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�ડૂ�બ�ર અને ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટ માટ� �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�મેુન્ટ 

આ દસ્તાવજેમા ં સ્ટોક એક્સચ��સના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ સગેમને્ટમા ંટ્ર��ડ�ગ કરવાન ેલગતી મહત્વની મા�હતી છે. તમામ સભંિવત 
�હસ્સદેારોએ એક્સચ�જના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ સગેમને્ટમા ંસોદા કરતા પહ�લા આ દસ્તાવજે વાચં�ુ ંજોઇએ. 

સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI સ્વતતં્ર ર�ત ેક� સ�ંકુ્ત ર�ત ેકોઈ બાયંધર� આપતા નથી ક� આ �લુાસા દસ્તાવજે �ણૂર્ છે અથવા ત ે�ણૂર્ હોવા 
�ગે ક� ચોક્સાઈ �ગે કોઈ ર�ુઆત કરવામા ંઆવતી નથી, તમેજ સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI ટ્ર��ડ�ગ સગેમને્ટમા ંકોઈપણ �હસ્સદેાર�ુ ં
સમથર્ન ક� પ્રચાર કરતા નથી. આ �ૂંકા �લુાસાના િનવદેનમા ંટ્ર��ડ�ગના તમામ જોખમો અન ેઅન્ય મહત્ત્વના પાસાન ેઆવર� લવેાયા 
નથી. 

સલંગ્ન જોખમોના સદંભર્મા,ં તમ ે�મા ંપ્રવશેવાના છો ત ેસબંધંની પ્ર�ૃિતન ેબરાબર સમજો અને તમારા માટ� ક�ટ�ુ ંજોખમ છે ત ેસમજો 
પછ� જ તમાર� સોદા કરવા જોઈએ. 

તમાર� એ હક�કત �ણવી અન ેસમજવી જોઈએ ક� ઈ�ક્વટ� શરે, ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ પર ટ્ર�ડ થતા અન ે
િવિવધ પ્રકાર�ુ ંજોખમ ઘરાવતા અન્ય સાધનોમા ંસોદા કરવા મયાર્�દત �ોત/મયાર્�દત રોકાણ અન/ેઅથવા ટ્ર��ડ�ગનો અ�ભુવ ક� ઓછ� 
જોખમ ક્ષમતા ઘરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય નથી. તથેી તમાર� કાળ��વૂર્ક િવચાર�ુ ંજોઈએ ક� તમાર� નાણાક�ય  �સ્થિતન ેધ્યાનમા ં
રાખતા આ પ્રકારન સોદા તમારા માટ� યોગ્ય ગણાય ક� નહ�. જો સ્ટોક એક્સચ�જમા ંતમે સોદા કરો અન ેતમન ે િવપર�ત પ�રણામો 
અથવા �કુસાન �ય તો, તનેા માટ� માત્ર તમ ેજવાબદાર હશો અન ેસ્ટોક એક્સચ�જ/તનેા �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર�શન અન/ેઅથવા SEBI 
તનેા માટ� કોઈપણ ર�ત ેજવાબદાર રહશ ેનહ�, અને એવી અર� નહ� કર� શકાય ક� સકંળાયલેા જોખમ �ગે �રૂતા પ્રમાણમા ં�લુાસો 
કરવામા ંઆવ્યો ન હતો અથવા સબંિંધત સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમન ેજોખમની સ�ંણૂર્ મા�હતી આપવામા ંઆવી ન હતી. ભાગ લનેારાઓ 
તમામ પ�રણામ માટ� પોતે જવાબદાર હશ ેઅન ેતનેા �ગે કોઈ કરાર થઈ શકશ ેનહ�. તમાર� એ માનીને સ્વી�ૃિત આપવી જોઇએ અન ે
સ્વીકાર�ુ ંજોઈએ ક� સ્ટોક એક્સચ�જમા ંડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની ખર�દ� અન/ેઅથવા વચેાણ પર નફો થવાની ક� ખોટ નહ� થવાની કોઈ 
ગેરંટ� આપી શકાય નહ�. 

તમાર� એ સ્પષ્ટ ર�ત ેસમજ�ુ ંજોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકર મારફત સ્ટોક એક્સચ�જમા ંતમારા સોદા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવલેી 
ક�ટલીક િવિધન ે�ણૂર્ કરવાન ેઆિધન રહ�શ,ે તમેા ંતમારા ગ્રાહકન ે�ણો ફોમર્ ભર�ુ,ં અિધકારો અન ેફરજો�ુ ંવાચંન, �ુ ંકર�ુ ંઅન ે�ુ ંન 
કર�ુ ં ત�ેુ ં વાચંન વગેર� સામલે છે, તથા તે સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, પટેાિનયમો અન ે િનયમનો, તનેા �ક્લય�ર�ગ 
કોપ�ર�શનો, SEBI દ્વારા િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અન ેસમયાતંર� અમલમા ં�કુ�લ પ�રપત્રોન ેઆિધન છે � સ્ટોક એક્સચ��સ અથવા 
તનેા �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર�શનો દ્વારા સમયાતંર� �હ�ર કરાઇ શકાશ.ે 

સ્ટોક એક્સચ��સ કોઈ સલાહ આપતા નથી ક� ત ેમાટ�ની ભલામણ કરતા નથી અને સ્ટોક એક્સચ��સના કોઇપણ સ્ટોક બ્રોકર સાથ ેક� 
આ દસ્તાવજેમા ંસમાિવષ્ટ કોઇપણ મા�હતીના આધાર� કોઈપણ ત્રી� પક્ષકાર સાથ ેવ્યવસાયના સબંધંમા ંદાખલ થયલે કોઈપણ 
વ્ય�ક્તન ેજવાબદાર રહ�શ ેનહ�. આ દસ્તાવજેમા ંઆપવામા ંઆવલેી કોઈપણ મા�હતીને વ્યાપારની સલાહ ગણવી જોઈએ નહ�. આ 
પ્રકારના સોદા સાથે સકંળાયલે જોખમોન ેસમ�યા વગર ક� તનેી સમીક્ષા વગર સોદાનો કોઈ િવચાર કરવો જોઈએ નહ�. તમન ેકોઈ 
બાબતની શકંા હોય તો, તનેા માટ� વ્યવસાિયક સલાહ મળેવો.  

સોદા કરવા ક� નહ� અથવા બી�ને સોદા કરવાની સ�ા આપવી ક� નહ� ત ેન�� કરતા પહ�લા ંતમાર� નીચનેી બાબતોથી વાક�ફ થ�ુ ં
જ�ર� છે: 

1. પાયાના જોખમો: 

1.1 વધાર� વોલે�ટ�લટ� (અ�સ્થરતા)�ુ ંજોખમ: 
સ્ટોક એક્સચ��સમા ંટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� ચા� ુહોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંગિતશીલ ઉતાર-ચઢાવ આવે તનેે વોલ�ેટ�લટ� 
કહ� છે. સામાન્ય ર�ત,ે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંવોલ�ેટ�લટ� �મ વધાર� તમે તનેા ભાવમા ંવધાર� ઉતાર-ચઢાવ આવ ે છે. 
ઓછ� ટ્ર�ડ થતી િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ં સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ં વધાર� વોલ�ેટ�લટ� હોઇ 
શક� છે. વોલ�ેટ�લટ�ના પ�રણામ,ે તમારા ઓડર્ર �િશક ર�ત ેઅમલ થાય અથવા �બલ�ુલ અમલ ન થાય તવેી શ�તા રહ� છે અથવા 
તમારો ઓડર્ર � ભાવ ેઅમલમા ં�કૂાય તે ભાવ છેલ્લા ટ્ર�ડ થયલેા ભાવ કરતા ઘણો અલગ હોય અથવા ત્યારબાદ બદલાય તવેી 
શ�તા રહ� છે તથેી કાલ્પિનક અથવા વાસ્તિવક �કુસાન થઈ શક�. 



1.2 નીચી તરલતા�ુ ંજોખમ: 
બ�રના �હસ્સદેારો સ્પધાર્ત્મક ભાવ ે અન ે ઓછામા ં ઓછા ભાવના તફાવત ે ઝડપથી િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ�ુ ં વચેાણ 
અન/ેઅથવા ખર�દ� કર� શક� તને ેતરલતા કહ� છે. સામાન્ય ર�ત,ે એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� બ�રમા ં�ટલા પ્રમાણમા ંઓડર્ર વધાર� 
હશ ેએટલી તરલતા વ� ુરહ�શ.ે તરલતા મહત્ત્વ�ણૂર્ છે કારણ ક� તરલતા વધાર� હોય તો રોકાણકારો ઝડપથી અન ેભાવના લ��ુમ 
તફાવત સાથે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝની ખર�દ� અન/ેઅથવા વચેાણ કર� શક� છે, અન ેપ�રણામ ેરોકાણકારોને ખર�દવામા ંઆવલેા ક� 
વચેાયલેા િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� વ� ુ સ્પધાર્ત્મક ભાવ મળવાની શ�તા રહ� છે. સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ 
કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ંક�ટલીક િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંતરલતા�ુ ંપ્રમાણ ની�ુ ંરહ�વા�ુ ંજોખમ હોઇ શક� છે. પ�રણામ,ે 
તમારા ઓડર્ર �િશક ર�ત ેઅમલમા ં�કૂાઇ શક� અથવા ભાવના મોટા તફાવત સાથે અમલમા ંથઇ શક� ક� �બલ�ુલ અમલ ન થાય તવેી 
શ�તા રહ� છે.  

1.2.1 ડ� ટ્ર��ડ�ગની વ્�હૂરચનાના ભાગ�પ ેિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ વચેવા ક� ખર�દવામા ંપણ �કુસાન જવાની શ�તા રહ� શક� 
છે કારણ ક� આવી �સ્થિતમા ંિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ અપ�ેક્ષત ભાવના સ્તર કરતા નીચા/�ચા ભાવ ેવચેાયા/ખર�દાયા હોઈ શક� 
છે, �થી કોઈ ઓપન પો�ઝશન ન હોય અથવા િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �ડ�લવર કરવાની ક� સ્વીકારવાની ફરજ ન હોય. 

1.3 િવસ્�તૃ સ્પે્રડ�ુ ંજોખમ: 
સ્પ્રડે એ શ્રષે્ઠ ખર�દ ભાવ અન ેશ્રષે્ઠ વચેાણ ભાવ વચ્ચનેો તફાવત છે. તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવાના ભાવ અન ેતરત 
વચેવાના તથા તનેાથી �ધી �સ્થિતમા ં તફાવત દશાર્વ ે છે. ઓછા તરલ ક� �બન તરલ િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� ઓછ� 
તરલતા અન ેવધાર� તરલતા હોય ત્યાર� સામાન્ય કરતા વધાર� સ્પ્રડે થઈ શક� છે. તનેાથી �ત ેવ� ુસારા ભાવની રચનાન ેઅસર થશ.ે 

1.4 જોખમ ઘટાડતા ઓડર્ર:  
�કુસાનન ેઅ�કુ રકમની મયાર્દા �ધુી ઘટાડવા માટ�ના ઓડર્ર �કૂવા (�મ ક� “સ્ટોપ લોસ” ઓડર્ર, અથવા “�લિમટ” ઓડર્ર) ઘણી વાર 
અસરકારક �રુવાર નહ� થાય કારણ ક� બ�રની �સ્થિતમા ંઝડપી �હલચાલથી આવા ઓડર્રનો અમલ કરવો અશ� બની જશ.ે 

1.4.1 િવ�ુદ્ધ બા�ુએ ક�ટલા ઓડર્ર ઉપલબ્ધ છે, તનેા આધાર� ભાવ ગમ ેત ેહોય, “માક�ટ” ઓડર્રનો તાત્કા�લક અમલ થશે, અન ેગ્રાહકન ે
“માક�ટ” ઓડર્ર�ુ ંતત્કાળ અમલીકરણ મળ� શક� છે પરં� ુઅમલીકરણ બાક� રહ�લ ઓડર્રના ઉપલબ્ધ ભાવે થઈ શક� છે � ઓડર્રન 
જથ્થાન,ે ભાવના સમયની પ્રાથિમકતાના આધાર� અલમમા ં�કુાય છે. અહ� એ સમજ�ુ ંઆવશ્યક છે ક� છેલ્લ ેટ્ર�ડ થયલેા ભાવ કરતા 
અથવા ત ેિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના શ્રષે્ઠ ભાવ કરતા આ ભાવ ઘણો અલગ હોઈ શક� છે.  

1.4.2 “�લિમટ” ઓડર્ર ત્યાર� જ અમલી બનશે �યાર� ત ેઓડર્ર માટ� ન�� કરાયલેી “�લિમટ” ના ભાવ અથવા વ� ુસારા ભાવે પહ�ચ.ે 
ગ્રાહકન ેભાવમા ંરક્ષણ મળે છે ત્યાર� સાથે સાથે ત ેઓડર્ર અમલ જ ન થાય તવેી પણ શ�તા રહ� છે.  

1.4.3 સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર સામાન્ય ર�ત ે સ્ટોક/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના વતર્માન ભાવથી “�ૂર” ના ભાવે �કૂાય છે અન ે આવા 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટોપ પ્રાઈસ પર પહ�ચ ેઅથવા ત ેભાવ પર ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� ઓડર્ર સ�ક્રય થાય છે. સામાન્યપણ ેસલે 
સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુ ભાવથી નીચા ભાવ ે �કૂવામા ં આવે છે, �યાર� બાય સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુ ભાવથી �ચા ભાવે �કૂાય છે. �યાર� 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવ ેપહ�ચ ેઅથવા ત ેભાવે ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર માક�ટ/�લિમટ ઓડર્રમા ં
�પાતં�રત થાય છે અન ેત ે �લિમટ પર અથવા વ� ુસારા ભાવે અમલી બને છે. �લિમટ ઓડર્ર અમલમા ંઆવશે જ તનેી કોઈ ખાતર� 
નથી કારણ ક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવને છેદ� શક� છે, અન ેઆવા �કસ્સામા ંઆવા ઓડર્ર અમલમા ંન �કૂાય 
તવેી શ�તા ઉભી થાય છે � સામાન્ય �લિમટ ઓડર્રમા ંપણ હોય છે.  

1.5 સમાચારની �હ�રાત થવા�ુ ંજોખમ: 
સ્ટોક/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવન ેઅસર કર� શક� તવેા સમાચારની �હ�રાત ટ્ર��ડ�ગ દરિમયાન થઈ શક� છે, અન ેનીચી તરલતા અન ે
�ચી વોલ�ેટ�લટ� હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવમા ંઅણધાર� હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક �હલચાલ થઈ શક� છે.  

1.6 અફવાઓ�ુ ંજોખમ: 
કંપનીઓ/ચલણો િવશ ેબ�રમા ંઘણી વાર મોઢ�થી, અખબારો, વબેસાઈટ અથવા ન્�ઝૂ એજન્સીઓ વગેર� દ્વારા અફવાઓ ફ�લાય છે. 
રોકાણકારોએ સાવધ રહ�� ુ ંજોઈએ અન ેઅફવાઓના આધાર� પગલા ંન લવેા જોઈએ. 

1.7 િસસ્ટમ�ુ ંજોખમ: 
બ�ર �લૂ ેત્યાર� અન ેબધં થાય ત ેપહ�લા ંઘણી વાર �ચા વોલ્�મુમા ંટ્ર��ડ�ગ થાય છે. આ�ુ ં��ુ ંવોલ્�મુ �દવસમા ંકોઈપણ સમય ે
રચાઈ શક� છે. તનેાથી ઓડર્રના અમલીકરણ અથવા ��ુષ્ટમા ંિવલબં થઈ શક� છે. 



1.7.1 વોલ�ેટ�લટ�ના સમયગાળામા,ં બ�રના �હસ્સદેારો તમેના ઓડર્રનો જથ્થો અથવા ભાવો સતત �ધુારતા રહ� અથવા નવો ઓડર્ર 
�કૂતા રહ� તો ઓડર્રના અમલીકરણ અન ેતનેી ��ુષ્ટમા ંિવલબં થઈ શક� છે. 

1.7.2 બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં પો�ઝશનન ેબ�રમા ંવાજબી ભાવે અથવા કોઈપણ ભાવે વટાવવી �શૂ્ક�લ અથવા અશ� બની શક� 
છે, �યાર� ખર�દ� ક� વચેાણની બા�ુએ કોઈ બાક� ઓડર્ર નીકળતા ન હોય અથવા કોઈ અસામાન્ય ટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� અથવા 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ�ક�ટ �લિમટ �ફલ્ટરન ેસ્પશ� �ય અથવા બી�ુ ંકોઈ કારણ હોય તનેા કારણ ે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ 
કોન્ટ્રાક્ટમા ંટ્ર��ડ�ગ અટકાવવામા ંઆવ.ે 

1.8. િસસ્ટમ/નેટવકર્  ગીચ થઈ જવી: 
એક્સચ�જમા ંટ્ર��ડ�ગ ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત,ે સટે�લાઈટ/લીઝ્ડ લાઈન આધા�રત કોમ્�િુનક�શનથી થાય છે �મા ંટ�કનોલો� તથા કમ્પ્�ટુર 
િસસ્ટમ એમ બનંેનો સ�ંકુ્તમા ંઉપયોગ કર�ન ેઓડર્ર પ્લસે અને �ટ કરવામા ંઆવે છે. તથેી, કોમ્�િુનક�શન િનષ્ફળ જવાની અથવા 
િસસ્ટમની સમસ્યા પદેા થવાની ક� િસસ્ટમ તરફથી ધીમો ક� િવલ�ંબત પ્રિતભાવ મળવાની ક� ટ્ર��ડ�ગ અટક� જવાની શ�તા રહ� છે 
અથવા કોઈ એવી સમસ્યા/ખામી પદેા થઈ શક� �મા ંટ્ર��ડ�ગ િસસ્ટમ/નટેવકર્ને એક્સસે કર� ન શકાય � િનયતં્રણથી બહાર હોય અન ે
�નાથી પ્રોસિેસ�ગમા ં િવલબં થઈ શક� અથવા �િશક ર�ત ેક� �ણૂર્ ર�ત ેખર�દ� ક� વચેાણના ઓડર્ર�ુ ંપ્રોસિેસ�ગ ન થઈ શક�. તમન ેએ 
ન�ધવા માટ� સાવધ કરવામા ંઆવ ે છે ક� આવી સમસ્યા કામચલાઉ પ્રકારની હોઈ શક� છે, પરં� ુતમાર� પાસે બાક� રહ�લી ઓપન 
પો�ઝશન અથવા અમલ ન થયલેા ઓડર્ર હોય ત્યાર� તમામ એ�ક્ઝ�ટુ થયલેા સોદાને સટેલ કરવાની તમાર� જવાબદાર�ના કારણ ે
તમારા માટ� જોખમી બની શક� છે. 

2. ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટને લાગે વળગે છે ત્યા ં�ધુી, નીચેની વધારાની િવશેષતાઓની ન�ધ કરો અને તમાર� �તને તેનાથી વાક�ફ કરો: 

2.1 “�લવર�જ” અથવા “�ગય�ર�ગ” ની અસર: 
ડ��રવ�ેટવ્ઝ માક�ટમા,ં ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના �લૂ્યની સરખામણીમા ંમા��નની રકમ બ�ુ નાની હોય છે, તથેી સોદા “�લવર�જ” અથવા 
“�ગયડર્” થાય છે. પ્રમાણમા ંનાના મા��નથી કરવામા ંઆવતા ડ��રવ�ેટવ્ઝ સોદા, મા��નની રકમના સાપકે્ષમા ંભાર� ખોટ અથવા નફો 
કરવાની શ�તા ધરાવ ેછે. પરં� ુડ��રવ�ેટવ્ઝમા ંસોદા કરવામા ંભાર� જોખમ રહ��ુ ંછે.  

તથેી ડ��રવ�ેટવ્ઝમા ંસોદા કરતા પહ�લા ંતમાર� નીચેના િનવદેનન ેબરાબર સમ� લ�ેુ ંજોઇએ અન ેપોતાના સજંોગો, નાણાક�ય �ોત 
વગેર�ને ધ્યાનમા ંરાખીન ેસાવધાનીથી ટ્ર��ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. જો ભાવની �હલચાલ તમારાથી િવપર�ત હોય તો, 
તમે �ૂંકાગાળામા ંતમે મા��નની રકમ �િશક અથવા સ�ંણૂર્પણ ે�મુાવી શકો છો. આ ઉપરાતં, મા��નની અસલ રકમ કરતા ખોટ 
વધી પણ શક� છે. 

અ. ફ�ચુસર્ ટ્ર��ડ�ગમા ંતમામ પો�ઝશન�ુ ંદ� િનક સટેલમને્ટ થાય છે. દરરોજ ઈન્ડ�ક્સ/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના બધં ભાવના આધાર� ઓપન 
પો�ઝશનને માકડર્ �ુ માક�ટ કરવામા ં આવ ે છે. જો કોન્ટ્રાક્ટ તમારાથી િવ�ુધ્ધ હોય તો, આવી �હલચાલથી તમન ે ગયલેા �કુસાન 
(કાલ્પિનક)ની રકમ તમાર� જમા કરવી પડશ.ે આ રકમ િનધાર્�રત સમય-મયાર્દામા ં �કૂવવાની રહ�શ,ે સામાન્ય ર�ત ે બી� �દવસ ે
ટ્ર��ડ�ગ શ� થવા અગાઉ �કૂવવી પડશ.ે 

બ. જો તમ ે�િતમ મયાર્દા �ધુીમા ંવધારાની રકમ જમા કરવામા ંિનષ્ફળ �વ ક� તમારા એકાઉન્ટમા ંદ��ુ ંબાક� નીકળ�ુ ંહશ ેતો સ્ટોક 
બ્રોકર તમાર� સમગ્ર ક� �િશક પો�ઝશન અથવા િસ�ો�રટ�ને વચેી શક� છે. આવા �કસ્સામા,ં આવા વચેાણના કારણ ેતમન ેથયલેા 
�કુસાન બદલ તમ ેજવાબદાર રહ�શો. 

ક. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં રોકાણકારને સોદો કરવા�ુ ં�શૂ્ક�લ અથવા અશ� જણાઈ શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક�, �બનતરલતા �વા 
પ�રબળોના કારણ ેઆવી �સ્થિત સ�ર્ઇ શક� છે �યાર� અ�રૂતા પ્રમાણમા ં �બડ ક� ઓફર હોય અથવા પ્રાઈસ �લિમટ ક� સ�ક�ટ બ્રકેરના 
કારણ ેટ્ર��ડ�ગ રદ્દ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય. 

ડ. બ�રમા ં�સ્થરતા �ળવવા માટ�, નીચનેા પગલા ંસ્વીકાર� શકાશ:ે મા��ન ર�ટમા ંફ�રફાર, ક�શ મા��ન ર�ટ અથવા અન્યમા ંવધારો. 
આ નવા પગલા ંવતર્માન ઓપન ઈન્ટર�સ્ટન ેપણ લા� ુથઈ શક� છે. આવી �સ્થિતમા,ં તમાર� વધારા�ુ ંમા��ન �કૂ�ુ ંપડશ ેઅથવા 
તમાર� પો�ઝશન ઘટાડવી પડશ.ે 

ઈ. તમ ેતમારા બ્રોકરન ેતમે �મા ંટ્ર�ડ કરવા માગંતા હો ત ેડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની તમામ િવગત �રૂ� પાડવા જણાવી શકો છો, �મ ક� 
કોન્ટ્રાક્ટની િવશષે મા�હતી અન ેસલંગ્ન જવાબદાર�ઓ. 

 
 
 



2.2 ચલણને લગતા જોખમો: 
1. િવદ�શી ચલણના કોન્ટ્રાક્ટ �યાર� તમારા અથવા અન્યના અિધકાર ક્ષતે્રમા ંટ્ર�ડ થતા હોય ત્યાર� તનેા સોદામા ંનફો અથવા �કુસાન 
ચલણના દરમા ંફ�રફારથી અસર પામશ ે�યા ંકોન્ટ્રાક્ટના કરન્સી �ડનોિમનશેનન ેઅન્ય ચલણમા ં�પાતંર કરવાની જ�ર પદેા થાય. 

2. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં કોઈ પો�ઝશનન ે તરલ કરવી �શૂ્ક�લ અથવા અશ� બની જઇ શક� છે. �યાર� કોઈ ચલણને 
િનયતં્રણ�કુ્ત કરવામા ંઆવ ેઅથવા �ફક્સડ ટ્ર��ડ�ગ બને્ડ િવસ્તારાય ત્યાર� આમ થઈ શક� છે.  

3. ચલણના ભાવો વ� ુપ્રમાણમા ંવોલટેાઈલ હોય છે. અન્ય ચીજો ઉપરાતં : ચલણના ભાવમા ં �હલચાલ માટ� માગં �રુવઠાની 
બદલતી �સ્થિત; ટ્ર�ડ, રાજકોષીય, નાણાક�ય, એક્સચ�જ િનયતં્રણ કાયર્ક્રમો અને સરકારની નીિતઓ; િવદ�શી રાજક�ય અન ે આિથ�ક 
ઘટનાઓ અન ેનીિતઓ; રાષ્ટ્ર�ય અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યાજદર અન ે�ગાવામા ંફ�રફારો; ચલણ�ુ ંઅવ�લૂ્યન; અને બ�રના સ�ેન્ટમને્ટ 
ભાગ ભજવે છે. કોઈ વ્ય�ક્તગત સલાહકાર દ્વારા આ પ�રબળો પર િનયતં્રણ લાવી શકા� ુ ં નથી ક� સલાહકારની સલાહના આધાર� 
�હસ્સદેાર રોકાણકારને લાભ મળશ ેઅથવા ગ્રાહકન ેઆવી �સ્થિતમા ંખોટ નહ� �ય તવેી કોઈ ખાતર� આપી શકાતી નથી. 

2.3 ઓપ્શન ધારકોના જોખમો: 
1. ઓપ્શન ધારક ઓપ્શન માટ� �કૂવાયલે સમગ્ર રકમ પ્રમાણમા ં �ૂંકા સમયગાળામા ં �મુાવવા�ુ ં જોખમ ધરાવે છે. આ જોખમ 
ઓપ્શનની પ્ર�ૃિ� દશાર્વ ેછે �યાર� ત ેએક્સપાયર થાય ત્યાર� �લૂ્યહ�ન બની �ય છે. કોઈ ઓપ્શન હોલ્ડર તનેા ઓપ્શનન ેસકેન્ડર� 
માક�ટમા ંવચે ેનહ� અથવા તનેી એક્સપાયર� અગાઉ પણ વટાવે નહ� તો તે ઓપ્શનમા ંકરવામા ંઆવ�ેુ ંસ�ંણૂર્ રોકાણ આવશ્યક ર�ત 
�મુાવશ.ે ઓપ્શન એક્સપાયર થાય ત ેપહ�લા ં�ડરલા�ગના ભાવ અપ�ેક્ષત �દશામા ંન ચાલ ેઅન ેઓપ્શન ખચર્ન ેકવર ન કર� તો 
રોકાણકાર ઓપ્શનમા ંકરવામા ંઆવલેા રોકાણનો સમગ્ર અથવા �િશક �હસ્સો �મુાવશ.ે 

2. ચો�સ સજંોગોમા ં ચો�સ સમયે શરેબ�ર એક્સસાર્ઈઝ પર િનયતં્રણ �કૂ� શક� છે અન ે ઓપ્શનના એક્સસાર્ઈઝન ે િનયતં્રણ 
કરવાની તનેી પાસે �રૂ� સ�ા છે. 

2.4 ઓપ્શન રાઈટસર્ના જોખમો: 
1. �ડરલા�ગના ભાવની �હલચાલ અપ�ેક્ષત �દશામા ંન હોય તો ઓપ્શન રાઈટર ન�ધપાત્ર રકમ �મુાવ ેત�ેુ ંજોખમ રહ� છે.  

2. સમાન �ડરલા�ગ ઈન્ટર�સ્ટના અન્ય ઓપ્શન ખર�દ�ન ે ઓપ્શન રાઈટર પોતાના પર�ુ ં જોખમ ઘટાડ� શક� છે, �મા ં સ્પ્રડે 
પો�ઝશન લવેામા ંઆવે છે અથવા ઓપ્શન માક�ટ ક� અન્ય માક�ટમા ંઅન્ય પ્રકારની હ��જ�ગ પો�ઝશન મળેવવામા ંઆવે છે. જોક�, રાઈટર 
�યા ંસ્પ્રડે ક� અન્ય હ��જ�ગ પો�ઝશન લીધી હોય ત્યા ંપણ જોખમ �ચા પ્રમાણમા ંહોઇ શક� છે. સ્પ્રડે પો�ઝશન સરળ ’લ�ગ’ અથવા ’શોટર્’ 
પો�ઝશન કરતા ઓછ� જોખમી નથી. 

3. એવા સોદા �મા ંસ�ંકુ્ત ર�ત ેબા�ગ અથવા મ�લ્ટપલ ઓપ્શન રાઈ�ટ�ગ હોય અથવા �ડરલા�ગ ઈન્ટર�સ્ટન ેશોટર્  કર�ની ખર�દ� 
ક� વચેાણ કરવામા ંઆવતા હોય તવેા સોદા સાથે સ�ંકુ્ત ર�ત ેબા�ગ ક� રાઈ�ટ�ગ ઓપ્શન હોય ત્યાર� જોખમ વધી �ય છે. સ�ંકુ્ત 
ટ્રાન્ઝકે્શન, �મ ક� ઓપ્શન સ્પ્રડે એ િસ�ગલ ઓપ્શન ખર�દ� ક� રાઈ�ટ�ગ કરતા વધાર� જ�ટલ હોય છે. અન ેએ બાબતની ન�ધ લવેી 
જોઈએ ક� રોકાણના કોઈ પણ ક્ષતે્રમા ંજો કોઈ જ�ટલતાન ેબરાબર સમજવામા ંન આવે તો ત ેસ્વય ંએક જોખમ�ુ ંપ�રબળ બની �ય 
છે. કહ�વાનો અથર્ એવો નથી ક� સ�ંકુ્ત સ્ટ્ર�ટ��નો િવચાર કરવો જોઇએ નહ�, પરં� ુતમામ રોકાણના િવકલ્પોની સાથે અહ� પણ એવી 
સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� બ�રની િવિવધ �સ્થિતમા ંસ�ંકુ્ત ટ્રાન્ઝેકશન સાથે સકંળાયલેા જોખમો અન ેવળતર િવશ ેઅ�ભુવી અન ે
�ણકાર વ્ય�ક્ત સાથે િવચાર-િવમશર્ કરવામા ંઆવ.ે 

3. વાયરલેસ ટ�કનોલો�/સ્માટર્  ઓડર્ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈ ટ�કનોલો� મારફતે ટ્ર��ડ�ગ: 
વાયરલસે ટ�કનોલો�/સ્માટર્  ઓડર્ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈપણ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ના ટ્ર��ડ�ગ સાથે સલંગ્ન કોઈ પણ 
િવશષેતાઓ, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અન ેબોજને કોઈ અન્ય ર�ત ેવ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય તો સ્ટોક બ્રોકર મારફત તે 
ક્લાયન્ટના ધ્યાન ેલાવ�ુ ંજોઇએ.  

4. સામાન્ય  

4.1 ’�હસ્સદેાર’ શબ્દના અથર્મા ંક્લાયન્ટ, ગ્રાહક અથવા રોકાણકાર સામલે છે � એક્સચ�જ દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવલેા િમક�િનઝમ 
મારફત િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવા અન/ેઅથવા વચેવા સ્ટોક બ્રોકર સાથે સોદા કર� છે. 

4.2 ’સ્ટોક બ્રોકર’ શબ્દનો અથર્ શરે દલાલ, દલાલ અથવા સ્ટોક બ્રોકર થાય છે, �ને એક્સચ�જ દ્વારા સામેલ કરવામા ંઆવલે હોય અન ે
� સબેી�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા હોય. 


