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समानिनय महोदय,
स ेम नमकार,
युचुअल फं डाची थोडयात मािहती खाली देत आहे, ती वाच यावर आपणास याबाबत काही शंका
असतील तर मला ९४२२४३०३०२ कवा ९५१८७५२६०५
९५१८७५२६०५ या %मांकावर फोन करा.
युचअ
ु ल फं ड हणजे काय?
“दा और सबुरी – सबुरीका फल हमेशा िमठािह होता है”.”.
यु&युअल फं ड ब'ल थोडयात सांगायचे झाले तर असे हणता येईल +क अनेक लोकाना शेअर बाजारात
गुंतवणूक करावीशी वाटते. /यांचेकड पैसेही असतात मा1 /यांना शेअर बाजाराचे 2ान पुरेशा
माणात नसते अशांसाठी युचुअल फं ड हे गुतं वणुक4चे उ6म मा7यम आहे. शेअर बाजारात वत:
गुंतवणूक कर8यासाठी टे+9कल अॅनेलसे ीस व फं डाम;टल अॅनेलेसीस करता येणे गरजेचे असते,
/याच माणे के <हा व कोण/या कं पनीचे शेअस= खरे दी करावेत ते के <हा िवकावेत यासाठी िनयिमत
अ>यासाची गरज असते, यामुळे सव=सामाय माणसाला यासाठी वेळ देणे शय होत नाही
/यां&यासाठी, शेअरबाजाराचा दीघ=कालीन फायदा िमळव8यासाठी युचुअल फं ड हे गुंतवणुक4चे
सवA6म मा7यम आहे. कारण त2 फं ड Bवथापक हे युचुअल फं डातील गुतं वणुक4चे Bवथापन
करत असतात. याBितCरD आपण शेअरबाजारात Bवहार करताना जो खच= येतो /यापेEा कमी खच=
युचुअल फं डात येत असतो.
आप या देशात थमतः भारत सरकारचे सहभागाने युिनट Hट ऑफ इंिडया या असेट मॅनेजम;ट कं पनीची
थापना सन १९६४ मधे कर8यात आली. आप यापैक4 बरे च जणानी युिनट ६४ बाबत ऐकले
असेलच. िहच भारताितल पिहली यु&युअल फं ड कं पनी. १९८६ मधे सव=जनीक बRकाना यु&युअल
फं ड थापन कर8याचीपरवानगी दे8या आली. १९९३ पासून खाजगी यु&युअल फं डाना परवानगी
िमळाली. स7या आप या देशात ४३यु&युअल फं ड कं पया काय=रत आहेत.
पिहली गोT हणजे तुही यु&युअलफं डात गुतं वणुक करता ते<हा एकटे नसता. जे<हा तुही युचुअल
फं डा&या कोण/याही योजनेत गुंतवणूक करता ते<हा तुम&यासारखी अनेकजण /या योजनेत गुतं वणूक
करत असतात यामुळे एक मोठी रVम (शेकडो करोडो Wपये) /या योजनेत जमा होत असतात. यामुळे
फं ड मॅनज
े रला अनेक िविवध Eे1ातील कं पयांचे शेअस= िवकत घेता येतात. यामुळेच दीघ= मुदतीत
युचुअल फं डातून गुतं वणूकदारांना उ6म परतावा िमळालेला आहे.
तुही यु&युअलफं डात गुंतवणुक के ली क4 तुम&यासारख 7येय असणा-या गुंतवणूकदारांचे पैशासोबत
तुमचे पैसे एक1 के ले जातात. तुही के ले या गुंतवणूक4&या बद यात तुहाला युिनटस अदा के ली
जातात. (तुही के लेली गुतं वणूक Wपये / /या +दवशीचे गुंतवणूक मु य हणजेच NAV =तुहाला
अदा के लेली युिनटस्) मग हे पैसे यु&युअलफं ड कं पनीचा फं ड मॅनेजर शेअस=, िडब;चस= ते मनी माकZ ट
पय[त&या वेगवेग\या िसयुCरटीजम7ये गुंतवतात. /याला कॉप=स ^कवा असेटस अंडर मॅनेजम;ट या

नावानेही ओळखले जाते. रोज&या रोज सायंकाळी गुंतवणूक4चे मु यांकन के ले जाते आिण /येक
युिनटचे मु य (NAV) जाहीर के ले जाते. यु&युअल फं डाची संपूण= मािहित AMFI &या वेब
साइटवर उपल`ध आहे.
Units = युचुअल फं डात गुंतवणूक के यावर िमळणारा तुम&या वाaाचा भाग (शेअर),
गुंतवणूकदार हा या युिनbसचा मालक असतो.
NAV = Net Asset Value
Value =

हणजे एका युिनटचे रोज&या रोज बदलले जाणारे मू य.

गुंतवणुक4चे मू य = Number of Units X NAV

शेअरबाजार वर गेला +क NAV वाढते व आप या गुंतवणुक4चे मु यांकनसुdा वाढते, याउलट जर
शेअर बाजार खाली आला तर NAV कमी होते व आप या गुतं वणुक4चे मु यांकनसुdा कमी होते. िह
अशी मू यवृdी ^कवा मू य घट शेअरबाजारा&या काळा माणे िनयिमतपणे होतच असते, मा1 दीघ=
मुदतीत शेअर बाजारात वृdी िह होतेच व /यामुळेच दीघ= मुदतीत गुंतवणूकदाराला फायदाच होत
असतो. हणून रोज&या रोज आप या गुतं वणुक4चे मू य पाहत बसू नये तर वष= सहामाहीयातून
कधीतरी एकदाच ते पहावे. युचुअल फं डात गुंतवणूक के यावर संयमाची आवgयकता असते.
यासाठी hी साईबाबांचे एक वचन hdा और सबुरी हे कायम लEात ठे वावे. जर का तुही युचुअल
फं डात गुतं वणूक दीघ= कालावधीसाठी के ली तर /येकालाच येथे पैसे िमळतात, नशीब वगैरे काही
लागत नाही. युचुअल फं डात गुंतवणूक करताना ती +कमान ५ वषा[साठी करावी व शय असेल व
पैशांची अगदीच गरज नसेल तर ती गुंतवणूक जातीत जात काळ ठे वावी. युचअ
ु ल फं डात िनयिमत
दर मिहना SIP &या मा7यमातून गुंतवणूक करत राहणे हा सवA6म पया=य आहे.
तेजी मंदी हा शेअरबाजाराचा अिवभाkय भागच आहे मा1 दीघ= मुदतीत तो वरच जात असतो. एक
लEात ठे वा +क सेसेक १९७९ साली १०० अंकांनी सुW झाला तो +दनांक २० जुलै २०१८ रोजी
३६४९६ &या पेEा जात झाला होता. गे या ३८ वषा=त सेसेस ने वाoषक १७% च%वाढ दराने
परतावा +दलेला आहे. मा1 एक गोT लEात ठे वली पािहजे +क जरी सेसेसचा वास १०० ते
३६५०० असा झालेला असला तरी तो सतत वर गेलेला नाही. या कालखंडात बाजाराने अनेक मोठे
चढ उतार पािहलेले आहेत. तसे पिहले तर बाजार रोजच वर खाली होतच असतो /यामुळे तुही
के ले या गुंतवणुक4चे मू यसुdा रोजच कमी जात होत असते. सेसेस&या वासातील मह/वाचे काही
टpपे:

१) सेसेकची सु वात वष १९७९ – १०० अंक
२) वष १९९२ साली सेसेकने ४५०० अंकांचा टपा पार के ला, येथे हषद मेहताचा घोटाळा
उघडक"ला आला व अ$पावधीतच तो १५०० अंकापय&त खाली आला पण )याच वष* तो परत
२५०० पय&त वाढत गेला. बाजारातील िह मोठी तेजी व मंदी.
३) वष २००० सेसेकने ६३०० अंकांचा टपा पार के ला, येथे जागितक तरावर आयटी बबल
फु टला व अ$पावधीतच तो २१०० अंकापय&त खाली आला. बाजारातील िह दुसरी मोठी तेजी व
मंदी.
४) वष २००० ते जानेवारी २००८ पय&त सेसे1सने २१०० ते २१००० अंक हा टपा पार करत
गुंतवणूकदारांना फ3 ७/८ वषातच १० पट परतावा 4दला. याला अथात मोठे कारण होते ते
6हणजे FII (परक"य संथाि)मक गुतं वणूकदार) ची भारतीय शेअरबाजारातील मोठा सहभाग.
२००८ साली अमे7रके तील सब-8ाईम घोटाळा बाहेर पडला, याम:ये लेहमन ;दस सारखी १५०
वष< जुनी अथसं थासु=ा 4दवाळखोरीत िनघाली, अनेक बँका अडचणीत आ$या, याचा परीणार
जगातील सवच शेअरबा जारावर झाला व आप$याकडील FII (परक"य संथाि)मक
गुंतवणूकदार) यांनी भारतीय शेअरबाजारातील गुतं वणूक काढू न घेAयास सु वात के ली याचा
प7रणामवBप माच २००९ म:ये सेसे1सची ७६०० अंकांपय&त घसरण झाली. बाजारातील िह
ितसरी मोठी तेजी व मंदी.
५) वष २००९ म:ये एि8ल मिहयात अमे7रकन सरकारने बँकांना मोDा 8माणावर बेलआऊट पॅकेज
4दले तसेच भारतात Hी. मनमोहनIसग यांचे नेतृ)वाखालील िथर सरकार आले याचा सकार)मक
प7रणाम होऊन वष २००९ अखेरपय&त बाजाराने १८००० अंकांचा टपा परत एकदा पार के ला.
६) यानंतर वष २०१० ते २०१३ या कालखंडात संपूण जगातच एकू ण मंदीचे वातावण होते याला जोड
िमळाली ती आप$या देशातील राजक"य प7रिथतीची, यामुळे या काळात सेसे1स १५००० ते
२१००० या दर6याने वर खाली होत होता.
७) वष २०१३-१४ म:ये राजक"य प7रिथती बदलली व बाजारात परत तेजीचा माहोल सु झाला व
२०१६ म:ये सेसे1सने २९००० पेKा जातची उLतम पातळी सर के ली. याचवेळी जागितक
बाजारात कमोडीटीMया Nकमतीिन नीचांक गाठला, Oु डऑइलMया Nकमती तर २५ डॉलर 8ती
बॅरल पय&त खाली उतर$या, याला भर 6हणून चीनम:ये मंदी आली, चीनची अथSवथा
8ामुTयाने ए1पोटवर अवलंबून आहे व जागितक बाजारात चीनी उ)पादनाना मागणी कमी झाली,
ए1पोटला आधार िमळावा 6हणून चीनने आप$या चलनाचे अवमू$यन के ले, जागितक बाजाराने
हे िनगे7टUह घेतले प7रणामवBप सेसे1स २०००० पय&त खाली आला.
८) वष २०१७ Mया अखेरीला बाजारात परत एकदा तेजी सु झाली व जानेवारी २०१८ अखेरीला
सेसे1सने ३६५०० ची उLतम पातळी पार के ली याच वेळी भारत सरकारने बजेट २०१८ म:ये
LTCG कर सु के ला आिण अमे7रके तही बVड यी$ड वाढले या दोन गोWXचा एकिYत प7रणाम
6हणून तो ३२५००पय&त खाली आला व आज तो ३६५०० Mया आसपास आहे.

तर हा असा रािहला सेसे1सचा 8वास, पण एक गोW तुमMया लKात आली असेलच 4क दीघ मुदतीत
सेसे1सचा आलेख चढताच रािहलेला असून, तेजी-मंदीMया एका आवतनांनंतर आले$या पुढील तेजीत
8)येक वेळीच सेसे1सने मागील उLांक मोडू न एक नवीन उLांक सर के लेला आहे. आिण 6हणूनच
8)येकानेच शेअरबाजारात 6युचुअल फं डाMया मा:यमातून संपZी िनमाण करAयासाठी व गुंतवणुक"Mया
इतर साधनांपेKा जात परतावा िमळावा 6हणून दीघ मुदतीसाठी गुंतवणूक के लीच पािहजे.

युचअ
ु ल फं डाचे

ामुयाने दोन

कार असतात:

१) युचअ
ु ल फं डाया समभाग आधारत योजना (Equity Schemes): या 8कारMया
योजनेतील पैसे हे योजनेMया वBपानुसार िविवध कं पयांचे समभागात व कजरोTयात गुंतवले
जातात. यामुळे अ[या 8कारMया योजनेत के ले$या गुंतवणुक"त म:यम ते उL Hेणीतील जोखीम
अंतभूत असते. अथात दीघ मुदतीत हीच जोखीम एका संधीम:ये परवात*ती होऊन उZम
परतावा गुतं वणूकदाराला िमळत असतो.
२) युचअ
ु ल फंडाया कज रोखे आधारत योजना (Debt Schemes): या 8कारMया
योजनेतील पैसे हे योजनेMया वBपानुसार िविवध 8कारMया कजरोTयात गुंतवले जातात.
यामुळे अ[या 8कारMया योजनेत के ले$या गुतं वणुक"त अ$प, अ)य$प ते म:यम Hेणीतील
जोखीम अंतभूत असते.
युचअ
ु ल फं डातील समभाग आधारत योजना:

6युचुअल फं डातील समभाग आधा7रत योजनांम:येच संपZी िनमाण करAयाची 8चंड ताकद असते 6हणून
या 8कारातील काही लोकि8य योजनांचे काही कमी अिधक जोखमXचे 8कार आपण 8थम समजून
घेऊया:
लाज कॅ प योजना: या 8कारातील योजनेतील गुत
ं वणुक"ची र]म िह 8ामुTयाने ८०% ते १००% पय&त,
बाजारातील प7रिथतीनुसार, देशातील 8मुख मोDा 6हणजेच पिह$या १ ते १०० भांडवली
आकाराMया कं पयांचे शेअसम:ये के ली जाते. या मोDा आकाराMया कं पया या टेबल झाले$या
असतात यामुळे या कं पया बुडAयाची श1यता जवळपास नसतेच, तसेच यांची वा^षक उलाढाल िह
जवळपास दरवष*च वाढतच जात असते. या कं पया िनयिमतपणे दरवष* )यांचे शेअरहो$डसना
लाभांशिह देत असतात. अथात बाजारातील तेजी-मंदीनुसार या कं पयाचे शेअसMया भावात नेहमीच
बदल होत असतो. माY एक गोW या कं पयांचे शेअसMया 4कमतीला लागू पडते ती 6हणजे जरी मंदीMया
कालखंडात अ[या मोDा कं पयाचे शेअसच भाव जरी कमी झाला तरी तो पुढील तेजीMया कालखंडात
परत वर जातोच आिण ब_तांशी मो`ा कं पयांMया सेअसचा भाव नवीन तेजीत एक नवा उLांक करत
असतो, आिण यामुळेच समभाग आधा7रत योजनेतील सव 8कारात या योजनेत तुलनेने कमी जोखीम
असते. जर आपण मागील इितहास पिहला तर या 8कारातील योजनेतनू गे$या २०-२५ वषात सरासरी
२०% पेKा जात वा^षक चOवाढ प=तीने परतावा िमळालेला आहे. उदाहरणाथ: Franklin
India Bluechip Fund िह लाज कॅ प योजना १ िडसaबर १९९३ रोजी सु झाली, bयांनी या
योजनेत सु वातीला एकरकमी एक लाख पये गुंतवले होते )यांMया गुंतवणुक"चे आजचे मू$य जवळपास
४८ लाख पये एवढे झालेले आहे व bयांनी सु वातीपासून एसआयपीMया मा:यमातून या योजनेत दर
मिहना जर का १००० पयांची गुतं वणूक के ली असती तर आजपय&त )यांची एकू ण गुतं वणूक झाली असती
दोन लाख नUवद हजार पये आिण )या गुतं वणुक"चे आजचे मू$य YेसW लाख पयांMया पेKा जात
झालेले आहे. या 8कारMया योजनेत दीघ काळासाठी िनयिमतपणे, एसआयपीMया मा:यमातून,
गुंतवणूक करणे फायcाचे होत असते.
म#टी कॅ प योजना: या योजनांना िविवधता (Diversified) असले$या गुत
ं वणुक"Mया योजना
असेही संबोिधले जाते कारण या योजनेतील पैशांची गुतं वणूक िह मोDा, म:यम व लहान भांडवली
अशा सवच 8कारMया कं पयांMया शेअसम:ये के ली जाते यामुळे आपली गुतं वणूक िवभागली जाते व
जोखीम कमी होऊन उZम परतावा िमळतो. म:यम व लहान आकारांMया कं पया दीघ मुदतीत जात
परतावा देऊ शकतात याचाही फायदा िमळतो. अथात या योजनेत लाज कॅ प योजनेपेKा अ$पमुदतीत
जात जोखीम असते )यामुळे जेUहा बाजारात मोठी मंदी येते तेUहा आप$या गुंतवणुक"चे मू$य जात
8माणात कमी होते व जेUहा बाजारात मोठी तेजी असते तेUहा आप$या गुतं वणुक"चे मु$यासु=ा जात

8माणात वाढते िह गोW लKात ठे वली पािहजे. जर आपण मागील इितहास पिहला तर या 8कारातील
योजनेतनू गे$या २०-२२ वषात सरासरी २०% पेKा जात वा^षक चOवाढ प=तीने परतावा
िमळालेला आहे. उदाहरणाथ: HDFC Equity Fund िह म$टी कॅ प योजना १ जानेवारी
१९९५ रोजी सु झाली, bयांनी या योजनेत सु वातीला एकरकमी एक लाख पये गुंतवले होते )यांMया
गुंतवणुक"चे आजचे मू$य जवळपास ६५ लाख पये एवढे झालेले आहे व bयांनी सु वातीपासून
एसआयपीMया मा:यमातून या योजनेत दर मिहना जर का १००० पयांची गुतं वणूक के ली असती तर
आजपय&त )यांची एकू ण गुंतवणूक झाली असती २,७८,००० पये आिण )या गुंतवणुक"चे आजचे मू$य
७० लाख पयांMया पेKा जात झालेले आहे. या 8कारMया योजनेत दीघ काळासाठी िनयिमतपणे,
एसआयपीMया मा:यमातून, गुंतवणूक करणे फायcाचे होत असते.
िमड कॅप योजना: या 8कारातील योजनेतील गुंतवणुक"ची र]म िह 8ामुTयाने ८०% ते १००% पय&त ,
बाजारातील प7रिथतीनुसार, देशातील 8मुख म:यम 6हणजेच पिह$या १०१ ते २५० भांडवली
आकाराMया कं पयांचे शेअसम:ये के ली जाते. या म:यम आकाराMया कं पया या dोइंग कं पया मान$या
जातात, तसेच यांची वा^षक उलाढाल िह जवळपास दरवष*च वाढतच जात असते. यातील ब_तांश
कं पया िनयिमतपणे दरवष* )यांचे शेअरहो$डसना लाभांशिह देत असतात. अथात बाजारातील तेजीमंदीनुसार या कं पयाचे शेअसMया भावात नेहमीच बदल होत असतो. माY एक गोW या कं पयांचे
शेअसMया 4कमतीला लागू पडते ती 6हणजे जरी मंदीMया कालखंडात अ[या मोDा कं पयाचे शेअसच
भाव जरी कमी झाला तरी तो पुढील तेजीMया कालखंडात परत वर जातोच. जर आपण मागील
इितहास पिहला तर या 8कारातील योजनेतून गे$या १५ वषात सरासरी ३०% Mया जवळपास वा^षक
चOवाढ प=तीने परतावा िमळालेला आहे. उदाहरणाथ: Sundaram Select Mid Cap
Fund िह िमड कॅ प योजना ३० जुलै २००२ रोजी सु झाली, bयांनी या योजनेत सु वातीला
एकरकमी एक लाख पये गुतं वले होते )यांMया गुंतवणुक"चे आजचे मू$य जवळपास ५२ लाख पये एवढे
झालेले आहे व bयांनी सु वातीपासून एसआयपीMया मा:यमातून या योजनेत दर मिहना जर का १०००
पयांची गुंतवणूक के ली असती तर आजपय&त )यांची एकू ण गुंतवणूक झाली असती १.७० लाख पये
आिण )या गुंतवणुक"चे आजचे मू$य ११.७० लाख पयांMया पेKा जात झालेले आहे. या 8कारMया
योजनेत दीघ काळासाठी िनयिमतपणे, एसआयपीMया मा:यमातून, गुंतवणूक करणे फायcाचे होत
असते.
%मॉल कॅ प योजना: या 8कारातील योजनेतील गुंतवणुक"ची र]म िह 8ामुTयाने ८०% ते १००%
पय&त, बाजारातील प7रिथतीनुसार, देशातील 8मुख लहान 6हणजेच २५१ पुढील भांडवली
आकाराMया कं पयांचे शेअसम:ये के ली जाते. या लहान आकाराMया कं पया या dोइंग कं पया मान$या
जातात. अथात बाजारातील तेजी-मंदीनुसार या कं पयाचे शेअसMया भावात नेहमीच बदल होत
असतो. माY एक गोW या कं पयांचे शेअसMया 4कमतीला लागू पडते ती 6हणजे जरी मंदीMया
कालखंडात अ[या मोDा कं पयाचे शेअसच भाव जरी कमी झाला तरी तो पुढील तेजीMया कालखंडात
परत वर जातोच. माY या 8कारातील योजनेत मंदीMया काळात सवािधक जोखीम असते व याMया उलट
तेजीMया कालखंडात या 8कारतील योजनेतनू सवािधक परतावा िमळत असतो. जर आपण मागील
इितहास पिहला तर या 8कारातील योजनेतून गे$या ७/८ वषात सरासरी ३०% पेKा जात वा^षक
चOवाढ प=तीने परतावा िमळालेला आहे. उदाहरणाथ: Reliance Small Cap Fund िह
मॉल कॅ प योजना १६ सटे २०१० रोजी सु झाली, bयांनी या योजनेत सु वातीला एकरकमी एक
लाख पये गुंतवले होते )यांMया गुतं वणुक"चे आजचे मू$य जवळपास ४.६ लाख पये एवढे झालेले आहे
व bयांनी सु वातीपासून एसआयपीMया मा:यमातून या योजनेत दर मिहना जर का १००० पयांची
गुंतवणूक के ली असती तर आजपय&त )यांची एकू ण गुंतवणूक झाली असती ८९,००० पये आिण )या
गुंतवणुक"चे आजचे मू$य २.८८ लाख पयांMया पेKा जात झालेले आहे. या 8कारMया योजनेत दीघ

काळासाठी िनयिमतपणे, एसआयपीMया मा:यमातून, गुंतवणूक करणे फायcाचे होत असते. या
8कारMया योजना या त णांसाठी अ)यंत चांग$या आहेत परं तु िनवृZ S3eनी या टाळले$याच बरे.

या 8कारातील योजनेतील गुतं वणूक िह ६५% ते ८५% या
8माणात शेअरबाजारात व उव7रत गुतं वणूक िह कज रोखे वगैरे िनिfत उ)पg देणाhया साधनात
बाजारातील प7रिथतीनुसार के ली जाते आिण 6हणूनच या योजनांना संतुिलत योजना असे मानले जाते.
या योजनेत तुलनेने कमी जोखीम असते. या योजनेतील गुतं वणूक िह म$टी कॅ प योजने8माणे मोDा,
म:यम व लहान भांडवली आकाराMया कं पयांMया शेअसम:ये के ली जाते. जर आपण मागील इितहास
पिहला तर या 8कारातील योजनेतनू गे$या २०-२५ वषात सरासरी १८/१९% पेKा जात वा^षक
चOवाढ प=तीने परतावा िमळालेला आहे. उदाहरणाथ: Aditya Birla Balanced 95
Fund िह लाज कॅ प योजना १० फे ;ुवारी १९९५ रोजी सु झाली, bयांनी या योजनेत सु वातीला
एकरकमी एक लाख पये गुतं वले होते )यांMया गुंतवणुक"चे आजचे मू$य जवळपास ७२ लाख पये एवढे
झालेले आहे व या योजनेत २४ एि8ल १९९८ रोजी एसआयपी सुिवधा सु झाली bयांनी सु वातीपासून
एसआयपीMया मा:यमातून या योजनेत दर मिहना जर का १००० पयांची गुतं वणूक के ली असती तर
आजपय&त )यांची एकू ण गुतं वणूक झाली २.३८ लाख पये आिण )या गुंतवणुक"चे आजचे मू$य १९ लाख
पयांMया पेKा जात झालेले आहे. या 8कारMया योजनेत दीघ काळासाठी िनयिमतपणे,
एसआयपीMया मा:यमातून, गुंतवणूक करणे फायcाचे होत असते.
जर तु6हाला कमी जोिखमीMया योजना हSा असतील तर Balanced Advantae Funds &
Equity Savings Funds या 8कारातील योजना आहेत bयात शेअरबाजाराची जोखीम
आणखीन कमी के लेली आहे यासाठी शेअरबाजारातील गुंतवणूक बाजारMया कलानुसार कमी व जात
के ली जाते, या योजना बँक ठीIवसाठी अितशय चांग$या असतात.
संतिु लत

(Balanced)

योजना:

वरील 8कारMया योजना या सवसामाय गुंतवणूकदारासाठी अितशय चांग$या मान$या गेले$या आहेत.
याSित7र3 6युचुअल फं डात अनेक 8कारMया कमी अिधक जोिखमीMया समभाग आधा7रत योजना
असतात, यात थीमे7टक, KेYीय, इ. 8कार येतात.
ाितिनिधक योजना पहा
() किलन इं िडया

ायमा फंड

ij किलन इंिडया 8ायमा फं ड १९९३ म:ये सुB झालेला आिण सात)याने उZम कामिगरी करीत रािहलेला
हा फं ड )याMया रौयमहो)सवी वषात पोचला आहे. या फं डाची एनएUही आता एक हजार पये 8ित
युिनटMया जवळ पोचली आहे. गे$या २५ वषा&Mया कालावधीत या फं डाने जवळजवळ २१ ट]े भरघोस
वा^षक परतावा 4दला आहे. गुंतवणूकदारांMया पाlठmयावर या फं डाMया मालमZेचे बाजारमू$य आता
६३०० कोटी पयांMया पुढे पोचले आहे. शेअर बाजारातील तेजी-मंदीMया चढ-उतारात या फं डाने योnय
गुंतवणुक"Mया आधारावर दीघकाळात उZम कामिगरी ठे वली आहे. bया गुतं वणूकदारांनी या फं डात
सुरवातीपासून गुतं वणूक के ली असेल, )यांना )याचा उZम परतावा न]" िमळाला असेल. bयांनी या
योजनेत सु वातील .एक लाख गुंतवले होते )याचे स:याचे बाजारमू$य .९३ लाख पयांपेKा जात
झालेले आहे. तसेच bयांनी या योजनेत सु वातीपासून दर महा .५००० ची गुतं वणूक एस.आय.पी.
मा:यमातून के ली आहे व जी अजून चालू ठे वली असेल तर आजपय&त एकू ण गुंतवणूक झाली .१४.७५
लाख व स:याचे मु$य आहे सुमारे .३ कोटी ९० लाख पये.

एचडीएफसी

इ+,टी फंड

१९९५ म:ये सुB झालेला हा फं ड गेली २३ वष< सात)याने उZम कामिगरी करीत आहे.
गुंतवणूकदारांMया भांडवलाची वृ=ी कBन देAयाची Kमता असणाhया कं पयांMया शेअरम:ये हा फं ड
8ामुTयाने गुंतवणूक करतो. माच २०१८ म:ये या फं डांMया मालमZेचे बाजारमू$य २० हजार कोटी पये
झाले होते. यावBन याMया 8चंड िवताराची क$पना येऊ शकते. गे$या २३ वषा&त या फं डाने सरासरी
१९ ट]े वा^षक परतावा 4दला आहे. या फं डाची एनएUही जवळजवळ ६०० पये 8ितयुिनटपय&त
पोच$याचे पाoन 8थमदशनी हा फं ड महाग वाटू शकतो. माY, 6युMयुअल फं डाची एनएUही आिण
)यातील गुंतवणुक"तून िमळणारा फायदा याचा संबंध नसतो, तर तो फं ड bया शेअरम:ये गुंतवणूक
करतो, )या शेअरMया बाजारभावावर गुतं वणूकदारांचा फायदा अवलंबनू असतो, हे सूY गुतं वणूकदारांनी
कायम लKात ठे वावे. bयांनी या योजनेत सु वातील .एक लाख गुतं वले होते )याचे स:याचे बाजारमू$य
.६० लाख पयांपेKा जात झालेले आहे. तसेच bयांनी या योजनेत सु वातीपासून दर महा .५०००
ची गुंतवणूक एस.आय.पी. मा:यमातून के ली आहे व जी अजून चालू ठे वली असेल तर आजपय&त एकू ण
गुंतवणूक झाली .१४.१० लाख व स:याचे मु$य आहे सुमारे .३ कोटी २० लाख पये.
रलाय-स .ोथ फंड

१९९५ म:ये सुB झालेलाहा आणखी एक उZम फं ड! दीघ मुदतीची गुंतवणूक के ली, तर परताSाचा दर
कमालीचा वाढू शकतो, हे या फं डाMया कामिगरीतून 4दसून येते. १९९५ म:ये १० पयांपासून सुB
झालेली एनएUही आता जवळजवळ ११०० पये 8ितयुिनटपय&त पोचली आहे. 8ितयुिनट एक हजार
पये ‘एनएUही’चा टपा 8थम गाठAयाचा मान या फं डाने िमळिवलेला आहे. याचाच अथ, bया
गुंतवणूकदाराने या फं डात सुरवातील एक लाख पये गुंतिवले होते, )याMया गुतं वणुक"चे बाजारमू$य
आज अंदाजे एक कोटी पयांMया आसपास झाले आहे. या फं डाMया मालमZेचे स:याचे बाजारमू$य
जवळजवळ ६६०० कोटी पये आहे. अथात, या फं डालासु=ा िनUवळ मालमZा मू$यातील मोDा चढउतारांचा सामना करावा लागला. bया गुंतवणूकदारांनी या चढ-उतारात )यांची गुंतवणूक सुB
ठे वली, )यांना )याचा उZम परतावा िमळाला आहे. bयांनी या योजनेत सु वातील .एक लाख गुंतवले
होते )याचे स:याचे बाजारमू$य .१ कोटी ६१ लाख पयांपेKा जात झालेले आहे. तसेच bयांनी या
योजनेत सु वातीपासून दर महा .५००० ची गुतं वणूक एस.आय.पी. मा:यमातून के ली आहे व जी अजून
चालू ठे वली असेल तर आजपय&त एकू ण गुंतवणूक झाली .१३.५ लाख व स:याचे मु$य आहे सुमारे .३
कोटी २० लाख पये.
वरील तीन फं डांची मािहती ही के वळ उदाहरणादाखल 4दली आहे. याचा अथ फ3 या तीन योजनाच
सवpZम आहेत, असे नाही. या8माणे इतरही अनेक चांग$या योजना आहेत. दीघकाळात 6युMयुअल
फं डातून धनवृ=ी कशी होऊ शकते, हे सांगAयाचा हा 8यq आहे. आपण जर योnय योजनांम:ये
दीघकाळासाठी िनयिमतपणे गुंतवणूक के ली तर )याचा उZम परतावा हमखास िमळतो, हे या
उदाहरणांतून पW होते. शेअर बाजारात चढ- उतार हे होतच राहणार, )यानुसार योजनांची कामिगरी
कमी- जात 4दसणार. पण ‘फॉम इज टे6पररी, 1लास इज परमनंट’ हे सूY लKात ठे वून संयमाने आिण
िशतब= गुंतवणूक करAयाने संपZीिन^मती होऊ शकते, हे लKात ठे वावे.

तुही िनयमीत कर मु1 (वा4षक सरासरी १२%) उ7प8 िमळवू इिछता का?

जर तु6हाला िनयमीत करमु3 उ)पg िमळिवAयाची इMछा असेल तर मी तु6हाला HDFC Prudence
Fund, Dividend Plan, Dividend Payout Option या योजनेत गुंतवणूक करAयाचा स$ला देतो.
याची कारणे खालील 8माणे
या योजनेत सन १९९८ पासून दर वष* िनयमीत िडिUहडंड 4दलेला आहे.
•
•
•

•

जानेवारी २०१६ पासून दर मिहना 8ती युिनट .०.३० या दराने लाभांश 4दला जात आहे.
गे$या १८ वषात एकू ण ६३१% िडिUहडंड 4दला गेला आहे.
गे$या १८ वषात या योजनेत के Uहाही के ले$या गुतं वणूक"वर वषात 4दले$या िडिUहडंडMया
उ)पgाची वाष*क सरासरी १२.६८% पडलेली आहे.
१ एि8ल, २०१८ पासून लाभांशांMया उ)पgावर १०% दराने कॅ िपटल गेन टॅ1स लागू झालेला
अस$यामुळे 4द$या जाणाhया लाभांशातून १०% र]म कापूनच लाभांश जाहीर के ला जातो,
6हणून आता या योजनेतील लाभांश हा 8ती युिनट ३० पैशांMया ऐवजी ३१ पैसे 8ती युिनट (कर
पfात) 4दला जातो. आधीच कर कापलेला अस$यामुळे िमळणाhया लाभांशावर कर भरावा लागत
नाही. िमळणारा लाभांश हा सरासरी .१०००/- 8ती एक लाख या8माणे िमळत आहे.

(जरी या योजनेतून गेले अनेक वष< िनयिमतपणे लाभांश 4दलेला असला तरी असा लाभांश िनयिमत दर
मिहना 4दला जाईलच अशी कोणतीही गॅरंटी या योजनेत 4दलेली नाही, याची नxद yयावी. यामुळे जर
माक< टम:ये २००८ सारखी मोठी मंदी भिवzयात आली तर काही मिहने कमी दराने लाभांश 4दला जाऊ
शकतो Nकवा काही मिहने तो 4दलासु=ा जाणार नाही.)
या<ितर1

युचअ
ु ल फंडात कज रोखे

(Debt Schemes) आधारत योजना असतात,

यातील

मुख योजना:

या योजनेतील पैसे हे मनी माक< ट, अ$पमुदतीचे कज रोखे (जातीत जात ९०
4दवसांMया मुदतीचे) इ. िनिfत Sाज देणाhया साधनात गुतं वले जातात. यामुळे िह योजना
अ$पकालीन गुंतवणुक"साठी अितशय चांगली आहे या योजनेत अगदी २/४ 4दवस ते काही मिहयांसाठी
गुंतवणूक करता येते. या योजनेत जवळपास कोणतीही जोखीम नसते. या योजनेत शेअरबाजाराची
जोखीम नसते.
शोट टम ब@ड %क=स: bयांना एक वष मुदतीसाठी पैसे गुंतवावयाचे असतील )यांचेसाठी िह योजना
उZम असते. या योजनेत शेअरबाजाराची जोखीम नसते.
कॉपAरे ट ब@ड %क=स: bयांना तीन वष Nकवा अिधक मुदतीसाठी पैसे गुत
ं वावयाचे असतील )यांचसे ाठी िह
योजना उZम असते. या योजनेत शेअरबाजाराची जोखीम नसते.
तुमया आ4थक िनयोजनाचे टBपे ठरावा:
8)येक माणसाMया आयुzयात काही मह)वाचे टपे असतात bयावेळी पैशाची मोDा8माणावर गरज
असते, यासाठी जर तु6ही तुमची उ4दW ठरवून )या8माणे गुंतवणूक के लीत तर )याचा भिवzयात फायदा
होऊ शकतो, जीवनातील काही मह)वाचे टपे:
१) आपले %वत:चे घर घेण:े जर का तु6ही तुमचे घर घेAयाचा िवचार करत असाल तर तु6हाला
बँकेकडू न होम लोन िमळू शके ल परंतु तुमMयाकडे 4कमान घराMया 4कमतीMया २०% र]म
िल+,ड %क=स:

असली पािहजे अिधक फ^नचरसाठी काही र]म लागेल तर याची तरतूद तु6ही एस.आय.पी. Mया
मा:यमातून िनयिमतपणे दरमिहना गुंतवणूक कBन कB शकता. समजा तु6हाला पुढील पाच
वषा&नी घर घेAयाची इMछा असेल तर तु6ही जर का दर मिहना .१५००० 8माणे 6युचुअल
फं डात एस.आय.पी. Mया मा:यमातून गुंतवणूक के ली व या गुतं वणुक"त दर वष* .१००० ची
वाढ करत नेलीत तर पांच वषात तुमची गुंतवणूक होईल १०.२० लाख पये याचे पाच वषा&नी
१५% वा^षक परताSाने मू$य असेल सुमारे १५ लाख पये याUदारे आपण आप$या घराचे व|
पूण कB शकता. तसेच भिवzयात होम लोनचा ह}ा भरAयासाठी तु6हाला आ^थक िशतही
लागेल.
२) कार िवकत घेणे: जर का तु6ही तुमची गाडी घेAयाचा िवचार करत असाल तर तु6हाला बँकेकडू न
कार लोन िमळू शके ल परं तु तुमMयाकडे 4कमान गाडीMया 4कमतीMया १०% र]म असली पािहजे
तर याची तरतूद तु6ही एस.आय.पी. Mया मा:यमातून िनयिमतपणे दरमिहना गुंतवणूक कBन
कB शकता. समजा तु6हाला पुढील तीन वषा&नी गाडी घेAयाची इMछा असेल तर तु6ही जर का
दर मिहना .३००० 8माणे 6युचुअल फं डात एस.आय.पी. Mया मा:यमातून गुंतवणूक के ली व या
गुंतवणुक"त दर वष* .१००० ची वाढ करत नेलीत तर तीन वषात तुमची गुंतवणूक होईल
१.४४ लाख पये याचे तीन वषा&नी १५% वा^षक परताSाने मू$य असेल सुमारे १.८० लाख
पये याUदारे आपण आप$या गाडीचे व| पूण कB शकता. तसेच भिवzयात कार लोनचा ह}ा
भरAयासाठी तु6हाला आ^थक िशतही लागेल.
३) मुलांचे िशEणासाठी तरतूद करणे: समजा आज तुमचे मुल ३ वषा&चे आहे तर )याMया उL
िशKणासाठी )याMया वयाMया १८ Sा वष* (बारावी नंतर) तु6हाला पैसे लागतील. यासाठी जर
तु6ही मािसक .५००० ची एस.आय.पी. दरवष* .१००० 8माणे वाढवत सु के ली तर १५
वषात तुमची गुंतवणूक होईल .२१.६० लाख पये व परताSाचा दर १३% धरला तरी
गुंतवणूक मू$य बनेल सुमारे ५५ लाख पये. मुलांMया िशKणाची तरतूद करAयासाठी 6युचुअल
फं डाम:ये Children’s Gift Fund या 8कारातील योजना असतात. या योजना संतुिलत
8कारातील असतात. यातील ६५% र]म िह शेअर बजारात गुतं वली जाते व उव7रत र]म िह
Fixed Income Securities म:ये गुंतवली जाते. जर का तु6ही िह सु वात मुलाचा जम
झा$यावर लगेच के लीत तर हेच पैसे सुमारे ९० लाख पये होतील.
४) मुलांया लGासाठी तरतूद करणे: समजा आज तुमचे मुल ३ वषा&चे आहे तर )याMया ल~ासाठी
)याMया वयाMया २८ Sा वष* तु6हाला पैसे लागतील. यासाठी जर तु6ही मािसक .३००० ची
एस.आय.पी. दरवष* .५०० 8माणे वाढवत सु के ली तर २५ वषात तुमची गुतं वणूक होईल
.२७ लाख पये व परताSाचा दर १५% धरला तरी गुंतवणूक मू$य बनेल सुमारे २ कोटी
पये. याम:ये तु6ही मुलांचे ल~ कBन )याला )याचे घर घेAयासाठीसु=ा मदत कB शकाल.
५) िनवृIीनंतरया जीवनासाठी तरतूद करणे: समजा आज तुमचे वय आहे ३० वष< व आपणा ३०
वषा&नी िनवृZ होणार असाल तर तु6ही जर का मािसक .५००० ची एस.आय.पी. दरवष*
.१००० 8माणे वाढवत सु के ली तर ३० वषात तुमची गुंतवणूक होईल ७०.२० लाख पये व
परताSाचा दर १५% धरला तरी गुंतवणूक मू$य बनेल सुमारे ८ कोटी पये. याम:ये तु6ही
तु6ही तुमचे िनवृZी नंतरचे जीवन अ)यंत समाधानात Sतीत कB शकाल.
एक लKात ठे वा तु6ही अगदी पये ५०० एवढी कमी र]म दर मिहना एस.आय.पी. मा:यमातून गुंतवू
शकता. तेUहा उशीर न करता लगेचच एस.आय.पी. सु करा व िनयिमत बचत कBन संपZी िनमाण करा
िह ताकद फ3 6युचुअल फं डातच आहे. अय गुंतवणूक साधने चांगली असू शकतात पण ती संपZी िनमाण
कB शकत नाहीत. जेवढी लवकर सु वात कराल तेवढा जात फायदा होईल हे लKात ठे वा. हे मला पूव*
मािहत नUहते 6हणून मी 6युचुअल फं डात गुतं वणूक के ली नाही आता माझे वय अमुक तमुक आहे मग आता

कBन काय फायदा असा िवचार कB नका तर लगेच गुतं वणूक सु करा मग पहा दीघ मुदतीत तुमचे पैसे
कसे वाढतात ते. माY एक वचन लKात ठे वा “JKदा और सबुरी – सबुरीका फल हमेशा िमठािह होता है”.”.

ऑनलाईन रिज ेशन करयासाठी येथे िलक करा

Link address: https://mutualfundmarathi.mfaccount.in/index-D.php
गुत
ं वणूक करा

जर तु6हाला 6युचुअल फं डाMया कोण)याही योजनेत एकरकमी Nकवा एस.आय.पी. मा:यमातून
गुंतवणूक करावयाची असेल तर आ6हाला संपक करा आ6ही तु6हाला सवतोपरी साहाय कB.
आमयाकडू न िमळणाMया सेवा सुिवधा:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

एकदा गुंतवणूक के ली Nक नंतर आपणास सव Sवहार ऑनलाईन करAयाची सुिवधा 4दली जाते.
तु6ही वत: ते कB शकता अथवा आपण आमMया ऑ4फसम:ये फोन कBनही Sवहार कB शकता
माY यासाठी तुमची संमती आव[यक असते. तुमMया संमतीिशवाय कोणतेही Sवहार होऊ शकत
नाहीत तसेच पैसे काढAयाची सुिवधा 4द$यावर पैसे तुमMया बँक खा)यातच जमा होतात. यामुळे
कोणीही तुमची फसवणूक कB शकत नाही.
तुमMया गुंतवणुक"चा तपशील २४/७ के Uहाही पाहAयाची सुिवधा 4दली जाते.
गुंतवणुक"चा थोड1यात तपशील २४/७ पाहAयासाठी मोफत मोबाईल अॅप 4दले जाईल.
आपण यापूव* 6युचुअल फं डाम:ये गुंतवणूक असेल तर )याचाही तपशील पाहAयाची सुिवधा.
नवीन गुतं णूक कारणे, पैसे काढणे, एका योजनेतून दुसhया योजनेत वग करणे, नवीन
एस.आय.पी. सु करणे, एस.टी.पी. Nकवा एस.डm$यू.पी. करणे हे सारे Sवहार
ऑनलाईन करAयासाठी वतंY लॉगीन 4दले जाईल याचा वापर डेकटॉप Nकवा मोबाईल अॅप
वापBन आपण कB शकाल.
आप$या गरजेनुसार योजना िनवडAयासाठी आमचे मागदशन िमळे ल.
आमची इ-कॉमस वेबसाईट www.shthakur.com असून या साईटवBन आपण सारे Sवहार
ऑनलाईन कB शकता. िह सुिवधा आमMया मोबाईल अॅप म:ये सु=ा 4दली आहे.
आ6ही आपणास वेळोवेळी Whatsapp/Message/Email याUदारे बाजारातील स:यिथतीबाबत
क$पना देत असतो, तसेच जर आप$या गुंतवणुक"त काही बदल करावयाची गरज असेल तर तसे
सूिचत करत असतो. माY सव िनणय हे सववी तुमचे असतात. तुमMया आगावू सहमतीिशवाय
आ6ही कोणतेही िनणय घेत नाही.
वेळोवेळी आ6ही आपणास Telephone/Whatsapp/Message/Email याारे संपक कBन
आप$या गुंतवणुक"ची मािहती तुमMयाबरोबर शेअर करत असतो.

आपला िवासू,

सदानंद हर ठाकू र
वैयि1क गुतं वणूक स#लागार
मोबाईल: ९५१८७५२६०५

Oकवा ९४२२४३०३०२ ऑफ=स ०२३५५०२३५५-२५१०८९

