழ

எச்சரிக்ரகயுடன்

சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்
ேர்த்தகம்

சசய்ேது

ேொசகங்கரளயும்

நல்லது.

ேிரலகள்

உங்களுக்கு எதிைொகப் வபொய்க் சகொண்டிருக்கும் வபொது மொர்ஜின் சதொரகயில் ஒரு பகுதிரய சேகு
குறுகிய கொலத்தில் நீங்கள் இழக்க வநரிடலொம். அவதொடு, ஆைம்ப மொர்ஜின் சதொரகரய ேிட
அதிகரித்த நஷ்டமொகவும் அது மொறக்கூடும்.
A. ஃபூயூச்சர்ஸ் டிவைடிங்கில் உங்கள் அரனத்து நிரலகரளயும் தினசரி அடிப்பரடயில் சரிகட்ட
வேண்டியிருக்கும்.

ஒரு

நொள்

ஆைம்பத்தில்

உங்கள்

ஓப்பன்

சபொசிஷன்கரள

சந்ரதக்கு

முடிேரடந்த குறியீட்சடண் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் அடிப்பரடயில் மதிப்பிடப்படும். ேிரல
உங்களுக்கு எதிைொகப் வபொயிருந்தொல் அந்த ேிரல சரிேின் சபொருட்டு கணக்கிடப்படும் நஷ்டத்
சதொரகரய (சபயைளவு) சடபொசிட் சசய்ய வேண்டியிருக்கும். சபொதுேொக அடுத்த நொள் சந்ரத
ஆைம்பிக்கும் முன்னர், ஒரு குறிப்பிட்ட கொலேரைக்குள் இந்த சதொரகரய நீங்கள் சடபொசிட் சசய்ய
வேண்டியிருக்கும்.
B. இந்த கூடுதல் சதொரகரய குறிப்பிட்ட வநைத்திற்குள் நீங்கள் கட்டத் தேறும் வபொது அல்லது
உங்கள் கணக்கில் நிலுரேத் சதொரக கொட்டப்படும் வபொது, பங்கு தைகர் உங்கள் சபொசிஷனிலிருந்து
ஒரு பகுதிரயவயொ அல்லது முழு சபொசிஷரனவயொ ேிற்றுேிடுேொர் அல்லது வேறு பிரணயத்தொல்
அரத நிைப்பிக் சகொள்ேொர். இது வபொன்ற முடித்து சரிகட்டும் நடேடிக்ரககளொல் ேிரளயும்
நஷ்டங்களுக்கு நீங்கள் மட்டுவம சபொறுப்வபற்க வேண்டியிருக்கும்.

C. ஒரு சில சந்ரத நிலேைத்தில், சில நடேடிக்ரககரளச் சசய்யவேொ அல்லது நிரறவேற்றவேொ
முடியொத நிரலரய முதலீட்டொளர் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். உதொைணத்திற்கு, லிக்ேிடிடி,
அதொேது ேொங்குேதற்கும் ேிற்பதற்கும் வபொதுமொன ஆர்டர்கள் சந்ரதயில் கிரடக்கொதது அல்லது
ேிரல ேரையரை அல்லது சர்க்யூட் பிவைக்கர்ஸ் வபொன்றேற்றொல் ேர்த்தகம் இரடநிறுத்தம்
சசய்யப்படுேது.
D.

சந்ரத

நிரலத்தன்ரமரய

பைொமரிக்க,

கீ ழ்க்கண்ட

நடேடிக்ரககரள

வமற்சகொள்ள

வேண்டியிருக்கும்: மொர்ஜின் ேதத்ரத
ீ
மொற்றிக் சகொள்ளலொம், சைொக்க மொர்ஜின் ேதத்ரத
ீ
அல்லது
மற்றரத அதிகரித்துக் சகொள்ளலொம். இது வபொன்ற புதிய நடேடிக்ரககள் நடப்பிலிருக்கும் ஓப்பன்
சபொசிஷன்களிலும்

சசய்து

சகொள்ளலொம்.

இதற்கு

நீங்கள்

கூடுதல்

மொர்ஜின்கரளக்

கட்ட

வேண்டியிருக்கும் அல்லது உங்கள் சபொசிஷன்கரளக் குரறத்துக்சகொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
E. நீங்கள் ேர்த்தகம் சசய்ய ேிரும்பும் டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களின் முழு ேிபைங்கரளயும் ஒப்பந்த ேிபைங்கள் மற்றும் அேற்ரறச் சொர்ந்த பிரணசபொறுப்புகள் வபொன்றேற்ரற உங்கள்
தைகரிடம் வகட்டுக்சகொள்ளலொம்.

2.2 செைாவணி ெம்பந்தப்பட்ை இைர்கள்:
1. அன்னிய சசலொேணியில் சசய்யப்பட்ட ஒப்பந்த ேர்த்தகங்களில் ேிரளயும் இலொபம் அல்லது
நஷ்டம், உங்கள் பிைொந்தியத்தில் அல்லது வேறு பிைொந்தியத்தில் சசய்யப்பட்ட வபொதிலும், அன்னிய
சசலொேணி ேத
ீ மொற்றங்களொல் பொதிப்பரடயும், அதுவும் ஒப்பந்த சசலொேணியிலிருந்து வேறு
நொட்டு சசலொேணிக்கு மொற்றவேண்டிய அேசியம் ஏற்படும் வபொது.
2. ஒரு சில சந்ரத நிலேைத்தில் உங்கள் சபொசிஷரன முழுரமயொக நீங்கள் இறக்கி ரேக்க
முடியொமல் வபொகும் நிரல ஏற்படலொம். உதொைணத்திற்கு, சசலொேணி

கட்டுப்பொடு

ேிலக்கம்

சசய்யப்பட்ட நிரலயில் அல்லது ேரையரற சசய்யப்பட்ட ேதங்கள்
ீ
ேிரிக்கப்படும் வபொது இது
நிழகக் கூடும்.
3. சசலொேணி ேிரலகள் ஏகமொக ேிரல மொறளவுக்கு உட்பட்டிருக்கும். இது வபொன்ற சசலொேணி
ேிரல மொற்றத்திற்குக் கொைணமொனரேகளில் : மொற்றமரடயும் வதரே-ேழங்கல் சபொருளொதொை
உறவுமுரற; ேர்த்தகம், ேருேொய் சொர்ந்தரே, பணம் சொர்ந்தரே, அைசின் சசலொேணி மொற்ற ேதக்
ீ
கட்டுப்பொடுகளும் பொலிசீக்களும்; அயல் நொட்டின் அைசியல் மற்றும் சபொருளொதொை நிகழ்வுகள் மற்றும்
திட்டங்கள்; உள்நொட்டு மற்றும் சேளிநொட்டு ேட்டி ேதங்களில்
ீ
மொற்றங்கள் மற்றும் பணப்
சபருக்கம்; சசலொேணி மதிப்பு குரறத்தல் மற்றும் சந்ரதயில் நிலவும் சொதக பொதக மனப்வபொக்கு.
எந்த ஒரு ஆவலொசகைொலும் இது வபொன்ற நிகழ்வுகரளக் கட்டுப்படுத்த முடியொது, ஒரு ஆவலொசகரின்
ஆவலொசரனயொல் ேொடிக்ரகயொளர் வமற்சகொள்ளும் ேர்த்தகங்கள் இலொபகைமொன ேிரளவுகரள
ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு அல்லது இது வபொன்ற நிகழ்வுகளொல் நஷ்டம் அரடய ேழியில்ரல என்பது
வபொன்ற உத்தைேொதம் எரதயும் யொைொலும் அளிக்க முடியொது.

2.3 ஆப்ஷன் வ

ால்ைர்களின் இைர்கள்:

1. ஒரு குறுகிய கொலத்திற்குள் ஒரு ஆப்ஷனில் முதலீடு சசய்த சமொத்த பணத்ரதயும் இழக்கும்
அபொயத்திற்கு ஆப்ஷன் வ

ொல்டர் ஒருேர் உள்ளொகிறொர். ஆப்ஷன் சகடு வததி முடிேரடந்ததும்

அந்த சசொத்து ேணொகி
ீ
பிைவயொஜனமில்லொமல் ஆகிேிடும் நிரலரய ஆப்ஷனிலிருக்கும் இந்த இடர்
சுட்டிக் கொட்டுகிறது. ஆப்ஷன் வ

ொல்டர் ஒருேர் தன் ஆப்ஷரன இைண்டொம் நிரல சந்ரதயில்

ேிற்கொமல் இருந்தொவலொ அல்லது சகடு வததி முடிேரடேதற்குள் தன் ஆப்ஷரன நிரறவேற்ற
முடிசேடுக்கொமல் கொலம் தொழ்த்தினொவலொ, அேர் தன் சமொத்த முதலீட்ரடயும் ஆப்ஷனில்
இழக்கும் அபொயத்திற்கு உள்ளொகிறொர். ஆப்ஷன் முடிவு வததிக்குள் எதிர்பொர்த்த திரசயில் ேிரல
மொற்றம் நிகழொத வபொது, அதுவும் தன் சகொள்முதல் ேிரலக்கு நஷ்டம் ேிரளயொத அளேிலொேது
மொற்றமரடயொத

வபொது,

முதலீட்டொளரின்

ஒரு

கனிசமொன

ஆப்ஷன்

முதலீடு

இதனொல்

நஷ்டமரடயும் அபொயத்திற்கு உள்ளொகும்.
2. எக்ஸ்வசஞ்சுகள் சில சமயம் சசயல்படுேதற்குக் கட்டுப்பொடுகரள ேிதிக்கும் முழு அதிகொைத்ரதப்
சபற்றிருப்பொர்கள் அதனொல் ஒரு சில சமயங்களில் ஆப்ஷன்கரள நிரறவேற்றிக்சகொள்ள முடியொத
நிலேைங்கரள முதலீட்டொளர்கள் சந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தங்களுக்கு உள்ளொேொர்கள்.

2.4 ஆப்ஷன் எழுதுபவர்களின் இைர்கள்:
1.

ஆப்ஷனில்

அடங்கியிருப்பனேற்றின்

ேிரலகள்

எதிர்பொர்த்த

திரசயில்

முன்வனறொமல்

இருந்தொல் ஆப்ஷன் எழுதியேர் கணிசமொன சதொரகரய இழக்கும் அபொயத்தில் இருப்பொர்.
2. அவத சபொருட்கள் அடங்கியிருக்கும் வேறு ஆப்ஷன்கரள ேொங்கி ஓைளவு ஸ்பிசைட் சபொசிஷரன
ேளர்த்துக் சகொள்ளும் வபொது அல்லது வேறு ேரக ச
சந்ரதகளில்

அல்லது

பிற

குரறத்துக்சகொள்ளலொம்.
ச

ட்ஜிங்

சபொசிஷனில்

சந்ரதகளில்

என்றொலும்,

ேொங்கி

ஆப்ஷன்

ஏற்பொடுகரளச்

ட்ஜிங் சபொசிஷன்கரள ஆப்ஷன்ஸ்

ஆப்ஷன்

எழுதுபேர்

சசய்து

எழுதுபேர்

ஸ்பிசைட்

சகொண்ட

தன்

இடர்கரளக்

சபொசிஷனில்

வபொதிலும்,

அபொய

அல்லது
அளவுகள்

இப்சபொழுதும் கனிசமொகவே இருக்கும். ‘லொங்’ அல்லது ‘ஷொர்ட்’ சபொசிஷன்கரள ேிட ஸ்பிசைட்
சபொசிஷன் குரறந்த அபொயமுள்ளது என்று சசொல்லிேிட முடியொது.
3. பற்பல ஆப்ஷன்கரள கூட்டொக எழுதும் மற்றும் ேொங்கும் நடேடிக்ரககள், அல்லது ேொங்கும்
அல்லது ேொங்கும் அல்லது ஷொர்ட் ேிற்பரன சசய்யும் ஆப்ஷனில் அடங்கிய சபொருள்கள் கூட்டுகள்
வபொன்றரேயும் முதலீட்டொளர்கரள கூடுதல் இடர்களுக்கு உட்படுத்தும். ஆப்ஷன் ஸ்பிசைட்ஸ்
வபொன்ற கூட்டு நடேடிக்ரககள் ஆப்ஷன் ேொங்குதல், அல்லது ஒரு ஆப்ஷரன எழுதுதல்
வபொன்றேற்றுடன் ஒப்பிடும் வபொது சிக்கலொனரே. மற்ற முதலீடுகரளப் வபொலவே, சிக்கல்கரள
சரிேை புரிந்துசகொள்ளொத நிரலயும் ஆபொய கொைணிகளில் ஒன்றொகக் கருத்தப்படும் என்பரதயும்
சதரிந்து சகொள்ள வேண்டும். ஆரகயொல் கூட்டு வசர்க்கும் திட்டங்கரள ஆவலொசிக்கொதீர்கள் என்று
சசொல்லப்படேில்ரல என்றொலும், அரனத்து முதலீட்டுத் திட்டங்களில் இருப்பது வபொலவே,
ேிஷயம் சதரிந்த ஒருேரை பற்பல சந்ரத நிலேைத்தில் கூட்டு வசர்க்கும் திட்டங்களிலுள்ள

இலொபம் மற்றும் நஷ்ட அபொயங்களில் நல்ல அனுபே முதிர்ச்சி சபற்றிருக்கும் ஒருேருடன்
கலந்தொவலொசித்து இேற்றில் ஈடுபடுேது சிறந்தது என்ற கருத்வத இங்வக ேலியுறுத்தப் படுகிறது.

3. ஒயர்சைஸ் சதாேில்நுட்பம் / ஸ்மார்ட் ஆர்ைர் ரூட்டிங் அல்ைது வவறு
சதாேில்நுட்பம் மூைம் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுதல்
ஒயர்சலஸ் சதொழில்நுட்பம் / ஸ்மொர்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங் அல்லது வேறு சதொழில்நுட்பத்தின் மூலம்
சசய்யப்படும்

பங்கு

ஆேண

ேர்த்தகங்கரளச்

சொர்ந்த

கூடுதல்

ேசதிகளொகக்

கிரடக்கும்

ேர்த்தகத்துடன் சதொடர்புரடய அம்சங்கள், இடர்கள், சபொறுப்புகள், கடரமகள் மற்றும் பிரண
சபொறுப்புகள் ஆகியேற்ரற பங்கு தைகர் ேொடிக்ரகயொளர் கேனத்திற்கு எடுத்துச்சசல்ல வேண்டும்.

4. சபாதுவானடவ
4.1 வமவல சசொல்லப்பட்ட ேொடிக்ரகயொளர் பதத்தில் எக்ஸ்வசஞ்சுகள் சசய்து சகொடுத்திருக்கும்
சதொழில்நுட்ப அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி பங்கு ஆேணங்கள் / டிரைவேடிவ் ஒப்பந்தங்கரள ேொங்க
மற்றும்/அல்லது ேிற்கும் வநொக்கத்துடன் இந்த ேர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பங்கு தைகரிடம்
ேிேகொைம் ரேத்துக்சகொள்ளும் கட்சிக்கொைர், ேொடிக்ரகயொளர், ேொங்குபேர் அல்லது முதலீட்டொளர்
என்பதும் அடங்கும்.
4.2 'பங்கு தைகர்' என்ற பதம் எக்ஸ்வசஞ்சில் அவ்ேொறு அனுமதிக்கப்பட்டு SEBIயிடமிருந்து பதிவு
சொன்றும் சபற்றிருக்கும் ஒரு பங்கு தைகர், தைகர் அல்லது பங்கு தைகரைக் குறிக்கும் பதமொகவும்
அர்த்தம் சசய்துசகொள்ளப்படும்.

