ाध्यापक िसंपली

िसंपलस बत सुप्पांडीसाठी

सुलभ गुंतवणूक
गुंतवणूकदारासाठी
जर सुप्पांडीलाही
ह स प वाटल असल तर
तुम्हालाही त तसच
वाटल
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काळा िटकवू शकत नाही कारण त्याचा सगळ काही शब्दशः
िःवकारण्याचा त्याचा ःवभाव आड यत . पण अँया या
सुप्पांडीनही गुंतवणूकीची तत्व जाणलली आहत आिण त्याच
ौय ाध्यापक िसंपली िसंपलनाच द्याव लागल. साधी सरळ
गुंतवणूक अशीच तर असत!
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यांच नोंदणीकृ त शडमाक्सर् आहत.
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कंपांउंडीगच सामथ्यर्

भाग १

ाध्यापक िसंपली िसंपलस बत कॉफी
घताना सुप्पांडी अगदी आनंदी िदसत आह.

सुप्पांडी, तुला फार िदवसांनी पाहून खूप
आनंद ह त य. तूही खूपच आनंदी िदसत
आहस. नक्की घडलंय तरी काय?
मग आता संध्याकाळच तुझ
बत काय आहत सुप्पांडी?

ाध्यापक, ह वषर्च खूप छान
चाललंय. मी १४ मिहन्यांपव
ू ीर्
कंपनीमध कामाला लागल आिण
आता तुम्हीच अंदाज करा बरं !

मी माझ्या लाडक्या ाध्यापकांना
िडनरसाठी घऊन जाणार आह.

काय?
मी अजूनही ती स डलली
नाहीय आिण कदािचत मला
जुलमध बढतीही िमळल.

सुप्पांडी त्याची खरंच
आवँयकता नाहीय.
माझा आमह मान्य करा सर! मला
नुकताच ब नस िमळालाय आिण
मला आता त साजरा करायचाय.

ह तर छानच झालं की सुप्पांडी!
काळ सगळ्यावर औषध आह ह
मला ठाऊक ह तंच.
आिण मग एक चांगलं रःटॉरं ट श धण्यासाठी सुप्पांडी आिण
ाध्यापक िसंपली िसंपल बाहर पडल.

मला असं वाटतंय की आपण पावभाजी
घ्यावी. मला ती फार आवडत.

सुप्पांडी, तुला ज्याची
पाटीर् मला द्यावीशी वाटतय
तच मी घईन.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

िठक आह.
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सर, माझं अजून नक्की काही ठरललं नाहीय.
मी त्याचबद्दल िवचार करत ह त . मी कदािचत
एक नवा सलफ न िवकत घईन. कदािचत मी
ब नस तसाच ठऊनही दईन आिण पुढ अनक
िदवस त्यातूनच खचर् करन.

तर मग या
ब नसचं काय
करायचं तू ठरवलं
आहस?

सुप्पांडी, त कँयावर
खचर् करशील?

मलाही ठाऊक नाही. कदािचत अँयाच छानँया रःटॉरं टमध,
माझ्या घरासाठी नवीन फिनर्चरवर. काय ह तंय त पाहूयात!
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

पण तू गुत
ं वणूकीचा
िवचार कला आहस
की नाही?
गुंतवणूकीचा? नाही सर!
का बरं नाही? सुप्पांडी तू कधी भिवंयाचा
िवचार कला आहस की नाही?
का बरं सर? हय कलाय
ना! नहमीच करत असत.

िचऽिविचऽ कपड, उडत असलल्या कासर्...भिवंय िकती मजदार आह ना?

नाही सुप्पांडी! मला तुझं आिथर्क
भिवंय असं म्हणायचंय. तुला
ठाऊक आह का की तुझा ब नस
िकतीतरी पटीन वाढू शकत
आिण काही वषार्ंनी तू आिथर्क
बाबतीत अिधक चांगल्या
पिरिःथतीत असशील?

सुप्पांडी काळजी करु नक स. तुला
वाटतं तवढं त कठीण नाहीय. मी
तुला समजावून सांगत .

आिथर्क भिवंय? सर, या बाबीचा मी
िवचारच कला नाही. मला त्याबद्दल
काही कळतही नाही.

उदाहरणादाखल ह रःटॉरं टच घ. असं समज
की ज्या िदवशी याचं उद्घाटन झालं तीनजण
इथ जवायला आल आिण त्यांना आवडलंही.
इथून गल्यानंतर त्या त्यकानं आपापल्या
एका िमऽाला याबद्दल सांिगतलं. आिण
पुढच्या िदवशी त िमऽही इथ जवायला
आल. म्हणज द न िदवसात सहाजणांनी
या िठकाणी जवण कलं.

आता कंपाउं डींगचा िवचार कर.
आता अँया पिरिःथतीचा िवचार
कर िजथ दस
ु -या िदवशी िमऽांस बत
आधीच माहकही पुन्हा इथ आल.
आिण अँया कार कंपाउं डींगमुळ
द न िदवसात सहा माहकांऐवजी
इथ नऊ जणांनी जवण कलं. आिण
काही वषार्ंनंतर रःटॉरं ट गदीर्नं भरुन
गलंय. पहा ना आपल्याला टबल
कधी िमळल याची ल क कशी वाट
पहात थांबलत.
गुंतवणूकदारासाठी
िशक्षण पुढाकार
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आता हच तुझ्या ब नसलाही कसं लागू पडतं त पाहू! असं
समज की तुझा ब नस रु. १०,००० आह आिण त्यावर तुला
वािषर्क व्याज १०% िमळतं. पिहल्या वषार्खरीस तुला एकूण
रु. ११,००० िमळतील. पुढच्या वषीर्, रु. १०,००० वर पुन्हा
१०% व्याज िमळण्याऐवजी कंपाउं डींग व्याजदरान तुला त
रु.११,००० वर िमळल.

ह य तर, मी क णतीही संधी वाया जाऊ दणार
नाही. आता याक्षणीही मी ट मॅट सॉसची ही
बाटली धरुन ठवली आह कारण माझं अन्न
अिधक ःवािदष्ट करण्यासाठी ती एक संधीच आह.

कल्पना कर की अँया कार
अनक वषेर् गुंतवणूक कल्यानंतर
तुला कवढीतरी म ठी रक्कम
िमळल. जर तू पुरसा कालावधी
गुंतवलस तर कंपाउं डींगमुळ
कवळ १ रुपयाच हजार रुपय
ह तात. सुप्पांडी, जर तुला क णी
तशी संधी िदली तर तू ती
िःवकारशील ना?

अगदी बर बर सुप्पांडी. ट मॅट सॉस म्हणज
तुझा ब नस आह असं समज. आिण
अथार्तच अन्नास बत त म फतही िमळालंय.
माझ्यावर िवश्वास ठव आिण तुझा ब नस
उधळू न टाकण्याऐवजी त कुठतरी गुत
ं व.

ह अश कचं काडर् घ. त माझा
िमऽ आह. त आिथर्क सल्लागार
आह. त्याच्याशी चचार् कर. त तुला
गुंतवणूकीबाबत य ग्य त पयार्य सुचवल.

सर, तुम्ही तथ्याचं सांगताय.
पण मी त कसं करू?

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

धन्यवाद सर! मागर्दशर्नासाठी मी
नहमीच तुमच्यावर अवलंबन
ू आह.

आिण सर मला एका गुन्ह्याची कबूलीही द्यायची आह. काही
वषार्ंपव
ू ीर् तुमच्या एका वाढिदवसाच्या िदवशी तुम्ही तुमच्या
ऑफीसमध अडकून पडल ह त त आठवतंय का? खरं तर त्या
िदवशी माझ्याकडू न तुम्ही चुकून ऑफीसमध अडकून पडल.
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सुप्पांडी!
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

तुमच्या पँयांना कायार्स लावण
सुप्पांडी त्याच्या िमऽाची िटना नावाची मुलगी आिण
ितचा कुऽा वूफ यांच्यास बत एका बागत आह.

भाग २

सुप्पांडी, लवकरच माझ्या िपगी बॅन्कत रु.३००० जमा ह तील.
आिण मग मला माझ्या ःवप्नातील सायकलही िवकत घता
यईल. वूफसाठी त्या सायकलला एक कॅरीयरही आह.

अर वा, रु. ३०००! वूफ,
थांब, वूफ..., माग य!
ह य, मी माझ्या
पॉकटमनीमधून दर मिहन्याला
जमवलल पस आहत त.

तू त गुंतवत का नाहीस? वूफ तू छान आहस. थ डं थांब. माझ
िमऽ ाध्यापक िसंपली िसंपल यांनी मला सांिगतलंय की क णत्याही
ौमािशवाय आपण कवळ गुंतवणूकीद्वार पस कमावू शकत .
खरं च? त कसं
काय शक्य आह?

थांब सांगत , मला असं
वाटतंय की त्यामुळ तू
गुत
ं वलल पसच तुझ्यासाठी
कायर् करु लागतात.

ह य, पसही माझ्यासारख कष्ट
करतात! अगदी माझ्यासारख...!

पस काम
करतात?

पण तू तर न करी असल्यामुळ
काम करत स ना. पण पँयांना
कशीकाय न करी िमळल?

ओह , वूफ माग
य..वूफ...वूफ

वूफ...वूफ

हॅ ल सुप्पांडी! तू एखाद्या
कुत्र्यासारखं का बरं करत यस?
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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मला असं वाटतंय की त
त्या झाडामाग लपलाय.

गुंतवणूकदारासाठी

आता सुप्पांडी अगदी गोंधळू न गलाय. त्याला वूफ कुठही िदसत नाहीय
आिण गुत
ं वणूकीबद्दल िटनाला कसं काय सांगावं हही त्याला कळत नाहीय.
आिण नमकं त्याचवळी ाध्यापक िसंपली िसंपल ितथ यतात...
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िटनाला वूफ िदसत आिण ती त्याला
पकडायला पळत. सुप्पांडी ाध्यापकांना
नमःकार करत .

नमःकार सर! वूफ िटनाचं
कुऽं आह. सर तुम्हाला पाहून
मला आनंद वाटला. जरी
तुमच्याकड न करी नसली
तरीही पस कसं काय कायर्
करु शकतात ह मी िटनाला
समजावून सांगण्याचा यत्न
करत ह त .

ह असं पळू न जायचं नाही वूफी!
ओक, सुप्पांडी आता मला सांग
की पस काम कसं काय करतात?

ाध्यापक...
पस गुत
ं वणं म्हणजच त्यांना कामाला
लावण्यासारखं आह. जेंव्हा तुम्ही पस
गुत
ं वता तुम्हाला त परत तर िमळतातच
पण त्यावर व्याज िकंवा िडव्हीडंडही िमळत .
म्हणज व्याज िकंवा
िडव्हींडड ह पँयांचा
पगारच म्हणूयात की!
अगदी बर बर..हुशार मुलगी
आहस तू...
अच्छा! पण मग मी चांगल्या कार गुंतवणूक कशी
काय करु? मला त्याबद्दल काहीच मािहती नाहीय.

जर माझ पस पगार कमावत
असतील तर मला कधीच काम
करायची गरज नाही. िकती
छान ना! मी अगदी मजत राहू
शकत , या बागत पळापळ करु
शकत ..अगदी या वूफसारखं. मी
आजच माझी न करी स डत .

तू माझा िमऽ अश ककड कधीही जाऊ शकत स. त आिथर्क
सल्लागार आह. मी तुला त्याच्याबद्दल सांिगतललं आह.
तुझ्यासाठी य ग्य असलल गुत
ं वणूक पयार्य त तुला सांगल.

छान! म्हणज अखरीस माझी िनवृत्ती छान असल.
मी कामाला जाण्याऐवजी सहलींना जाईन...कारण
माझ्यासाठी माझ पस काम करत असतील.
तू तुझ्या मुलांसाठी
चांगल्या िशक्षणाची बाब
िवसरुन गला आहस.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

नाही, नाही, सुप्पांडी! आधी तुला पुरस
पस कमावून त चांगल्या कार गुंतवाव
लागतील. आिण अँया कार मग त्याचा
परतावाही तुला चांगलाच िमळल.
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ओह , नाही, वूफ...
वूफ...पुन्हा पळालास तू.

असं वाटतंय की
वूफ त्याला सगळ्या
बागभ वती पळायला
लावणार आह.

ाध्यापक, मीदिखल
आिथर्क सल्लागाराकड
जाऊ शकत का?
तू १८ वषार्ंची ह ईपयर्ंत तुझ्या
वतीन तुझ पालक आिथर्क
सल्लागाराचा सल्ला घऊ
शकतात. आिण अँया कार
तू कंपाउं डींगच्या सामथ्यार्चा
लाभ घऊ शकतस आिण तुझी
ःवप्नंही पूणर् करु शकतस.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

इन्फ्लशनची समःया

भाग ३

एका सुपरमाकेर्टमध सुप्पांडी आिण त्याचा शाळपासूनचा िजवलग िमऽ बंटी काही िकराणासामान िवकत घत आहत. सुप्पांडी िमठाई
िवभागात आह. राऽीच्या जवणासाठीची खरदी झाल्यानंतर बंटीही ितथच यत .
मला ह चॉकलट
आठवतंय. आपण
लहान असताना मला
फारच आवडायचं.

ह ना, जुन िदवस
छानच ह त.

ओह , िकंमत तर पहा याची...रु.
१०... िकती वाढलीय. जुन िदवस
आठवतायत? १० रुपयात तर आपल्याला
िकतीतरी खरदी करता यायची.

सुप्पांडी आिण बंटी त्यांच्या लहानपणात गल
आहत.
ह पहा, मला या ःशॉबरी लॉलीपॉप,
पाच ऑरें ज कॅन्डीज आिण आपलं
आवडतं चॉकलटही िमळालंय.

ह सगळं रु. ८ ला िमळालं.
आपल्याकड अजून रु. २ िशल्लक
आहत. तुला अजून काय हवंय?

सुप्पांडी आिण बंटी बालपणाच्या आठवणीत रमलल असतानाच
ाध्यापक िसंपली िसंपल य गाय गानं ितथ यतात. त सुप्पांडीच्या
खांद्यावर हलकच ःपशर् करुन त्याला वतर्मानात माघारी आणतात.
सुप्पांडी या सुपरमाकेर्टच्या अगदी
मध्यभागी ह असं िदवसाढवळ्या क णत्या
िदवाःवप्नात हरवून गला आहस तू?

अरच्या, सर तुम्ही? सर हा माझा िमऽ बंटी. आम्ही
लहान असताना रु. १० मध चॉकलट्सचा डोंगरच
कसा खरदी करु शकत ह त याचा िवचार करत ह त .

खरं आह, जुन िदवस छानच ह त. रु. १० ला आता फारशी िकंमत
नाही. हा सगळा इन्फ्लशनचा पिरणाम आह.
इन्फ्लशन? म्हणज
काय? आिण त्याचा
िमठाईवर कसा काय
पिरणाम ह त ?

कालांतरान माल आिण सवांची वाढत जाणारी िकंमत
म्हणजच इन्फ्लशन. त्यांची मागणी पुरवठ्याहून जेंव्हा
अिधक वाढत जात िकंवा जेंव्हा कंपनी नफ्याचं माण
वाढवण्यासाठी मालाची िकंमत वाढवतात तेंव्हा असं
घडतं. आिण त्यामुळच तुला रु. १० मध पूवीर् जवढी
चॉकलट्स िमळत त्याहून आता कमी िमळतात.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

चल, सुप्पांडी! चक-आऊट
काउं टरवर जाऊयात. जाताना मी
तुला समजावून सांगत .

गुंतवणूकदारासाठी

म्हणज इन्फ्लशनमुळ
माझ्या पँयांची िकंमत कमी
ह त आह का?
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ाध्यापक िसंपली िसंपल, बंटी आिण सुप्पांडी त्यांची चचार् चक-आऊट काउं टरवर सुरु ठवतात.

ह य, स प्या भाषत इन्फ्लशन म्हणज तू काल जवढ्या
रुपयात जवढ्या वःतू खरदी कल्यास त्याहून कमी
वःतू तुला आज तवढ्याच रुपयांना िमळणार.

म्हणज तुम्हाला असं म्हणायचंय
का की इन्फ्लशनमुळ मी जी काही बचत
कलली आह त्याची िकंमत भिवंयात
कमी ह णार आह.

ह य, तसंच
काहीसं..

काय? तसं असल तर मग माझी
भिवंयाबद्दलची ःवप्नं पूणर् कधी ह तील?

आपण जशी पूवीर् चचार्
कली ह ती तसं तुला तुझ्या
पँयांकडू न पिरणामकारक
काम करुन घ्यावं लागल.

सुप्पांडी काळजी करु नक स,
इन्फ्लशनवर मात करुन
तुझ्या पँयांची िकंमत कमी
न ह ऊ दण्यासाठीही एक
मागर् आह.

ह य खरं च की आपण
पँयांना कामाला कसं
लावायचं त्यािवषयी
ब लल ह त .

तुला एवढं च करायचंय
की तुला अँया कार
पस गुंतवायच आहत
जणकरुन इन्फ्लशनहून
अिधक माणात तुला
परतावा िमळल.

खरं च?
क णता मागर्?

आिण मी त
एकदा का कलं की
तू इन्फ्लशनला
हरवशील.

ह य, ह घ
इन्फ्लशन!!!

एकदा का सुप्पांडीचा ःटं ट संपत तेंव्हा पुन्हा इन्फ्लशनबद्दलची
चचार् सुरु ह त.

पण मी गुंतवणूकीच
मागर् कस काय िनवडू?

तुला त िनवडण्याची गरज नाही.
नोंदणीकृ त आिथर्क सल्लागाराशी
संपकर् साध. त च तुला
इन्फ्लशनवर मात करण्यासाठी
गुंतवणूकीच मागर् सुचवल.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

सुप्पांडी
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म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

इिक्वटीचा पिरचय

भाग ४

सुप्पांडी आिण ाध्यापक िसंपली िसंपल िबकट मॅच पहाण्यासाठी ःटडीयमकड जात असतानाच त्यांना
वाटत ाध्यापकांच िमऽ ौी. िसंग भटतात.
सुप्पांडी, ह ःटॉक कर
असलल ौी. िसंग.

ओह , म्हणज
काय?

ःटॉक एक्ःचेंजवर मान्यता असलल्या
अनक कंपन्यांच्या शअसर्ची खरदी आिण
िवबी त करत असतात.

एखाद्या कंपनीमध जर गुत
ं वणूक करायची
असल तर आपल्याला त्या कंपनीच शअसर्
िवकत घ्याव लागतात. त्यासाठी त्यांना
ःटॉक एक्ःचेंजची मान्यताही असावी लागत.

त तसं का
करतात?

जेंव्हा त्या कंपनीला नफा ह त , तेंव्हा तुमच्या
शअसर्ची िकंमतही वाढत आिण कंपनीच्या
नफ्यामधील काही भाग तुम्हालाही िमळत .
एका अथार्नं त्या कंपनीच्या एका छ ट्या
भागाच तुम्ही मालकच असता.

तसं जर असल तर मी सगळ्याच कंपन्यांच शअसर् िवकत घऊन जगातील सवार्त ौीमंत माणूस ह ईन. आिण
मग मी माझी ःवतःची एक िबकट टीम आिण ःटडीयम िवकत घईन. मॅच पहाण्यासाठी मग आपल्याला
पुन्हा असं रांगत उभं रहावं लागायचं नाही. िकती छान ह ईल ना मग?
गुंतवणूकदारासाठी
िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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सुप्पांडी, थ डा धीर धर! तुला जवढं
वाटतंय तवढं स पं नाहीय त.

ह बघ, ःटॉक माकेर्टमध सहभागी ह णं ही
स पी ग ष्ट नाहीय. शअसर्ची िकंमत अनक
घटकांवर आिण कंपनीच नफ्याच माण
यावर अवलंबन
ू असत. आिण तुला या
सगळ्यांचाच आधी अंदाज घ्यावा लागत .
कँया कार?

का बरं ?

दशातील आिथर्क घडाम डींच वातावरण,
त्यावळी असलल्या बाजारातील भावना,
कंपन्यांची संभाव्य कमाई...

सुरक्षा अिधकारी सुप्पांडीची बॅग अिधक
तपासणीसाठी घत . बॅगत असलल्या ग ष्टी
जेंव्हा सुरक्षा अिधकारी बाहर काढू लागत तेंव्हा
शअसर्बद्दलच्या संभाषणात व्यत्यय यत .
मला तर माझ्या िटमला
फक्त िचअर करायचंय.

थांबा, थांबा, ाध्यापक!
ह सगळं समजावून घणं
खूपच कठीण आह. ह स पं
करता नाही यणार का?

अखरीस ाध्यापक िसंपली िसंपल, सुप्पांडी आिण ौी. िसंग आपापल्या िसटवर
बसतात. बसल्यावर ाध्यापक िसंपली िसंपल पुन्हा शअसर्बद्दल सांगू लागतात.
गुत
ं वणूक करण्यासाठी फार वळही द्यावा लागत
आिण त्याचं सख ल ज्ञानही असावं लागतं.
आिण तुझ्यासारख्या बहुतकांकड त नसतं. आिण
म्हणूनच त म्युच्यल फंडाचा वापर करतात.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंड? त
म्युच्यल ें डसारखच
असतात का?
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नाही, म्युच्यल फंडमुळ शअसर्मधील गुंतवणूक
स पी ह त. म्युच्यल फंड म्हणज — अर आपण
टॉस िजंकलाय. आता लवकरच मॅच सुरु ह ईल.
आपली चचार् आपण नंतर करुयात.
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

म्युच्यल फंडची तत्व
सुप्पांडी आिण ाध्यापक िसंपली िसंपल एका ज्युस बारमध आहत.
ऑडर् रच दत य.

भाग ५
ाध्यापक ज्युसचा आनंद घत आहत आिण सुप्पांडी माऽ अजूनही

ऍपल ज्युसमध थ डासा ऑरें ज ज्युस एकऽ करुन तुम्ही मला
दऊ शकाल का? त्यात थ डं सं वॉटर मलनही िमसळा.

हं ...तुम्हाला ज्युस हवाय का
एखादी आमटी?

व्वा, हा मॅन्ग ज्युस िकती ताजा आह
ना! अनक िदवसांनंतर मला एवढा छान
मॅन्ग ज्युस िमळालाय.
धन्यवाद सर! आमची सवर्
फळ आमच्याच बागत
िपकवलली असतात.
मी ःवतः त्यांच्या
ताजपणाबद्दल हमी दऊ
शकत .

व्वा, तुम्ही ःवतःच फळ िपकवता?
िकती छान ना! मलाही तसं करायला
आवडल.
पण मी माऽ तुला त ःवतः
न करण्याबाबतच सल्ला
दईन सुप्पांडी. एखादी
फळबाग िपकवण आिण
ितची काळजी घण यासाठी
फार क शल्य आिण ौम
लागतात...पँयांचा तर यात
उल्लखही मी कला नाहीय.
पण तरीही ज िखम ही असतच. कदािचत फळबागतून फार म ठं
नुकसानही ह ऊ शकतं. त्याऐवजी असं करण्याची इच्छा असलल्या
ल कांना तू ग ळा करावंस असं मी तुला सुचवन. आिण मग त्यामुळ तुझी
गुंतवणूक आिण ज िखम द न्हीही खूपच कमी माणात असल. म्युच्यल
फंडामध गुंतवणंही असंच काहीसं असतं. खरं तर म्युच्यल फंड ह एक
पायरी चांगलच आहत.

ह ऊ शकल ना, पण त्यासाठी तुझ्याकड य ग्य
जिमन आिण तज्ञांचा सल्ला हवा.
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

ओह , तर मग
तसं ह ऊ शकत
नाही तर?

गुंतवणूकदारासाठी

कसं बरं ?
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फळबागसाठी तुला जरी तज्ञांचा य ग्य सल्ला िमळाला
तरीही तुला अंगमहनत तर करावीच लागल, तुला
कच्चा माल िवकत आणावा लागल, औजारांमध
गुंतवणूक करावी लागल, पाणीपुरवठा यंऽणा उभारावी
लागल, मनुंयबळ िवकत घ्यावं लागल इत्यादी
इत्यादी. त्यानंतर समिवचारी गुंतवणूक़दारांचा श ध
घऊन िनधी जमा करावा लागल आिण...

थांबा सर, माझ्या एकट्यासाठी
ह फार जड जाईल!

िवरुद्धपक्षी, जेंव्हा तू म्युच्यल फंडात गुंतवणूक
करशील तेंव्हा तुझ्यासारख्याच समिवचारी
गुंतवणूकदारांस बत तुझी गुंतवणूक एकऽ ह ऊन ती
एका िनधी व्यवःथापकाकड स पावली जात.

अच्छा, आिण
मग?

मग त िनधी व्यवःथापक त पस म्युच्यल
फंड य जनच्या गुंतवणूक पयार्यानुसार
ःटॉक्स िकंवा बॉन्ड्स यामध गुंतवत .

तसंच, म्युच्यल फंडाद्वार ज्या म ठ्या कंपन्यांमध
एरवी गुत
ं वणूक करणं तुला एकट्याला शक्य
झालं नसतं त्यातही गुत
ं वणूक करु शकत स.
स बतच, तुझी ज िखमही सवर्च गुंतवणूकदारांस बत िवभागली जात
आिण सवार्त महत्वाचं म्हणज तुझ्या पँयांचं व्यवःथापन एखाद्या
व्यावसाियक तज्ञाकडू न कलं जातं. त्यामुळ तुला कँयाचीही
काळजी करण्याचं कारणच उरत नाही.

ह स पं वाटतंय. चला त
लगचंच घऊन टाकूयात!

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

मला तर ह पिरपूणर् वाटतं. कँयाचीही
िचंता करावी न लागणं हा भाग मला
फारच आवडला ाध्यापक. पण म्युच्यल
फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी मला फार
पँयांची गरज लागल ना?

नाही, नाही. तू अगदी दर
मिहन्यालाही िसिःटमॅटीक
इन्व्हःटमेंट प्लॅन (एसआयपी)
द्वार छ ट्या रकमा गुंतवू शकत स.
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य ग्यवळी घऊयात सुप्पांडी!
सध्या तरी घरी जाऊयात आिण
याबद्दल मी तुला लवकरच
मािहती दईन.
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

एसआयपी बाबत तज्ञांच्या सुचना

भाग ६

ाध्यापक िसंपली िसंपल आपल्या ऑफीसमध बसून उत्तर पिऽका तपासत असतानाच सुप्पांडी ितथ यत .
ाध्यापक, एक छान
बातमी आह.

एकच िमिनट सुप्पांडी,
मला ही एवढी उत्तर
पिऽका तपासू द!

जवायला जाताना ाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सुप्पांडी अश क
िबजली यांना घण्यासाठी जातात.

हं , आता सांग काय म्हणत
ह तास त? तपासणं झालंय.

नमःकार

माझा पिहला पगार झालाय आिण
तुम्ही पूवीर् सुचवल्यानुसार मला त
िसम्प्ट मॅटीक इन्फक्शन प्लॅनमध
गुंतवायचाय.

तुला िसःटीमॅटीक इन्व्हःटमेंट प्लॅन असं म्हणायचंय
का? आज दप
ु ारी माझी माझा िमऽ अश क िबजली
यांच्याशी जवणासाठी भट ह णार आह. तूसद्ध
ु ा
माझ्यास बत चल. त तुला गुत
ं वणूकीसाठी मदत करल.

ाध्यापक, कसा
आहस?

मी मजत आह अश क. हा सुप्पांडी. याला
गुत
ं वणूक करायला सुरुवात करायची आह.
म्हणून मी त्याला आपल्यास बत जवायला
यण्याची िवनंती कली. आता तू त्याला
मदत करु शकशील.

ह य, मला एखाद्या इन्ःपक्शन प्लॅनमध माझा सगळा
पगार गुंतवायचा आह. माझा पचकही माझ्यास बतच
आह. हा पहा!

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

ओक

गुंतवणूकदारासाठी

इन्व्हःटमेंट प्लॅन सुप्पांडी!
आधी आतमध जाऊन
ऑडर् र दऊयात आिण मग
अश क तुला त्याबद्दल
सगळं समजावून सांगल.
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बापर!

तुला काही झालं तर नाही ना?

सुप्पांडीला काही लागललं नाही याची खाऽी झाल्यानंतर त ितघंही जण एका टबलावर बसतात आिण ऑडर् र दतात.
अश क िसःटीमॅटीक इन्व्हःटमेंट प्लॅनबद्दल समजावून सांगायला सुरुवात करतात.

तर असं बघ सुप्पांडी, एसआयपी घऊन दीघर्
काळासाठी गुंतवणूक करणं ही एक छान
कल्पना आह. खरं तर, गुंतवणूक करण्याचा त
इतर उत्तम मागार्ंपकी एक आह.

ओक, कसं काय?
कारण तू जर एसआयपीद्वार
गुंतवणूक कलीस तर िनयमीतपण
एक छ टी रक्कम गुंतवशील
आिण एकदम म ठी रक्कम
गुंतवण्याऐवजी सरासरी कॉःटच्या
लाभाचा आनंद घशील.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

कॉःट? सरासरी? रकमा? मला असं
वाटतंय की मी बुडायला लागल य.
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म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

सांडललं पाणी पुसण्यासाठी वटर यईपयर्ंत ह संभाषण
चालू रहात.

पण त्याचा गुंतवणूकीशी
संबंध काय?

सुप्पांडी शांत ह ! मी माझ्या ऑफीसमध
ज्या उत्तरपिऽका तपासत ह त ना तवढं च
एसआयपी स पं आह. माझ्या एका हुशार
िवद्याथीर्नीला या परीक्षत फारच कमी
गुण िमळाल आहत. पण सुदवानं ितची
वषर्भरातील सहा परीक्षांची सरासरी आिण
द न कल्पांमध िमळालल गुण पहाता अंितम
िनकाल त्या सगळ्यांचा संय ग असल.

बरं ,आता कल्पना कर की जर या एकाच
परीक्षच्या आधारावर ितचा अंितम िनकाल
लागला असता तर एका अवघड गलल्या
पपरमुळ ती या वषीर् अनुत्तीणर् झाली असती.
पण आता, तसं नाही व्हायचं कारण ितन
इतर परीक्षांमध उत्तम गुण िमळवलल
असल्यान या वषीर्च्या परीक्षत ती उत्तम
गुणांनी उत्तीणर् ह ईल.

जेंव्हा तू एसआयपीद्वार गुंतवणूक करशील तुला दर ठरािवक काळानंतर
म्युच्यल फंडाच युिनट्स िनरिनराळ्या रकमांना िवकत िमळतील.
अँया कार, तुला रुपी कॉःट ऍव्हरिजंगचा लाभ िमळल. याचा अथर् असा
की अखरीस, ज्याला एकाच परीक्षतील गुणांऐवजी सरासरी गुणांचा लाभ
िमळत अँया िवद्याथ्यार् माणच तुलाही कदािचत एकाच उच्च रकमऐवजी
कमी सरासरीच्या ाईस पर युिनटचा लाभ िमळल.

अगदी या जवणाचं
िबल दईपयर्ंत सुरुवात
कली तरी चालल.

गुंतवणूकदारासाठी

ह संयक्त
ु ीक आह. मी
कधीपासून सुरुवात करू?

िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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िविवधतचा आधार घ्या आिण िजंका

भाग ७

ाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सुप्पांडी रल्व ःटशनमधून बाहर पडत आहत...

पावसाकड पहा! सुप्पांडी, चल
थ डा चहा घऊयात. त्यानंतर तू
मला अश क िबजलींशी झालल्या
िमटींगबद्दल सांग.

िमटींग छानच झाली, पण ाध्यापक तुम्हीही ितथ
असायला हव ह तात असं मला वाटतं. त्यांनी सांिगतलल्या
काही ग ष्टी मला कळालल्या नाहीत.

कँयाबद्दल कळालं
नाही तुला?

असं पहा की त ‘डाईव्हसर्
िफक्सशन’ आिण ‘लॉन्ग टमर्
ग ल्स’ बद्दल ब लत ह त.
डाईव्हींग आिण फुटबॉलचा
गुंतवणूकीशी काय संबंध?

मला असं वाटतंय की त तुझ्या गुंतवणूकीमध िविवधतचा आधार
घण्याच्या महत्वाबद्दल ब लत असावत. त्यामुळ ज्या मालमत्तमध
तुझी हानी ह त त्याची भरपाई इतरऽ िठकाणच्या लाभान ह ऊन तुझी
ज िखम कमी ह त. आिण तुला तुझ आिथर्क बाबतीतील लॉन्ग टमर्
ग ल्स साध्य करण्यास मदत ह त.
मला समजलं
नाही

रु. २० झाल सर.

ाध्यापक, मला िबल
दऊद्यात!

माझं एटीएम काडर् , माझं साईव्हींग
लाईसन्स, माझ सगळ पस...
ाध्यापक, सगळं काही माझ्या
पाकीटात ह तं.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

अर बापर, मला माझं पँयांचं पाकीटच
सापडत नाहीय. जेंव्हा मी माझा
िवंडिचटर बाहर काढत ह त तेंव्हा
माझ्याकडू न त बहुतक प्लॅटफॉमर्वरच
पडलंय. आता मी करु बरं ?

ाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सुप्पांडी
पँयांचं पाकीट सवर्ऽ श धतात पण त्यांना त
कुठही सापडत नाही.
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म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

ह पहा, जर तू िविवधतचा
आधार घतला असतास तर
त्याची िकती मदत झाली असती
त्याचं ह उत्तम उदाहरण आह.

ाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सुप्पांडी पुन्हा एकदा ःटशनमधून
बाहर पडतात.

अशी कल्पना कर की तू तुझं लाईसन्स आिण एटीएम काडर् एका
वगळ्या काडर् -ह ल्डरमध आिण काही पस तुझ्या बॅगत ठवलल
ह तस. ज्या ग ष्टी तुला स बत न्याव्या लागतात त्या अँया कार
िनरिनराळ्या जागी ठऊन सगळं काही एकदमच हरवण्याच्या
नुकसानापासून तू वाचला असतास.

तुम्हाला काय
म्हणायचंय सर?

खरं तर, िविवधतचा आधार घणं ह ‘सगळी अंडी एकाच ट पलीत ठऊ नका’ या जुन्याच म्हणीला िदललं
गोंड्स नाव आह. तू जर तुझी गुत
ं वणूक िनरिनराळ्या ट पल्यांमध ठवलीस तर एका गुत
ं वणूकीत
झालला त टा कदािचत इतर एखाद्या गुत
ं वणूकीत झालल्या लाभानं भरुन िनघल. अँया कार िविवधतचा
आधार घतल्यानं तुझ्या ज िखमा कमी करुन तू तुझ लॉन्ग टमर् आिथर्क ग ल्स साध्य करु शकत स.
तुम्ही काय म्हणताय
त माझ्या लक्षात आलं
ाध्यापक. पण त्यामुळ
माझं हरवललं पाकीट तर
परत िमळणार नाहीय.

काही िदवसांनी ाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सुप्पांडी पुन्हा
एकदा एका दक
ु ानात भटतात.
सर चॉकलटच रु. ५०.

एकच िमिनट हं..

मी तुमचा सल्ला मानला आिण
िविवधतचा आधार घतलाय ाध्यापक..

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

सुप्पांडी!

गुंतवणूकदारासाठी

सुप्पांडी तू तुझ्या
कानामागून आिण
सॉक्समधून पस का
बरं काढत आहस?
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३०-३०च आव्हान

भाग ८

त पहा, ती मुंगी आिण नाकत ड्याची ग ष्ट वाचत आह. मला लहानपणी
ही ग ष्ट फार आवडायची.
याच ग ष्टीचा आधार गुंतवणूक आिण
िनवृत्ती य जनसाठीही करता यईल याची
तुला कल्पना आह का सुप्पांडी?

ह का? मला तर नहमी असंच वाटायचं
की ती ग ष्ट फक्त अन्नाबद्दलच आह.

त्या ग ष्टीकड जरा बारकाईनं लक्ष द
आिण मग तुलाच लक्षात यईल की
आयुंयातील ३०-३०चं आव्हान पलण्यास
ही ग ष्ट एक उत्तम मागर्दशर्क आह.

३०-३० चं आव्हान? त २०-२० िबकटसारखंच आह का? त्याबद्दल मला चांगलंच मािहती आह.
नाही सुप्पांडी, सध्याच्या वाढीव
आयुंयमानामुळ आपल्याला सरासरी ३० वषर्ं
काम करण्यासाठी लागतात आिण उरलली
३० वषर्ं ही िनवृत्तीची असतात. मुळात, तुझ्या
कामाच्या ३० वषार्ंनी तुझ्या ३० वषार्ंच्या
िनवृत्ती कालावधीसाठी िनधी पुरवायला हवा.
आिण म्हणूनच ह ३०-३० चं आव्हान!

सुप्पांडी, उन्हाळ्याला
कामाची ३० वषर्ं समज
आिण िहवाळ्याला िनवृत्तीची
३० वषर्ं...

मुंगी आिण नाकत डा द घांचीही
सुरुवात त्यांच्या आयुंयाच्या
उन्हाळ्यात एका समान
ःतरावरच आिण कामाच्या
समान िठकाणीच ह त.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

पण ाध्यापक, मुंगी आिण नाकत ड्याच्या ग ष्टीत तर फक्त
उन्हाळा आिण िहवाळ्याचाच उल्लख आह...३० वषार्ंचा नाही!
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म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

एकीकड नाकत डा भिवंयाचा क णताही िवचार न करता सगळी कमाई उधळू न लावत , आिण दस
ु रीकड मुंगी
माऽ ितच्या कमाईतला एक छ टासा िहःसा दर मिहन्याला गुंतवत जात.

नाकत ड्या, तू लगचच बचत करुन गुंतवणूक करायला
सुरुवात करायला हवीस. तसं कलं नाहीस तर िनवृत्त
झाल्यानंतर तुझ्याकड अिजबात पस उरलल नसतील.
पण अशीही पिरिःथती नाहीय की
मी उद्यालाच िनवृत्त ह त य. मी नंतर
कधीतरी बचत करण्यास सुरुवात करन.

पण तू भिवंयातल्या इन्फ्लशनचा िवचारच
करत नाहीयस. जर तू याबाबत आिथर्क
सल्लागाराशी चचार् कलीस तर तुझं भिवंय
सुरिक्षत करण्यासाठी त तुला सुय ग्य अशी
िनवृत्ती य जना सुचवल.
धन्यवाद! खरं तर धन्यवाद
नाहीदिखल! सध्यातरी मी
मःतपकी म जमजा करन.

जेंव्हा िहवाळा यत तेंव्हा मुंगीनं
अगदी काळजीपूवक
र् कलली
य जना सफल ह त, कारण
ितन कलल्या गुंतवणूकीतील
परताव्यामुळ ितला ितचं नहमीचं
जीवनमान अबािधत राखता यतं.

तर दस
ु रीकड, िनधर्न झालल्या नाकत ड्याला आपली चूक उिशरा
लक्षात यत. जेंव्हा संधी ह ती तेंव्हाच मुंगीचा सल्ला ऐकायला हवा
ह ता याचीही त्याला जाणीव ह त.

ाध्यापक, मला नाकत ड्यासारखं ह ऊ द्यायचं नाहीय. मी आजच एक
िनवृत्ती य जना घत .
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

हय

गुंतवणूकदारासाठी

तर असं बघ सुप्पांडी, तू जवढी लवकर गुंतवणूक
करायला सुरुवात करशील तवढी तुला दीघर्काळासाठी
कमी गुंतवणूक करावी लागल. पण तू जर उिशरा
सुरुवात कलीस तर तुला तुझ्या कमाईमधून म ठा
िहःसा गुंतवणूकीसाठी ठवावा लागल. म्हणजच मग
तुला खचार्साठीही हातात कमीच पस उरतील. हच तर
कंपाउं डींगचं सामथ्यर् आह. आलं लक्षात?

21

कराबाबतची अडचण

भाग ९

सु भात सुप्पांडी, य ना, आत
य! कॉफी घशील का?

नक , धन्यवाद ाध्यापक!
मला खरं तर तुम्हाला
करािवषयी काही शंका
िवचारायच्या आहत.

ऑफीसमध सगळच जण त कमाईतला कवढा तरी
िहःसा खात याबद्दलच ब लत ह त.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

सुप्पांडी, कर ही काही व्यक्ती नाहीय. न करदार
आिण व्यावसाियकांकडू न सरकार कर ग ळा
करतं आिण त्याचा वापर सावर्जिनक मुलभूत
गरजांची पूतत
र् ा करण, शाळा, रुग्णालयं आिण
अँया अनक संःथा चालवण्यासाठी करत
असतं. यालाच कर म्हणतात.
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असं आह तर...पण मग सगळच
जण कर वाचवण्याबद्दल का बरं
ब लत ह त?

कारण तुम्ही जर अथर्कारण
वाढीसाठी हातभार लावत असाल
तर हा कर वाचवण्यासाठी
सरकारही तुम्हाला संधी दत
असतं.

ह का?
पण त कसं
करायचं?

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

त्यासाठी एक उत्तम मागर् म्हणज गुंतवणूक. जेंव्हा
तुम्ही गुंतवणूक करता तुम्ही अथर्कारणासाठी
िनधी उपलब्ध करुन दत असता आिण त्यानच
अथर्वाढीसाठी मदत ह त असत.

जर तुम्ही तुमच पस आयकर कायद्यातील िनयम
८० सी अंतगर्त असलल्या काही ठरािवक कर
पयार्यांमध गुंतवल तर सरकारही तुम्हाला त्या
वषार्साठी करात सवलत दतं.
ाध्यापक, तर मग मी या
क्षणापासूनच गुंतवणूकीसाठी
सुरुवात करु का?

का नाही...अवँय सुप्पांडी! तू इिक्वटी िलंक्ड्
सव्हींग्ज िःकम (ईएलएसएस) मधही गुंतवणूक
करु शकत स. त्यामुळ तुझ्या करातही बचत ह ईल
आिण इल्न्फ्लशन दरावर मात करत तुझ्याच
पँयांची वाढ ह ईल. अँया कार, तुला तुझा कक
तर िमळलच त्याचा आःवादही घता यईल.
छानच, मी लगचच गुंतवणूकीला
सुरुवात करत . पण त्या ककचं काय?
अर सुप्पांडी..!

गुंतवणूकदारासाठी
िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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बालकांबाबत य जना
सुप्पांडी आिण

भाग १०

ाध्यापक एका िदवशी त्यांचा िमऽ सॅन्डीला भटायला गलल असताना...

जेंव्हा मी म ठी ह ईन
तेंव्हा मला पशुवद्य
व्हायचंय.

पण िटना काल तर तुला अंतराळवीर व्हायचं
ह तं. आिण त्याआधी तू फॅशन िडझायनर
ह ण्याबद्दल ब लत ह तीस.

वा! बत तर म ठा छान आह हा. मला तर असं वाटतंय की
तू त्या तीनही क्षऽात काम करावंस. पशुपआयांना अंतराळात
बरं करणारी तू पिहली फॅशन िडझायनर असशील.
ह बघ सुप्पांडी, जर ितला या तीनही
क्षऽात काम करायचं असल ना तर ितला
खूप कष्टही कराव लागतील.

सॅन्डी, काळजी करु नक स! िटनासाठी मी माझी
िपगी बॅन्क िरकामी करुन टाकन. मी अगदी लहान
असल्यापासून मी ितच्यामध पस साठवत आह.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

िटनाच्या कष्ट करण्याबद्दल
मला अिजबात शंका वाटत
नाहीय. मला खरं तर मी
ितच्या िशक्षणासाठी पस कस
काय उभ करु याचीच िचंता
वाटत आह.
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सुप्पांडी, िकती म ठ्या
मनाचा आहस तू. पण त
पुरसं ह ईल का याबाबत
मला शंकाच वाटत आह.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

जर तू त य ग्य कार
गुंतवलस तर त कदािचत
पुरतीलही.

मला समजलं नाही

ाध्यापक.

तुला एका चाईल्ड प्लॅनची गरज आह. त्यामध
िटनासाठी दर मिहन्याला थ डी थ डी रक्कम
जमा करत जा आिण कंपाउं डींगच्या सामथ्यार्नं
दीघर्काळानंतर त्याच रकमचं रुपांतर िटनासाठी
भिवंयात एका म ठ्या रकमत ह ईल.

मला समजलंय. लहान मुलांसाठी त
एखाद्या एसआयपीसारखच असतात.

अगदी बर बर, सुप्पांडी! चाईल्ड
प्लॅनमुळ िशक्षणासाठी िकती खचर्
यणार आह याची िचंता न करता
िटनाला ज्याचं िशक्षण घ्यायचंय
त घता यईल.

ह तर खूपच छान आह ाध्यापक! बालकांच्या िशक्षण
य जनमध मी कँया कार गुंतवणूक करु?

त्यासाठी तुला एखाद्या
आिथर्क सल्लागाराशी
चचार् करावी लागल
आिण तुझ्यासाठी क णती
बालक िशक्षण य जना
य ग्य आह ह त च तुला
सुचवू शकल.

मी आता लगचच त करत .
िटना आिण ितच्या ःवप्नांच्या
आड काहीही यणार नाही याची
मला खाऽी करायची आह.

गुंतवणूकदारासाठी
िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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अनुमान लावता न यण्यासारख आिण
घडण्याची वाट पहाण

सुप्पांडी आिण

ाध्यापक िसंपली िसंपल िवमानामध आहत...

भाग ११
वाँयांन सुचनांकड लक्ष द्या, पुढ थ डासा
हवमधील चढउतार जाणवल. कृ पया आपल िसट
बल्ट्स लावा आिण ताठ बसा.

अर बापर, ाध्यापक
आता काय ह ईल ह ?

सुप्पांडी काळजी करु नक स.
पायलटनं काय सांिगतलंय
त तू ऐकलंयस. आपल्याला
या अडचणीचा सामना
करायचा आह.
पण पायलटनं तर आपल्याला
आपल िसट बल्ट्स लावायला
सांिगतल आहत. मग जर मी
त्यामुळ इथ माझ्या िसटवरच
जखडल जाणार असल तर मग
या अडचणीतून बाहर कसा पडू ?

सुप्पांडी, माझ्या म्हणण्याचा
अथर् असा ह ता की आपण थ डी
वाट पहायला हवी आिण काही
िमिनटामधच आपण या अडचणीतून
बाहर पडू न सुरिक्षत ह ऊ.
सभ्य स्तर्ी-पुरुषह , आपण दाखवलल्या संयमाबद्दल
धन्यवाद. आपण हवच्या चढउताराच्या अडचणीतून आता
बाहर पडलल आह त आिण आता तुम्ही आपापल िसट
बल्टस काढू न टाकल तरी चालतील.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

फार अडचणीचं
नव्हतं ना ह...
बर बर ना?
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अिजबात नाही
ाध्यापक, आपल्याला
फक्त थ डीशी वाट
पहावी लागली.

कसं काय बरं

कधीकधी, अशी वाट पहाणं ह
सुद्धा खूप फायद्याचं असतं. त्याचा
संबंध गुंतवणूकीशीही आह बरं .

ाध्यापक?

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

सुप्पांडी असं पहा की ःटॉक माकेर्टमध
अथर्कारणातील वाढ आिण घट, आंतरराष्टर्ीय
बाजारातील िकंमती, युद्ध, ग्ल बल वॉिमर्न्ग
यासारख्या अंतगर्त आिण बाह्य घटकांमळ
ु नहमीच
चढउतार ह त असतात. या चढउतारालाच ःटॉक
माकेर्ट व्ह लॅटीिलटी म्हणतात आिण त अगदी
नहमीचंच असतं.

ःटॉक माकेर्टमध घट झाली की ल कांना िचंता वाटू
लागत. वाट पहाण्याची हीच तर खरी वळ असत.
गुंतवणूक आिण िवशषतः एसआयपी दीघर्कािलन
सुरिक्षत असतात कारण दीघर्कािलन बाबतीत
ही व्ह लॅटीिलटी सरण पावत आिण आपल्या
गुंतवणूकीवर त्याचा अिनष्ट पिरणाम घडत नाही.
खरं तर, त्याचा आपल्याला लाभच ह त असत ...

पण वाट पहाण्याशी याचा
संबंध कसा?

खरं च..? कसं बरं ?

जर तू एसआयपीमध गुंतवणूक करत असशील
तर बाजारात घट असताना तू अिधक युिनट्स
खरदी करत असत स. आिण अँया कार
दीघर्कािलन बाबतीत रुपी कॉःट ऍव्हरिजंगन
तुला उत्तम परतावा िमळत .

क णीही काळजी करु नका! आपल्याला फक्त थ डा
वळ वाट पहायची आह. आपल्या गुंतवणूकीसारखं
सगळं काही व्यविःथतच ह ईल.

अर सुप्पांडी!

गुंतवणूकदारासाठी

क्षमा करा, पण असं
वाटतंय की पुन्हा एखाद्या
हवच्या चढउताराशी
आपल्याला सामना करावा
लागणार आह. कृ पया आपल
िसट बल्ट्स लावा.

मला आता समजलं ाध्यापक, मला ही ‘वाट
पहाण्याचं’ तत्व आवडलं. कदािचत मीही त वापरुन
त्यापासून लाभ घईन.

िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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ज िखम आिण पािरत िषक
सुप्पांडी आिण
िफरत ह त...

भाग १२

ाध्यापक चांदनी च कातल्या गदीर्तन
ू
ह तर! पण हही लक्षात असू द
की आर ग्यासाठी त्या कदािचत
य ग्य असतीलच अस नाही!

ाध्यापक, ती पाणीपुरी
पहा ना! िकती छान िदसत
आह ना!
सुप्पांडी, तू माझं ब लणंही
पूणर् ह ऊ िदलं नाहीस.

क्षमा करा ाध्यापक, पण पाणीपुरीमुळ तोंडाला फारच
पाणी सुटलं. आिण पाणीपुरीसाठी मी ती ज िखम
िःवकारायलाही तयार आह.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

तसं नाही ाध्यापक! पण
सध्या मी पाणीपुरीसाठी अधीर
झाल य.
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सुप्पांडी, असं वाटतंय की ज िखम
िःवकारण्यासाठी तू उतावीळ झाला आहस.

अर सुप्पांडी, मी ज िखम िःवकारण्याच्या
अधीरतबद्दल ब लत य. हा शब्द य ग ल कं
गुंतवणूक़ीबद्दलही करतात.

मला समजलं नाही
ाध्यापक!

गुंतवणूकीबद्दल ‘ज िखम जवढी म ठी तवढा
परतावा अिधक’ असं ल कांना वाटतं.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

सुप्पांडी, ह पहा, तुझ्यासाठी
गुंतवणूकीच सवार्त सुरिक्षत पयार्य
म्हणज परं परागत गुंतवणूक मागर्,
िफक्ःड िडपॉिझट्स आिण सरकारी
बॉन्ड्स. ितथ ज िखम कमी असत,
पण परतावाही तुलनन कमीच
असत .

उलटपक्षी, थट शअर बाजारामध गुंतवणूक
करण्यानं उत्तम परतावा िमळत , पण
ज िखमही अिधकच असत. म्हणून बाजार
कसं कायर् करत त्याबद्दल तुला सख ल ज्ञान
असायला हवं आह. तुझा ितसरा पयार्य आह
‘म्युच्यल फंड्स’..
पण ह सवर् पयार्य व्यावसाियक ल कांकडू न
व्यवःथािपत ह त असल्यानं माझ्यासाठी सवोर्त्तम
मागर् क णता असल? बर बर ना ाध्यापक? मला
माझं याआधीचं संभाषण आठवतंय.
अगदी पिरणामकारक ब ललास सुप्पांडी! म्युच्यल
फंडांमळ
ु इिक्वटी, डट् अँया मालमत्तच्या इतरही
घटकांचा तुला लाभ िमळू शकत . त एक उत्तम
ऍसट ऍल कशनही ह ऊ शकतात. त्यामुळ तुला
तुझ्या ज िखमांमधही समत ल साधण्यास आिण
परताव्यांमध वाढ करण्यास मदत ह ऊ शकत.
सुज्ञपणानं गुंतवणूक करण्याची युक्ती म्हणज
ज िखमांना नाश करण नव्ह तर त्यांचं व्यवःथापन
करण्याची पाऽता िनमार्ण करण ही आह.
मी तुमच्याशी पूणत
र् ः सहमत आह
ाध्यापक! मला असं वाटतंय की आता
डझनभर िजलबींचा आःवाद घ्यावा.
डझनभर िजलबी, सुप्पांडी?
ाध्यापक, जेंव्हा जेंव्हा
गुंतवणूकीचा संबंध असत तेंव्हा
माझा अधीरपणाही कमीच असत .
पण जेंव्हा ःशीट फूडचा संबंध
असत , तेंव्हा माऽ माझी भूक
वाढत..खूपच वाढत!
गुंतवणूकदारासाठी

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

अर सुप्पांडी!!!
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बाजार आिण म्युच्यल फंड्स

भाग १३

एक िदवशी...
कसा आहस सुप्पांडी?
काय चाललंय तुझं?

नमःकार ाध्यापक, मी हा नवा ःकट
एक्ःशीम नावाचा िव्हडीओ गम खळत य.
यात मला माझ्या पाऽाला डोंगर आिण
द-यांच्या दशात मागर्दशर्न करावं लागतं
आिण त्याचवळी त पडणार नाही याचीही
काळजी घ्यावी लागत.
मग ह तर ःटॉक माकेर्ट
नव्हीगटींगसारखंच वाटतंय की सुप्पांडी!

अरच्या, मला तर ह ठाऊकच
नव्हतं की ःटॉक माकेर्ट नव्हीगट
करण्यासाठी ःकटब डर् ची गरज असत.
अर सुप्पांडी, मला असं म्हणायचंय
की तुझ्या िव्हडीओ गममध
असलल चढउतार ःटॉक माकेर्टमध
असलल्या चढउतारांसारखच आहत.

ह का? कसं काय बरं ? बापर...बॅश
झाला...! ाध्यापक आपण चचार्
चालू ठऊ शकत .

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

अगदी या िव्हडीओगमसारखंच ःटॉक
माकेर्टमधही चढ आिण उतार असतात.
एकिऽतपण त्यांनाच व्ह लॅटीिलटी असं
म्हणतात. अनक घटकांमळ
ु त ह त असतात.

30

उदाहरणाथर्..?
इकॉनॉिमक डटासारखंच आिथर्क
ध रणांमधील बदल, आंतरराष्टर्ीय
घटक, कंपनीच परफॉमर्न्स िरप ट्सर्
इत्यादी इत्यादी...तुझ्या गुंतवणूकीची
हानी न ह ता ह सवर् चढउतार सहन
करता यतील याची तुला खाऽी
करावी लागल.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

ाध्यापक, ह किठणच वाटतंय. गममध
िनदान पॉवर अप्स आिण ब नस तरी
िमळत . त्याची मला मदत ह त.
सुप्पांडी, इथही तुला पॉवर
अप ् आह. त एसआयपी िकंवा
िसःटीमॅटीक इन्व्हःटमेंट प्लॅनच्या
ःवरुपात आहतच. एसआयपीद्वार
गुंतवणूक कल्यानं तुला
माकेर्टमधील व्ह लॅटीिलटीमधून
नव्हीगट करता यतं.
थांब, मी ःपष्ट करुन सांगत . असं समज एका एसआयपीद्वार तू म्युच्यल
फंडामध गुत
ं वणूक कलली आहस. त्यक म्युच्यल फंडाला एक नट ऍसट
व्हॅ ल्यू (एनएव्ही) असत. ती ितच्या ःटॉक्सच्या व्हॅ ल्यूवर अवलंबन
ू असत.
जेंव्हा ःटॉक्सच्या िकंमती घसरतात, तेंव्हा एनएव्हीदखील घसरत आिण
जेंव्हा ःटॉक्सच्या िकंमती वाढतात तेंव्हा एनएव्हीदखील वाढत.
ह का?
कमी मुदतीसाठी तू एनएव्हीमधील बदलांबाबत तू
काळजी करण्याचं कारण नाही. म्युच्यल फंडांची िनिमर्ती
दीघर्कालावधीसाठी कलली असत. काही वषार्ंनंतर, एसआयपी
ह म्युच्यल फंड युिनटांच्या खरदी िकंमतींना ऍव्हरज आऊट
करुन टाकतील. आिण अँया कार तुला व्ह लॅटीिलटीवर मात
करण्यासही मदत ह ईल. तू जवढी दीघर्कालीन गुंतवणूक
करशील तवढं तू या व्ह लॅटीिलटीवर मात करु शकशील.

ह तर अगदी माझ्या िव्हडीओगमसारखंच झालं की.
मी जवढा वळ अलाईव्ह राहत तवढ मला अिधक
पॉईन्टस िमळतात. ाध्यापक, तुम्ही म्युच्यल फंड
ःकटब डीर्ंग गम िनमार्ण करा.

ही छानच कल्पना आह
सुप्पांडी! मग मला असं सांग
की जर मी तुझा गम आता
खळल तर?

वा,

ाध्यापक!

गुंतवणूकदारासाठी
िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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गुंतवणूक आिण उच्च िशक्षण

भाग १४

सुप्पांडी, तुला मुलगी आह? तुझं लग्न झाललं
असल्याचंही मला मािहती नव्हतं.
लग्न? आिण माझं? कधी झालं? माझ्या
ःवतःच्याच लग्नाला मी उपिःथत नव्हत
यावर माझाच िवश्वास बसत नाहीय.

अर सुप्पांडी, मी तर फक्त
िवन दच करत ह त . पण
ह बाळ क णाचं आह?
ओ...ओ...

हीचं नाव ल ला...माझी पुतणी
आह ती...दप
ु ारपासून मीच
ितला सांभाळत य..

ाध्यापक, पण त्यासाठी तर भरपूर
वळ आह अजून! ल ला तर अजून
बालवाडीतही गलली नाहीय.

खूपच छान कल्पना आह
सुप्पांडी ही! तू ितच्या
भिवंयासाठी गुंतवणूक
करायला सुरुवात कली
आहस ना?

तुझं बर बरच आह सुप्पांडी! पण
तू जवढी लवकर सुरुवात करशील
तवढी जाःत बचत तू ितच्या
भिवंयासाठी करु शकशील.

बर बर आह ाध्यापक तुमचं! पण मला
एक सांगा की ितच्यासाठी बचतीसाठी
सवोर्त्तम मागर् क णता असल?

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

ती िकती हुशार आह यावर तुमचा
िवश्वास बसणार नाही ाध्यापक!
ती जेंव्हा म ठी ह ईल ना तेंव्हा
ितला हवं त िशकता यईल याची
मी खाऽीच करुन ठवणार आह.
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म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

सुप्पांडी, तुझ्यासाठी गुंतवणूकीचा सवार्त सुरिक्षत
पयार्य म्हणज परं परागत बचत मागर्, िफक्ःड
िडपॉिझट्स आिण सरकारी बॉन्ड्स. त्यात ज िखम
कमी आह पण त्यांचा परतावाही तुलननं कमीच
आह.

ाध्यापक, तुमचं म्हणणं बर बर आह. ल ला
जेंव्हा कॉलजात जाण्याएवढी म ठी ह ईल त वर
मी ितच्यासाठी जी काही बचत कलली असल
त्यात इन्फ्लशनमुळ नक्कीच घट झालली
असल.

सुप्पांडी, त्यासाठीच मी तुला म्हणत की तू लवकरात लवकर सुरुवात
करायला हवी आह. गुंतवणूकीच्या बाबतीत जेंव्हा म्युच्यल फंड्सचा
िवषय असत तेंव्हा ‘ थम यणा-यास अिधक िमळत’ ही म्हण अगदी
साथर् ठरत. तू जवढी लवकर सुरुवात करशील तवढी तुझी व्यिक्तगत
आिथर्क पिरिःथती अिधक उत्तम असल. उदाहरणाथर्, तू वयाच्या
२५व्या वषीर् जेंव्हा लहान रक्कम गुंतवणूकीस सुरुवात करत स आिण
मी वयाच्या ५०व्या वषीर् जेंव्हा तुझ्या रकमच्या तीनपट रक्कम
गुंतवायला सुरुवात करत तेंव्हा आपल्या द घांच्याही ६५व्या वषीर् क ण
अिधक कमावल असं तुला काय वाटतं? असंही समज की आपण
द घंही समान व्याजदराचा लाभ घत आह त...

त स पं आह ाध्यापक!
तुम्ही अिधक गुंतवणूक
करत असल्यानं तुम्हीच
अिधक कमावाल.

तू चुकत आहस, सुप्पांडी! कंपाउं डींग परताव्याच्या सामथ्यार्मळ
ु तू अिधक कमावशील.
आयुंयात लवकर कलली लहानशी गुंतवणूकदिखल कंपाउं डींगमुळ आयुंयात उिशरा कलल्या
म ठ्या गुंतवणूकीपक्षा अिधक परतावा िनमार्ण करत. गुंतवणूकीसाठी हातात म ठी रक्कम
यण्याची वाट पहात बसण्यापक्षा अिधक काळासाठी गुंतवणूक करण ह अिधक पिरणामकारक
असत.

ऊ...ऊ...आ...आ...

ओह

ाध्यापक...!!

गुंतवणूकदारासाठी

त बघ, सुप्पांडी! ल लालाही
ह समजलंय. तू म्हणत
ह तास त बर बरच ह तं...ती
खर खरच हुशार आह.

िशक्षण पुढाकार

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.
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आिथर्क िनय जन करणार

भाग १५

सुप्पांडी, आता कसं
वाटतंय?

आता बरं वाटतंय. असं
वाटतं ह तं की माझं प ट
िबघडलंय. मी खाल्लल्या
भळपुरीचा हा दंु पिरणाम
असावा.

बरं झालं ाध्यापक तुम्ही आलात त. मला
तुम्हाला आिथर्क िनय जन करणा-यांबद्दल
िवचारायचं ह तं. मी द घा डॉक्टरांना चचार्
करताना ऐकलं. त्यांच्या सवांबद्दल त ब लत
ह त. जर मी त्यांच्या मदतीिशवाय म्युच्यल
फंडामध गुंतवणूक करु शकत आह तर मी
त्यांच्याकड का जावं?

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

सुप्पांडी, आजारी
पडल्यावर तू डॉक्टरांकड
का बरं जात स?
त्याऐवजी खरं तर तू
औषधाच्या दक
ु ानात
जाऊन ःवतःच औषधं
घ्यायला हवीत.

34

आह ाध्यापक, पण
औषधांबद्दल मला काय
मािहती आह? जेंव्हा
माझ्या आर ग्याचा
श्न असत तेंव्हा माझ
डॉक्टरच त्या बाबतीत
तज्ञ असतात. त माझ्या
आजाराचं िनदान अगदी
कमी वळातही करु
शकतील आिण मला
य ग्य ती औषधंही
सुचवतील.

पण मला खाऽी आह की
त्यांची फी महागही असल ना?
पण ाध्यापक, दीघर्काळाचा िवचार
करता मी ःवतःच मनानं घतलल्या
औषधांच्या खचार्च्या तुलनत
डॉक्टरांची फी कमीच असल. आिण
मी जर चुकीचं औषधं घतली तर?

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

अगदी बर बर, सुप्पांडी! ह
पहा, तू ःवतःच तुझ्या श्नाचं
उत्तर िदलं आहस.
तुम्हाला काय
म्हणायचंय?

आिथर्क िनय जन करणारही तुझ्या आिथर्क आर ग्यासाठी
एखाद्या डॉक्टरसारखच असतात. त तुमच्याशी चचार्
करतील, तुमची आवक आिण खचर् लक्षात घतील, तुमची
आिथर्क ध्ययं लक्षात घतील, तुम्ही कवढी ज िखम घऊ
शकता याचा अंदाज घतील आिण सख ल अभ्यास करुन
तुमच्यासाठी य ग्य असलला गुंतवणूक पयार्य सुचवतील.
तुझ्या डॉक्टरांच्या सरासरी फीच्या तुलनत त्यांची फी
खूपच कमी असत.

पुरसं ज्ञान न घता म्युच्यल फंडामध गुंतवणूक करणं
हदिखल ःवतःच औषधं घण्याएवढं च ध कादायक आह.
त्यानं तू दीघर्कािलन िवचार करता अिधक
पस गमावत स.
ाध्यापक, मला सगळं
समजलंय! तुम्ही िदलल्या या
सवर् ःपष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद!

आधी मला माझ्या प टाचा
सल्ला घ्यावा लागल. त
पुन्हा माझ्यावर नाराज
झाललं मला चालणार नाही.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

अर सुप्पांडी!

गुंतवणूकदारासाठी

तुला ह सगळं पटलंय
याचा मला आनंद वाटत य,
सुप्पांडी! पण तुझ्या
दपारच्या
जवणाचं काय?
ु
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म ठी कॅप, मध्यम कॅप आिण लहान कॅप

भाग १६

ाध्यापक िसंपल,
तुम्हाला ठाऊक आह का
की आयिडयल िपझ्झानं
नुकतचं त्यांचं हजारावं
ःट अर उघडलंय?

मला त्याबद्दल अिजबात आश्चयर् वाटललं नाहीय.
आयिडयल िपझ्झा म्हणज गुंतवणूकीसाठी आदशर्
असलल्या सध्याच्या पिहल्या पाचांपकी एक म ठी कॅप आह.

पण क णत्या कंपनीला म ठ्या कॅप्स िमळणार
आिण क णाला लहान ह क ण ठरवतं? त्यांना
टीशट्सर्सारख्या इतरही वःतू िमळतात का ह ?

स प्या भाषत सांगायचं झालं
तर त्याचा अथर् म्हणज
एखाद्या कंपनीच्या बाजारात
असलल्या शअसर्ची संख्या
गुिणल एका शअरची िकंमत.
भारतामध माकेर्ट कॅप
सवार्िधक असलल्या पिहल्या
१०० कंपन्या म्हणजच
म ठ्या कॅप असलल्या
कंपन्या.

अर सुप्पांडी, इथ कॅप याचा अथर् कंपनीचं
माकेर्ट कॅिपटलाईझशन असा ह त .

त्यानंतरच्या आयएसओ
मानांकीत असलल्या
१०१ त २५० कंपन्या
या मध्यम कॅप कंपन्या
आिण त्याहून खाली
असलल्या कंपन्या या
लहान कॅप कंपन्या.

म्हणज तुम्हाला असं म्हणायचंय का की
आयिडयल िपझ्झा ही आपल्या दशातील
सवार्िधक म ठ्या असलल्या पिहल्या पाच
बमांकापकी एक आह? व्वा! मग मी
त्यामध लगचच गुंतवणूक करायला हवी.

सुप्पांडी, म ठी कॅप असलली कंपनी जरी
अिधक िःथर असली तरीही ितच्याकडू न
तुला िमळणारा परतावा तुझ्या अपक्षहून
कदािचत कमीदिखल असू शकत .

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

त्याचं कारण असं की ःटॉक िकंमतीमध फारसा चढउतार ह णार नसत
आिण म्हणून मध्यम आिण लहान कॅप असलल्या कंपन्यांकडू न तुला
अिधक चांगला परतावा िमळू शकत ..पण त्यामध ज िखमही अिधक असत.
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अर बापर, कवढ्या
या कॅप्स...! मी
गोंधळू न गल य,
ाध्यापक!
स पं आह सुप्पांडी. म ठ्या कॅप असलल्या कंपन्या म्हणज कमी
ज िखम पण परतावा कमी. मध्यम कॅप कंपन्या म्हणज मध्यम
ज िखम पण परतावाही मध्यम आिण लहान कॅप कंपन्या
म्हणज अिधक ज िखम पण परतावाही अिधकच.
म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

अरच्या असं आह ह य...
पण लहान कॅप असलल्या
कंपन्यांमध अिधक ज िखम
का बरं असत?

तुझ्या आवडत्या
चाटवाल्याकड
गुंतवणूक करण्याशी
त्याची तुलना कर!
म्हणज या
चंदभ
ू ाईकड?

जर तू आज चंदभ
ू ाईकड गुंतवणूक कलीस आिण उद्या
चंदभ
ू र् दशातील सवार्त म ठा चाट िवबता झाला
ू ाई जर संपण
तर तुला लाख्ख रुपय िमळतील. बर बर ना?

बर बर!
पण दव न कर , जर चंदभ
ू ाई आजारी पडला आिण
त्याला चाट िवकता आला नाही तर तुझी सगळी
गुंतवणूक व्यथर्च जाईल.

POOF!
अच्छा! आिण म्हणूनच लहान कॅप असलल्या
कंपन्यांमध परतावा जरी जाःत असला तरी
ज िखमही अिधक असत.

मला असं वाटतं की तू म्युच्यल
फंडांमधच गुंतवणूक करावीस.
त्यामुळ तुला म ठ्या, मध्यम आिण
लहान कॅप िनधींच्या आर ग्यपूणर्
अँया िमौणाचा लाभ ह ईल.

अथार्त ् म्युच्यल फंड्सच! मला आता
त्यांच्याबद्दल मािहती आह...तरीही...

या चंदभ
ु मला
ू ाईबद्दल कलल्या चचेर्मळ
असं वाटतंय की या क्षणी मी या चाटमध
थ डीशी गुंतवणूक करावी.
गुंतवणूकदारासाठी

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

ओह , सुप्पांडी!
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शअर शडींग िवरुद्ध म्युच्यल फंड्स

भाग १७

ाध्यापक, अह ाध्यापक...
मला तुमचा सल्ला तातडीनं
हवा आह.

काय झालं सुप्पांडी? अर
थ डा शांत ह !
माझ्याकड वळ नाहीय ाध्यापक! माझ्या नव्या साहबांना ःटॉकबद्दल एक
नवी िटप ् िमळालली आह. सध्याचा काळ हा भरपूर ःटॉक खरदी करुन
घण्याचा आह असं त्यांना त्यांचा एक िमऽ फ नवर सांगताना मी ऐकलंय
आिण मग लगचच शठजींनीही तँया सुचनाही िदललं मी ऐकलंय.

ाध्यापक, तुम्ही अस हसताय का
बरं ? मला असं वाटलं ह तं की
अँया कार मी कमी वळात भरपूर
पस कमावू शकत .

आिण आता माझा
अंदाज असा आह की
यामुळच तू इथ असा
धावतपळत आलला
आहस.

सुप्पांडी, गुंतवणूकीकड ‘लवकरात
लवकर ौीमंत व्हा’ असं पहायचं
नसतं.

जर तू ःटॉक माकेर्टमध थटपण गुंतवणूक
करत असशील तर सत्य पिरिःथती तू
जाणून घ्यायला हवी.

ःटॉक िकंमतींच्या चढ आिण उतारांबद्दल तुझ्याकड अगदी
ताजी मािहती असायला हवी. आिण या चढउताराला जबाबदार
असलल्या आिथर्क ध रणांचंही तुला ज्ञान असायला हवं.

ःटॉकबद्दलच्या बहुतक िटप्स या अनुमान आिण गृहीत धरलल्या
घटकांवर अवलंबन
ू असतात. य ग्य संश धन न करता जर तू
ःवतःच्या मनानंच त्यावर अंमलबजावणी कलीस तर म ल्यवान
असलली तुझी सवर् बचत तू गमावू शकत स.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

सुप्पांडी, माझ्यावर िवश्वास ठव आिण दीघर्कालावधीच्या खळात भाग
घ! िसःटीमॅटीक इन्व्हःटमेंट प्लॅन्सना घट्ट धरुन ठव. य ग्य कारण
असल्यामुळच तर त्यांना िसःटीमॅटीक असं म्हटलं जातं.
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पण

ाध्यापक, एसआयपीमधही तशीच
ज िखमही असतच ना?

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

अिजबात नाही सुप्पांडी!
एक तर म्युच्यल फंड्स ह
व्यावसाियकांकडू न व्यवःथािपत
ह त असतात आिण तुझ्यासाठी
आवँयक असललं भरपूर संश धन
त्यांनी कललं असतं. दस
ु रं म्हणज
म्युच्यल फंड्स िनरिनराळ्या
कंपन्यांमध गुंतवणूक करत
असतात आिण त्यामुळ तुझी
ज िखमही िवभागली जात. ितसरं
असं की रुपी कॉःट ऍव्हरिजंगमुळ
एसआयपीमध दीघर् कालावधीनंतर
तुझी ज िखम कमी ह त असत.
आपण त्याबद्दल चचार् कल्याचं
आठवतंय ना?

काही िदवसांनंतर...

आठवतंय की ाध्यापक! आिण तुमचं
म्हणणं य ग्य आह. मी शठजींना जाऊन
थ डं थांबायला सांगत .

सुप्पांडी, तू य ग्य िनणर्य
घत आहस.

ाध्यापक, तुमचं म्हणणं
बर बरच ह तं. ती िटप ् ब गस
ठरली आह. शठजींचा िमऽ
सगळं गमावून बसलाय.
आिण शठजी?

तुम्ही मला ज सांिगतलं ह तं त
मी त्यांना सांिगतल्यानंतर त्यांनीही
गुंतवणूक करण्याचा िवचार र खला.
त्यामुळ त्यांना माझ्याबद्दल एवढी
कृ तज्ञता वाटत आह की त्यांनी मला
सीसीओ पदाची बढती िदली आह.
िचफ् िबएटीव्ह ऑफीसर,
सुप्पांडी! काय मःत
बातमी आह ही...

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

ओह , सुप्पांडी...!

गुंतवणूकदारासाठी

िचफ् िक्लिनंग ऑफीसर, ाध्यापक!
पण मी माझ्या िक्लिनंगबाबतीत
खूपच िबएटीव्ह आह!
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युिनयन बजट

भाग १८

फ व
ु ारी २०१८ मध सादर
ह णार असलल्या युिनयन
बजटवर िवत्तमंऽी शवटची
नजर िफरवत आहत...

गल्या काही िदवसांपासून अनकजणांना
युिनयन बजटबद्दलच चचार् करत
असललं मी ऐकत आल य.
आिण काय ऐकत
आहस सुप्पांडी?

पण ह युिनयन बजट म्हणज
आह तरी काय? एखाद्या फायटर
जटसारखं आह की काय त?

हा हा हा, सुप्पांडी, तू कधीकधी
िवन दी ब लत स बुवा!

म्हणज याचा अथर् असा की
त फायटर जट नाहीय.

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

नाही! आपल्या
अथर्कारणाचं
िनय जन करण्यासाठी
सरकार सादर करत
असलला वािषर्क
आराखडा म्हणज
युिनयन बजट!
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मला कळत नाहीय. सरकारला तसं
का बरं करावं लागतं?

त्यक्ष आिण अ त्यक्ष करांद्वार िमळणार
असलल्या महसुलाचा आधी त िवचार करतात.
यालाच रव्हन्यू िरिसट्स असं म्हणतात.

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

त्यानंतर क णक णत खचर् ह णार आहत याचा त िवचार करतात. त्यासाठी
त्यांना िनरिनराळ्या सरकारी कमर्चा-यांचं वतन आिण िनवृत्तीवतन अदा
करावं लागतं. याचा अंतभार्व रव्हन्यु एक्सपन्ससमध ह त .

अजून एक म ठा खचर् म्हणज कॅिपटल एक्सपेंडीचर. यामध रःत, पूल, सरकारी इमारती इ.सारख्या सवर् मुलभूत गरजांचा अंतभार्व ह त . अँया मुलभूत
गरजांमधून ह त असलली आवक म्हणजच कॅिपटल िरिसट्स.

कधीकधी दशाच्या कमाईपक्षा
खचर् अिधक ह त . याला िफःकल
िडिफिशट् असं म्हणतात.

अँया संगी इतर
दशांकडू न िकंवा
आंतरराष्टर्ीय संःथांकडू न
कजर् घतलं जातं िकंवा
सरकारी बॉन्ड्स िवबीसाठी
खुल कल जातात.

ाध्यापक, मी तर आज राऽीच माझं बजट
तयार करणार आह. आिण मग त्यामुळ मी
जरी ‘िफिजकल िडफ् -ईज-ईट’ असल तरीही
मला तुमच्याकडू न िकती उधार घ्यायची आह
याचा अंदाज यईल.
गुंतवणूकदारासाठी

सरकारकड ह सगळ आकड आल
की अथर्व्यवःथा सुधारणांबाबतच्या
आराखड्यांवर आिण इतर नॉन-प्लॅन्ड्
खचार्ंवर िकती खचर् करता यईल याचा
अंदाज घता यत .

वाईट वाटतंय ह ऐकून..मग
अँया पिरिःथतीत सरकार
काय करतं?

म्युच्यल फंडामधील गुंतवणूक ही बाजारातील ज िखमवर आधािरत आह. य जनशी संबंिधत सवर् कागदपऽ काळजीपूवक
र् वाचा.

िशक्षण पुढाकार

ओह , सुप्पांडी...!
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सप्ु पांडी गोंधळ
लाय! तम्
ु ही
त्याला संज्ञा आ
िण त्यांच्या
व्याख्या यांच्या
ज ड्या
जळ
ु वण्यासाठी म
दत
कराल का?

ज ड्या जुळवा
1

इन्फ्लशन

a

जेंव्हा तुम्ही दर ठरािवक कालावधीन लहान रकमा
गुंतवता असा गुंतवणूक डावपच

एसआयपी

b

िविवधता

c

म्युच्यल फंड्स

d

5

शअसर्

e

6

३०-३०चं आव्हान

f

कर

g

अनुमान लावता न यण्यासारख

h

गुंतवणूकदारासाठी

िशक्षण पुढाकार

3

4

7
8

म ठी संख्या असलल्या गुंतवणूकदारांच्या गटातून पस

घऊन व्यावसाियकतन व्यवःथापन कलली गुंतवणूक
जेंव्हा तुमच्या कामाची वषेर् तुमच्या िनवृत्तीच्या

कालावधीसाठी िनधी पुरवतील अशी य जना

मुलभूत गरजा, शाळा, रुग्णालय इ. चालवण्यासाठी
त्यक व्यक्तीकडू न सरकार घत असलली टक्कवारी

जेंव्हा आपण आपल्याकड असलली सगळीच अंडी एकाच
ट पलीत ठवत नाही असा डावपच

माल आिण सवा यांच्या िकंमतींमध यात कालांतरान

ह त असलली वाढ

एखाद्या कंपनीमध लहान

माणात भािगदार ह ण्यासाठी

आपण िवकत घत असलल युिनट्स
आंतरराष्टर्ीय बाजारपठ, युद्ध आिण इतरांसारख्या अनक
घटकांमळ
ु ह त असलला ःटॉक माकेर्टमधील चढउतार

उत्तर 1-f, 2-a, 3-e, 4-b, 5-g, 6-c, 7-d, 8-h

2

ी
सप्ु पांडीच
स पी
नोंदवही

मी सांिगतलल्या
गुंतवणक
ू ीच्या सच
ु नांच
ःमरण करण्यासाठ
ी तुम्ही
सप्ु पांडीला मदत क
राल का?

1

मुळ जर आपण एक रुपया दीघर्काळासाठी गुंतवला तर

आपण कवळ एक रुपयाच रुपांतर हजार रुपयांमध करु शकत .

(a) कंपाउं डींगच सामथ्यर्

(b) कॉिम्प्लकटींगच सामथ्यर्
(c) कन्फाउं डींगच सामथ्यर्

2

"आपल्यासाठी आपल्या पँयांना कायार्स लावण" याचा अथर् काय ह त ?

मी इन्फ्लशनशी लढताना

3

इन्फ्लशन म्हणज काय आिण त्याच्यावर मात करण्याचा मागर्

काय आह?

गुंतवणूकदारासाठी

एखाद्या कंपनीच्या शअसर्च्या िकंमतींवर पिरणाम करत

िशक्षण पुढाकार

4

असलल्या तीन घटकांची नाव सांगा.

5

मुळ िजथ आपण एकट्यान

गुंतवणूक करु शकत नाही अँया एखाद्या म ठ्या कंपनीमध आपल्याला

गुंतवणूक करण्याची अनुमती िमळत.

(a) म्युच्यल ें ड्स

(b) फॅक्च्युअल फंड्स

(c) म्युच्यल फंड्स

माझा म्युच्यल

ें ड

ी
सप्ु पांडीच
स पी
नोंदवही

6

िसःटीमॅटीक इन्व्हःटमेंट प्लॅन (एसआयपी) द्वार गुंतवणूक करण्याचा महत्वाचा लाभ काय आह?

7

िविवधतचा आधार घण याचा अथर् काय आिण त महत्वाच का असत?

8

३०-३०चं आव्हान म्हणज काय आिण त्याच्यासाठी आपण क णती

9

य जना आखायला हवी?

मी िविवधतचा
आधार घतला

इिक्वटी िलंक्ड सव्हींग्ज िःकमच तीन लाभ क णत?

गुंतवणूकदारासाठी
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माझ्या भिवंयासाठी य जना

10

अंदाज लावता न यणारा बाजार म्हणज काय?

तुम्हाला सवर् श्नांची उत्तरं िमळाली आहत
अशी माझी आशा आह. आता अिधक
मन रं जनासाठी पुढील पृष्ठावर जा!

मी आिण ज्याचा अंदाज
लावता यत नाही त वूफ

ाध्यापकांच्या चाहत्यांचा क्लब

ी
क िसंपल
" ाध्याप
अगदी
िसंपल ह
हत! मी
महान आ
च्या
ीनं आम
ल्ड
आिण रव
चच चाई
ग
ल
र
त
ा
सांगूनच
पालकांन
करायला
ू
क
ण
व
गंुत
म्ही
प्लॅन्समध
जेंव्हा आ
,
ार
क
ा
या
अँय
ड आमच्
ाक
य
ठवलंय!
च्
म
डायला
तेंव्हा आ
फीस उघ
मठ हऊ
ऑ
ं
ीच
ह एजन्स
िडटक्टीव्
"
असतील.
ाहु ल
मधील र
परु स पस
ह
ीव्
ट
क्
ट
ह िड
िडफक्टीव्

शांती, शंभच
ू ी बायक
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"चार िनरिनराळी
ध्ययं असलल्या
चार हुशार मुलींचा
बाबा असल्यानं मला
त्या चार ःवप्नांच्या
र् साठी पस
पूतत
पुरवाव लागणार आहत. आिण
त्यामुळ ‘ह कसं करता यईल?’ या
िवचारानं मला राऽी झ पही लागत
नस. पण आता ाध्यापक िसंपली
िसंपल यांच्या गुंतवणूक सुचनांसाठी
धन्यवाद! सगळं काही सुरळीत ह ईल
आिण मला राऽी सुखाची झ पही
लागल अशी मला आशा आह."
इना, िमना, मना आिण म यांच
बाबा, जगन्नाथ

गुंतवणूकदारासाठी

"आता
मला
गंत
ु वणक
ू ीबद्दल
सग ळ ी
ा
थ
िमक म
झालली
ा
िहती
असल्य
ानं आत
मी माझ्
ा
या पँय
लगचच
ांना मा
कामाल
झ्यासाठ
ा लावन
ी
. आिण
माझ्याक
लवकरच
ड परु स
पस अस
त्यानं
तील.
मला ः
व
तःचं र
करता
ा
ज्
य खरद
यईल.
ी
मग म
तावडीत
ी
ह
ज
ु ाच्या
ू काय
न
मचा म
क्त
ु हई
न!"
मंऽी अ
सल ला
तंऽी

"सप्ु पांडीच
नव िमऽ
ाध्यापक
िसंपली
िसंपल यांच
आभार! मी
गंत
ु वणक
ू करायला स
ु वात
रु
कलली आह.
आता मला
आळशी आिण
म्हातारा
झालल्या शंभ
व
ू र अवलंबन
ू
रहायची गरज
नाही."

गुंतवणूकदारासाठी
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जर सुप्पांडीलाही
ह स प असल तर
तुम्हालाही त तसच
वाटल

गुंतवणूकीबद्दल अिधक जाणून घण्यासाठी कृ पया तुमच्या आिथर्क
सल्लागाराशी संपकर् साधा!
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