అనుఫంధం- 2
రిస్ుు వెల్లడంు డాక్యుమంటు
ఈ వెల్లడింు డాకయయబింటు యొకక సింూయణ త, సమితృోవడిం ల్ేదా ఖచ్ఛితత్ాఴతుకి సింఫింధించ్ఛ ఎకైషఛింజ్ (Exchange)
వయకత ింగ ల్ేదా గూడింగ గయమింటీ ఇవఴడింగతు ల్ేదా ఏదన
ై ా తృాతితుధయిం చేమడిం కతు చేమదఽ. ల్ేదా కమోడటీ
డమివట
ే ివ్సష (Commodity Derivatives) భామకట్/టరడ
ా ింగలల తృల్గ నడింవల్న కయౌగై ఏవెన
ై ా ాయోజనాల్నఽ ఎకైషఛింజి
ఎిండార్సష చేమడింగతు ల్ేదా తృస్ చేమడింగతు చేమల్ేదఽ. ఈ కయలత బైన సటేట్మింట్ టరడ
ా ింగ్ యొకక అతున అతృమాల్నఽ
భమిము ఇతయ భుఖయబన
ై అింశల్నఽ వెల్లడించదఽ. అిందఽవల్న, దాతుల్ో ాబేమిం కయౌగి ఉిండే భుిందఽ మీయు
జాగరతతగ డమివేటవ్స
ి ష టరడ
ా ింగ్ అధయమనిం చేమాయౌ.
భుడడవునన మిసఽకల్నఽ దిషేల్ో ఉించఽకొతు, మిసఽకకయ మీ ఎక్షోజర్స బేయకయ భమిము మీయు ావేశిసఽతనన
కింటరాకయేయబన
ై సింఫింధిం సఴఫరవతున మీయు అయధ ిం చేసఽకయింటర మీయు ల్ావదేవీల్య తుయఴహించాయౌ.
కమోడటి ఎకైషఛింజి (Commodity Exchanges)ల్ో మిసఽక భామితృోత ిండే టరడ
ా ింగ్ చేమఫడన కమోడటి పూయచర్సష
కింటరాకయేల్య/డమివేటవ
ి ల ు ల్ేదా ఇతయ థకల్ోల ెటే ుఫడ అనేద, శూధాయణింగ మిమిత వనయుల్య గల్/మిమిత ెటే ుఫడ
భమిము/ల్ేదా టరడ
ా ింగ్ అనఽబవిం భమిము మిసఽకనఽ తకయకవగ తటుేకయనే వమికి తగిన చోటు కదనే విషమిం మీయు
తకయిండా త్ల్యసఽక్వయౌ భమిము బచఽుక్వయౌ. మీ ఆమిధక మిసథ తి
 దిశుేా మీకయ ఇల్ాింటి టరడ
ా ింగ్ అనఽకూల్బైనదా
అనే విషమిం మీయు జాగరతతగ మిశీయౌించాయౌ. మీయు ఎకైషఛింజిల్ోల టరడ
ా ింగ్ చేస ాతికూల్ యయవశూనాల్య ల్ేదా నషే ిం
అనఽబవిసటత , మీయు దీతుకి ూమిత ఫరధయత వహించాయౌ భమిము దీతుకి ఎకైషఛింజిల్య ఏ విధింగనా ఫరధయతవహించవు
భమిము భుడడవునన అతృమాల్ గుమిించ్ఛ ల్ేదా భుడడవునన సింూయణ మిసఽకనఽ సింఫింధత సబుయల్

(Members/Stock Brokers) దాఴమ మీకయ వివమిించల్ేదతు విజఞ త చేమడిం మీకయ కయదయదఽ. యయవశూనాల్కయ
వితుయోగదాయు (client/investor) ూమితగ ఫరధయత వహించాయౌ భమిము

ఆ విషమింల్ో కింటరాకయే దేతుతూ మసిండ్

చేమడిం కయదయదఽ.
ఎకైషఛింజిల్ోల

టరడ్
ా

అభన

కమోడటి

డమివట
ే ివ్సష

కొనడాతుకి

భమిము/ల్ేదా

వికరభించడాతుకి

ఆయడ యలనఽ

అభల్యచేసనుడు ల్ాఫరల్కయ గయయింటీ ఉిండదతు ల్ేదా నశుేల్కయ మినశృభింు ఉిండదతు కూడా మీయు తకయిండా
ధివీకమిించాయౌ భమిము అింగీకమిించాయౌ.
సబుయల్య దాఴమ మీయు ఎకైషఛింజ్ ల్ో జమిట ల్ావదేవీల్య సబుయల్య తృ ిందఽమిచ్ఛన కొతున ల్ాింఛనాల్నఽ మీయు
నెయవేయుడాతుకి ల్ోఫడ ఉింటరమతు, అిందఽల్ో ఇతయ విషమాల్ ైన, నో మువర్స వితుయోగదాయు తౄయింతు మీయు పెల్
ై
చేమడిం ఉిండవచుతు, భమిము SEBI తుమైదశిించ్ఛన ఎటికుడు అభల్యల్ో ఉనన ఎకైషఛింజ్ భాయగ దయవకల్
తుమభాల్య, ఫల్
ై ాస్ భమిము వయతృయ తుఫింధనల్కయ భమిము ల్ేదా ఎటికుడు ఎకైషఛింజ్ దాఴమ జామీచమ
ే ఫడే
సయుకాల్యల కయ ల్ోఫడ ఉింటరభ అతు మీయు తక సషే ింగ అయధ ించేసఽక్వయౌ.
ఎకైషఛింజ్ ఎల్ాింటి సల్శృ ఇవఴవు భమిము ఇచ్ఛునటు
ల గ ఫరవిించకూడదఽ భమిము ఎకైషఛింజ్ యొకక ఎవమైనా
సబుయల్య త్ో భమిము/ల్ేదా భూడవ వయకితత్ో ఈ డాకయయబింటుల్ో ఇవఴఫడన సభాచాయింెై
వయతృయ ఫింధిం

ఆధాయడ

ఏదైనా

ఏయయచఽకయనే ఎవమన
ై ా వయకితకి ఫరధయతవహించవు. ఈ డాకయయబింటుల్ో ఉనన సభాచాయిం దేతుతూ

వయతృయ సల్శృ/ెటే ుఫడ సల్శృగ మిగణించకూడదఽ. ఇల్ాింటి టరడ
ా ింగ్ త్ో భుడడవునన మిసఽకల్నఽ క్షుణణ ింగ
అయధ ించేసఽక్కయిండా భమిము సమీక్ించకయిండా టరడ్
ా తు మిగణనల్ోకి తీసఽక్కూడదఽ. మీకయ ఖచ్ఛితింగ త్యౌమకతృోత్ే,
మీయు దీతుెై తకయిండా తృ ా పెషనల్ సల్శృ తీసఽక్వయౌ.

మీయు టరడ
ా ింగ్ చేమాల్ా అనే విషమిం మిశీయౌించేటుడు, మీకయ ఈ కిిందవి త్యౌసవుిండాయౌ ల్ేదా తకయిండా మిచమిం
ఉిండాయౌ:1. ఎక్ై్ఛంజిల్ో క్మోడటి

పయుచర్స్ క్ ంటరాక్ట్స్ మరియు ఇతర క్మోడటి డెరివేటవ్స
ి ్ ఇను్ర
ా మంట్స్ టరాడంగ్

చేయడంల్ో ఉండే మౌలిక్ అప యాల్య.
i.

అధిక్ హెచుుతగ్ుుల్యండే రిస్ుు:
హెచఽుతగుగల్ింటర కమోడటి ఎకైషఛింజ్ ల్ో టరడ
ా ింగ్ కయయకల్ాిం కొనశూగైటుడు కమోడటి డమివేటవ్స
ి ష
కింటరాకయేల్ ధయల్ో చోటుచేసఽకయనే శకితవింతబైన భాయుల్నఽ సాచ్ఛసఽతింద. శూధాయణింగ, డమివట
ే ివ్సష
కింటరాకయేల్ో హెచఽుతగుగల్య అధకింగ ఉింటర, దాతు ధయల్ోల భాయుల్య ఎకయకవగ ఉింటరభ. కిరమాశీల్ింగ
టరడ్
ా చేమఫడన కమోడటిల్య/ కింటరాకయేల్ కింటర తకయకవగ టరడ
ా ింగ్ అభన కమోడటి డమివట
ే ివ్సష
కింటరాకయేల్ోల భాభూల్యగ అధక హెచఽుతగుగల్య ఉింటరభ. హెచఽుతగుగల్ పయౌతింగ, మీ ఆయడ యు
తృక్కింగ భాతాబే అభల్యచేమఫడత్ాభ ల్ేదా అసషల్య అభల్యజయగకతృోవచఽు, ల్ేదా మీ ఆయడ యు
అభల్యజమిగన
ి ధయ ఆఖయుగ టరడ
ా ింగ్ అభన ధయకింటర గణతూమింగ భిననింగ ఉిండొచఽు ల్ేదా ఆ
తయువత గణతూమింగ భాయు ఉిండొచఽు, దీతువల్ల నేషనల్ ల్ేదా అసల్ ైన నశుేల్య కల్గవచఽు.

ii.

తక్యువ ద్ావుతవం ఉండే రిస్ుు:
a. దావయతఴిం అింటర కమోడటి డమివేటవ్స
ి ష కింటరాకయేల్నఽ వేగవింతింగ తృోటీ ధయల్ో భమిము తకయకవ
ధయ వయత్ాయసింత్ో కొనడాతుకి భమిము/ల్ేదా వికరభించడాతుకి భామకటలల తృల్గగనేవళ్ళకయ గల్
శూభమధాతున సాచ్ఛసఽతింద. శూధాయణఁగ, భామకటలల ఎింత ఎకయకవ సింఖయల్ో ఆయడ యల ు ల్భిసటత ,
దావయతఴిం అింత ఎకయకవగ ఉింటుింద. దావయతఴిం అనేద భుఖయబైనద ఎిందఽకింటర ఎకయకవ
దావయతఴింత్ో, కమోడటి

డమివట
ే ివ్సష కింటరాకయేల్నఽ వేగింగ భమిము అతితకయకవ ధయ

వయత్ాయసింత్ో కొనడిం భమిము/ల్ేదా వికరభించడిం ఇనెఴసే యలకయ సఽల్బభవుత ింద, పయౌతింగ
కొనన ల్ేదా వికరభించ్ఛన కమోడటి

డమివేటవ్స
ి ష ల్కయ ఇనెఴసే యల ు తృోటీ ధయ చయౌల ించే ల్ేదా తృ ిందే

అవకశిం ఎకయకవగ ఉింటుింద. కిరమాశీల్ కమోడటి
కొతున కమోడటి
ఆయడ యు

తృక్కింగ

డమివేటవ్స
ి ష కింటరాకయేల్త్ో తృోల్యుకయింటర

డమివేటవ్స
ి ష కింటరాకయేల్ోల తకయకవ దావయతఴిం మిసఽక ఉిండొచఽు. పయౌతింగ, మీ
భాతాబే

అభల్యజయగవచఽు,

ల్ేదా

ఎకయకవ

ధయ

వయత్ాయసింత్ో

అభల్యజయగవచఽు ల్ేదా అసషల్య అభల్యజయగకతృోవచఽు.
b. తుమధమిత కమోడటి ల్నఽ ఇచేు భమిము/ల్ేదా డయౌవమీ తీసఽకయనే ఉదేదశయిం ల్ేకయిండా కొనడిం
/వికరభించడిం వల్ల నశుేల్య కూడా కల్గవచఽు, ఎిందఽకింటర ఇల్ాింటి మిసథ తి
 ల్ో, అటువింటి
కమోడటిల్నఽ డయౌవర్స చేమడాతుకి ల్ేదా తృ ిందడాతుకి ఫరధయత ఏమీ ల్ేకయిండా ఆశిించ్ఛన ధయ
శూథభల్త్ో తృోల్యుకయింటర, తకయకవ/ అధక ధయల్ోల కమోడటి డమివట
ే వ్స
ి ల్ కింటరాకయేల్నఽ సటకేర్సఆఫ్ చేమవల్సమవచఽు.
iii. మరింత విస్త ృత స్ప్రెడల రిస్ుు:
a. సెరెడ్ అనేద ఉతత భ కొనఽగలల్య ధయ భమిము ఉతత భ వికరమ ధయకయ భధయ గల్ వయత్ాయశూతున
సాచ్ఛసఽతింద. కమోడటి

డమివేటవ్స
ి ష తు కొనడిం ల్ేదా కొనన వెింటనే వికరభించ్ఛనుడు ల్ేదా

వెైస్ వెమష చేసన
 ుడు ధయల్ో ఉనన వయత్ాయశూతున ఇద సాచ్ఛసఽతింద. తకయకవ యౌకిఴడటీ భమిము
అధక హెచఽుదగుగల్య తకయకవ యౌకిఴడ్ ల్ేదా యౌకిఴడ్ హీనబన
ై కమోడటి

స్ /కమోడటి

డమివట
ే ివ్సష కింటరాకయేల్ క్సిం శూధాయణిం కింటర విసత ిత సెరెడ్ ల్యగ పయౌించవచఽు. ఇద బయుగైన
ధయ ఏమటుకయ అవమలధిం కయౌగిసత ఽింద.
iv. రిస్ుును తగిుంచే ఆరడ రల ల:
a. చాల్ావయకయ ఎకైషఛింజిల్ోల “యౌమిట్ ఆయడ యల ు” ల్ేదా “శూేప్ ల్ాస్” ఆయడ యల ు ము. ెటే ింర దఽకయ ఇనెఴసే యలకయ
వసతి కయౌగి ఉింటరభ, భామకట్ మిసథ త
 ల్ోల వేగింగ చోటుచేసఽకయనన కదయౌక కయణింగ కొతునశూయుల
కొింత బేయకయ నశుేల్నఽ మిమితిం చేమడాతుకి ఉదేదశిించ్ఛన అటువింటి ఆయడ యలనఽ (ఉదా: “శూేప్ ల్ాస్”
ఆయడ యల ు, ల్ేదా “యౌమిట్” ఆయడ యల ు) ెటేడిం భమిము ఇల్ాింటి ఆయడ యలనఽ అభల్యయచడిం అశూధయిం
చేమవచఽు.
b. ధయత్ో తుమితత ిం ల్ేకయిండా, ఎదఽటి క్ాన అయడ యల ల్బయతకయ ల్ోఫడ ఒక ‘భామకట్’ ఆయడ యు వెింటనే
అభల్యయచఫడుత ింద, కసే భర్స “భామకట్” ఆయడ యు అభల్యనఽ వెింటనే అిందఽక్వచఽు, అవుట్
శూేిండింగ్ ఆయడ యల ధయల్ ల్బయతెై అభల్య ఉిండొచఽు, ఇద

ఆయడ యు మిభాణాతున, ఆన్ ెైస్ ట్ైమ్

ామామిటితు సింతిత యచవచఽు. ఈ ధయల్య ఆఖయుల్ో టరడ్
ా అభన ధయల్కయ ల్ేదా

ఆ కమోడటి

డమివట
ే ివ్సష ల్ కింటరాకయేల్ోతు ఉతత భ ధయకయ భధయ గణతూమింగ భిననింగ ఉిండొచుతు అయధ ిం
చేసఽక్వయౌ.
c. ఒక “యౌమిట్” ఆయడ యు ఆయడ యుకయ త్యౌమజైసన
 ‘యౌమిట్’ ధయకయ ల్ేదా బయుగన
ై ధయకయ భాతాబే
అభల్యచేమఫడుత ింద. అభత్ే, వితుయోగదాయు ెైస్ తృ ా ట్క్షన్ తు తృ ిందనుడు, ఆ ఆయడ యు అసషల్య
అభల్య జయగకతృోభే సింఫరవయత ఉింటుింద.
d. ఒక

శూేప్ ల్ాస్ ఆయడ యునఽ శూధాయణింగ ఖమోడటీ డమివట
ే ివల కింటరాకయే యొకక ాసత ఽత ధయకయ

“దాయింగ” ెడత్ాయు, సెకూయమిటి/డమివట
ే ివ్సష కింటరాకయే శూేప్ ధయకయ చేయుకయింటర, ల్ేదా దాతుకి టరడ్
ా
అభత్ేనే భమిము అభనుడు ఇల్ాింటి ఆయడ యు మాకిేవట్
ే అవుత ింద. సెల్ శూేప్ ఆయడ యల ు
శూధాయణింగ ాసత ఽత ధయకింటర తకయకవగ ఎింటర్స అవుత్ాభ, ఫయ్ శూేఫ్ ఆయడ యల ు శూధాయణింగ ాసత ఽత
ధయకయ మిించ్ఛ ఎింటర్స అవుత్ాభ. కింటరాకయే భుిందఽగ తుయణభించఽకయనన ధయకయ చేమత్
ి ే, ల్ేదా ఇల్ాింటి
ధయల్ో టరడ్
ా అభత్ే, శూేప్ ల్ాస్ ఆయడ ర్స ల్య భామకట్/యౌమిట్ ఆయడ యుల్ోకి భాయత్ాభ భమిము ఒక
మిమితిల్ో ల్ేదా బయుగుదల్ వదద అభల్యజయుగుత్ాభ. కింటరాకయే భుిందఽగ తుయణ భించ్ఛన ధయల్ోకి
చొచఽుకయతృోత్ే, యౌమిట్ ఆయడ యు అభల్యయచడిం జయుగుత ిందతు శృమీ ఉిండదఽ కఫటిే, ఇల్ాింటుడు,
మగుయల్ర్స యౌమిట్ అయడ యు భాదమిగ, ఇల్ాింటి ఆయడ యు అభల్యజయగకతృోభే మిసఽక కల్యగుత ింద.
v. వ రత ాక్టనల్ రిస్ుు:
a. టరడ
ా ింగ్ సభమింల్ో కమోడటిల్ భమిము/ల్ేదా కమోడటి డమివేటవ్స
ి ష ల్ కింటరాకయేల్ ధయనఽ
ాఫరవితిం చేమగల్ వయత ల్ ాకటనల్నఽ టరడ
ా యుల/భానఽయతౄకుయయుల చేశూత యు. ఈ ాకటనల్య టరడ
ా ింగ్
సభమింల్ో సింబవిించవచఽు భమిము తకయకవ దావయతఴిం భమిము అధక హెచఽుతగుగల్త్ో
కయౌనుడు, కమోడటిల్ /కమోడటి డమివట
ే వ్స
ి ష ధయల్ో అకశూమతత గ అనాహయబన
ై తృజిటివ్స ల్ేదా
నెగటివ్స కదయౌకనఽ కయౌగిించవచఽు.

Vi వద్ంతుల్ రిస్ుు
a. ఒక కమోడటి

యొకక ధయ గుమిించ్ఛన వదింత ల్య కొతునశూయుల నోటి దాఴమ, వయత తిాకల్య, వెబ్ సెట
ై లు

ల్ేదా నాయస్ ఏజతూషల్య ముదల్ ైనవటి దాఴమ ాచాయిం చిందవచఽు. కఫటిే వదింత ల్ విషమింల్ో
ఇనెఴసే యల ు అాభతత ింగ ఉిండ వటి ఆధాయింగ చయయల్య తీసఽక్కూడదఽ.
Vii స్పిస్సమ్ రిస్కు:
a. భామకట్ తృాయింబబన
ై ుడు భమిము భామకట్ భుగిసట భుిందఽ తయచఽగ అధక మిభాణింల్ో టరడ
ా ింగ్
జయుగుత ింటుింద. ఇల్ాింటి అధక మిభాణాల్య మలజుల్ో ఏ సభమింల్ోనెైనా కూడా కల్గవచఽు.
ఆయడ యు అభల్యల్ో ల్ేదా ధివీకయణల్ో ఇవి జాయిం చేమవచఽు.
b. హెచఽుతగుగల్య

చోటుచేసఽకయనే సభమింల్ో, భామకటలల తృల్గగనేవళ్ళళ తుయింతయిం వళ్ళ అయడ యు

మిభాణాతున ల్ేదా ధయల్నఽ భాయుుత ింటరయు ల్ేదా త్ాజాగ ఆయడ యల ు ెడుత ింటరయు, ఆయడ యునఽ
అభల్యజయడింల్ో భమిము దాతు ధివీకయణల్ో జాయిం జయగవచఽు.
c. కొతున ాత్ేయక భామకట్ మిసథ త
 ల్ోల, సహేత కబన
ై ధయల్ో భామకటలల తృ జిషన్ తు యౌకిఴడేట్ చేమడిం
కషే ిం కవచఽు ల్ేదా అశూధయిం కవచఽు ల్ేదా కొనఽగలల్య వె
ై ు ల్ేదా వికరమిం వె
ై ు, అవుట్ శూేిండింగ్
ఆయడ యల ు ల్ేనుడు, ల్ేదా అశూధాయణ టరడ
ా ింగ్ మాకిేవిటి యింగ ఏదన
ై ా చయయ వల్ల కమోడటి ల్ో టరడ
ా ింగ్
తుయౌచ్ఛతృోత్ే ల్ేదా ధయ సయ్కాట్ పల్ేయలనఽ చేయుకయింటర ల్ేదా భమొక కయణిం దేతుత్ోనెైనా అసషల్య
కకతృోవచఽు.
Viii స్పిస్సమ్/నెటవర్సు రద్దీ:

a. ఎకైషఛింజ్ ల్ోల టరడ
ా ింగ్ ఎల్కేాతుక్ మోడలల ఉింటుింద, శటిల్ ైట్/య్జ్డ ల్ ైన్ కభూయతుకైషనల ెై ఆధాయడ,
ట్కనల్జీల్ భమిము కింూయటర్స ససేమ్ష సబేమళ్నాల్ దాఴమ ఆయడ యల ు ెటేడిం భమిము భయళించడిం
జయుగుత ింద. ఆ విధింగ, కభూయతుకైషన్ వెప
ై ల్యిం ల్ేదా ససేమ్ష సభసయల్ అవకశిం ఉింటుింద ల్ేదా
ససేమ్ ల్ేదా టరడ
ా ింగ్ శృల్ే ల్ేదా ఏదన
ై ా అటువింటి ఇతయ అటువింటి సభసయ/గిలచ్ నఽించ్ఛ
కభూయతుకైషన్ వెప
ై ల్యిం ల్ేదా ససేమ్ సభసయల్య ల్ేదా నెభమదించ్ఛన/ జాగుచేమఫడన సిందనకయ
అవకశిం ఉింటుింద, దీతుత్ో టరడ
ా ింగ్ ససేమ్ /నెట్ వర్సక కి మాకషస్ తు శూథించల్ేకతృోడింల్ో
తుమింతాణల్ో ల్ేకతృోవడిం, భమిము తృక్కింగ ల్ేదా సింూయణ ింగ కొనఽగలల్య ల్ేదా వికరమ ఆయడ యలనఽ
తృాసెస్ చేమడింల్ో ల్ేదా తృాసెసింగ్ చేమకతృోవడింల్ో జాయిం కయౌగిించవచఽు. ఈ సభసయల్య
త్ాత్ాకయౌకబన
ై వి కవచుతు, మీకయ అవుట్ శూేిండింగ్ ఓెన్ తృ జిషనఽ
ల ల్ేదా అభల్యజయగతు ఆయడ యల ు
ఉననుడు, అభల్య జమిగిన ల్ావదేవీల్తునటితూ మిషకమిించవల్సన ఫరధయతల్ కయణింగ ఇవి
మిసఽకనఽ సాచ్ఛశూతమనే విషమిం గభతుించవల్సిందగ మీకయ సాచ్ఛించఫడుత్ోింద.
2. పయుచర్స క్మోడటి

డెరివేటవ్స
ి ్ ల్క్య స్ంఫంధించినంత వరక్య, ఈ క్ంద్ి అద్ను ాత్ేుక్తల్ను ద్యచేస్పి

గ్మనంచండ మరియు త్ెల్యస్ుక్ొనవుండండ: :"లివరైజ్” ల్ేద్ా “గైరింగ్” ాభరవం
a. కమోడటి డమివట
ే వ్స
ి ష కింటరాకయే విల్యవత్ో తృోల్యుకయింటర, భామిిన్ శూ భుమ కొదద గ ఉింటుింద, కఫటిే
ల్ావదేవీల్య ‘ యౌవమైజ్ చేమఫడత్ాభ’ ల్ేదా ‘ గైర్స చేమఫడత్ాభ’ . శూధాయణింగ కొదద ముతత ిం భామిిన్ త్ో

తుయఴహించఫడే కమోడటి

స్ డమివట
ే ివ్సష టరడ
ా ింగ్, తు
ా షల్ ఇనెఴసెేమింట్ ముతత ింత్ో తృోల్యుకయింటర, అధక

ల్ాబిం ల్ేదా నషే ిం కయౌగై సింఫరవయతనఽ కయౌసఽతింద. కతూ కమోడటి డమివేటవ్స
ి ష ల్ావదేవీల్య అధక శూథభల్ో
మిసఽక ఉింటుింద.

కఫటిే వసత వింగ కమోడటి

డమివట
ే వ్స
ి ష కింటరాక్ే ల్ో టరడ
ా ింగ్ చేమడాతుకి భుిందఽ

మీయు ఈ కిింద సటేట్మింటల నఽ ూమితగ అయధ ిం చేసఽక్వయౌ భమిము మిసథ త
 ల్య, అమిధక వనయుల్య ముదల్ న
ై
వటితు మిగణనల్ోకి తీసఽకయనేటుడు కూడా అాభతత ింగ టరడ
ా ింగ్ చేమాయౌ.
b. పూయచర్సష కమోడటి

డమివట
ే వ్స
ి ష ల్ో టరడ
ా ింగ్ ల్ో తృ జిషన్ ల్తునటితూ మలజువమీగ మిషకమిించడిం ఇమిడ

ఉింటుింద. ాతి మలజూ ఓెన్ తృ జిషనఽ
ల భుగిింు ధయెై ఆధాయడ భామకట్ కి భార్సక చేమఫడత్ాభ.
ఒకవేళ్ భుగిింు ధయ మీకయ వయతిమైకింగ కదయౌత్ే, ఇల్ాింటి కదయౌక వల్ల కయౌగై నషే ిం శూ భుమనఽ (నోషనల్)
మీయు డతృజిట్ చేమవల్స ఉింటుింద. ఈ భామిిన్ తుమీణత సభమింల్ోగ చయౌల ించవల్స ఉింటుింద,
శూధాయణింగ ఆ భయుసటి మలజు టరడ
ా ింగ్ తృాయింబింకవడాతుకి భుిందఽ.
c. తుమీణత గడువు ల్ోగ మీయు అదను భామిిన్ నఽ చయౌల ించడింల్ో విపల్బైత్ే ల్ేదా మీ అక ింటలల అవుట్
శూేిండింగ్ డట్ కయౌగిత్ే, ఎకైషఛింజ్ యొకక సబుయల్య తృ జిషన్ తు తృక్కింగ ల్ేదా సింూయణ ింగ
యౌకిఴడేట్/సటకేర్స అప్ చేమవచఽు. ఇల్ాింటుడు, ఇల్ాింటి సిందయభింల్ో, అటువింటి సటకర్స- అప్/క్లజ్ ఔట్ ల్
వల్ల కయౌగిన ఏవెైనా నశుేల్కయ మీయు ఫరధఽయల్వుత్ాయు.
d. కొతున భామకట్ మిసథ త
 ల్ోల, ల్ావదేవీల్నఽ అభల్యయచడిం ఒక ఇనెఴసే ర్స కయ కషే ింగ ల్ేదా అశూధయింగ
అతుించవచఽు. ఉదాహయణకయ, యౌకిఴడటి ల్ాింటి అింశల్ వల్ల ఇల్ాింటి మిసథ తి
 కల్గవచఽు, అింటర తడ్ష
ల్ేదా ఆపయుల తగినింతగ ల్ేకతృోవడిం ల్ేదా ధయ మిమితి ల్ేదా సయ్కాట్ ఫరక
ా యుల ముదల్ ైనవటి వల్ల టరడ
ా ింగ్
ససెనశ న్ జమిగన
ి ుడు.
e. భామకట్ సథయత్ాఴతున తుయఴహించడాతుకి, భామిిన్ మైటుల్ో భాయుల్య, నగదఽ భామిిన్ మైటుల్ో ెయుగుదల్
ముదల్ ైనటువింటి సెేప్ష తు అవల్ింతించవచఽు. ఈ కొతత చయయల్నఽ ాసత ఽత ఓెన్ ఇింటమస్ే ల్కయ
వమితింజైమవచఽు. ఇల్ాింటి మిసథ త
 ల్ోల, మీయు అదను భామిినలనఽ ెటేవల్స ఉింటుింద ల్ేదా మీ
తృ జిషనల నఽ తగిగించఽక్వల్స ఉింటుింద.
f. మీయు టరడ
ా ింగ్ చేమాల్తు ాణాయక చేసఽకయనన కమోడటి

డమివట
ే ివల కింటరాకయేల్ యొకక సింూయణ

వివమల్నఽ, అింటర కింటరాకయే సెసపకష
ై నల నఽ భమిము సింఫింధత ఫరధయతల్నఽ ఇవఴవల్సిందగ మీయు మీ
ఎకైషఛింజ్ సబుయల్య తు తక అడగయౌ.
3. వెైరల స్క టెక్ ాల్జీ/స్ ార్సస ఆరడ ర్స రూటింగ్ ల్ేద్ా ఏద్ెైనా ఇతర టెక్ ాల్జీ ద్ావర టరాడంగ్:
వెైమల స్ ట్కనల్జీ ల్ేదా ఏదైనా ఇతయ ట్కనల్జీ దాఴమ కమోడటి స్ టరడ
ా ింగ్ త్ో భుడడవునన ాత్ేయక ల్క్షణాల్య,
మిసఽకల్య, ఫరధయతల్య, ఆతల గైషనఽ
ల భమిము ల్మతయౌటిల్నఽ తుయఴచ్ఛించే ఏవెన
ై ా అదను తృ ా విజనల నఽ వితుయోగదాయు
దిషేకి సబుయల్య తీసఽకయమవయౌ.

4. స్ ధారణమైనవి
i. నగ్ద్ు మరియు ఆస్పిత డప జిట్స చేయఫడంద్ి:
భుఖయింగ ఒక సింసథ దవల్ా తీసన ల్ేదా ఫరింకరప్ే అభతృోభన సిందయభింల్ో మీయు డతృజిట్ చేసట డఫుు
ల్ేదా ఇతయ ఆసత కి అిందజైమఫడే యక్షణల్ గుమిించ్ఛ మిభమయౌన మీయు సఽమిచ్ఛతిం చేసఽకయతు ఉిండాయౌ. మీ ఏ
బేయకయ మీ డఫుు ల్ేదా ఆసత తు తిమిగి తృ ిందవచఽు అనేద తుమిదషేబైన చటే తీమమనభు ల్ేదా శూథతుక
తుమభాల్ తృల్నల్ో ఉిండవచఽు. ఒక కొయత సిందయభింల్ో కొతున నాయమశూథనాల్ల్ో మీ సఴింతబన
ై దగ
తుమిదషేింగ గుమితించగల్ ఆసత తు, ింణీ ాయోజనాల్ క్సిం నగదఽల్ాగ అదే దధ తిల్ో తృోా- మైట్ చేమడిం
జయుగుత ింద. ఎకైషచింజ్ సబుయల్య త్ో ఏదన
ై ా వివదిం విషమింల్ో, అదే విషమిం ఎకైషఛింజ్ యొకక
తుమభాల్య, ఫ-ై ల్ాస్ భమిము వయతృయిం య్ల్ష ాకయిం భధయవమితత్ాఴతుకి ల్ోఫడ ఉిండాయౌ.
ii. క్మిషన్ మరియు ఇతర ఛారజీల్య:
మీయు టరడ్
ా చేమడిం తృాయింభిించడాతుకి భుిందఽ, మీయు ఫరధఽయల్ ైన అతున కమీషనఽ
ల , ప఼జు భమిము ఇతయ
ఛామీిల్ ఒక సషే బన
ై వివయణనఽ మీయు తృ ిందాయౌ. ఈ ఛామీిల్య మీ తుకయ ల్ాబిం (ఏదన
ై ా ఉింటర) తు ాఫరవితిం
చేశూత భ ల్ేదా మీ నశుేతున ెించఽత్ాభ.
iii. బింఫయుల/అధీకిత వయకయతల్/ కల భింటల యొకక

హకయకల్య భమిము విధఽల్కయ దమచేస అనఽఫింధిం 3

చాడిండ
iv. ‘కతుటిటుయభింట్‘ అనే దిం ఎకైషచింజ్ అిందించ్ఛన విధానిం దాఴమ కమోడటి

డమివట
ే వ్స
ి ష టరడ
ా ింగ్ ఉదేదశయిం

క్సిం ఒక సబుయల్య త్ో వయవశృయిం నడట ఒక వితుయోగదాయు , ఒక కసే భర్స ల్ేదా ఒక ఇనెఴసే ర్స అతు అయథిం
భమిము ఇమిడ ఉింటుింద
v. ‘సబుయల్య‘ అనే దిం ఎకైిింజ్ దాఴమ ఆ విధింగ అడమట్ చేమఫడ భమిము SEBI నఽించ్ఛ మిజిసటేష
ే న్
సమిేపకట్
ై తృ ిందన ఒక టరడ
ా ింగ్ సబుయల్య ల్ేదా ఒక సబుయల్య/ఫరాకర్స అతు అయథ ిం భమిము ఇమిడ ఉింటుింద

