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Securities Market and Investment Analysis 

Lecture 1 

समभाग Share 
 

 एखाद्या कंपनीने भांडवलाचे लहान-लहान हहसे्स करून ते हवक्रीसाठी म्हणजेच 

ग ंतवणूकदारांना गुुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून हदले असतील तर त्या प्रते्यक 

लहान हहश्याला शेअर share असे म्हणतात. हे शेअर ज्याच्या नावावर ती 

असतात त्याला शेअरहोल्डर share holder असे म्हणतात. हे कंपनीचे भागीदार 

असतात व यांना मत देण्याचा अहिकार असतो. share होल्डर कडे हजतके शेअसस 

असतात तेवढा तो त्या कंपनीचा भागीदार असतो 

 शेअर म्हणजे समभाग हकंवा हहस्सा. बाजार म्हणजे असे हठकाण हजथे एखाद्या गोष्टीची 

खरेदी हवक्री होऊ होत असते. शेअर बाजार ही सूचीबद्ध कंपनीतील भाग भांडवल 

म्हणजेच हहसे्सदारी खरेदी आहण हवक्रीसाठी ठेवलेली जागा आहे अथासत हह प्रहक्रया 

online पद्धतीने चालते. भारतामधे्य नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आहण बॉमे्ब स्टॉक 

एक्सचेंज BSE हे दोन प्रम ख स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच शेअर बाजार हकंवा भांडवल 

बाजार आहे. 

 शेअर म्हणजे हहस्सा हकंवा भाग जो एखाद्या कंपनीचा आपण म्हणजेच ग ंतवणूकदार 

हवकत घेतो आहण त्या कंपनीचा भागीदार होतो 

 एखादी कंपनी जेव्हा वाढते हकंवा चांगला नफा कमवते तेव्हा आपल्या कंपनीचा 

अजून व्याप वाढवताना हतला भांडवल म्हणजे पैशाची गरज पडते जर त्या कंपनीच्या 

मालकाकडे प रेसे भांडवल नसेल तर अशी कंपनी एकतर कजस काढते हकंवा कंपनीचे 

शेअसस हवक्रीस काढते. 

  कंपनी आपले शेअसस हवक्रीस काढते म्हणजे कंपनी चा मालक स्वतः ची कंपनी 

सावसजहनक करून लोकांना स्वतः च्या कंपनी मधे्य पैसे ग ंतवायची ऑफर देते. 

लोकांना म्हणजेच ग ंतवणूकदारांना त्या कंपनीवर भरवसा असेल तर हे ग ंतवणूकदार 

कंपनीचे समभाग खरेदी करून या कंपनीचे हहसे्सदार होतात व यातून पैसे कमवतात. 

कंपनीला या समभाग हवक्रीतून भांडवल हमळते तर शेअर होल्डससना  कंपनीच्या 

नफ्यातून लाभांश हिळतो. येथे कालांतराने जेंव्हा कंपनीच्या समभागांची भांडवल 

बाजारामधे्य हकंमत वाढते तेव्हा या ग ंतवणूकदारांना त्यांच्या जवळचे  शेअसस हवक्री 
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करून अहिक चांगले परतावे हिळवता येतात. हे काि शेअर िाकेट िार्स त 

चालते. 

 शेअर चे प्रम ख तीन प्रकार असतात Equity शेयर पे्रर्रन्शशयल शेअर आहण 

डेररवे्हहटव्हज 

            यामध्ये इक्विटी शेअसस आणण फे्रश शेअसस ह ेमहत्त्वाचे भाग आहते 

 Equity शेअर - जेव्हा स्टॉक एक्सचेंजमधे्य सूचीबद्ध एखादी कंपनी आपले शेअसस 

जारी करते तेव्हा त्या शेअसस ला इक्विटी शेअसस असे म्हणतात. इतर शेअसस त लनेत 

इक्विटी शेअरची सवासहिक हवक्री केली जाते कारण हे शेअसस जवळपास सवस 

कंपन्ांनी हदलेले असतात 

 प्रफेरन्स शेअसस -शेअर बाजारांमधे्य इक्विटी शेअर नंतर पे्रफरन्स शेअर चे नाव घेतले 

जाते. पे्रफरन्स शसस आहण इक्विटी शेअससमधे्य हा फरक आहे की पे्रफरन्स शेअर  

होल्डर हा कंपनीच्या बैठकीत मतदान करू शकत नाही तसेच पे्रफरन्स शेअर होल्डर 

ला हमळणारा नफा हा आिीच हनहित केलेला असतो व तो त्याला वर्ासखेरीस हमळतो. 

 भारतीय हवत्तीय रचनेमधे्य भांडवल बाजार हा अतं्यत महत्त्वाचा घटक आहे. भांडवल 

बाजारांमधे्य प्राथहिक भांडवल बाजार आहण दुय्यि भांडवल बाजार असे दोन 

प्रकार पडतात. प्राथहमक भांडवल बाजारात समभाग तथा कजसरोख्ांची पहहल्यांदा 

खरेदी-हवक्री होत असते. प्राम ख्ाने येथे पहहल्ांदा सिभागांची जी खरेदी हवक्री 

होते त्यांना IPO आयपीओ असे म्हणतात. थोडक्यात या प्राथहिक बाजारात 

सिभागांची कंपनीकडून हकंवा हतच्या वतीने  प्रहतहनिीकडून शेअसस ची हवक्री होत 

असते. भाग खरेदी केलेल्या व्यक्तीला भागिारक असे म्हणतात 

 दयु्यम भांडवल बाजारांिधे्य प्राथहमक भांडवल बाजारातील भाग िारकाकडून 

सिभागांची तथा रोख्ांची दुसऱयांदा आहण हतथून पुढे प्रते्यक वेळेस खरेदी-

हवक्री होत असते. 

 णसक्युररटीज अशी सज्ञा वापरली असल्यास यामधे्य शेअर shares, सरकारी 

सेक्य रीटी Government Bond, वायदा Derivatives आहण म्य च्य अल फंडाचे य हनट  

Units of Mutual Fund यांचा समावेश होतो. णसक्युररटीज ही व्यापक संकल्पना 

आहे. 


