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सपु्पांडी हे अमर िचऽ कथा ूा. िल. चा अिधकार असलेले पाऽ आहे. सवर् हक्क सरुिक्षत. 
अमर िचऽ कथेचा लोगो आिण िटंकल लोगो हे अमर िचऽ कथा ूा. िल. 

यांचे नोंदणीकृत शेडमाक्सर् आहेत.

जेंव्हा जेंव्हा भोळ्याभाबड्या लोकांचा उल्लेख केला जातो तेंव्हा 
सपु्पांडी त्यात अमबमावर असतो. कोणतेही कायर् तो दीघर् 
काळा िटकव ूशकत नाही कारण त्याचा सगळे काही शब्दशः 
िःवकारण्याचा त्याचा ःवभाव आड येतो. पण अँया या 

सपु्पांडीनेही गुंतवणकूीची तत्वे जाणलेली आहेत आिण त्याचे 
ौये ूाध्यापक िसंपली िसंपलनाच द्यावे लागेल. साधी सरळ 

गुंतवणकू अशीच तर असते!

टाटा म्यचु्यल फंडाद्वारे गुंतवणकूदारासाठी ूिशक्षण पढुाकार

गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पढुाकार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.
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ूाध्यापक िसंपली िसंपलसोबत कॉफी 
घेताना सपु्पांडी अगदी आनदंी िदसत आहे.

सपु्पांडी, तलुा फार िदवसांनी पाहून खपू 
आनंद होतोय. तहूी खपूच आनंदी िदसतो 

आहेस. नक्की घडलंय तरी काय?

भाग १कंपांउंडीगचे सामथ्यर्

मग आता सधं्याकाळचे तझेु 
बेत काय आहेत सपु्पांडी?

ूाध्यापक, हे वषर्च खपू छान 
चाललंय. मी १४ मिहन्यांपवूीर् 

कंपनीमधे कामाला लागलो आिण 
आता तमु्हीच अदंाज करा बरं!

काय?

मी अजनूही ती सोडलेली 
नाहीये आिण कदािचत मला 
जलुमैधे बढतीही िमळेल.

मी माझ्या लाडक्या ूाध्यापकांना 
िडनरसाठी घेऊन जाणार आहे.

सपु्पांडी त्याची खरंच 
आवँयकता नाहीये.

माझा आमह मान्य करा सर! मला 
नकुताच बोनस िमळालाय आिण 
मला आता तो साजरा करायचाय.हे तर छानच झालं की सपु्पांडी! 

काळ सगळ्यावर औषध आहे हे 
मला ठाऊक होतंच.

मला अस ंवाटतंय की आपण पावभाजी 
घ्यावी. मला ती फार आवडते.आिण मग एक चांगलं रेःटॉरंट शोधण्यासाठी सपु्पांडी आिण 

ूाध्यापक िसंपली िसंपल बाहेर पडले.
सपु्पांडी, तलुा ज्याची 

पाटीर् मला द्यावीशी वाटतेय 
तेच मी घेईन.

िठक आहे. तर मग या 
बोनसचं काय 

करायचं तू ठरवलं 
आहेस?

सर, माझं अजनू नक्की काही ठरलेलं नाहीये. 
मी त्याचबद्दल िवचार करत होतो. मी कदािचत 
एक नवा सेलफोन िवकत घेईन. कदािचत मी 
बोनस तसाच ठेऊनही देईन आिण पढेु अनेक 

िदवस त्यातनूच खचर् करेन.

सपु्पांडी, तो कँयावर 
खचर् करशील?

मलाही ठाऊक नाही. कदािचत अँयाच छानँया रेःटॉरंटमधे, 
माझ्या घरासाठी नवीन फिनर्चरवर. काय होतंय ते पाहूयात!
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पण त ूगुतंवणकूीचा 
िवचार केला आहेस 

की नाही?

गुंतवणकूीचा? नाही सर!

का बरं नाही? सपु्पांडी त ूकधी भिवंयाचा 
िवचार केला आहेस की नाही?

िचऽिविचऽ कपडे, उडत असलेल्या कासर्...भिवंय िकती मजेदार आहे ना?का बरं सर? होय केलाय 
ना! नेहमीच करत असतो.

नाही सपु्पांडी! मला तझंु आिथर्क 
भिवंय असं म्हणायचंय. तलुा 
ठाऊक आहे का की तझुा बोनस 
िकतीतरी पटीने वाढू शकतो 
आिण काही वषार्ंनी तू आिथर्क 
बाबतीत अिधक चांगल्या 
पिरिःथतीत असशील?

आिथर्क भिवंय? सर, या बाबीचा मी 
िवचारच केला नाही. मला त्याबद्दल 

काही कळतही नाही.

उदाहरणादाखल हे रेःटॉरंटच घे. असं समज 
की ज्या िदवशी याचं उद्घाटन झालं तीनजण 
इथे जेवायला आले आिण त्यांना आवडलंही. 
इथनू गेल्यानंतर त्या ूत्येकानं आपापल्या 
एका िमऽाला याबद्दल सांिगतलं. आिण 
पढुच्या िदवशी ते िमऽही इथे जेवायला 
आले. म्हणजे दोन िदवसात सहाजणांनी 

या िठकाणी जेवण केलं.

आता कंपाउंडींगचा िवचार कर. 
आता अँया पिरिःथतीचा िवचार 
कर िजथे दसु-या िदवशी िमऽांसोबत 
आधीचे माहकही पनु्हा इथे आले. 
आिण अँयाूकारे कंपाउंडींगमळेु 
दोन िदवसात सहा माहकांऐवजी 

इथे नऊ जणांनी जेवण केलं. आिण 
काही वषार्ंनंतर रेःटॉरंट गदीर्नं भरुन 
गेलंय. पहा ना आपल्याला टेबल 
कधी िमळेल याची लोक कशी वाट 

पहात थांबलेत.

सपु्पांडी काळजी करु नकोस. तलुा 
वाटतं तेवढं ते कठीण नाहीये. मी 

तलुा समजावनू सांगतो.
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आता हेच तझु्या बोनसलाही कसं लागू पडतं ते पाहू!  असं 
समज की तझुा बोनस रु. १०,००० आहे आिण त्यावर तलुा 
वािषर्क व्याज १०% िमळतं. पिहल्या वषार्खेरीस तलुा एकूण 
रु. ११,००० िमळतील. पढुच्या वषीर्, रु. १०,००० वर पनु्हा 
१०% व्याज िमळण्याऐवजी कंपाउंडींग व्याजदराने तलुा ते 

रु.११,००० वर िमळेल.

होय तर, मी कोणतीही संधी वाया जाऊ देणार 
नाही. आता याक्षणीही मी टोमॅटो सॉसची ही 
बाटली धरुन ठेवली आहे कारण माझं अन्न 
अिधक ःवािदष्ट करण्यासाठी ती एक सधंीच आहे.

कल्पना कर की अँयाूकारे 
अनेक वषेर् गुंतवणकू केल्यानंतर 
तलुा केवढीतरी मोठी रक्कम 
िमळेल. जर तू परेुसा कालावधी 
गुंतवलेस तर कंपाउंडींगमळेु
केवळ १ रुपयाचे हजारो रुपये 
होतात. सपु्पांडी, जर तुला कोणी 
तशी संधी िदली तर तू ती 

िःवकारशील ना?

अगदी बरोबर सपु्पांडी. टोमटॅो सॉस म्हणजे 
तझुा बोनस आहे अस ंसमज. आिण 

अथार्तच अन्नासोबत ते मोफतही िमळालयं. 
माझ्यावर िवश्वास ठेव आिण तझुा बोनस 
उधळून टाकण्याऐवजी तो कुठेतरी गुतंव.

हे अशोकचं काडर् घे. तो माझा 
िमऽ आहे. तो आिथर्क सल्लागार 
आहे. त्याच्याशी चचार् कर. तो तलुा 

गुंतवणकूीबाबत योग्य ते पयार्य सचुवेल.

सर, तमु्ही तथ्याचं सांगताय. 
पण मी ते कसं करू?

आिण सर मला एका गुन्ह्याची कबलूीही द्यायची आहे. काही 
वषार्ंपवूीर् तमुच्या एका वाढिदवसाच्या िदवशी तमु्ही तमुच्या 
ऑफीसमधे अडकून पडले होते ते आठवतयं का? खरंतर त्या 
िदवशी माझ्याकडून तमु्ही चकूुन ऑफीसमधे अडकून पडले.

धन्यवाद सर! मागर्दशर्नासाठी मी 
नेहमीच तमुच्यावर अवलंबनू आहे.

सपु्पांडी!



तमुच्या पैँ यांना कायार्स लावणे भाग २
सपु्पांडी, लवकरच माझ्या िपगी बनॅ्केत रु.३००० जमा होतील. 
आिण मग मला माझ्या ःवप्नातील सायकलही िवकत घेता 
येईल. वफूसाठी त्या सायकलला एक कॅरीयरही आहे.

सपु्पांडी त्याच्या िमऽाची िटना नावाची मलुगी आिण 
ितचा कुऽा वफू यांच्यासोबत एका बागेत आहे.

अरे वा, रु. ३०००!  वफू, 
थांब, वफू..., मागे ये!

होय, मी माझ्या 
पॉकेटमनीमधनू दर मिहन्याला 
जमवलेले पसेै आहेत ते.

तू ते गुंतवत का नाहीस? वफू तू छान आहेस. थोडं थांब. माझे 
िमऽ ूाध्यापक िसंपली िसंपल यांनी मला सांिगतलंय की कोणत्याही 

ौमािशवाय आपण केवळ गुंतवणकूीद्वारे पसेै कमावू शकतो.

खरंच? ते कसं 
काय शक्य आहे?

थांब सांगतो, मला असं 
वाटतंय की त्यामळेु तू 

गुतंवलेले पसेैच तझु्यासाठी 
कायर् करु लागतात.

होय, पसेैही माझ्यासारखे कष्ट 
करतात! अगदी माझ्यासारखे...!

पसेै काम 
करतात?

पण तू तर नोकरी असल्यामळेु 
काम करतोस ना. पण पैँ यांना 
कशीकाय नोकरी िमळेल?

ओहो, वफू मागे 
ये..वफू...वफू

आता सपु्पांडी अगदी गोंधळून गेलाय. त्याला वफू कुठेही िदसत नाहीये 
आिण गुतंवणकूीबद्दल िटनाला कस ंकाय सांगाव ंहेही त्याला कळत नाहीये. 
आिण नेमकं त्याचवेळी ूाध्यापक िसपंली िसपंल ितथे येतात...

वफू...वफू

मला असं वाटतंय की तो 
त्या झाडामागे लपलाय.

हॅलो सपु्पांडी! तू एखाद्या 
कुत्र्यासारखं का बरं करतोयस?

गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार
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िटनाला वफू िदसतो आिण ती त्याला 
पकडायला पळते. सपु्पांडी ूाध्यापकांना 
नमःकार करतो.

नमःकार सर! वफू  िटनाचं 
कुऽ ंआहे. सर तमु्हाला पाहून 
मला आनदं वाटला. जरी 
तमुच्याकडे नोकरी नसली 
तरीही पसेै कस ंकाय कायर् 
करु शकतात हे मी िटनाला 
समजावनू सांगण्याचा ूयत्न 

करत होतो.

हे अस ंपळून जायच ंनाही वफूी! 
ओके, सपु्पांडी आता मला सांग 
की पसेै काम कस ंकाय करतात?

ूाध्यापक...

पसेै गुतंवणं म्हणजेच त्यांना कामाला 
लावण्यासारख ंआहे. जेंव्हा तमु्ही पसेै
गुतंवता तमु्हाला ते परत तर िमळतातच 
पण त्यावर व्याज िकंवा िडव्हीडंडही िमळतो.

म्हणजे व्याज िकंवा 
िडव्हींडड हे पैँ यांचा 
पगारच म्हणयूात की!

अगदी बरोबर..हुशार मलुगी 
आहेस तू...

अच्छा! पण मग मी चांगल्याूकारे गुंतवणकू कशी 
काय करु? मला त्याबद्दल काहीच मािहती नाहीये.

त ूमाझा िमऽ अशोककडे कधीही जाऊ शकतोस. तो आिथर्क
सल्लागार आहे. मी तलुा त्याच्याबद्दल सांिगतलेल ंआहे. 

तझु्यासाठी योग्य असलेले गुतंवणकू पयार्य तो तलुा सांगेल.

जर माझे पसेै पगार कमावत 
असतील तर मला कधीच काम 
करायची गरज नाही. िकती 

छान ना! मी अगदी मजेत राहू 
शकतो, या बागेत पळापळ करु 
शकतो..अगदी या वफूसारख.ं मी 
आजच माझी नोकरी सोडतो.

छान! म्हणजे अखेरीस माझी िनवतृ्ती छान असेल. 
मी कामाला जाण्याऐवजी सहलींना जाईन...कारण 
माझ्यासाठी माझे पसेै काम करत असतील.

तू तझु्या मलुांसाठी 
चांगल्या िशक्षणाची बाब 
िवसरुन गेला आहेस.

नाही, नाही, सपु्पांडी! आधी तलुा परेुसे 
पसेै कमावनू ते चांगल्याूकारे गुंतवावे 
लागतील. आिण अँयाूकारे मग त्याचा 
परतावाही तलुा चांगलाच िमळेल.

ओहो, नाही, वफू... 
वफू...पनु्हा पळालास त.ू ूाध्यापक, मीदेिखल 

आिथर्क सल्लागाराकडे 
जाऊ शकते का?

असं वाटतंय की 
वफू त्याला सगळ्या 
बागेभोवती पळायला 
लावणार आहे.

तू १८ वषार्ंची होईपयर्ंत तझु्या 
वतीने तझेु पालक आिथर्क 
सल्लागाराचा सल्ला घेऊ 
शकतात. आिण अँयाूकारे 
तू कंपाउंडींगच्या सामथ्यार्चा 
लाभ घेऊ शकतेस आिण तझुी 
ःवप्नंही पणूर् करु शकतेस.गुंत
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इन्फ्लेशनची समःया भाग ३
एका सपुरमाकेर् टमधे सपु्पांडी आिण त्याचा शाळेपासनूचा िजवलग िमऽ बंटी काही िकराणासामान िवकत घेत आहेत. सपु्पांडी िमठाई 
िवभागात आहे. राऽीच्या जेवणासाठीची खरेदी झाल्यानंतर बंटीही ितथेच येतो.

मला हे चॉकलेट 
आठवतंय. आपण 
लहान असताना मला 
फारच आवडायचं. हो ना, जनेु िदवस 

छानच होते.

ओहो, िकंमत तर पहा याची...रु. 
१०... िकती वाढलीये. जनेु िदवस 

आठवतायत? १० रुपयात तर आपल्याला 
िकतीतरी खरेदी करता यायची.

सपु्पांडी आिण बंटी त्यांच्या लहानपणात गेले 
आहेत. सपु्पांडी आिण बंटी बालपणाच्या आठवणीत रमलेले असतानाच 

ूाध्यापक िसंपली िसंपल योगायोगानं ितथे येतात. ते सपु्पांडीच्या 
खांद्यावर हलकेच ःपशर् करुन त्याला वतर्मानात माघारी आणतात.हे पहा, मला या ःशॉबेरी लॉलीपॉप, 

पाच ऑरेंज कॅन्डीज आिण आपलं 
आवडतं चॉकलेटही िमळालंय. सपु्पांडी या सपुरमाकेर् टच्या अगदी 

मध्यभागी हे असं िदवसाढवळ्या कोणत्या 
िदवाःवप्नात हरवनू गेला आहेस त?ू

अरेच्या, सर तमु्ही? सर हा माझा िमऽ बंटी. आम्ही 
लहान असताना रु. १० मधे चॉकलेट्सचा डोंगरच 

कसा खरेदी करु शकत होतो याचा िवचार करत होतो.

हे सगळं रु. ८ ला िमळाल.ं 
आपल्याकडे अजनू रु. २ िशल्लक 
आहेत. तलुा अजनू काय हवंय?

खरं आहे, जनेु िदवस छानच होते. रु. १० ला आता फारशी िकंमत 
नाही. हा सगळा इन्फ्लेशनचा पिरणाम आहे.

इन्फ्लेशन? म्हणजे 
काय? आिण त्याचा 
िमठाईवर कसा काय 
पिरणाम होतो?

कालांतराने माल आिण सेवांची वाढत जाणारी िकंमत 
म्हणजेच इन्फ्लेशन. त्यांची मागणी परुवठ्याहून जेंव्हा 
अिधक वाढत जाते िकंवा जेंव्हा कंपनी नफ्याचं ूमाण 
वाढवण्यासाठी मालाची िकंमत वाढवतात तेंव्हा असं 
घडतं. आिण त्यामळेुच तलुा रु. १० मधे पवूीर् जेवढी 
चॉकलेट्स िमळत त्याहून आता कमी िमळतात. 

म्हणजे इन्फ्लेशनमळेु 
माझ्या पैँ यांची िकंमत कमी 

होते आहे का?

चल, सपु्पांडी! चेक-आऊट 
काउंटरवर जाऊयात. जाताना मी 

तलुा समजावनू सांगतो.

गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार
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ूाध्यापक िसंपली िसंपल, बंटी आिण सपु्पांडी त्यांची चचार् चेक-आऊट काउंटरवर सरुु ठेवतात.
होय, सोप्या भाषेत इन्फ्लेशन म्हणजे त ूकाल जेवढ्या 
रुपयात जेवढ्या वःतू खरेदी केल्यास त्याहून कमी 
वःतू तलुा आज तेवढ्याच रुपयांना िमळणार.

म्हणजे तमु्हाला असं म्हणायचंय 
का की इन्फ्लेशनमळेु मी जी काही बचत 
केलेली आहे त्याची िकंमत भिवंयात 

कमी होणार आहे. 

काय? तसं असेल तर मग माझी 
भिवंयाबद्दलची ःवप्नं पणूर् कधी होतील?

होय, तसंच 
काहीसं..

होय खरंच की आपण 
पैँ यांना कामाला कसं 
लावायचं त्यािवषयी 
बोललो होतो.

आपण जशी पवूीर् चचार् 
केली होती तसं तलुा तझु्या 
पैँ यांकडून पिरणामकारक 
काम करुन घ्यावं लागेल.सपु्पांडी काळजी करु नकोस, 

इन्फ्लेशनवर मात करुन 
तझु्या पैँ यांची िकंमत कमी 
न होऊ देण्यासाठीही एक 

मागर् आहे. तलुा एवढंच करायचंय 
की तलुा अँयाूकारे 
पसेै गुंतवायचे आहेत 
जेणेकरुन इन्फ्लेशनहून 
अिधक ूमाणात तलुा 
परतावा िमळेल.

खरंच? 
कोणता मागर्?

आिण मी ते 
एकदा का केल ंकी

एकदा का सपु्पांडीचा ःटंट संपतो तेंव्हा पनु्हा इन्फ्लेशनबद्दलची 
चचार् सरुु होते.तू इन्फ्लेशनला 

हरवशील.
होय, हे घे 
इन्फ्लेशन!!!

सपु्पांडी तलुा ते िनवडण्याची गरज नाही. 
नोंदणीकृत आिथर्क सल्लागाराशी 

संपकर्  साध. तोच तलुा 
इन्फ्लेशनवर मात करण्यासाठी 
गुंतवणकूीचे मागर् सचुवेल.

पण मी गुंतवणकूीचे 
मागर् कसे काय िनवडू?
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इिक्वटीचा पिरचय भाग ४
सपु्पांडी आिण ूाध्यापक िसंपली िसंपल िबकेट मॅच पहाण्यासाठी ःटेडीयमकडे जात असतानाच त्यांना 
वाटेत ूाध्यापकांचे िमऽ ौी. िसंग भेटतात.

सपु्पांडी, हे ःटॉक ॄोकर 
असलेले ौी. िसंग.

ओहो, म्हणजे 
काय?

ःटॉक एक्ःचेंजवर मान्यता असलेल्या 
अनेक कंपन्यांच्या शेअसर्ची खरेदी आिण 

िवबी ते करत असतात.  
एखाद्या कंपनीमधे जर गुतंवणकू करायची 
असेल तर आपल्याला त्या कंपनीचे शेअसर् 
िवकत घ्यावे लागतात. त्यासाठी त्यांना 

ःटॉक एक्ःचेंजची मान्यताही असावी लागते.

ते तसं का 
करतात? जेंव्हा त्या कंपनीला नफा होतो, तेंव्हा तमुच्या 

शेअसर्ची िकंमतही वाढते आिण कंपनीच्या 
नफ्यामधील काही भाग तमु्हालाही िमळतो. 
एका अथार्न ंत्या कंपनीच्या एका छोट्या 

भागाचे तमु्ही मालकच असता.

तसं जर असेल तर मी सगळ्याच कंपन्यांचे शेअसर् िवकत घेऊन जगातील सवार्त ौीमंत माणसू होईन. आिण 
मग मी माझी ःवतःची एक िबकेट टीम आिण ःटेडीयम िवकत घेईन. मॅच पहाण्यासाठी मग आपल्याला 

पनु्हा असं रांगेत उभं रहावं लागायचं नाही. िकती छान होईल ना मग?

गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार
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सपु्पांडी, थोडा धीर धर! तलुा जेवढं 
वाटतंय तेवढं सोपं नाहीये ते. हे बघ, ःटॉक माकेर् टमधे सहभागी होणं ही 

सोपी गोष्ट नाहीये. शेअसर्ची िकंमत अनेक 
घटकांवर आिण कंपनीचे नफ्याचे ूमाण 
यावर अवलंबनू असते. आिण तलुा या 
सगळ्यांचाच आधी अदंाज घ्यावा लागतो.

कँयाूकारे?

का बरं?

सरुक्षा अिधकारी सपु्पांडीची बॅग अिधक 
तपासणीसाठी घेतो. बॅगेत असलेल्या गोष्टी 
जेंव्हा सरुक्षा अिधकारी बाहेर काढू लागतो तेंव्हा 
शेअसर्बद्दलच्या संभाषणात व्यत्यय येतो.

देशातील आिथर्क घडामोडींचे वातावरण, 
त्यावेळी असलेल्या बाजारातील भावना, 

कंपन्यांची संभाव्य कमाई...

मला तर माझ्या िटमला 
फक्त िचअर करायचंय.

थांबा, थांबा, ूाध्यापक! 
हे सगळं समजावनू घेणं 
खपूच कठीण आहे. हे सोपं 
करता नाही येणार का? 

अखेरीस ाूध्यापक िसपंली िसपंल, सपु्पांडी आिण ौी. िसगं आपापल्या िसटवर 
बसतात. बसल्यावर ाूध्यापक िसपंली िसपंल पनु्हा शेअसर्बद्दल सांग ूलागतात.

गुतंवणकू करण्यासाठी फार वेळही द्यावा लागतो 
आिण त्याचं सखोल ज्ञानही असावं लागत.ं 

आिण तझु्यासारख्या बहुतेकांकडे ते नसत.ं आिण 
म्हणूनच ते म्यचु्यल फंडाचा वापर करतात.

म्यचु्यल फंड? ते 
म्यचु्यल ेृं डसारखेच 
असतात का?

नाही, म्यचु्यल फंडमळेु शेअसर्मधील गुंतवणकू 
सोपी होते. म्यचु्यल फंड म्हणजे — अरे आपण 
टॉस िजंकलाय. आता लवकरच मॅच सरुु होईल. 

आपली चचार् आपण नंतर करुयात.
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भाग ५म्यचु्यल फंडची तत्वे
सपु्पांडी आिण ूाध्यापक िसंपली िसंपल एका ज्यसु बारमधे आहेत. ूाध्यापक ज्यसुचा आनंद घेत आहेत आिण सपु्पांडी माऽ अजनूही 
ऑडर्रच देतोय.

ऍपल ज्यसुमधे थोडासा ऑरेंज ज्यसु एकऽ करुन तमु्ही मला 
देऊ शकाल का? त्यात थोडंसं वॉटर मेलनही िमसळा.

हं...तमु्हाला ज्यसु हवाय का 
एखादी आमटी?

व्वा, हा मॅन्गो ज्यसु िकती ताजा आहे 
ना! अनेक िदवसांनंतर मला एवढा छान 

मॅन्गो ज्यसु िमळालाय.

धन्यवाद सर! आमची सवर् 
फळे आमच्याच बागेत 
िपकवलेली असतात. 
मी ःवतः त्यांच्या 

ताजेपणाबद्दल हमी देऊ 
शकतो.

व्वा, तमु्ही ःवतःच फळे िपकवता? 
िकती छान ना! मलाही तसं करायला 

आवडेल.

पण मी माऽ तलुा ते ःवतः 
न करण्याबाबतच सल्ला 
देईन सपु्पांडी. एखादी 
फळबाग िपकवणे आिण 
ितची काळजी घेणे यासाठी 
फार कौशल्य आिण ौम 
लागतात...पैँ यांचा तर यात 
उल्लेखही मी केला नाहीये.

पण तरीही जोिखम ही असतेच. कदािचत फळबागेतनू फार मोठं 
नकुसानही होऊ शकतं. त्याऐवजी असं करण्याची इच्छा असलेल्या 

लोकांना तू गोळा करावंस असं मी तलुा सचुवेन. आिण मग त्यामळेु तझुी 
गुंतवणकू आिण जोिखम दोन्हीही खपूच कमी ूमाणात असेल. म्यचु्यल 
फंडामधे गुंतवणंही असंच काहीसं असतं. खरं तर म्यचु्यल फंड हे एक 

पायरी चांगलेच आहेत.

कसं बरं?

ओहो, तर मग 
तस ंहोऊ शकत 
नाही तर?

होऊ शकेल ना, पण त्यासाठी तझु्याकडे योग्य 
जिमन आिण तज्ञांचा सल्ला हवा.
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फळबागेसाठी तलुा जरी तज्ञांचा योग्य सल्ला िमळाला 
तरीही तलुा अगंमेहनत तर करावीच लागेल, तलुा 
कच्चा माल िवकत आणावा लागेल, औजारांमधे 

गुंतवणकू करावी लागेल, पाणीपुरवठा यंऽणा उभारावी 
लागेल, मनुं यबळ िवकत घ्यावं लागेल इत्यादी 

इत्यादी. त्यानंतर समिवचारी गुंतवणक़ूदारांचा शोध 
घेऊन िनधी जमा करावा लागेल आिण...

थांबा सर, माझ्या एकट्यासाठी 
हे फार जड जाईल! 

मग तो िनधी व्यवःथापक ते पसेै म्यचु्यल 
फंड योजनेच्या गुंतवणकू पयार्यानसुार 
ःटॉक्स िकंवा बॉन्ड्स यामधे गुंतवतो.

िवरुद्धपक्षी, जेंव्हा तू म्यचु्यल फंडात गुंतवणकू
करशील तेंव्हा तझु्यासारख्याच समिवचारी 

गुंतवणकूदारांसोबत तझुी गुंतवणकू एकऽ होऊन ती 
एका िनधी व्यवःथापकाकडे सोपावली जाते.

अच्छा, आिण 
मग?

तसचं, म्यचु्यल फंडाद्वारे ज्या मोठ्या कंपन्यांमधे 
एरवी गुतंवणकू करण ंतलुा एकट्याला शक्य 
झाल ंनसत ंत्यातही गुतंवणकू करु शकतोस.

सोबतच, तझुी जोिखमही सवर्च गुंतवणकूदारांसोबत िवभागली जाते 
आिण सवार्त महत्वाचं म्हणजे तझु्या पैँ यांचं व्यवःथापन एखाद्या 
व्यावसाियक तज्ञाकडून केलं जातं. त्यामळेु तलुा कँयाचीही 

काळजी करण्याचं कारणच उरत नाही. 
नाही, नाही. तू अगदी दर 
मिहन्यालाही िसिःटमॅटीक 

इन्व्हेःटमेंट प्लॅन (एसआयपी) 
द्वारे छोट्या रकमा गुंतवू शकतोस. मला तर हे पिरपूणर् वाटतं. कँयाचीही 

िचंता करावी न लागणं हा भाग मला 
फारच आवडला ूाध्यापक. पण म्यचु्यल 
फंडात गुंतवणकू करण्यासाठी मला फार 

पैँ यांची गरज लागेल ना?

हे सोप ंवाटतंय. चला ते 
लगेचंच घेऊन टाकूयात!

योग्यवेळी घेऊयात सपु्पांडी! 
सध्या तरी घरी जाऊयात आिण 
याबद्दल मी तलुा लवकरच 

मािहती देईन.
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एसआयपी बाबत तज्ञांच्या सचुना भाग ६
ूाध्यापक िसंपली िसंपल आपल्या ऑफीसमधे बसनू उत्तर पिऽका तपासत असतानाच सपु्पांडी ितथे येतो.

ूाध्यापक, एक छान 
बातमी आहे.

एकच िमिनट सपु्पांडी, 
मला ही एवढी उत्तर 
पिऽका तपासू दे!

जेवायला जाताना ूाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सपु्पांडी अशोक 
िबजली यांना घेण्यासाठी जातात.हं, आता सांग काय म्हणत 

होतास ते? तपासणं झालंय.
नमःकार ूाध्यापक, कसा 

आहेस?माझा पिहला पगार झालाय आिण 
तमु्ही पवूीर् सचुवल्यानसुार मला तो 
िसम्प्टोमॅटीक इन्फेक्शन प्लॅनमधे 

गुंतवायचाय.

मी मजेत आहे अशोक. हा सपु्पांडी. याला 
गुतंवणकू करायला सरुुवात करायची आहे. 
म्हणनू मी त्याला आपल्यासोबत जेवायला 
येण्याची िवनंती केली. आता त ूत्याला 

मदत करु शकशील.

तलुा िसःटीमटॅीक इन्व्हेःटमेंट प्लनॅ अस ंम्हणायचंय 
का? आज दपुारी माझी माझा िमऽ अशोक िबजली 
यांच्याशी जेवणासाठी भेट होणार आहे. तसूदु्धा 

माझ्यासोबत चल. तो तलुा गुतंवणकूीसाठी मदत करेल.

होय, मला एखाद्या इन्ःपेक्शन प्लॅनमधे माझा सगळा 
पगार गुंतवायचा आहे. माझा पेचेकही माझ्यासोबतच 

आहे. हा पहा!

इन्व्हेःटमेंट प्लॅन सपु्पांडी! 
आधी आतमधे जाऊन 
ऑडर्र देऊयात आिण मग 
अशोक तलुा त्याबद्दल 
सगळं समजावनू सांगेल.

ओके
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बापरे! तलुा काही झाल ंतर नाही ना?

सपु्पांडीला काही लागलेलं नाही याची खाऽी झाल्यानंतर ते ितघंही जण एका टेबलावर बसतात आिण ऑडर्र देतात. 
अशोक िसःटीमॅटीक इन्व्हेःटमेंट प्लॅनबद्दल समजावनू सांगायला सरुुवात करतात.

तर असं बघ सपु्पांडी, एसआयपी घेऊन दीघर् 
काळासाठी गुंतवणकू करणं ही एक छान 

कल्पना आहे. खरंतर, गुंतवणकू करण्याचा तो 
इतर उत्तम मागार्ंपकैी एक आहे.

ओके, कसं काय?
कारण तू जर एसआयपीद्वारे 

गुंतवणकू केलीस तर िनयमीतपणे 
एक छोटी रक्कम गुंतवशील 
आिण एकदम मोठी रक्कम 

गुंतवण्याऐवजी सरासरी कॉःटच्या 
लाभाचा आनंद घेशील.

कॉःट? सरासरी? रकमा? मला असं 
वाटतंय की मी बडुायला लागलोय.
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सांडलेलं पाणी पसुण्यासाठी वेटर येईपयर्ंत हे संभाषण 
चाल ूरहाते.

सपु्पांडी शांत हो! मी माझ्या ऑफीसमधे 
ज्या उत्तरपिऽका तपासत होतो ना तेवढंच 
एसआयपी सोपं आहे. माझ्या एका हुशार 
िवद्याथीर्नीला या परीके्षत फारच कमी 
गुण िमळाले आहेत. पण सदैुवानं ितची 
वषर्भरातील सहा परीक्षांची सरासरी आिण 

दोन ूकल्पांमधे िमळालेले गुण पहाता अिंतम 
िनकाल त्या सगळ्यांचा संयोग असेल.

बरं,आता कल्पना कर की जर या एकाच 
परीके्षच्या आधारावर ितचा अिंतम िनकाल 
लागला असता तर एका अवघड गेलेल्या 

पेपरमळेु ती या वषीर् अनतु्तीणर् झाली असती. 
पण आता, तसं नाही व्हायचं कारण ितने 
इतर परीक्षांमधे उत्तम गुण िमळवलेले 
असल्याने या वषीर्च्या परीके्षत ती उत्तम 

गुणांनी उत्तीणर् होईल.

पण त्याचा गुंतवणकूीशी 
संबंध काय?

जेंव्हा तू एसआयपीद्वारे गुंतवणकू करशील तलुा दर ठरािवक काळानंतर 
म्यचु्यल फंडाचे यिुनट्स िनरिनराळ्या रकमांना िवकत िमळतील. 

अँयाूकारे, तलुा रुपी कॉःट ऍव्हरेिजंगचा लाभ िमळेल. याचा अथर् असा 
की अखेरीस, ज्याला एकाच परीके्षतील गुणांऐवजी सरासरी गुणांचा लाभ 
िमळतो अँया िवद्याथ्यारू् माणेच तलुाही कदािचत एकाच उच्च रकमेऐवजी 

कमी सरासरीच्या ूाईस पर यिुनटचा लाभ िमळेल.

अगदी या जेवणाचं 
िबल देईपयर्ंत सरुुवात 
केली तरी चालेल.

हे संयकु्तीक आहे. मी 
कधीपासनू सरुुवात करू?
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भाग ७िविवधतेचा आधार घ्या आिण िजंका
ूाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सपु्पांडी रेल्वे ःटेशनमधनू बाहेर पडत आहेत...

पावसाकडे पहा! सपु्पांडी, चल 
थोडा चहा घेऊयात. त्यानंतर तू 
मला अशोक िबजलींशी झालेल्या 

िमटींगबद्दल सांग.

िमटींग छानच झाली, पण ूाध्यापक तमु्हीही ितथे 
असायला हवे होतात असं मला वाटतं. त्यांनी सांिगतलेल्या 

काही गोष्टी मला कळालेल्या नाहीत.
मला असं वाटतंय की ते तझु्या गुंतवणकूीमधे िविवधतेचा आधार 
घेण्याच्या महत्वाबद्दल बोलत असावेत. त्यामळेु ज्या मालमते्तमधे 

तझुी हानी होते त्याची भरपाई इतरऽ िठकाणच्या लाभाने होऊन तझुी 
जोिखम कमी होते. आिण तलुा तझेु आिथर्क बाबतीतील लॉन्ग टमर् 

गोल्स साध्य करण्यास मदत होते.
कँयाबद्दल कळालं 
नाही तलुा?

असं पहा की ते ‘डाईव्हसर् 
िफक्सेशन’ आिण ‘लॉन्ग टमर् 
गोल्स’ बद्दल बोलत होते.  
डाईव्हींग आिण फुटबॉलचा 
गुंतवणकूीशी काय संबंध? मला समजलं 

नाही

रु. २० झाले सर.

ूाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सपु्पांडी 
पैँ यांचं पाकीट सवर्ऽ शोधतात पण त्यांना ते 

कुठेही सापडत नाही.ूाध्यापक, मला िबल 
देऊद्यात!

अरे बापरे, मला माझं पैँ यांचं पाकीटच 
सापडत नाहीये. जेंव्हा मी माझा 
िवंडिचटर बाहेर काढत होतो तेंव्हा 
माझ्याकडून ते बहुतेक प्लॅटफॉमर्वरच 

पडलंय. आता मी करु बरं?

माझं एटीएम काडर्, माझं साईव्हींग 
लाईसन्स, माझे सगळे पसेै...
ूाध्यापक, सगळं काही माझ्या 

पाकीटात होतं.
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ूाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सपु्पांडी पनु्हा एकदा ःटेशनमधनू 
बाहेर पडतात.हे पहा, जर त ूिविवधतेचा 

आधार घेतला असतास तर 
त्याची िकती मदत झाली असती 
त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

अशी कल्पना कर की तू तझंु लाईसन्स आिण एटीएम काडर् एका 
वेगळ्या काडर्-होल्डरमधे आिण काही पसेै तझु्या बॅगेत ठेवलेले 
होतेस. ज्या गोष्टी तलुा सोबत न्याव्या लागतात त्या अँयाूकारे 
िनरिनराळ्या जागी ठेऊन सगळं काही एकदमच हरवण्याच्या 

नकुसानापासनू तू वाचला असतास.तमु्हाला काय 
म्हणायचंय सर?

खरंतर, िविवधतेचा आधार घेण ंहे ‘सगळी अडंी एकाच टोपलीत ठेऊ नका’ या जनु्याच म्हणीला िदलेलं 
गोंड्स नाव आहे. त ूजर तझुी गुतंवणकू िनरिनराळ्या टोपल्यांमधे ठेवलीस तर एका गुतंवणकूीत 

झालेला तोटा कदािचत इतर एखाद्या गुतंवणकूीत झालेल्या लाभान ंभरुन िनघेल. अँयाूकारे िविवधतेचा 
आधार घेतल्यान ंतझु्या जोिखमा कमी करुन त ूतझेु लॉन्ग टमर् आिथर्क गोल्स साध्य करु शकतोस.

तमु्ही काय म्हणताय 
ते माझ्या लक्षात आलं 
ूाध्यापक. पण त्यामळेु 
माझं हरवलेलं पाकीट तर 
परत िमळणार नाहीये.

काही िदवसांनी ूाध्यापक िसंपली िसंपल आिण सपु्पांडी पनु्हा 
एकदा एका दकुानात भेटतात. 

सर चॉकलेटचे रु. ५०.सर चॉकलेटचे रु. ५०.

एकच िमिनट हं..

मी तमुचा सल्ला मानला आिण 
िविवधतेचा आधार घेतलाय ूाध्यापक..सपु्पांडी तू तझु्या 

कानामागून आिण 
सॉक्समधनू पसेै का 
बरं काढतो आहेस?

सपु्पांडी!



गुंत
वण
कूद
ारा
सा
ठी 
ूिश

क्षण
 प
ढुाक

ार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.

भाग ८३०-३०चे आव्हान
ते पहा, ती मुंगी आिण नाकतोड्याची गोष्ट वाचते आहे. मला लहानपणी 

ही गोष्ट फार आवडायची.
याच गोष्टीचा आधार गुंतवणकू आिण 
िनवतृ्ती योजनेसाठीही करता येईल याची 

तलुा कल्पना आहे का सपु्पांडी?

हो का? मला तर नेहमी असचं वाटायचं 
की ती गोष्ट फक्त अन्नाबद्दलच आहे.

त्या गोष्टीकडे जरा बारकाईनं लक्ष दे 
आिण मग तलुाच लक्षात येईल की 

आयुं यातील ३०-३०चं आव्हान पेलण्यास 
ही गोष्ट एक उत्तम मागर्दशर्क आहे.

३०-३० चं आव्हान? ते २०-२० िबकेटसारखंच आहे का? त्याबद्दल मला चांगलंच मािहती आहे.

नाही सपु्पांडी, सध्याच्या वाढीव 
आयुं यमानामळेु आपल्याला सरासरी ३० वषर्ं 
काम करण्यासाठी लागतात आिण उरलेली 
३० वषर्ं ही िनवतृ्तीची असतात. मळुात, तझु्या 
कामाच्या ३० वषार्ंनी तझु्या ३० वषार्ंच्या 
िनवतृ्ती कालावधीसाठी िनधी परुवायला हवा. 
आिण म्हणनूच हे ३०-३० चं आव्हान!

पण ूाध्यापक, मुंगी आिण नाकतोड्याच्या गोष्टीत तर फक्त 
उन्हाळा आिण िहवाळ्याचाच उल्लेख आहे...३० वषार्ंचा नाही!

मुंगी आिण नाकतोडा दोघांचीही 
सरुुवात त्यांच्या आयुं याच्या 
उन्हाळ्यात एका समान 
ःतरावरच आिण कामाच्या 
समान िठकाणीच होते.

सपु्पांडी, उन्हाळ्याला 
कामाची ३० वषर्ं समज 

आिण िहवाळ्याला िनवतृ्तीची 
३० वषर्ं...
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एकीकडे नाकतोडा भिवंयाचा कोणताही िवचार न करता सगळी कमाई उधळून लावतो, आिण दसुरीकडे मुंगी 
माऽ ितच्या कमाईतला एक छोटासा िहःसा दर मिहन्याला गुंतवत जाते.

नाकतोड्या, तू लगेचच बचत करुन गुंतवणकू करायला 
सरुुवात करायला हवीस. तसं केलं नाहीस तर िनवतृ्त 
झाल्यानंतर तझु्याकडे अिजबात पसेै उरलेले नसतील.

पण अशीही पिरिःथती नाहीये की 
मी उद्यालाच िनवतृ्त होतोय. मी नतंर 
कधीतरी बचत करण्यास सरुुवात करेन.

पण तू भिवंयातल्या इन्फ्लेशनचा िवचारच 
करत नाहीयेस. जर तू याबाबत आिथर्क 
सल्लागाराशी चचार् केलीस तर तझंु भिवंय 
सरुिक्षत करण्यासाठी तो तलुा सयुोग्य अशी 

िनवतृ्ती योजना सचुवेल.

धन्यवाद! खरं तर धन्यवाद 
नाहीदेिखल! सध्यातरी मी 
मःतपकैी मौजमजा करेन.

तर दसुरीकडे, िनधर्न झालेल्या नाकतोड्याला आपली चकू उिशरा 
लक्षात येते. जेंव्हा संधी होती तेंव्हाच मुंगीचा सल्ला ऐकायला हवा 
होता याचीही त्याला जाणीव होते.

जेंव्हा िहवाळा येतो तेंव्हा मुंगीनं 
अगदी काळजीपवूर्क केलेली 
योजना सफल होते, कारण 
ितने केलेल्या गुंतवणकूीतील 
परताव्यामळेु ितला ितचं नेहमीचं 
जीवनमान अबािधत राखता येतं.

तर असं बघ सपु्पांडी, तू जेवढी लवकर गुंतवणकू
करायला सरुुवात करशील तेवढी तलुा दीघर्काळासाठी 
कमी गुंतवणकू करावी लागेल. पण तू जर उिशरा 
सरुुवात केलीस तर तलुा तझु्या कमाईमधनू मोठा 
िहःसा गुंतवणकूीसाठी ठेवावा लागेल. म्हणजेच मग 
तलुा खचार्साठीही हातात कमीच पसेै उरतील. हेच तर 

कंपाउंडींगचं सामथ्यर् आहे. आलं लक्षात?

होय ूाध्यापक, मला नाकतोड्यासारखं होऊ द्यायचं नाहीये. मी आजच एक 
िनवतृ्ती योजना घेतो.
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कराबाबतची अडचण भाग ९

सुू भात सपु्पांडी, ये ना, आत 
ये! कॉफी घेशील का?

नको, धन्यवाद ूाध्यापक! 
मला खरंतर तमु्हाला 
करािवषयी काही शंका 
िवचारायच्या आहेत.

ऑफीसमधे सगळेच जण तो कमाईतला केवढा तरी 
िहःसा खातो याबद्दलच बोलत होते.

असं आहे तर...पण मग सगळेच 
जण कर वाचवण्याबद्दल का बरं 

बोलत होते?सपु्पांडी, कर ही काही व्यक्ती नाहीये. नोकरदार 
आिण व्यावसाियकांकडून सरकार कर गोळा 
करतं आिण त्याचा वापर सावर्जिनक मलुभतू 
गरजांची पतूर्ता करणे, शाळा, रुग्णालयं आिण 
अँया अनेक संःथा चालवण्यासाठी करत 

असतं. यालाच कर म्हणतात. कारण तमु्ही जर अथर्कारण 
वाढीसाठी हातभार लावत असाल 
तर हा कर वाचवण्यासाठी 
सरकारही तमु्हाला संधी देत 

असतं.

हो का? 
पण ते कसं 
करायचं?
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जर तमु्ही तमुचे पसेै आयकर कायद्यातील िनयम 
८० सी अतंगर्त असलेल्या काही ठरािवक कर 
पयार्यांमधे गुंतवले तर सरकारही तमु्हाला त्या 

वषार्साठी करात सवलत देतं.त्यासाठी एक उत्तम मागर् म्हणजे गुंतवणकू. जेंव्हा 
तमु्ही गुंतवणकू करता तमु्ही अथर्कारणासाठी 
िनधी उपलब्ध करुन देत असता आिण त्यानेच 

अथर्वाढीसाठी मदत होत असते.
ूाध्यापक, तर मग मी या 
क्षणापासनूच गुंतवणकूीसाठी 

सरुुवात करु का?

का नाही...अवँय सपु्पांडी! तू इिक्वटी िलंक्ड् 
सेव्हींग्ज िःकम (ईएलएसएस) मधेही गुंतवणकू 
करु शकतोस. त्यामळेु तझु्या करातही बचत होईल 
आिण इल्न्फ्लेशन दरावर मात करत तझु्याच 
पैँ यांची वाढ होईल. अँयाूकारे, तलुा तझुा केक 
तर िमळेलच त्याचा आःवादही घेता येईल.

छानच, मी लगेचच गुंतवणकूीला 
सरुुवात करतो. पण त्या केकचं काय?

अरे सपु्पांडी..!
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बालकांबाबत योजना भाग १०
सपु्पांडी आिण ूाध्यापक एका िदवशी त्यांचा िमऽ सॅन्डीला भेटायला गेलेले असताना...

जेंव्हा मी मोठी होईन 
तेंव्हा मला पशवुदै्य 

व्हायचंय.

पण िटना काल तर तलुा अतंराळवीर व्हायचं 
होतं. आिण त्याआधी तू फॅशन िडझायनर 

होण्याबद्दल बोलत होतीस.

हे बघ सपु्पांडी, जर ितला या तीनही 
के्षऽात काम करायचं असेल ना तर ितला 

खपू कष्टही करावे लागतील.

सॅन्डी, काळजी करु नकोस! िटनासाठी मी माझी 
िपगी बॅन्क िरकामी करुन टाकेन. मी अगदी लहान 
असल्यापासनू मी ितच्यामधे पसेै साठवतो आहे.

िटनाच्या कष्ट करण्याबद्दल 
मला अिजबात शंका वाटत 
नाहीये. मला खरंतर मी 

ितच्या िशक्षणासाठी पसेै कसे 
काय उभे करु याचीच िचंता 

वाटते आहे.

सपु्पांडी, िकती मोठ्या 
मनाचा आहेस तू. पण ते 
परेुसं होईल का याबाबत 
मला शंकाच वाटते आहे.

वा! बेत तर मोठा छान आहे हा. मला तर अस ंवाटतंय की 
त ूत्या तीनही के्षऽात काम करावंस. पशपुआयांना अतंराळात 

बरं करणारी त ूपिहली फॅशन िडझायनर असशील.
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जर तू ते योग्यूकारे 
गुंतवलेस तर ते कदािचत 

परुतीलही.

मला समजलं नाही ूाध्यापक.

तलुा एका चाईल्ड प्लॅनची गरज आहे. त्यामधे 
िटनासाठी दर मिहन्याला थोडी थोडी रक्कम 
जमा करत जा आिण कंपाउंडींगच्या सामथ्यार्नं 
दीघर्काळानंतर त्याच रकमेचं रुपांतर िटनासाठी 

भिवंयात एका मोठ्या रकमेत होईल.

मला समजलंय. लहान मलुांसाठी ते 
एखाद्या एसआयपीसारखेच असतात. अगदी बरोबर, सपु्पांडी! चाईल्ड

प्लॅनमळेु िशक्षणासाठी िकती खचर् 
येणार आहे याची िचंता न करता 
िटनाला ज्याचं िशक्षण घ्यायचंय 

ते घेता येईल.

हे तर खपूच छान आहे ूाध्यापक! बालकांच्या िशक्षण 
योजनेमधे मी कँयाूकारे गुंतवणकू करु?

मी आता लगेचच ते करतो. 
िटना आिण ितच्या ःवप्नांच्या 
आड काहीही येणार नाही याची 
मला खाऽी करायची आहे.त्यासाठी तलुा एखाद्या 

आिथर्क सल्लागाराशी 
चचार् करावी लागेल 

आिण तझु्यासाठी कोणती 
बालक िशक्षण योजना 
योग्य आहे हे तोच तलुा 

सचुव ूशकेल.
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भाग ११अनमुान लावता न येण्यासारखे आिण 
घडण्याची वाट पहाणे

सपु्पांडी आिण ूाध्यापक िसंपली िसंपल िवमानामधे आहेत... ूवाँयांनो सचुनांकडे लक्ष द्या, पढेु थोडासा 
हवेमधील चढउतार जाणवेल. कृपया आपले िसट 

बेल्ट्स लावा आिण ताठ बसा.

अरे बापरे, ूाध्यापक 
आता काय होईल हो?

सपु्पांडी काळजी करु नकोस. 
पायलटनं काय सांिगतलयं 
ते तू ऐकलयंस. आपल्याला 
या अडचणीचा सामना 
करायचा आहे.

पण पायलटनं तर आपल्याला 
आपले िसट बेल्ट्स लावायला 
सांिगतले आहेत. मग जर मी 
त्यामळेु इथे माझ्या िसटवरच 
जखडलो जाणार असेल तर मग 
या अडचणीतनू बाहेर कसा पडू?

सपु्पांडी, माझ्या म्हणण्याचा 
अथर् असा होता की आपण थोडी 
वाट पहायला हवी आिण काही 
िमिनटामधेच आपण या अडचणीतनू
बाहेर पडून सरुिक्षत होऊ.

सभ्य स्तर्ी-परुुषहो, आपण दाखवलेल्या संयमाबद्दल 
धन्यवाद. आपण हवेच्या चढउताराच्या अडचणीतनू आता 
बाहेर पडलेलो आहोत आिण आता तमु्ही आपापले िसट 

बेल्टस काढून टाकले तरी चालतील.

फार अडचणीचं 
नव्हतं ना हे...
बरोबर ना?

अिजबात नाही 
ूाध्यापक, आपल्याला 
फक्त थोडीशी वाट 
पहावी लागली. कधीकधी, अशी वाट पहाणं हे 

सदु्धा खपू फायद्याचं असतं. त्याचा 
संबंध गुंतवणकूीशीही आहे बरं.

कसं काय बरं ूाध्यापक?
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सपु्पांडी असं पहा की ःटॉक माकेर् टमधे 
अथर्कारणातील वाढ आिण घट, आतंरराष्टर्ीय 
बाजारातील िकंमती, यदु्ध, ग्लोबल वॉिमर्न्ग 

यासारख्या अतंगर्त आिण बाह्य घटकांमळेु नेहमीच 
चढउतार होत असतात. या चढउतारालाच ःटॉक 
माकेर् ट व्होलॅटीिलटी म्हणतात आिण ते अगदी 

नेहमीचंच असतं.

पण वाट पहाण्याशी याचा 
संबंध कसा?

ःटॉक माकेर् टमधे घट झाली की लोकांना िचंता वाटू 
लागते. वाट पहाण्याची हीच तर खरी वेळ असते. 
गुंतवणकू आिण िवशेषतः एसआयपी दीघर्कािलन 
सरुिक्षत असतात कारण दीघर्कािलन बाबतीत 
ही व्होलॅटीिलटी ूसरण पावते आिण आपल्या 
गुंतवणकूीवर त्याचा अिनष्ट पिरणाम घडत नाही. 
खरंतर, त्याचा आपल्याला लाभच होत असतो...

खरंच..? कसं बरं?

जर तू एसआयपीमधे गुंतवणकू करत असशील 
तर बाजारात घट असताना तू अिधक यिुनट्स 
खरेदी करत असतोस. आिण अँयाूकारे 

दीघर्कािलन बाबतीत रुपी कॉःट ऍव्हरेिजंगने 
तलुा उत्तम परतावा िमळतो.

मला आता समजलं ूाध्यापक, मला ही ‘वाट 
पहाण्याचं’ तत्व आवडलं. कदािचत मीही ते वापरुन 

त्यापासनू लाभ घेईन.
कोणीही काळजी करु नका! आपल्याला फक्त थोडा 
वेळ वाट पहायची आहे. आपल्या गुंतवणकूीसारखं 

सगळं काही व्यविःथतच होईल.
अरे सपु्पांडी!

क्षमा करा, पण असं 
वाटतंय की पनु्हा एखाद्या 
हवेच्या चढउताराशी 

आपल्याला सामना करावा 
लागणार आहे. कृपया आपले 

िसट बेल्ट्स लावा.
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सपु्पांडी आिण ूाध्यापक चांदनी चौकातल्या गदीर्तनू 
िफरत होते... हो तर! पण हेही लक्षात अस ूदे 

की आरोग्यासाठी त्या कदािचत 
योग्य असतीलच असे नाही!

ूाध्यापक, ती पाणीपुरी 
पहा ना! िकती छान िदसते 

आहे ना!

सपु्पांडी, तू माझं बोलणंही 
पणूर् होऊ िदलं नाहीस.

क्षमा करा ूाध्यापक, पण पाणीपुरीमळेु तोंडाला फारच 
पाणी सटुलं. आिण पाणीपुरीसाठी मी ती जोिखम 

िःवकारायलाही तयार आहे.
सपु्पांडी, असं वाटतंय की जोिखम 

िःवकारण्यासाठी तू उतावीळ झाला आहेस.

अरे सपु्पांडी, मी जोिखम िःवकारण्याच्या 
अधीरतेबद्दल बोलतोय. हा शब्दूयोग लोकं 

गुंतवणक़ूीबद्दलही करतात.
तसं नाही ूाध्यापक! पण 

सध्या मी पाणीपुरीसाठी अधीर 
झालोय.

मला समजलं नाही 
ूाध्यापक!

गुंतवणकूीबद्दल ‘जोिखम जेवढी मोठी तेवढा 
परतावा अिधक’ असं लोकांना वाटतं.
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सपु्पांडी, हे पहा, तझु्यासाठी 
गुंतवणकूीचे सवार्त सरुिक्षत पयार्य 
म्हणजे परंपरागत गुंतवणकू मागर्, 
िफक्ःड िडपॉिझट्स आिण सरकारी 
बॉन्ड्स. ितथे जोिखम कमी असते, 
पण परतावाही तलुनेने कमीच 

असतो.

उलटपक्षी, थेट शेअर बाजारामधे गुंतवणकू
करण्यानं उत्तम परतावा िमळतो, पण 

जोिखमही अिधकच असते. म्हणनू बाजार 
कसं कायर् करतो त्याबद्दल तलुा सखोल ज्ञान 
असायला हवं आहे. तझुा ितसरा पयार्य आहे 

‘म्यचु्यल फंड्स’..
पण हे सवर् पयार्य व्यावसाियक लोकांकडून 

व्यवःथािपत होत असल्यानं माझ्यासाठी सवोर्त्तम 
मागर् कोणता असेल? बरोबर ना ूाध्यापक? मला 

माझं याआधीचं संभाषण आठवतंय.

अगदी पिरणामकारक बोललास सपु्पांडी! म्यचु्यल 
फंडांमळेु इिक्वटी, डेट् अँया मालमते्तच्या इतरही 
घटकांचा तलुा लाभ िमळू शकतो. ते एक उत्तम 
ऍसेट ऍलोकेशनही होऊ शकतात. त्यामळेु तलुा 
तझु्या जोिखमांमधेही समतोल साधण्यास आिण 
परताव्यांमधे वाढ करण्यास मदत होऊ शकते. 
सजु्ञपणानं गुंतवणकू करण्याची यकु्ती म्हणजे 

जोिखमांना नाश करणे नव्हे तर त्यांचं व्यवःथापन 
करण्याची पाऽता िनमार्ण करणे ही आहे.

मी तमुच्याशी पणूर्तः सहमत आहे 
ूाध्यापक! मला अस ंवाटतंय की आता 
डझनभर िजलेबींचा आःवाद घ्यावा.

डझनभर िजलेबी, सपु्पांडी?

ूाध्यापक, जेंव्हा जेंव्हा 
गुंतवणकूीचा संबंध असतो तेंव्हा 
माझा अधीरपणाही कमीच असतो. 
पण जेंव्हा ःशीट फूडचा संबंध 
असतो, तेंव्हा माऽ माझी भकू 

वाढते..खपूच वाढते!

अरे सपु्पांडी!!!
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भाग १३बाजार आिण म्यचु्यल फंड्स
एके िदवशी...

कसा आहेस सपु्पांडी? 
काय चाललंय तझंु?

नमःकार ूाध्यापक, मी हा नवा ःकेट 
एक्ःशीम नावाचा िव्हडीओ गेम खेळतोय. 
यात मला माझ्या पाऽाला डोंगर आिण 
द-यांच्या ूदेशात मागर्दशर्न करावं लागतं 
आिण त्याचवेळी तो पडणार नाही याचीही 

काळजी घ्यावी लागते.

मग हे तर ःटॉक माकेर् ट 
नेव्हीगेटींगसारखंच वाटतंय की सपु्पांडी!

अरेच्या, मला तर हे ठाऊकच 
नव्हतं की ःटॉक माकेर् ट नेव्हीगेट 

करण्यासाठी ःकेटबोडर्ची गरज असते.
अरे सपु्पांडी, मला असं म्हणायचंय 

की तझु्या िव्हडीओ गेममधे 
असलेले चढउतार ःटॉक माकेर् टमधे 
असलेल्या चढउतारांसारखेच आहेत.

हो का? कसं काय बरं? बापरे...बॅश 
झाला...! ूाध्यापक आपण चचार् 

चाल ूठेऊ शकतो.

अगदी या िव्हडीओगेमसारखंच ःटॉक 
माकेर् टमधेही चढ आिण उतार असतात. 
एकिऽतपणे त्यांनाच व्होलॅटीिलटी असं 

म्हणतात. अनेक घटकांमळेु ते होत असतात.

उदाहरणाथर्..?

इकॉनॉिमक डेटासारखंच आिथर्क 
धोरणांमधील बदल, आतंरराष्टर्ीय 
घटक, कंपनीचे परफॉमर्न्स िरपोट्सर् 
इत्यादी इत्यादी...तझु्या गुंतवणकूीची 
हानी न होता हे सवर् चढउतार सहन 
करता येतील याची तलुा खाऽी 

करावी लागेल.
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ूाध्यापक, हे किठणच वाटतंय. गेममधे 
िनदान पॉवर अप्स आिण बोनस तरी 
िमळतो. त्याची मला मदत होते.

सपु्पांडी, इथेही तलुा पॉवर 
अप ्आहे. ते एसआयपी िकंवा 

िसःटीमॅटीक इन्व्हेःटमेंट प्लॅनच्या 
ःवरुपात आहेतच. एसआयपीद्वारे 

गुंतवणकू केल्यानं तलुा 
माकेर् टमधील व्होलॅटीिलटीमधनू 

नेव्हीगेट करता येतं.

थांब, मी ःपष्ट करुन सांगतो. अस ंसमज एका एसआयपीद्वारे त ूम्युच्यल 
फंडामधे गुतंवणकू केलेली आहेस. ूत्येक म्युच्यल फंडाला एक नेट ऍसेट 
व्हॅल्य ू(एनएव्ही) असते. ती ितच्या ःटॉक्सच्या व्हॅल्यूवर अवलबंनू असते. 
जेंव्हा ःटॉक्सच्या िकंमती घसरतात, तेंव्हा एनएव्हीदेखील घसरते आिण 

जेंव्हा ःटॉक्सच्या िकंमती वाढतात तेंव्हा एनएव्हीदेखील वाढते.
हो का?

कमी मदुतीसाठी तू एनएव्हीमधील बदलांबाबत तू 
काळजी करण्याचं कारण नाही. म्यचु्यल फंडांची िनिमर्ती 
दीघर्कालावधीसाठी केलेली असते. काही वषार्ंनंतर, एसआयपी 
हे म्यचु्यल फंड यिुनटांच्या खरेदी िकंमतींना ऍव्हरेज आऊट 
करुन टाकतील. आिण अँयाूकारे तलुा व्होलॅटीिलटीवर मात 
करण्यासही मदत होईल. तू जेवढी दीघर्कालीन गुंतवणकू 
करशील तेवढं तू या व्होलॅटीिलटीवर मात करु शकशील.

हे तर अगदी माझ्या िव्हडीओगेमसारखंच झालं की. 
मी जेवढा वेळ अलाईव्ह राहतो तेवढे मला अिधक 
पॉईन्टस िमळतात. ूाध्यापक, तमु्ही म्यचु्यल फंड 

ःकेटबोडीर्ंग गेम िनमार्ण करा.

ही छानच कल्पना आहे 
सपु्पांडी! मग मला असं सांग 
की जर मी तझुा गेम आता 

खेळलो तर?
वा, ूाध्यापक!
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गुंतवणकू आिण उच्च िशक्षण भाग १४

सपु्पांडी, तलुा मलुगी आहे? तझंु लग्न झालेलं 
असल्याचंही मला मािहती नव्हतं.

लग्न? आिण माझ?ं कधी झाल?ं माझ्या 
ःवतःच्याच लग्नाला मी उपिःथत नव्हतो 
यावर माझाच िवश्वास बसत नाहीये.

अरे सपु्पांडी, मी तर फक्त 
िवनोदच करत होतो. पण 
हे बाळ कोणाचं आहे?

ओ...ओ...

हीचं नाव लोला...माझी पतुणी 
आहे ती...दपुारपासून मीच 
ितला सांभाळतोय..

ती िकती हुशार आहे यावर तमुचा 
िवश्वास बसणार नाही ूाध्यापक! 
ती जेंव्हा मोठी होईल ना तेंव्हा 
ितला हवं ते िशकता येईल याची 
मी खाऽीच करुन ठेवणार आहे.

खपूच छान कल्पना आहे 
सपु्पांडी ही! तू ितच्या 
भिवंयासाठी गुंतवणकू 
करायला सरुुवात केली 

आहेस ना?

तझंु बरोबरच आहे सपु्पांडी! पण 
त ूजेवढी लवकर सरुुवात करशील 
तेवढी जाःत बचत तू ितच्या 
भिवंयासाठी करु शकशील.

बरोबर आहे ूाध्यापक तमुचं! पण मला 
एक सांगा की ितच्यासाठी बचतीसाठी 

सवोर्त्तम मागर् कोणता असेल?ूाध्यापक, पण त्यासाठी तर भरपरू
वेळ आहे अजनू! लोला तर अजनू 
बालवाडीतही गेलेली नाहीये.
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सपु्पांडी, तझु्यासाठी गुंतवणकूीचा सवार्त सरुिक्षत 
पयार्य म्हणजे परंपरागत बचत मागर्, िफक्ःड 

िडपॉिझट्स आिण सरकारी बॉन्ड्स. त्यात जोिखम 
कमी आहे पण त्यांचा परतावाही तलुनेनं कमीच 

आहे.

ूाध्यापक, तमुचं म्हणणं बरोबर आहे. लोला 
जेंव्हा कॉलेजात जाण्याएवढी मोठी होईल तोवर 
मी ितच्यासाठी जी काही बचत केलेली असेल 
त्यात इन्फ्लेशनमळेु नक्कीच घट झालेली 

असेल.

सपु्पांडी, त्यासाठीच मी तलुा म्हणतो की तू लवकरात लवकर सरुुवात 
करायला हवी आहे. गुंतवणकूीच्या बाबतीत जेंव्हा म्युच्यल फंड्सचा 
िवषय असतो तेंव्हा ‘ूथम येणा-यास अिधक िमळते’ ही म्हण अगदी 
साथर् ठरते. तू जेवढी लवकर सरुुवात करशील तेवढी तझुी व्यिक्तगत 
आिथर्क पिरिःथती अिधक उत्तम असेल. उदाहरणाथर्, तू वयाच्या 

२५व्या वषीर् जेंव्हा लहान रक्कम गुंतवणकूीस सरुुवात करतोस आिण 
मी वयाच्या ५०व्या वषीर् जेंव्हा तझु्या रकमेच्या तीनपट रक्कम 

गुंतवायला सरुुवात करतो तेंव्हा आपल्या दोघांच्याही ६५व्या वषीर् कोण 
अिधक कमावेल असं तलुा काय वाटतं? असंही समज की आपण 

दोघंही समान व्याजदराचा लाभ घेत आहोत...

तू चकुतो आहेस, सपु्पांडी! कंपाउंडींग परताव्याच्या सामथ्यार्मळेु तू अिधक कमावशील. 
आयुं यात लवकर केलेली लहानशी गुंतवणकूदेिखल कंपाउंडींगमळेु आयुं यात उिशरा केलेल्या 
मोठ्या गुंतवणकूीपेक्षा अिधक परतावा िनमार्ण करते. गुंतवणकूीसाठी हातात मोठी रक्कम 
येण्याची वाट पहात बसण्यापेक्षा अिधक काळासाठी गुंतवणकू करणे हे अिधक पिरणामकारक 

असते.

ते सोपं आहे ूाध्यापक! 
तमु्ही अिधक गुंतवणकू 
करत असल्यानं तमु्हीच 
अिधक कमावाल.

ऊ...ऊ...आ...आ...

ते बघ, सपु्पांडी! लोलालाही 
हे समजलंय. तू म्हणत 

होतास ते बरोबरच होतं...ती 
खरोखरच हुशार आहे.

ओहो ूाध्यापक...!!
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भाग १५आिथर्क िनयोजन करणारे
सपु्पांडी, आता कसं 

वाटतंय?

आता बरं वाटतंय. असं 
वाटतं होतं की माझं पोट 
िबघडलंय. मी खाल्लेल्या 
भेळपरुीचा हा दुं पिरणाम 

असावा.

बरं झालं ूाध्यापक तमु्ही आलात ते. मला 
तमु्हाला आिथर्क िनयोजन करणा-यांबद्दल 
िवचारायचं होतं. मी दोघा डॉक्टरांना चचार् 
करताना ऐकलं. त्यांच्या सेवांबद्दल ते बोलत 
होते. जर मी त्यांच्या मदतीिशवाय म्यचु्यल 
फंडामधे गुंतवणकू करु शकतो आहे तर मी 

त्यांच्याकडे का जावं?

आहो ूाध्यापक, पण 
औषधांबद्दल मला काय 
मािहती आहे? जेंव्हा 
माझ्या आरोग्याचा 

ूश्न असतो तेंव्हा माझे 
डॉक्टरच त्या बाबतीत 
तज्ञ असतात. ते माझ्या 
आजाराचं िनदान अगदी 
कमी वेळातही करु 
शकतील आिण मला 
योग्य ती औषधंही 

सचुवतील.

सपु्पांडी, आजारी 
पडल्यावर तू डॉक्टरांकडे 

का बरं जातोस? 
त्याऐवजी खरंतर तू 
औषधाच्या दकुानात 
जाऊन ःवतःच औषधं 
घ्यायला हवीत.

पण मला खाऽी आहे की 
त्यांची फी महागही असेल ना?

पण ूाध्यापक, दीघर्काळाचा िवचार 
करता मी ःवतःच मनानं घेतलेल्या 
औषधांच्या खचार्च्या तलुनेत 

डॉक्टरांची फी कमीच असेल. आिण 
मी जर चकुीचं औषधं घेतली तर?



गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.

अगदी बरोबर, सपु्पांडी! हे 
पहा, तू ःवतःच तझु्या ूश्नाचं 

उत्तर िदलं आहेस.

तमु्हाला काय 
म्हणायचंय?

आिथर्क िनयोजन करणारेही तझु्या आिथर्क आरोग्यासाठी 
एखाद्या डॉक्टरसारखेच असतात. ते तमुच्याशी चचार् 

करतील, तमुची आवक आिण खचर् लक्षात घेतील, तमुची 
आिथर्क ध्येयं लक्षात घेतील, तमु्ही केवढी जोिखम घेऊ 
शकता याचा अदंाज घेतील आिण सखोल अभ्यास करुन 
तमुच्यासाठी योग्य असलेला गुंतवणकू पयार्य सचुवतील. 
तझु्या डॉक्टरांच्या सरासरी फीच्या तलुनेत त्यांची फी 

खूपच कमी असते.

परेुसं ज्ञान न घेता म्यचु्यल फंडामधे गुंतवणकू करणं 
हेदेिखल ःवतःच औषधं घेण्याएवढंच धोकादायक आहे. 

त्यानं तू दीघर्कािलन िवचार करता अिधक 
पसेै गमावतोस.

ूाध्यापक, मला सगळं 
समजलंय! तमु्ही िदलेल्या या 
सवर् ःपष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद!

तलुा हे सगळं पटलयं 
याचा मला आनंद वाटतोय, 
सपु्पांडी! पण तझु्या 

दपुारच्या जेवणाचं काय?

आधी मला माझ्या पोटाचा 
सल्ला घ्यावा लागेल. ते 
पनु्हा माझ्यावर नाराज 

झालेलं मला चालणार नाही.

अरे सपु्पांडी!



गुंत
वण
कूद
ारा
सा
ठी 
ूिश

क्षण
 प
ढुाक

ार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.

मोठी कॅप, मध्यम कॅप आिण लहान कॅप भाग १६
ूाध्यापक िसंपल, 

तमु्हाला ठाऊक आहे का 
की आयिडयल िपझ्झानं 
नकुतचं त्यांचं हजारावं 
ःटोअर उघडलंय?

मला त्याबद्दल अिजबात आश्चयर् वाटलेलं नाहीये. 
आयिडयल िपझ्झा म्हणजे गुंतवणकूीसाठी आदशर् 

असलेल्या सध्याच्या पिहल्या पाचांपकैी एक मोठी कॅप आहे.

पण कोणत्या कंपनीला मोठ्या कॅप्स िमळणार 
आिण कोणाला लहान हे कोण ठरवतं? त्यांना 
टीशट्सर्सारख्या इतरही वःतू िमळतात का हो? सोप्या भाषेत सांगायचं झालं 

तर त्याचा अथर् म्हणजे 
एखाद्या कंपनीच्या बाजारात 
असलेल्या शेअसर्ची संख्या 
गुिणले एका शेअरची िकंमत. 
भारतामधे माकेर् ट कॅप 

सवार्िधक असलेल्या पिहल्या 
१०० कंपन्या म्हणजेच 
मोठ्या कॅप असलेल्या 

कंपन्या.अरे सपु्पांडी, इथे कॅप याचा अथर् कंपनीचं 
माकेर् ट कॅिपटलाईझेशन असा होतो.

सपु्पांडी, मोठी कॅप असलेली कंपनी जरी 
अिधक िःथर असली तरीही ितच्याकडून 
तलुा िमळणारा परतावा तझु्या अपेके्षहून 
कदािचत कमीदेिखल अस ूशकतो.

म्हणजे तमु्हाला असं म्हणायचंय का की 
आयिडयल िपझ्झा ही आपल्या देशातील 
सवार्िधक मोठ्या असलेल्या पिहल्या पाच 
बमांकापकैी एक आहे? व्वा! मग मी 

त्यामधे लगेचच गुंतवणकू करायला हवी.
त्यानंतरच्या आयएसओ 
मानांकीत असलेल्या 
१०१ ते २५० कंपन्या 
या मध्यम कॅप कंपन्या 
आिण त्याहून खाली 
असलेल्या कंपन्या या 
लहान कॅप कंपन्या.

त्याचं कारण असं की ःटॉक िकंमतीमधे फारसा चढउतार होणार नसतो 
आिण म्हणनू मध्यम आिण लहान कॅप असलेल्या कंपन्यांकडून तलुा 
अिधक चांगला परतावा िमळू शकतो..पण त्यामधे जोिखमही अिधक असते.

अरे बापरे, केवढ्या 
या कॅप्स...! मी 
गोंधळून गेलोय, 
ूाध्यापक!

सोपं आहे सपु्पांडी. मोठ्या कॅप असलेल्या कंपन्या म्हणजे कमी 
जोिखम पण परतावा कमी. मध्यम कॅप कंपन्या म्हणजे मध्यम 
जोिखम पण परतावाही मध्यम आिण लहान कॅप कंपन्या 

म्हणजे अिधक जोिखम पण परतावाही अिधकच.
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अरेच्या असं आहे होय...
पण लहान कॅप असलेल्या 
कंपन्यांमधे अिधक जोिखम 

का बरं असते?
तझु्या आवडत्या 
चाटवाल्याकडे 

गुंतवणकू करण्याशी 
त्याची तलुना कर!

म्हणजे या 
चंदभूाईकडे?

जर तू आज चंदभूाईकडे गुंतवणकू केलीस आिण उद्या 
चंदभूाई जर संपणूर् देशातील सवार्त मोठा चाट िवबेता झाला 

तर तलुा लाख्खो रुपये िमळतील. बरोबर ना?

बरोबर!

पण देव न करो, जर चंदभूाई आजारी पडला आिण 
त्याला चाट िवकता आला नाही तर तझुी सगळी 

गुंतवणकू व्यथर्च जाईल.
मला असं वाटतं की त ूम्यचु्यल 
फंडांमधेच गुंतवणकू करावीस. 

त्यामळेु तलुा मोठ्या, मध्यम आिण 
लहान कॅप िनधींच्या आरोग्यपूणर् 
अँया िमौणाचा लाभ होईल.

अच्छा! आिण म्हणनूच लहान कॅप असलेल्या 
कंपन्यांमधे परतावा जरी जाःत असला तरी 

जोिखमही अिधक असते.
अथार्त ्म्यचु्यल फंड्सच! मला आता 
त्यांच्याबद्दल मािहती आहे...तरीही...

या चंदभूाईबद्दल केलेल्या चचेर्मळेु मला 
असं वाटतंय की या क्षणी मी या चाटमधे 

थोडीशी गुंतवणकू करावी.

ओहो, सपु्पांडी!
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ूाध्यापक, अहो ूाध्यापक...
मला तमुचा सल्ला तातडीनं 

हवा आहे.

काय झालं सपु्पांडी? अरे 
थोडा शांत हो!

माझ्याकडे वेळ नाहीये ूाध्यापक! माझ्या नव्या साहेबांना ःटॉकबद्दल एक 
नवी िटप ्िमळालेली आहे. सध्याचा काळ हा भरपरू ःटॉक खरेदी करुन 
घेण्याचा आहे अस ंत्यांना त्यांचा एक िमऽ फोनवर सांगताना मी ऐकलंय 
आिण मग लगेचच शेठजींनीही तँया सचुनाही िदलेल ंमी ऐकलंय.

ूाध्यापक, तमु्ही असे हसताय का 
बरं? मला असं वाटलं होतं की 

अँयाूकारे मी कमी वेळात भरपूर 
पसेै कमावू शकतो.

आिण आता माझा 
अदंाज असा आहे की 
यामळेुच तू इथे असा 
धावतपळत आलेला 

आहेस.
सपु्पांडी, गुंतवणकूीकडे ‘लवकरात 
लवकर ौीमंत व्हा’ असं पहायचं 

नसतं.जर तू ःटॉक माकेर् टमधे थेटपणे गुंतवणकू
करत असशील तर सत्य पिरिःथती तू 

जाणनू घ्यायला हवी.

ःटॉकबद्दलच्या बहुतेक िटप्स या अनमुान आिण गहृीत धरलेल्या 
घटकांवर अवलंबनू असतात. योग्य संशोधन न करता जर तू 
ःवतःच्या मनानंच त्यावर अमंलबजावणी केलीस तर मौल्यवान 

असलेली तझुी सवर् बचत तू गमाव ूशकतोस.

ःटॉक िकंमतींच्या चढ आिण उतारांबद्दल तझु्याकडे अगदी 
ताजी मािहती असायला हवी. आिण या चढउताराला जबाबदार 
असलेल्या आिथर्क धोरणांचंही तलुा ज्ञान असायला हवं.

सपु्पांडी, माझ्यावर िवश्वास ठेव आिण दीघर्कालावधीच्या खेळात भाग 
घे! िसःटीमॅटीक इन्व्हेःटमेंट प्लॅन्सना घट्ट धरुन ठेव. योग्य कारण 

असल्यामळेुच तर त्यांना िसःटीमॅटीक असं म्हटलं जातं.

पण ूाध्यापक, एसआयपीमधेही तशीच 
जोिखमही असतेच ना?



गुंतवणूकदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.

आठवतंय की ूाध्यापक! आिण तमुचं 
म्हणणं योग्य आहे. मी शेठजींना जाऊन 

थोडं थांबायला सांगतो.

अिजबात नाही सपु्पांडी! 
एक तर म्यचु्यल फंड्स हे 

व्यावसाियकांकडून व्यवःथािपत 
होत असतात आिण तझु्यासाठी 
आवँयक असलेलं भरपरू संशोधन 
त्यांनी केलेलं असतं. दसुरं म्हणजे 
म्यचु्यल फंड्स िनरिनराळ्या 
कंपन्यांमधे गुंतवणकू करत 
असतात आिण त्यामळेु तझुी 

जोिखमही िवभागली जाते. ितसरं 
असं की रुपी कॉःट ऍव्हरेिजंगमळेु 
एसआयपीमधे दीघर् कालावधीनंतर 
तझुी जोिखम कमी होत असते. 
आपण त्याबद्दल चचार् केल्याचं 

आठवतंय ना?

सपु्पांडी, तू योग्य िनणर्य 
घेतो आहेस.

काही िदवसांनंतर...
ूाध्यापक, तमुचं म्हणणं 

बरोबरच होतं. ती िटप ्बोगस 
ठरली आहे. शेठजींचा िमऽ 
सगळं गमावनू बसलाय.

आिण शेठजी?

तमु्ही मला जे सांिगतलं होतं ते 
मी त्यांना सांिगतल्यानंतर त्यांनीही 
गुंतवणकू करण्याचा िवचार रोखला. 
त्यामळेु त्यांना माझ्याबद्दल एवढी 
कृतज्ञता वाटते आहे की त्यांनी मला 
सीसीओ पदाची बढती िदली आहे.

िचफ् िबएटीव्ह ऑफीसर, 
सपु्पांडी! काय मःत 
बातमी आहे ही...

िचफ् िक्लिनंग ऑफीसर, ूाध्यापक! 
पण मी माझ्या िक्लिनंगबाबतीत 

खपूच िबएटीव्ह आहे!

ओहो, सपु्पांडी...!



गुंत
वण
कूद
ारा
सा
ठी 
ूिश

क्षण
 प
ढुाक

ार

म्यचु्यल फंडामधील गुंतवणकू ही बाजारातील जोिखमेवर आधािरत आहे. योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपऽे काळजीपवूर्क वाचा.

यिुनयन बजेट भाग १८

फेॄवुारी २०१८ मधे सादर 
होणार असलेल्या यिुनयन 
बजेटवर िवत्तमंऽी शेवटची 
नजर िफरवत आहेत...

गेल्या काही िदवसांपासनू अनेकजणांना 
यिुनयन बजेटबद्दलच चचार् करत 
असलेलं मी ऐकत आलोय.

पण हे यिुनयन बजेट म्हणजे 
आहे तरी काय? एखाद्या फायटर 
जेटसारखं आहे की काय ते?

आिण काय ऐकतो 
आहेस सपु्पांडी?

हा हा हा, सपु्पांडी, त ूकधीकधी 
िवनोदी बोलतोस बवुा!

म्हणजे याचा अथर् असा की 
ते फायटर जेट नाहीये.

ूत्यक्ष आिण अूत्यक्ष करांद्वारे िमळणार 
असलेल्या महसलुाचा आधी ते िवचार करतात. 
यालाच रेव्हेन्य ूिरिसट्स असं म्हणतात.

नाही! आपल्या 
अथर्कारणाचं 

िनयोजन करण्यासाठी 
सरकार सादर करत 
असलेला वािषर्क 
आराखडा म्हणजे 
यिुनयन बजेट!

मला कळत नाहीये. सरकारला तसं 
का बरं करावं लागतं?
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त्यानंतर कोणकोणते खचर् होणार आहेत याचा ते िवचार करतात. त्यासाठी 
त्यांना िनरिनराळ्या सरकारी कमर्चा-यांचं वेतन आिण िनवतृ्तीवेतन अदा 

करावं लागतं. याचा अतंभार्व रेव्हेन्य ुएक्सपेन्सेसमधे होतो.

अजनू एक मोठा खचर् म्हणजे कॅिपटल एक्सपेंडीचर. यामधे रःते, पलू, सरकारी इमारती इ.सारख्या सवर् मलुभतू गरजांचा अतंभार्व होतो. अँया मलुभतू 
गरजांमधनू होत असलेली आवक म्हणजेच कॅिपटल िरिसट्स.

कधीकधी देशाच्या कमाईपेक्षा 
खचर् अिधक होतो. याला िफःकल 

िडिफिशट् असं म्हणतात. वाईट वाटतंय हे ऐकून..मग 
अँया पिरिःथतीत सरकार 

काय करतं?
अँयाूसंगी इतर 
देशांकडून िकंवा 

आतंरराष्टर्ीय संःथांकडून 
कजर् घेतलं जातं िकंवा 

सरकारी बॉन्ड्स िवबीसाठी 
खलेु केले जातात.

सरकारकडे हे सगळे आकडे आले 
की अथर्व्यवःथा सधुारणांबाबतच्या 
आराखड्यांवर आिण इतर नॉन-प्लॅन्ड् 
खचार्ंवर िकती खचर् करता येईल याचा 

अदंाज घेता येतो.

ूाध्यापक, मी तर आज राऽीच माझं बजेट 
तयार करणार आहे. आिण मग त्यामळेु मी 
जरी ‘िफिजकल िडफ्-ईज-ईट’ असलो तरीही 
मला तमुच्याकडून िकती उधार घ्यायची आहे 

याचा अदंाज येईल.

ओहो, सपु्पांडी...!
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गुंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

हॅलो प्रोफेसर! मला 
सपुांडीने आप याब दल 
सवर् सांिगतले आहे!

हाय ग सर्! हे प्रोफेसर 
िसपंिल िसपंल!

चांगलेच सांिगतले असेल 
अशी मला आशा आहे? छान गो टी! प्रोफ़ेसर मला आनंद आहे गुंतवणकू 

सु  कर यासाठी याला प्रवृ  केले. मी वत: 
काही वषार्ंपासनू माझ ेपसेै गुंतवत आहे.

पण, मी गंुतवणकू करणे मला आव यक 
वाटत नाही. माझ ेपती या सग याची 
काळजी घेतीलच की. खरं  की नाही सपुांडी?काय मखूर्पणा आहे! आपण पती िकंवा वडील िकंवा 

भाऊ िकंवा अ य कोणावरही अवलंबनू राहता कामा नये. 
आपण आिथर्क या वतंत्र असणे आव यक आहे.

का नाही,सपुी? 
गुंतवणकू खरं 
तर मला आिथर्क 
वातं य देत!े 
मी माझी पिहली 
कार घेतली 
याचं सगळं 
ेय मी केले या 

गुंतवणकुीला आहे!

त ूसु धा? 
पण का?

सपुांडी आिण प्रा यापक दपुार या जेवणाला सपुांडीचे िमत्र, फू्रटी आिण सपुी सोबत गेलेत...
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गु ंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

मला अशा अनेक मिहला मािहत आहेत या आप या 
कुटंुबा या पालनपोषणाकिरता यां या चाकोरीबाहेर 
जाऊन काम करतात. जर यांनी आिथर्क िनयोजन 
प्रिक्रयेत सिक्रय भिूमका घेतली असती तर क पना 
करा या काय काय क  शक या अस या.

त ूआिथर्क या इतर कोणालाही अवलंबनू 
असता कामा नये. ददुवाने अचानक 
कुटंुबातील कोणी गेले तर? त ूकाय करशील?

सपुी, गुंतवणूक आप याला आिथर्क
वातं यसु धा देत.े कदािचत
तलुा घर िवकत घ्यायचे
असेल िकंवा कुठेतरी छान या
िट्रपला जायचे असेल. िकंवा तलुा
पालकांसाठी एखादा इमजर् सी फंड
तयार करायचा असेल.

फु्रटी, सपुीला मलेु नाहीत! मग ती 
यां यासाठी गुंतवणकू का करेल?

अरे वा! मी असा िवचार कधी केलाच नाही. 
तरीही, गंुतवणकू हा िकचकट मामला वाटतो!

असे काही नाही. प्रोफेसर आप याला 
उलगडून सांगतील! त ेमला गुंतवणकू 
कशी करायची त ेिशकव ूशकतात तर, 
त ेकोणालाही कधीही िशकव ूशकतात!

अरे सपुांडी!

अरे उदाहरणादाखल बोलत ेआहे. आपली आिथर्क 
ल ये कोणितही असोत, गुंतवणकू यां यापयर्ंत 
पोहोच याचा एक चांगला मागर् आहे!

हाहाहा!हाहाहा!

हाहाहा!
हाहाहा!

हाहाहा!

हाहाहा!

त ूतु या मलुां या उ च 
िशक्षणासाठी गुंतवणकू क  शकत.े 
त ूतु या कोण याही आिथर्क 
ल यानसुार गंुतवणकू क  शकतसे.
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गुंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

काय पारखी नजर 
आहे तझुी सपूांडी. तू 
मू याधािरत गुंतवणकुीत 
उ म राहशील.

हे पहा प्रोफेसर अितशय 
दिुमर्ळ असा पिहला माय 
पॉड. फक्त ५०० पये.  
संग्राहक वेबसाइटवर मी 
याला वीसपट िकमतीत 
िवकू शकतो!

मू याधािरत गुंतवणकू? त ेकाय आहे?

मू याधािरत गुंतवणकू हणजे 
टॉक या संभा य िकंमत आिण 
या या किथत िकंमत यातील 
फरकाचा फायदा उचलणे.

बाजार वाईट बात यावर अितप्रितिक्रया देत,े पण 
कंपनी या वाढीब दल ता परुती िचतंा अस ूशकत.े..

तसेच, काही टॉक 
अधोमिू यत िकमतीस 
िवक्रीस असतात. पण 
यां यात वाढ याची 
अफाट क्षमता असत!े

पण,प्रोफेसर, एखादा टॉक अधोमिू यत 
का असेल? आिण यात कसे वाढ याची 
क्षमता आहे कसे ठरव ूशकतो?

उदाहरणादाखल मायपॉड बघ, िवके्र याची 
किथत िकंमत 500 पये आहे. पण त ू
यात 10000 पये ची क्षमता पािहलीस!

सपूांडी आिण प्रा यापक एका गॅरेज सेल म ये आहेत ...



यु युअल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, 
सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

गु ंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 
... बाजारातील अि थरता ही टॉक या कलातली 
अितशयोक्ती सु धा अस ूशकत.े फंड मॅनेजसर् 
टॉक या वाढीची संभा य गणना कर यासाठी 
पी / ई गुणो र हणतो वापरतात.

फंड मॅनेजसर् कंपनीचा इितहास, लपलेली 
मालम ा, वािषर्क उलाढाल आिण धंदा 
सारख्या इतर घटकांना सु धा पाहतात.

त ेमळुात चांग या कंप या 
व तात िवक्रीस ये याची 
वाट पहात असतात.

यश वी मू य गुंतवणकुीची गु िक ली 
हणजे जोपयर्ंत बाजार शअेरचे मू य 
ओळखत नाही तोपयर्ंत गंुतवणकू करत 
राहणे, या क्षणी तु ही त ेिवकू शकता.

अरे वा! मी शक्य िततक्या 
लवकर मा या आिथर्क 
स लागाराशी मू य गुंतवणकू 
योजनेब दल बोलनू घेतो. 
दर यान, मी इथे आणखी काही 
मू यविधर्त गंुतवणकू करतो!

अरे सपुांडी

नाही,सपुांडी! पी / ई. हणजे 
टॉकची  िकंमत आिण या 
कंपनीची कमाई  याचे गुणो र 
असत.े अधोमिू यत टॉकम ये, 
हे प्रमाण सामा यतः कमी असत.े

पी. ई. हणजे शारीिरक 
िशक्षण? पी. ई. शाळेत 
माझा आवडता िवषय होता!
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यु युअल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, 
सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

गुंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

मखूर् पाऊस! मला आज बरीच 
कामे होती! िबले भरायची होती, 
मू ही ितकीट घ्यायचं होतं, िकराणा 
भरायचा होता... पावसाने मा या 
सगळया कामावर पाणी िफरवले!

त ूया सवर् गो टी 
ऑनलाइन क  
शकतोस, माहीत 
आहे ना?

त ूनक्कीच क  
शकतोस! कसं 
त ेआपण बघ!ू

बर्याच मालम ा यव थापन कंप या(असेट मॅनॅजमे ट कंप या) 
ऑनलाइन गुंतवणकू सिुवधा देतात.तू फक्त तझु ेeKYC (इकेवायसी) 
पणूर् करणे आव यक आहे आिण त ूताबडतोब गुतंवणूक सु  क  शकतोस!

थांबा! मी ऑनलाइन यु युअल 
फंड म ये गुंतवणकू क  शकतो?

अरे,प्रोफेसर, हे eKYC (इकेवायसी) 
काय आहे? मला वाटले ए आिण 
बी येतात सी या अगोदर.

वा! पूणर् झाले! काही 
िक्लक म ये काम फ े!

आजकाल इंटरनेटवर त ूखपू 
काही क  शकतोस, सपुांडी! 
एखादे बँक खात ेउघडू शकतोस! 
घर भा याने घेऊ शकतो ! 
अगदी त ू यु यअुल फंड म ये 
सु धा गुंतवणकू क  शकतोस!

मी क  शकतो?

अधार् तासानंतर...



यु युअल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, 
सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

गु ंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 
अरेसपुांडी! केवायसी हणजे आप या 
ग्राहकांची ओळख घेणे. फसवणकुीचे यवहार 
टाळ यासाठी आपली ओळख स यािपत 
कर यासाठी या िकमान औपचािरकता आहेत.

ठीक आहे. हे झाले केवायसी ब दल. 
मग हे EKYC (इकेवायसी) काय आहे?

पवूीर्, केवायसी करीता शाखा भेट देऊन काग पत्रके 
यावी लागत. आता, eKYC (इकेवायसी) 
सिुवधेमळेु,तू तझुा आधार काडर् तपशीलवाप न 
ही प्रिक्रया ऑनलाइन पणूर् क  शकतोस.

एक िक्लक आिण त ू
तझु ेसवर् टेटमे ट 
आिण कर प्रमाणपत्र े
डाउनलोड क  शकतोस.

प्रोफेसर हे सवर् मला सांिगत याब दल 
ध यवाद. आता मला पु हा घरा या 
बाहेर पाऊल ठेवायची गरज नाही! सपुांडी अरे!

नाही,सपुांडी.तू हे काम कधीही 
आिण कुठेही क  शकतोस. 
इतकंच नाही!त ूतझुी गुंतवणकू 
कशी करत आहे याचाही मागोवा 
त ूऑनलाइन घेऊ शकतोस.

तरीही, केवळ ५०००० 
पयर्ंत गुंतवणकू वधै आहे.

त ेयोग्य वाटतयं. बरं मग, ऑनलाइन 
गुंतवणकू कर यासाठी यां याकड े
काही वेळा आहेत की काही?



प धतशीर काढणे योजना भाग - २२

यु युअल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, 
सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

गुंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

प्रोफेसर! माझी 
नोकरी गेली!

तरीही आनंदी का 
िदसत आहेस, सपुांडी?

कारण यावेळी 
माझी चकू न हती! 
माझा बॉस 
कॅनडाला जातोय. 
याने मला 
नकुसान भरपाई 
हणनू वषर्भराचा 
पगार िदला आहे!

मी एक वषार्ची सु टी 
घेणार आहे, प्रोफेसर!

सपुांडी, ही चांगली क पना वाटत 
नाही. मी तलुा दसुरी नोकरी 
शोध असं सचुवेन आिण ती 
रक्कम एसड यपूी लगेचच गुंतव.

एसआयपीं या तलुनेत इथे त ूएकरकमी 
रक्कम गुंतवनू सु वात करतोस यातनू 
त ूठरािवक अंतराने िविश ट रक्कम काढू 
शकतोस. मग त ेमािसक, त्रमैािसक, 
अधर्वािषर्क िकंवा वािषर्क अस ूशकत.े 

यामळेु तलुा िनयिमतपणे अितिरक्त 
उ प न िमळेल आिण तलुा पिरपूणर् 
नोकरी शोधायला थोडा वेळ िमळेल.

नाही,सपुांडी. एसड यूपी हणजे 
प धतशीरपणे पसेै काढ या या योजना.

हणजे एसआयपी, 
हो ना प्रोफेसर?



यु युअल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, 
सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

गु ंतवणकूदारांसाठी  प्रिशक्षण उपक्रम 

अरे वा! पसेै काढ याचे 
काम कसे काय चालत?े

एकतर,त ूवेळोवेळी जाहीर 
होणारी ठरािवक रक्कम 
िनवडू शकतोस िकंवा 
फक्त गुंतवणकुीतनू तझुा 
नफा काढून घे याचा 
पयार्य िनवडू शकतोस.

हा हा हा! िनवृ ी या काळात 
ि थर उ प नासाठी िकंवा 
तु या मलुां या शकै्षिणक 
खचार्चे यव थापन 
कर यासाठी एसड यपूी हा 
आिथर्क उ िद टे पणूर् कर याचा 
एक उ म मागर् आहे.

पण सपुांडी, जे हा तु ही तलुनेने 
मो या कॉपर्सपासनू सु वात 
करता ते हा एसड यपूी सव म 
काम करतात हे लक्षात ठेवा.

प्रोफेसर, मला वाटतं, या संभाषणातनू प धतशीरपणे 
माघार घे याची आिण एसड यपूीम ये लगेचच एक 
वषार्ची आगाऊ गुंतवणकू कर याची वेळ आली आहे! 

नंतर, त ूतु या सु वाती या पै याना 
हात ना लावता अिधक परतावा 
िमळव यासाठी तयार राहू शकतोस.

प्रोफेसर, मा या भिव यातील 
गुंतवणकुीसाठी ही एक 
चांगली ‘गेन लॅन’ वाटत!े



तुमच्या युिनट्सची संख्या जास्तीत जास्त वाढवणे भाग २३ 

गुंतवणूकदाराच्या िशक्ष
णासाठीचा पुढाकार

म्युच्युअल फंडातली गुंतवणूक ही बाजारातल्या धोक्यांच्या अधीन आह.े 
योजनेशी संबंिधत सगळी कागदपतर्े काळजीपूवर्क वाचा. 

सुपंडी, मी तुला इतकं 
उदास कधीच बिघतलं 

नाहीये. 

खरंतर सुपंडी, संघाचा 
पर्िशक्षक तुझ्या 

कके्षबाहरेचा आह,े तुझ्या 
आटोक्यात केवळ एकच 

गो  आह.े.. 

मी? म्हणजे काय सर? 

हम्म, मी या दृ ीने िवचारच केला 
नाही सर. 

चांगले िनणर्य ह ेतुझ्या िव ीय 
गुंतवणूकीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे 
असतात. अशा बऱ्याच गो ी आहते 

ज्याने अथर् वस्थेवर पिरणाम 
होतात आिण ज्या आपल्याला 

हातात नसतात, जसे की, 

आयुष्यात अशा बऱ्याच 
गो ी असतील ज्या तुझ्या 
आटोक्याच्या बाहरेच्या 
असतील. तुझ्या हातात 
केवळ एकच गो  असेल 

ती म्हणजे त्या गो वर तू 
काय पर्ितसाद दशेील, तुझी 
वागणूक कशी असेल आिण 
तुझे िवचार कसे असतील. 

तू!

मला माफ करा सर! मला त्या 
पर्िशक्षकांच्या वे ासारख्या िनणर्यामुळे 
वैताग आलाय, त्यांच्यामुळे इंिवन्सीबल 

इंिडयन्सना वल्डर् पर्ीिमयर लीगच्या 
अंितम सामन्यात खेळता येणार नाही.



गुंतवणूकदाराच्या िशक्ष
णासाठीचा पुढाकार

म्युच्युअल फंडातली गुंतवणूक ही बाजारातल्या धोक्यांच्या अधीन आह.े 
योजनेशी संबंिधत सगळी कागदपतर्े काळजीपूवर्क वाचा. 

...चलनवाढ...

त ूफक्त एकच गो  करू 
शकतोस, अिजबात घाबरून 
न जाता गुतंवणकू सरुु ठेवण.ं 

नक्कीच, तुम्ही बाजारातील 
अिस्थरतेिवषयी चचार् करताना 

आपण यािवषयी बोललो 
आहोत. 

होय! पुढच्या वीस वषार्ंमध्ये एनएवी कुठे जाईल 
याचा िवचार न करता असलेल्या युिनट्सची संख्या 
कशी वाढवता येईल यावर तुझं लक्ष असलं पािहजे. 

जेव्हा लोक ापारािवषयी 
बोलतात तेव्हा ते एका 

समभागािवषयी न बोलता 
एकूण समभागांच्या संख्येिवषयी 

बोलतात. 

त्यांच्याकड ेजेवढे जास्त समभाग असतील ते तेवढेच शर्ीमंत 
असतील. म्युच्युअल फंडािवषयीही असाच दृ ीकोन ठेव, येणाऱ्या 
वषार्ंमध्ये तुझ्या म्युच्युअल फंडांचे युिनट्स जास्तीत जास्त वाढव 

आिण एके िदवशी तू खूप शर्ीमंत माणूस असशील. 

ह ेखूप चांगलं वाटतंय. मी माझ्या म्यचु्युअल फंडाचे युिनट्स जास्तीत जास्त 
वाढवेन आिण जेव्हा मी शर्ीमंत असेन तेव्हा मी इंिवन्सीबल इंिडयन्स िवकत 

घेईन. मग सगळं माझ्या हातात असेल. 

हा हा हा! वेडा 
सुपंडी! 

...राजकीय 
वातावरण ...

...नैसिगर्क 
आप ी ...

...कॉप रेट क्षेतर् 
इत्यादी.
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दोघे एकमेकांमधील थोड े
अतंर राखून एकत्र चाल ू
लागतात…

गुंतवणकूदार िशक्षण उपक्रम

यु यअुल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

सपुंडी, आपण 
आहात का?

प्रा यापक! खपू 
िदवस झाले.

 होय, मी जवळजवळ 
आप याला या 
मखुवटा सपुंडी 
ओळखले नाही!

का, सपुंडी? तुला 
असे काय सांगत?े

गो टी कशा आहेत? 
तझंु काम सरुिक्षत 

आहे का?

बरं, मी मा या गुंतवणकूी या खा यातील िश लक पाहत 
होतो आिण माझ ेफंड मू य दररोज कसे कमी आिण कमी 
होत आहे हे मी पहात आहे! त ेखपू िभतीदायक आहे

अरे प्रोफेसर, मी काय 
बोल?ू कोरोनाबरोबर 

आयु य आता 
अप्र यािशत आहे, 
िकराणा दकुानात 

आता कोणताही साठा 
िश लक राहील का हे 
मी सांगू शकत नाही.

एिप्रल 2020

मला थोडा पगार घ्यावा 
लागला, परंत ुअ यथा 
मी ठीक आहे. मला या 
गुतंवणकूीची खरोखर काळजी वाटत ेती हणजे 
माझी गुतंवणकू.
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गुंतवणकूदार िशक्षण उपक्रम

यु यअुल फंडाची गुंतवणकू ही बाजारा या जोखमी या अधीन आहे, सवर् योजनेशी संबंिधत सवर् कागदपत्र ेकाळजीपवूर्क वाचा.

लक्षात ठेवा पया या िकंमती या 
सरासरीसाठी बाजारपेठेतील 
अि थरता प्रभावीपणे तयार 
कर यासाठी िस स तयार 

के या आहेत. आपण दरमहा 
िनि चत रकमेची गुंतवणकू करत 
अस याने, जे हा बाजार खाली 
असेल आिण आप याला अिधक 

यिुन स हणजेच…

 जर आपण गुंतवणकूीत रहाल तर, 
आप या गुंतवणकूीचे मू य अखेरीस वतः 
सधुारले पािहजे. आिण दीघार्वधीत, आपण 
आणखी पसेै िमळिव यासाठी उभे आहात.

त ेबरोबर प्रा यापक! असे 
िदसत ेकी माझी गुंतवणकू 

कोरोना हायरससाठी 
रोगप्रितकारक आहे!

 ऑग ट 2020

बाजारातील 
अि थरता? अरे हो!

अहो, परंत ुआ ही या सपुडंीब दल 
बोललो आहोत. बाजारातील 

अि थरतचेे हे पिरपूणर् उदाहरण आहे.

… अिधक संप ी. 
त ेबरोबर आहे!

 प्रोफेसर, माझी गुंतवणकू 
लॉकडाउन सु  हो यापवूीर् 
िजथे होती ितथे परत 

आली आहे!

ही चांगली बातमी आहे. बाजारपेठेत पु हा घसरण झाली तरी आप याला काळजी कर याची गरज नाही हे आता आप याला ठाऊक आहे.

 हाहाहा! अगं, 
  सपुंडी!



सपु्पांडी गोंधळलाय! तमु्ही सपु्पांडी गोंधळलाय! तमु्ही त्याला संज्ञा आिण त्यांच्या 
त्याला संज्ञा आिण त्यांच्या व्याख्या यांच्या जोड्या व्याख्या यांच्या जोड्या जळुवण्यासाठी मदत जळुवण्यासाठी मदत कराल का?कराल का?

जोड्या जळुवाजोड्या जळुवा
इन्फ्लेशन

एसआयपी

िविवधता

म्यचु्यल फंड्स

शेअसर्

३०-३०चं आव्हान

कर

अनमुान लावता न येण्यासारखे

जेंव्हा तमु्ही दर ठरािवक कालावधीने लहान रकमा 
गुंतवता असा गुंतवणकू डावपेच

मोठी संख्या असलेल्या गुंतवणकूदारांच्या गटातनू पसेै 
घेऊन व्यावसाियकतेने व्यवःथापन केलेली गुंतवणकू

जेंव्हा तमुच्या कामाची वषेर् तमुच्या िनवतृ्तीच्या 
कालावधीसाठी िनधी परुवतील अशी योजना

मलुभतू गरजा, शाळा, रुग्णालये इ. चालवण्यासाठी 
ूत्येक व्यक्तीकडून सरकार घेत असलेली टक्केवारी

जेंव्हा आपण आपल्याकडे असलेली सगळीच अडंी एकाच 
टोपलीत ठेवत नाही असा डावपेच
माल आिण सेवा यांच्या िकंमतींमधे यात कालांतराने 
होत असलेली वाढ
एखाद्या कंपनीमधे लहान ूमाणात भािगदार होण्यासाठी 
आपण िवकत घेत असलेले यिुनट्स
आतंरराष्टर्ीय बाजारपेठ, यदु्ध आिण इतरांसारख्या अनेक 
घटकांमळेु होत असलेला ःटॉक माकेर् टमधील चढउतार

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

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

गुंत
वण
कूद
ारा
सा
ठी 
ूिश

क्षण
 प
ढुाक

ार



सपु्पांडीची सपु्पांडीची 
सोपी सोपी 
नोंदवहीनोंदवही

मी सांिगतलेल्या मी सांिगतलेल्या गुंतवणकूीच्या सचुनांचे गुंतवणकूीच्या सचुनांचे ःमरण करण्यासाठी तमु्ही ःमरण करण्यासाठी तमु्ही सपु्पांडीला मदत कराल का?सपु्पांडीला मदत कराल का?

     मळेु जर आपण एक रुपया दीघर्काळासाठी गुंतवला तर 
आपण केवळ एक रुपयाचे रुपांतर हजारो रुपयांमधे करु शकतो.
(a) कंपाउंडींगचे सामथ्यर्
(b) कॉिम्प्लकेटींगचे सामथ्यर्
(c) कन्फाउंडींगचे सामथ्यर्

"आपल्यासाठी आपल्या पैँ यांना कायार्स लावणे" याचा अथर् काय होतो?

इन्फ्लेशन म्हणजे काय आिण त्याच्यावर मात करण्याचा मागर् 
काय आहे?

एखाद्या कंपनीच्या शेअसर्च्या िकंमतींवर पिरणाम करत 
असलेल्या तीन घटकांची नावे सांगा.

      मळेु िजथे आपण एकट्याने 
गुंतवणकू करु शकत नाही अँया एखाद्या मोठ्या कंपनीमधे आपल्याला 
गुंतवणकू करण्याची अनमुती िमळते.
(a) म्यचु्यल ेृं ड्स
(b) फॅक्च्यअुल फंड्स
(c) म्यचु्यल फंड्स

1

2

3

4

5

मी इन्फ्लेशनशी लढताना

माझा म्यचु्यल ेृं ड

गुंतवणकूदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार



सपु्पांडीची सपु्पांडीची 
सोपी सोपी 
नोंदवहीनोंदवही

माझ्या भिवंयासाठी योजना

िसःटीमॅटीक इन्व्हेःटमेंट प्लॅन (एसआयपी) द्वारे गुंतवणकू करण्याचा महत्वाचा लाभ काय आहे?

िविवधतेचा आधार घेणे याचा अथर् काय आिण ते महत्वाचे का असते?

३०-३०चं आव्हान म्हणजे काय आिण त्याच्यासाठी आपण कोणती 
योजना आखायला हवी?

इिक्वटी िलंक्ड सेव्हींग्ज िःकमचे तीन लाभ कोणते?

अदंाज लावता न येणारा बाजार म्हणजे काय?

6

7

8

9

10

मी िविवधतेचा 
आधार घेतला

मी आिण ज्याचा अदंाज 
लावता येत नाही तो वफू

तमु्हाला सवर् ूश्नांची उत्तरं िमळाली आहेत तमु्हाला सवर् ूश्नांची उत्तरं िमळाली आहेत 
अशी माझी आशा आहे. आता अिधक अशी माझी आशा आहे. आता अिधक 
मनोरंजनासाठी पढुील पषृ्ठावर जा!मनोरंजनासाठी पढुील पषृ्ठावर जा!

गुंत
वण
कूद
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ूाध्यापकांच्या चाहत्यांचा क्लबूाध्यापकांच्या चाहत्यांचा क्लब

"सपु्पांडीचे 
नवे िमऽ 
ूाध्यापक 
िसंपली 
िसंपल यांचे 
आभार! मी 
गुंतवणकू करायला सरुुवात केलेली आहे. आता मला आळशी आिण म्हातारा झालेल्या शंभवूर अवलंबनू रहायची गरज नाही."

शांती, शंभचूी बायको

"चार िनरिनराळी 
ध्येयं असलेल्या 
चार हुशार मलुींचा 
बाबा असल्यानं मला 
त्या चार ःवप्नांच्या 
पतूर्तेसाठी पसेै 

परुवावे लागणार आहेत. आिण 
त्यामळेु ‘हे कसं करता येईल?’ या 
िवचारानं मला राऽी झोपही लागत 
नसे. पण आता ूाध्यापक िसंपली 
िसंपल यांच्या गुंतवणकू सचुनांसाठी 
धन्यवाद! सगळंकाही सरुळीत होईल 
आिण मला राऽी सखुाची झोपही 
लागेल अशी मला आशा आहे."
इना, िमना, मनैा आिण मो यांचे 

बाबा, जगन्नाथ

"आता मला गुंतवणकूीबद्दल सगळी ूाथिमक मािहती झालेली असल्यानं आता लगेचच 
मी माझ्या पैँ यांना माझ्यासाठी 
कामाला लावेन. आिण लवकरच 
माझ्याकडे परेुसे पसेै असतील. त्यानं मला ःवतःचं राज्य खरेदी 
करता येईल. मग मी हुजाच्या तावडीतून कायमचा मकु्त होईन!" मंऽी असलेला तंऽी 

"ूाध्यापक िसंप
ली 

िसंपल हे अगद
ी 

महान आहेत! म
ी 

आिण रवीनं आ
मच्या 

पालकांना तर ल
गेचच चाईल्ड 

प्लॅन्समधे गुंतव
णकू करायला स

ांगूनच 

ठेवलंय! अँयाू
कारे, जेंव्हा आ

म्ही 

मोठे होऊ तेंव्हा
 आमच्याकडे आ

मच्या 

िडटेक्टीव्ह एजन्
सीचं ऑफीस उ

घडायला 

परेुसे पसेै असत
ील."

िडफेक्टीव्ह िडटे
क्टीव्हमधील रा

हुल

गुंतवणकूदारासाठी ूिशक्षण पुढाकार
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जर सपु्पांडीलाही 
हे सोपे असेल तर 
तमु्हालाही ते तसेच 

वाटेल

गुंतवणकूीबद्दल अिधक जाणनू घेण्यासाठी कृपया तमुच्या आिथर्क गुंतवणकूीबद्दल अिधक जाणनू घेण्यासाठी कृपया तमुच्या आिथर्क 
सल्लागाराशी संपकर्  साधा!सल्लागाराशी संपकर्  साधा!
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