जोडपत्र - 2
जोखीम प्रकटन दस्तऐवज
एक्सचेंज अभिव्यक्तपणे ककिं वा गर्िितार्ािने या प्रकटन दस्तऐवजाच्या पूणित्वाची, पयािप्ततेची ककिं वा अचूकतेची
हमी देत नाहीत ककिं वा एक्सचेंजने याचा पुरस्कार के लेला नाही ककिं वा कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज (Commodity
Derivatives) माके ट/व्यवहारातील सहिागाच्या कोणतीही गुणवत्ता पाररत के लेली नाही. हे सिंभिप्त भवधान
व्यवहारातील सवि जोखमी आभण इतर महत्त्वाचे पैलू उघड करत नाही. त्यामुळे डेररव्हेरटव्जचे व्यवहारामध्ये
सहिागी होण्यापूवी तुम्ही त्याचा काळजीपूविक अभ्यास करावा.
यातील जोखमी भवचारात घेता तुम्ही ज्या प्रकारचे करारात्मक सिंबिंध जोडत आहात आभण ज्या जोखमींना तुम्ही
सामोरे जाणार आहात त्याचे स्वरुप तुम्हाला समजत असेल तरच तुम्ही व्यवहार करावेत.
तुम्हाला माहीत असले पाभहजे आभण तुम्ही मान्य के ले पाभहजे कक कमॉभडटी एक्सचेंज(जेस)(Commodity
Exchanges)वर व्यवहार के ल्या जाणारे कमॉभडटी फ्युचसि करार/डेररव्हेरटव्ज ककिं वा इतर सिंलेख, ज्यात
जोखमीचे भवभवध घटक असतात, ते सविसाधारणपणे अत्यिंत मयािकदत स्रोत/मयािकदत गुिंतवणूक आभण/ककिं वा
व्यवहाराचा अनुिव आभण जोखीम सहन करण्याची मयािकदत िमता असलेल्या व्यक्क्तिं साठी तरी उभचत मागि
नाही. त्यामुळे तुमच्या आर्र्िक पररभस्र्तीचा भवचार करता अशा प्रकारचे व्यवहार तुमच्यासाठी सोयीचे आहेत
का याचा तुम्ही गिंिीरपणे भवचार करावा. जर तुम्ही एक्सचेंजवर व्यवहार के लात आभण काही भवपररत
पररणाम ककिं वा नुकसान झाले तर त्यासाठी फक्त तुम्हीच जबाबदार असाल आभण त्यासाठी एक्सचेंज कोणत्याही
प्रकारे जबाबदार नसतील आभण तुम्ही असा युक्तीवाद करू शकणार नाही कक त्यातील जोखमींचे पुरेसे प्रकटन
करण्यात आले नव्हते ककिं वा सिंबिंभधत सदस्याने त्यातील जोखमींची पूणि कल्पना तुम्हाला कदलेली नव्हती.
पररणामािंसाठी फक्त अशीलच जबाबदार असतील आभण त्यापायी कोणताही करार भवखिंभडत करता येणार नाही.
तम्ही हे मानले आभण स्वीकारले पाभहजे कक एक्सचेंजवर कमॉभडटी डेररव्हेरटव्जच्या खरे दी आभण/ककिं वा भवक्रीचे
आदेश भनष्पाकदत करताना नफ्याची कोणतीही हमी नाही ककिं वा होणाऱ्या नुकसानासाठी कोणताही अपवाद
के ला जात नाही.
तुम्ही हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाभहजे कक एखाद्या सदस्यामाफि त के लेले तुमचे व्यवहार तुमच्या सदस्याने
भनश्चीत के लेल्या काही औपचाररकतािंची, ज्यात इतर भवषयािंबरोबरच तुमचा ग्राहक जाणून घ्या प्रपत्र, हक्क
आभण कतिव्यािंचे वाचन, कराव्यात आभण करू नयेत अशा काही गोष्टी, वगैरेंचा समावेश असू शके ल, तुमच्याकडू न
पूतिता के ली जाण्याच्या अधीन असतील आभण ते सिंबिंभधत एक्सचेंज, SEBIने वेळोवेळी अमलात असलेली
मागिदशिक तत्त्वे आभण एक्सचेंजकडू न ककिं वा वेळोवेळी अिंमलात असलेली पररपत्रके यािंच्या अधीन असतील.
एक्सचेंज कोणताही सल्ला देत नाहीत ककिं वा तसा त्यािंचा हेतूही नसतो आभण या दस्तऐवजातील कोणत्याही
माहीतीच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही सदस्याबरोबर आभण/ककिं वा तृतीय पिाबरोबर स्र्ाभपत
के लेल्या व्यावसाभयक सिंबिंधािंसाठी ते जबाबदार नसतील. या दस्तऐवजात असलेली कोणतीही माभहती
व्यावसाभयक सल्ला/गुिंतवणूक सल्ला मानू नये. कोणत्याही व्यवहाराचा भवचार अशा व्यवहारात असलेल्या
जोखमी पूणिपणे समजून घेतल्याभशवाय ककिं वा त्यािंचा आढावा घेतल्याभशवाय करू नये. तुम्हाला खात्री नसेल
तर, तुम्ही त्याबाबतीत व्यावसाभयक सल्ला घेतला पाभहजे.

व्यवहार करण्याचा भवचार करताना, तुम्हाला खालील गोष्टींची माभहती असावी ककिं वा त्या तुम्ही नीटपणे
समजून घ्याव्यातः1. कमॉभडटी फ्युचर करारािंच्या व्यवहारामध्ये आभण एक्सचेंजच्या इतर कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज
साधनािंमध्ये समाभवष्ट असलेल्या पायािूत जोखमी.
i.

अभधक उच्च चिंचलतेच्या जोखमी
चिंचलता म्हणजे जेव्हा कमॉभडटी एक्सचेंजेसवर व्यवहार चालू असतात तेव्हा एखाद्या कमॉभडटी
डेररव्हेरटव कराराच्या ककिं मतीत होणारे गभतशील बदल. सविसाधारणपणे, एखाद्या कमॉभडटी
डेररव्हेरटव्ज करारातील चिंचलता जेवढी मोठी, तेवढेच त्यािंच्या ककिं मतीतील चढ-उतार मोठे
असतात. सामान्यपणे, कमी व्यवहार होणाऱ्या कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज करारािंतील चिंचलता
सकक्रयपणे व्यवहार के लेल्या कमॉभडटीज(Commodities)/करारािंपेिा मोठी असते. चिंचलतेच्या
पररणामी, तुमच्या आदेशाची अिंशतः कायिवाही के ली जाऊ शके ल ककिं वा अभजबात के ली जाऊ
शकणार नाही, ककिं वा तुमच्या आदेशाची कायिवाही ज्या ककिं मतीला के ली गेली असेल ती शेवटच्या
व्यवहारातील ककिं मतीपेिा खूप वेगळी असू शके ल ककिं वा निंतर खूप बदलू शके ल, पररणामी
खरोखरीचे नुकसान होऊ शके ल.

ii.

कमी रोकडसुलितेची जोखीम
a. रोकडसुलितेचा अर्ि बाजारातील कमॉभडटी डेररव्हेटीव्ज करार एका स्पधाित्मक ककिं मतीला
आभण ककिं मतीतील ककमान फरकाने तातडीने खरे दी करण्याची/भवकण्याची सहिागींची िमता.
सविसाधारणपणे, असे गृभहत धरले जाते कक बाजारात उपलब्ध असलेल्या आदेशािंची सिंख्या
जेवढी जास्त तेवढी रोकडसुलिता मोठी. रोकडसुलिता महत्त्वाची आहे कारण मोठ्या
रोकडसुलितेमुळे गुिंतवणूकदाराला कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज करार जलद आभण ककिं मतीतील
कमीत कमी फरकाने खरे दी करणे आभण/ककिं वा भवकणे सोपे जाते, आभण पररणामी, खरे दी
के लेल्या ककिं वा भवकलेल्या कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज करारािंसाठी गुिंतवणूकदार स्पधाित्मक ककिं मत
देण्याची ककिं वा त्याला ती भमळण्याची शक्यता जास्त असते. काही कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज
करारािंमध्ये सकक्रय भसक्युररटीज/डेररव्हेरटव्ज करारािंच्या तुलनेत कमी रोकडसुलितेची जोखीम
असू शके ल. पररणामी, तुमच्या आदेशाची के वळ अिंशतः कायिवाही के ली जाऊ शके ल ककिं वा
तुलनेने अभधक ककिं मतीला कायिवाही के ली जाऊ शके ल ककिं वा अभजबात के ली जाऊ शकणार
नाही.
b. रोजच्या व्यवहाराच्या धोरणाचा एक िाग म्हणून ठराभवक कमॉभडटीजची भडभलव्हरी
देण्याच्या हेतूभवना आभण/ककिं वा भडभलव्हरी न घेता खरे दी/भवक्री करणे करणे ककिं वा भवक्री करणे
याच्या पररणामी सुद्धा नुकसान होऊ शकते, कारण अशा पररभस्र्तीत कमॉभडटी डेररव्हेरटव
करारािंचे स्वे अर-ऑफ अपेभित ककिं मतीच्या पातळीच्या तुलनेत कमी/जास्त ककिं मतीला करणे
िाग पडते, जेणेकरून अशा कमॉभडटीज भडलीव्हर करण्यासाठी/ भमळवण्यासाठी कोणतेही
दाभयत्व राहू नये.

iii. भवस्ताराची जोखीम
a. भवस्ताराचा सिंदिि खरे दीच्या आभण भवक्रीच्या उत्तम ककिं मतीतील फरकाशी आहे. एखादी
कमॉभडटी डेररव्हेरटव खरे दी करणे आभण ताबडतोब ते भवकणे यातील सवोत्तम खरे दी ककिं मत
आभण सवोत्तम भवक्री ककिं मत यािंतील फरकाचे ते भनदशिक आहे. कमी रोकडसुलिता आभण उच्च
चिंचलता याचा पररणाम कमी रोकडसुलि ककिं वा अरोकडसुलि कमॉभडटीज/कमॉभडटी
डेररव्हेरटव्ज करारािंसाठी सामान्यापेिा भवशाल फरकात होऊ शकतो. त्यामुळे अभधक चािंगली
ककिं मत भमळण्यात अडर्ळा होण्यात होऊ शकतो.
\

iv. जोखीम कमी करणारे आदेश
a. बहुतािंश एक्सचेंजेसमध्ये गुिंतवणूक दारािंसाठी "भलमीट ऑडिसि", "स्टॉप लॉस ऑडिसि" इ. देण्याची
सुभवधा असते. काही ठराभवक रकमेपयंत नुकसान सीभमत ठे वणारे आदेश (उदा.: "स्टॉप लॉस"
ऑडिसि, ककिं वा "भलमीट" ऑडिसि) देणे अनेक वेळा प्रिावी ठरत नाही कारण बाजारातील
गभतमान पररभस्र्तीमुळे अशा आदेशािंची कायिवाही करणे अशक्य होऊ शकते.
b. जर भवरुद्ध बाजूकडू न आदेश उपलब्ध असतील, तर ककिं मतीचा भवचार न करता एखाद्या
‘‘माके ट" आदेशाची कायिवाही झटपट के ली जाईल, आभण जरी ग्राहकाच्या ‘‘माके ट" आदेशावर
कायिवाही झटपट के ली जाऊ शके ल, तरीही ही कायिवाही र्ककत आदेशािंसाठी आभण उपलब्ध
ककिं मतीवर असेल, ज्याने आदेभशत सिंख्या ककिं मत-वेळ प्राधान्यावर पूणि होईल. पण हे समजून
घेतले जावे कक या ककिं मती कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज कराराच्या शेवटच्या व्यवहारातील
ककिं मतीपेिा ककिं वा त्यािंच्या सवोत्तम ककिं मतीपेिा खूप वेगळ्या असू शकतील.
c. एखाद्या "भलमीट" आदेशाची कायिवाही के वळ आदेशासाठी भनभश्चत के लेल्या "भलमीट"
ककिं मतीला ककिं वा अभधक चािंगल्या ककिं मतीला के ली जाईल. तर्ाभप, अभशलाला ककिं मतीभवषयी
सिंरिण भमळते पण त्याच वेळी अशीही शक्यता आहे कक आदेशाची अभजबात कायिवाही के ली
जाऊ शकणार नाही.
d. स्टॉप लॉस आदेश साधारणपणे एखाद्या कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज कराराच्या चालू ककिं मतीपासून
"दूर” जातो, आभण करार स्टॉप ककिं मतीपयंत पोचला ककिं वा त्या ककिं मतींवर व्यवहार झाला तर
असा आदेश सकक्रय के ला जातो. भवक्रीचे स्टॉप आदेश सामान्यपणे चालू ककिं मतीच्या खाली
नोंदभवले जातात, आभण खरे दीचे स्टॉप आदेश सामान्यपणे चालू ककिं मतीच्या वर नोंदभवले
जातात. जेव्हा करार पूवि-भनश्चीत ककिं मतीपयंत पोचतात, ककिं वा अशा ककिं मतींवर व्यवहार के ला
जातो, स्टॉप लॉस आदेशाचे रुपािंतर माके ट/भलमीट आदेशात होते आभण आभण मयािदव
े र ककिं वा
अभधक चािंगल्या ककिं मतीवर कायिवाही होते. त्यामुळे भलमीट आदेशाची कायिवाही करता येईल
याची कोणतीही हमी नाही कारण एखादी करार पूवि-भनश्चीत ककिं मत िेद ू शके ल, आभण असे
झाल्यास अशा आदेशावर कायिवाही न होण्याची जोखीम उद्भवू शके ल, अगदी तसेच जसे
एखाद्या भनयभमत भलमीट आदेशाच्या बाबतीत होते.

v. बातम्यािंच्या घोषणािंची जोखीम
a. व्यापारी/उत्पादक बातम्यािंची घोषणा करतात ज्याचा कमॉभडटीज आभण/ककिं वा कमॉभडटी
डेररव्हेरटव्ज कराराच्या ककिं मतींना प्रिावीत करू शकतात. ह्या घोषणा व्यापारा दरम्यान आभण
त्याच्या जोडीला कमी रोकडसुलिता आभण उच्च चिंचलता असेल तेव्हा होऊ शकतात, तर
त्यामुळे कमॉभडटी/कमॉभडटी डेररव्हेभडव्जच्या ककिं मतीत अचानक अनपेभित सकारात्मक ककिं वा
नकारात्मक चढउतार होऊ शकतील.
vi. अफवािंची जोखीम
a. अनेक वेळा कमॉभडटीच्या ककिं मती भवषयी तोंडोतोंडी, वतिमानपत्रातून, वेबसाइट्सवरून ककिं वा
न्यूज एजन्सीज इत्याकदिंद्वारे अफवा पसरभवल्या जातात, गुिंतवणूकदारािंनी याबाबत सावध रहावे
आभण अफवािंच्या आधारे कृ ती करण्यापासून परावृत्त व्हावे.
vii. प्रणाली जोखीम
a. बाजार उघडण्यापूवी आभण बिंद होण्यापूवी उच्च राशी व्यवहार वारिं वार होतील. असे उच्च राशी
व्यहार कदवसातील इतर वेळा देखील होऊ शकतील. त्यामुळे आदेशािंच्या कायिवाहीत ककिं वा
पुष्टीकरणात कदरिं गाई होऊ शके ल.
b. चिंचलतेच्या कालावधींमध्ये, बाजारातील सहिागींद्वारा त्यािंच्या आदेशात ककिं वा ककिं मतीत
सातत्याने बदल के ल्याने ककिं वा नवीन आदेश कदल्याने, आदेशाच्या कायिवाहीत ककिं वा
पुष्टीकरणात कदरिं गाई होऊ शके ल.
c. बाजारातील काही भवभशष्ट पररभस्र्तीत, बाजारातील एखाद्या भस्र्तीचे पररसमापन वास्तव
ककिं मतीला करणे करठण होऊ शके ल ककिं वा अभजबात करता येऊ शकणार नाही, जेव्हा भवक्रीच्या
बाजूने ककिं वा खरे दीच्या बाजूने कोणतेही भशल्लक आदेश नसतील ककिं वा व्यवहारातील
कोणत्याही असामान्य कृ तीमुळे ककिं वा ककिं मत सर्कि ट कफल्टसिपयंत पोचल्यामुळे ककिं वा इतर
कोणत्याही कारणासाठी एखाद्या कमॉभडटी करारातील व्यवहार र्ािंबभवले जातील.
viii. प्रणाली/नेटवकि वरील गदी
a. एक्सचेंजेसमधील व्यवहार, आदेश घेणे व मागिस्र् करणे, हे उपग्रह/लीज्ड लाइन आधाररत
कम्युभनके शन, तिंत्रज्ञाने आभण सिंगणक प्रणालींचा सिंयोग यािंच्या आधारे इलेक्रॉभनक पद्धतीने
चालते. अशा प्रकारे , भतर्े कम्युभनके शन बिंद पडणे ककिं वा प्रणालीतील समस्या ककिं वा
प्रणालीकडू न मिंद ककिं वा उशीराने प्रभतसाद भमळणे ककिं वा व्यवहार बिंद होणे, ककिं वा अशा इतर
कोणत्याही समस्या/अडचणी येण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे व्यवहाराच्या
प्रणाली/नेटवकि पयंत पोचणे शक्य होत नाही, जे भनयिंत्रणाबाहेर असू शके ल आभण त्याचा
पररणाम खरे दी ककिं वा भवक्रीच्या आदेशािंवर प्रकक्रया करण्यात अिंशतः ककिं वा पूणप
ि णे कदरिं गाई
होणे ककिं वा प्रकक्रया न होण्यात होऊ शके ल. तुम्हाला नोंद घेण्याचा इशारा देण्यात येतो कक जरी
या समस्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असतात, तरी जेव्हा तुमच्यापाशी र्ककत खुली भस्र्ती ककिं वा
कायिवाही न झालेले आदेश असतात तेव्हा सवि कायिवाही झालेले व्यवहार पूणि करण्याच्या
तुमच्या कतिव्याला ही जोखीम आडवी येऊ शकते.

2. जेर्पयंत फ्युचसि कमॉभडटी डेररव्हेरटव्जचा सिंबध
िं आहे, कृ पया नोंद घ्या आभण खालील अभतररक्त
वैभशष््ािंशी स्वतःला चािंगले पररभचत करून घ्याः"लीव्हरे ज" ककिं वा "भगअररिं ग" चा पररणाम:
a. कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज कराराच्या मूल्याच्या मानाने िािंडवल गुिंतवणूकीची रक्कम छोटी असते,
त्यामुळे व्यवहार 'लीव्हरे ज' ककिं वा 'भगअडि' के ले जातात. कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज व्यवहार तसे छो्ा
माजीनच्या रकमेने के ले जातात, पण ते माजीनच्या तुलनेत मोठा नफा ककिं वा नुकसान होण्याची
शक्यता देतात. पण कमॉभडटी डेररव्हेरटव्जमधील व्यवहारात मोठी जोखीम असते. म्हणून प्रत्यिात
कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज करारािंमध्ये व्यवहार करण्यापूवी तुम्ही पुढील भवधाने पूणिपणे समजून
घ्यावीत आभण आपली पररभस्र्ती, आर्र्िक स्रोत वगैरे सुद्धा भवचारात घेऊन व्यवहार करावा.
b. फ्युचसि कमॉभडटी डेररव्हेरटव्जमध्ये व्यवहार करण्यामध्ये सवि भस्र्तींची रोज व्यवहारपूर्ति समाभवष्ट
आहे. रोज खुल्या भस्र्ती बिंद ककिं मतीच्या आधारे बाजारात भचन्हािंककत के ल्या जातात. जर बिंद ककिं मत
तुमच्या भवरोधात पुढे सरकली असेल, तर तुम्हाला अशा हालचालीतून होणाऱ्या नुकसानाची
(अनुमाभनत) रक्कम जमा करावी लागेल. हे मार्जिन एका भवभशष्ट ठरवून कदलेल्या कालावधीच्या आत,
साधारणपणे पुढच्या कदवसाचे व्यवहार सुरू होण्यापूवी, प्रदान करावी लागते.
c. तुम्ही ठरवून कदलेल्या वेळेपूवी मार्जिन जमा करू शकला नाहीत ककिं वा तुमच्या खात्यात र्कबाकी
असेल तर, एक्सचेंजचा सदस्य (Members/ Stock Brokers)भस्र्तींचे सिंपूणप
ि णे ककिं वा अिंशतः
पररसमापन/स्वे अर-अप करून देऊ शके ल. या बाबतीत, अशा स्वे अर-अप/ क्लोज-आउट्समुळे
होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानासाठी तुम्हीच जबाबदार असाल.
d. बाजारातील काही भवभशष्ट पररभस्र्तींत, एखाद्या गुिंतवणूकदाराला व्यवहारािंची कायिवाही करणे
करठण ककिं वा अशक्य ठरू शकते. उदाहरणार्ि, ही पररभस्र्ती अरोकडसुलिता, म्हणजे जेव्हा भबड्स
ककिं वा ऑफसि पुरेशा नसतात, ककिं वा ककिं मतीवरील बिंधनािंमुळे ककिं वा सर्कि ट ब्रेकसिमुळे वगैरे व्यवहार
भनलिंभबत असतात, अशामुळे येऊ शकते.
e. पावले, जसे की माजीनच्या दरातील बदल, कॅ श माजीन इ. बाजारातील स्र्ैयि राखण्याच्या दृष्टीने
स्वीकारले जाऊ शकते. या नवीन उपाययोजना भवद्यमान खुल्या भहतसिंबिंधाना सुद्धा लागू के ल्या
जाऊ शकतात. अशा पररभस्र्तीत, तुम्हाला अभतररक्त माजीन ठे वावे लागेल ककिं वा तुमची भस्र्ती
कमी करावी लागेल.
f. तुम्ही तुमच्या एक्सचेंजच्या सदस्याला तुम्ही व्यवहार करण्याचे योजत असलेल्या कमॉभडटी
डेररव्हेरटव्ज करारािंचा सिंपण
ू ि तपशील भवचारला पाभहजे, अर्ाित, कराराची भवभनर्दिष्टे आभण सिंलग्न
कतिव्ये.
3. वायरलेस तिंत्रज्ञान ककिं वा इतर कोणत्याही तिंत्रज्ञानामाफि त व्यवहार करणे:
वायरलेस तिंत्रज्ञान ककिं वा इतर कोणत्याही तिंत्रज्ञानामाफि त कमॉभडटी व्यवहार करण्याशी सिंबिंभधत
वैभशष््े, जोखमी, जबाबदाऱ्या, कतिव्ये आभण दाभयत्वे यािंची व्याख्या करणाऱ्या कोणत्याही तरतूदी
सदस्याने ग्राहकाच्या नजरे ला आणाव्यात.

4. सविसाधारण
i. जमा के लेली रोकड आभण मालमत्ता:
तुम्ही जमा करत असलेला पैसा ककिं वा इतर मालमत्तेच्या सिंरिणाबाबत तुम्ही स्वतः ओळख करून
घेतली पाभहजे, खास करून जर फमि नादार ककिं वा कदवाळखोर झाल्याच्या घटनेमध्ये. तुमचा पैसा
ककिं वा मालमत्ता तुम्ही ज्या प्रमाणात परत भमळवू शकता ती मयािदा भवभशष्ट कायदे ककिं वा स्र्ाभनक
भनयमािंनुसार ठरू शकतात. काही न्यायाभधकारिेत्रािंमध्ये, जी मालमत्ता भवशेष करून तुमची म्हणून
ओळखली गेली आहे ती तूट भनमािण झाल्यास रोख रक्कमेसारखीच प्रो-रे ट के ली जाईल. एक्सचेंजच्या
सदस्यासह भववाद भनमािण झाल्यास, तो एक्सचेंजच्या भनयम, उपकलमे आभण व्यावसाभयक
भनयमािंनुसार लवादाच्या कायिवाहीच्या अधीन असेल.
ii. कभमशन आभण इतर शुल्क
तुम्ही व्यवहार करायला सुरुवात करण्यापूवी, तुमच्यावर ज्या कभमशन, फी आभण इतर शुल्कािंचे
दाभयत्व आहे त्यािंबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण भमळवले पाभहजे. हे शुल्क तुमच्या भनव्वळ नफ्यावर
पररणाम करे ल (काही असल्यास) ककिं वा तुमचे नुकसान वाढवू शके ल.
iii. सदस्य/अभधकृ त व्यक्ती/ग्राहकािंच्या (client / investor)अभधकार आभण दाभयत्वािंसाठी, कृ पया
जोडपत्र 3 चा सिंदिि घ्या
iv. 'घटक’ शब्दाचा अर्ि असेल आभण त्यात समाभवष्ट असतील एखादे अशील, एखादा ग्राहक, ककिं वा
एखादा गुिंतवणूकदार, जो एक्सचेंजेसद्वारे पुरभवण्यात आलेल्या यिंत्रणेमाफि त कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज
सदस्यामाफि त व्यवहार करतो.
v. 'सदस्य' शब्दाचा अर्ि असेल आभण त्यात समाभवष्ट असतील एखादा व्यवहार सदस्य ककिं वा
सदस्य/ब्रोकर, ज्याला एक्सचेंजेसनी तसे दाखल करून घेतले आहे आभण जो SEBI कडील नोंदणी
प्रमाणपत्र भमळतो.

