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Share

 एखाद्या कंपनीने भां डवलाचे लहान-लहान हहस्से करून ते हवक्रीसाठी म्हणजे च
गंतवणू कदारां ना गुुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून हदले असतील तर त्या प्रत्येक
लहान हहश्याला शेअर share असे म्हणतात. हे शेअर ज्याच्या नावावर ती
असतात त्याला शे अरहोल्डर share holder असे म्हणतात. हे कंपनीचे भागीदार
असतात व यां ना मत दे ण्याचा अहिकार असतो. share होल्डर कडे हजतके शेअसस
असतात ते वढा तो त्या कंपनीचा भागीदार असतो
 शेअर म्हणजे समभाग हकंवा हहस्सा. बाजार म्हणजे असे हठकाण हजथे एखाद्या गोष्टीची
खरे दी हवक्री होऊ होत असते . शे अर बाजार ही सूचीबद्ध कंपनीतील भाग भां डवल
म्हणजे च हहस्सेदारी खरे दी आहण हवक्रीसाठी ठे वलेली जागा आहे अथासत हह प्रहक्रया
online पद्धतीने चालते. भारतामध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आहण बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज BSE हे दोन प्रमख स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे च शेअर बाजार हकंवा भां डवल
बाजार आहे .
 शेअर म्हणजे हहस्सा हकंवा भाग जो एखाद्या कंपनीचा आपण म्हणजे च गंतवणू कदार
हवकत घेतो आहण त्या कंपनीचा भागीदार होतो
 एखादी कंपनी जे व्हा वाढते हकंवा चां गला नफा कमवते ते व्हा आपल्या कंपनीचा
अजू न व्याप वाढवताना हतला भां डवल म्हणजे पैशाची गरज पडते जर त्या कंपनीच्या
मालकाकडे परे से भां डवल नसेल तर अशी कंपनी एकतर कजस काढते हकंवा कंपनीचे
शे असस हवक्रीस काढते .
 कंपनी आपले शे असस हवक्रीस काढते म्हणजे कंपनी चा मालक स्वतः ची कंपनी
सावसजहनक करून लोकां ना स्वतः च्या कंपनी मध्ये पैसे गंतवायची ऑफर दे ते.
लोकां ना म्हणजेच गंतवणू कदारां ना त्या कंपनीवर भरवसा असेल तर हे गंतवणू कदार
कंपनीचे समभाग खरे दी करून या कंपनीचे हहस्सेदार होतात व यातू न पैसे कमवतात.
कंपनीला या समभाग हवक्रीतू न भां डवल हमळते तर शेअर होल्डससना कंपनीच्या
नफ्यातून लाभांश हिळतो. येथे कालां तराने जें व्हा कंपनीच्या समभागां ची भां डवल
बाजारामध्ये हकंमत वाढते ते व्हा या गंतवणू कदारां ना त्यां च्या जवळचे शे असस हवक्री
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करून अहिक चांगले परतावे हिळवता येतात. हे काि शेअर िाकेट िार्सत
चालते.
 शेअर चे प्रमख तीन प्रकार असतात Equity शेयर प्रे र्रन्शशयल शेअर आहण
डे ररव्हे हटव्हज
यामध्ये इक्विटी शेअसस आणण फ्रेश शेअसस हे महत्त्वाचे भाग आहेत
 Equity शेअर - जेव्हा स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध एखादी कंपनी आपले शे असस
जारी करते ते व्हा त्या शे असस ला इक्विटी शे असस असे म्हणतात. इतर शे असस तलनेत
इक्विटी शे अरची सवास हिक हवक्री केली जाते कारण हे शे असस जवळपास सवस
कंपन्ां नी हदले ले असतात
 प्रेफरन्स शेअसस -शे अर बाजारां मध्ये इक्विटी शे अर नंतर प्रेफरन्स शे अर चे नाव घेतले
जाते . प्रेफरन्स शसस आहण इक्विटी शे अससमध्ये हा फरक आहे की प्रेफरन्स शे अर
होल्डर हा कंपनीच्या बैठकीत मतदान करू शकत नाही तसेच प्रेफरन्स शेअर होल्डर
ला हमळणारा नफा हा आिीच हनहित केले ला असतो व तो त्याला वर्ास खेरीस हमळतो.
 भारतीय हवत्तीय रचनेमध्ये भां डवल बाजार हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे . भां डवल
बाजारां मध्ये प्राथहिक भांडवल बाजार आहण दु य्यि भांडवल बाजार असे दोन
प्रकार पडतात. प्राथहमक भां डवल बाजारात समभाग तथा कजस रोख्ां ची पहहल्यां दा
खरे दी-हवक्री होत असते. प्रामख्ाने येथे पहहल्ांदा सिभागांची जी खरे दी हवक्री
होते त्यांना IPO आयपीओ असे म्हणतात. थोडक्यात या प्राथहिक बाजारात
सिभागांची कंपनीकडून हकंवा हतच्या वतीने प्रहतहनिीकडून शेअसस ची हवक्री होत
असते . भाग खरे दी केलेल्या व्यक्तीला भागिारक असे म्हणतात
 दुय्यम भांडवल बाजारांिध्ये प्राथहमक भां डवल बाजारातील भाग िारकाकडून
सिभागांची तथा रोख्ांची दु सऱयांदा आहण हतथून पु ढे प्रत्येक वेळेस खरे दीहवक्री होत असते.
 णसक्युररटीज अशी सज्ञा वापरली असल्यास यामध्ये शे अर shares, सरकारी
सेक्यरीटी Government Bond, वायदा Derivatives आहण म्यच्यअल फंडाचे यहनट
Units of Mutual Fund यां चा समावेश होतो. णसक्युररटीज ही व्यापक संकल्पना
आहे .
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