
ਅਨੁਲੱਗ-2 
ਜੋਖਮ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Risk disclosure document) 

 
ਐਕਸਚ�ਜ਼ (Exchange)ਨਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, 
ਉ�ਿਚਤਤਾ ਜਾਂ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੈਿਰਵੇਿਟਵਸ  (Commodity Derivatives) 
ਬਜ਼ਾਰ/ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸੈਗਮ�ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਿਵਵਰਣ 
ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ 
ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਅਿਧਐਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਉਸ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧ 
ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਿਫਉਚਰ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ/ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਜਾਂ ਕਮੋਿਡਟੀ 
ਐਕਸਚ�ਜ਼(ਜਾਂ) ਤੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿਵਲੇਖਾਂ (ਇੰਸਟਰੂਮ�ਟਸ) ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ/ਸੀਮਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ 
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉ�ਿਚਤ ਸਥਾਨ ਨਹ� ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉ�ਿਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� । ਜੇ ਤੁਸ� ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਡ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਿਸੱਟਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ, ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਿਹਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਿਸੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਿ�ਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਟਰ੍ ੇ਼ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੈਿਰਵੇਿਟਵ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਪਵਾਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸਦੱਸ (Member/Stock brokers) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਿਲੰਗ (ਲੈਣ-ਦੇਣ), ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੱੁਝ ਰਸਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਯਮਾਂ, 
ਅਤੇ SEBI ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 
ਵਾਲੇ ਪਿਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਐਕਸਚ�ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹ/ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ, ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ 
ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 



ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਟਰ੍ ੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ-  

1. ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਿਫਉਚਰ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸਇੰਸਟਰੂਮ�ਟਸ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਜੋਖਮ। 

i. ਉ�ਚ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹ ੈਿਜਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ 
ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇੱਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਿਜੰਨੀ ਉ�ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ �ਨੀ 
ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿ�ਅ ਕਮੋਿਡਟੀ/ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਟਰ੍ ੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੋਿਡਟੀ 
ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਿਥਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਸਰਫ ਆਂਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਅੰਿਤਮ ਟਰ੍ ੇਿਡਡ ਕੀਮਤ ਤ� ਥੋੜਹ੍ ੀ ਿਭੰਨ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਵਾਸਤਿਵਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ii. ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ (ਲੋਅਰ ਿਲਕਿਵਿਡਟੀ) ਦਾ ਜੋਖਮ:  
a. ਤਰਲਤਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਤੇ ਿਨਮਨਤਮ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੋਿਡਟੀ 

ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀ 
ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਲਤਾ �ਨੀ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਰਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਮਨਤਮ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਨੰੂ 
ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ 
ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿ�ਅ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਿਸਰਫ ਆਂਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

b. ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ 
ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਘੱਟ/ਉ�ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀ 
ਕਮੋਿਡਟੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ।ੋ 

iii. ਿਵਆਪਕ ਸਪਰ੍ੈਡ ਦਾ ਜੋਖਮ:  

a. ਸਪਰ੍ੈਡ ਸਭ ਤ� ਉ�ਤਮ ਖਰੀਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਉ�ਤਮ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ 
ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਮਨਤਮ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਉ�ਚ ਅਸਿਥਰਤਾ 
ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਘੱਟ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਕਮੋਿਡਟੀ/ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲ�  
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪਰ੍ੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 



iv. ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼:  

a. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ "ਿਲਿਮਟ ਆਰਡਰਸ" "ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਰਡਰਸ" ਆਿਦ ਦੀ 
ਸੁਿਵਧਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ (ਿਜਵ� ਿਕ "ਸਟਾਪ ਲਾਸ" ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ "ਿਲਿਮਟ" ਆਦੇਸ਼) ਨੰੂ ਰਖਣਾ ਜੋ 
ਹਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਿਕ�ਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ 
ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

b. ਇੱਕ "ਬਜ਼ਾਰ" ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ, ਜੱਦਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੱਕ "ਬਜ਼ਾਰ" ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 
ਅਮਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਬਕਾਇਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ 
ਸਮ� ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾ ਂ
ਉਸ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਿਵੱਚ ਅੰਿਤਮ ਟਰ੍ਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਭ ਤ� ਉ�ਤਮ ਕੀਮਤ ਤ� ਕਾਫੀ ਿਭੰਨ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

c. ਇੱਕ "ਿਲਿਮਟ" ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਸਰਫ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ "ਿਲਿਮਟ" ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਿਕ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮੁੱਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

d. ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਤਮ ਤ� 
"ਅਲੱਗ" ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿ�ਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਕਾਟਂਰ੍ ੈਕਟ ਸਟਾਪ 
ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਵਕਰੀ ਸਟਾਪ ਆਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਕੀਮਤ ਤ� ਥੱਲੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਟਾਪ ਆਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤ ਤ� 
ਉ�ਪਰ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ� ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮੁੱਲ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ/ਿਲਿਮਟ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਲਿਮਟ ਤੇ ਜਾਂ ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� 
ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਿਮਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇੱਕ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਪੂਰਵ-
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹਣੋ ਦਾ 
ਜੋਖਮ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਨੇਮਤ ਿਲਿਮਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

v. ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ:  

a. ਵਪਾਰੀਆਂ/ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮੋਿਡਟੀ ਅਤੇ ਜਾਂ 
ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਉ�ਚ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਮੋਿਡਟੀ/ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਉਮੀਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

vi. ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ:  

a. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੋਿਡਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵੈ�ਬਸਾਇਟਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਿਦ 
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤ� ਸਤਰਕ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 



vii. ਪਰ੍ਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ:  

a. ਉ�ਚ ਮਾਤਰਾ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਹ੍ਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਘਿਟਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਦੀ ਉ�ਚ ਮਾਤਰਾ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

b. ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਸਸ਼ੰੋਿਧਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

c. ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਉ�ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਉਦ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਖਰੀਦ ਪੱਖ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ 
ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਰਿਕਟ ਿਫਲਟਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

viii. ਪਰ੍ਣਾਲੀ/ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ:  

a. ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਇਟ/ਲੀਜ਼ਡ ਲਾਇਨ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ, ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਿਨਕ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ, ਉ�ਥੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵਫਲਤਾ ਜਾਂ ਪਰ੍ਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਤ� ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ/ਗੜਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ 
ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਪਰ੍ਣਾਲੀ/ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ, ਜੋ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਆਂਿਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਖੁੱਲਹ੍ ੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਆਦੇਸ਼ 
ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



 
2. ਿਜੱਥ� ਤਕ ਿਫਉਚਰ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੱੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ 

ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ:-  

"ਲੀਵਰੇਜ" ਜਾਂ "ਿਗਅਿਰੰਗ" ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ:  

a. ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ 'ਲੀਵਰੇਜ਼ਡ' ਜਾਂ 'ਿਗਅਰਡ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦੀ 
ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਂਹਾਨੀ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਉ�ਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ 
ਿਵਵਰਣਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ, ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

b. ਿਫਉਚਰ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਿਨਪਟਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ 
ਿਦਨ ਖੁੱਲਹ੍ ੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਪਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਮਾਪਨ ਮੁੱਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
(ਅਨੁਮਾਿਨਤ) ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਪਿਹਲਾ।ਂ 

c. ਜੇ ਤੁਸ� ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ 
ਿਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਾ ਸਦੱਸ ਪੂਰੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਨ/ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

d. ਿਨਸ਼ਚਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਗੈਰ-ਤਰਲਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਦ� ਉ�ਥੇ 
ਨਾਕਾਫੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਰਿਕਟ ਬਰ੍ੇਕਰ ਆਿਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਦਾ ਸਥਗਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

e. ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਜਨ ਦਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਕਦੀ ਮਾਰਜਨ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਆਿਦ 
ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਵ� ਮਾਨਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਿਥਰ ਬਜ਼ਾਰੀ-ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

f. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਸਦੱਸ ਤ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ 
ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਤੇ ਤੁਸ� ਟਰ੍ ੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹ।ੈ 

3. ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ:  

ਵਾਯਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੋਿਡਟੀ ਦੀ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾ,ਂ ਜੋਖਮਾਂ, 
ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਨੰੂ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ 
ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 



4. ਸਧਾਰਨ: 

i. ਜਮਾਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੱੀ  
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਜਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਤੁਸ� ਿਜਸ ਸੀਮਾ ਤਕ 
ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਨੰੂਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਕੁਝ 
ਿਨਆਂ-ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੱਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਸੇ 
ਕਮੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਤਰਣ ਦੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰ੍ੋ-ਰੇਿਟਡ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਉਪ-ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 

ii. ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ:  
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰ੍ ੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਿਵਵਰਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਫਾਇਦੇ (ਜੇ 
ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

iii. ਸਦੱਸਾਂ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆ/ਂਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਲੱਗ 3 ਨੰੂ 
ਦੇਖੋ। 

iv. ਸ਼ਬਦ 'ਘਟਕ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਿਵੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

v. ਸ਼ਬਦ 'ਸਦੱਸ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਇੱਕ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸਦੱਸ, ਜਾਂ ਸਦੱਸ/ਬਰ੍ੋਕਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੇ SEBI ਤ� ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

 


