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Securities Market and Investment Analysis 

Lecture 2 

Debt इनु्स्ट्रमेंट 

बॉण्ड्स  आणि णिबेंचसस (Bonds and Debentures) 
 

 एखादी कंपनी शेअर्स च्या माध्यमातून क िं वा bonds (रोखे) आकि debentures (किबेंचर्स) या 

माध्यमातून भािंिवल  उभा  रू श ते. बॉण्ड्स हे र्र ारलाही  र्ासच्या माध्यमातून भािंिवल उभा 

 रण्याचा ए  महत्त्वाचा मार्स र्मर्ला र्ातो 

 ग ंतविूकदाराच्या बारू्ने कवचार  रता स्टॉ  मा ेटमधे्य र् िंतविू  कह र् िंतविू दाराला  चािंर्ले 

परतावे कमळवून देऊ श ते तथाकप इथे  ररस्क /धो ाही अर्तो.   ाही र् िंतविू दार अरे्  अर्तात 

 ी त्ािंना  मीत  मी धोक्यात चािंर्ला परतावा प्रकतमहा क िं वा दरवर्षी कमळावा ही अपेक्षा अर्ते, हे  

र् िंतविू दार स्टॉ  मा ेटमधे्य र् िंतविू   रण्याऐवर्ी बँ ामधे्य  मधे्य बचती ककंवा किक्सि  

किपॉकिट च्या स्वरूपात पैरे् ठेविे पर्िंत  रतात.  बँ ािंमधील ठेवी या  मी परतावा  मी धोक्याचे 

अर्तात.  बॉण्ड्स  आकि किबेंचर्स यामधली र् िंतविू  ही स्टॉ  मा ेट मधील र् िंतवि  ीपेक्षा  मी 

धो ा आकि परताव्याच्या अर्तात पि बँ ािंमधील ठेवी पेक्षा अकध  परतावा कमळवून देिारे 

अर्तात. 

 

 भारतामध्ये स्टॉ  एक्सचेंर् मधून बॉण्ड्स  आकि किबेंचर्स  टर ेकििंर् एक ट        यािंपेक्षाही  मी आहे 

तथाकप over the counter (OTC ) च्या माध्यमातून 99 टके्क पेक्षा अकध  खरेदी-कवक्री होत अर्ते 
 

आता  कंपनीच्या बाजून े णवचार करूया 

 एखादी  िं पनी भािंिवल  उभा  रत अर्ताना कतच्या र्मोर दोन ऑप्शन अर्तात ए  स्टॉ  मा ेट 

मधून शेअर्सची कवक्री  रून भािंिवल उभा  रन े  आकि द र्रा अर्िारा ऑप्शन म्हिरे् 

बॉण्ड्स  आकि किबेंचर्स  इनु्स्ट्रमेंट र् यामधे्य पब्लि   िून क िं वा बँ ािं/ कवकिय र्िंस्था  िून 

बॉण्ड्स  आकि किबेंचर्स  ची णवक्री करून  र्स घेिे हा भार् येतो.  

 स्टॉ  मा ेट मधून भािंिवल  उभा  रत अर्ताना  िं पनीला आपले शेअर्स कवक्री  रताना आपल्या 

माल ीहक्काचेही कवतरि  रावे लार्ते  त्ाम ळे बऱ्याचदा  ाही  िं पन्या हा मार्स अवलिंबत नाहीत. 

बँ े िून कजस  घेतल्यार् याचा व्याज दर र्ास्त राहतो हा र्ाधारिपिे 10 ते 12 ट        यािंपेक्षा 

अकध  अर्तो. 
 र्ामान्य र् िंतविू दार हा किक्स्ड किपॉकिट मधून पाच ते र्हा  ट        यािंपयंत परतावा कमळवत 

अर्तो तर bonds/ debentures   हे यापेक्षा अकध  परतावा देत अर्तात  म्हिरे् र्ाधारिपिे 

र्ात ते आठ टके्क.  तर हे र् िंतविू दार bonds  क िं वा किबेंचर्स यािंना अकध  पर्िंती देतात. 

 िं पन्यािंना देखील बँ ािं िून  र्स 12 टक्कक्यािंनी क िं वा 14 टक्कक्यािंनी घेण्यापेक्षा आठ क िं वा नऊ 

टक्कक्यािंपयंत बॉण्ड्स  आकि किबेंचर्स  वरती परतावा देिे  हे अकध  र्ोयीचिं आणि फायद्याचे होते. 
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 समजा कें द्र सरकारला कजासची गरज असल्यास सरकारने जर दहा हजार कोटी रुपयांची बॉण्ड्स 

कवक्रीर्  ाढले अर्तील आकि ते पाच वर्षासच्या  ालावधीर्ाठी अर्तील इथे बॉण्ड्स ह े से्पकर्कि  

 ालावधीर्ाठी कव ले  र्ातात  हे अत्िंत महत्त्वाचे आहे आकि याचा र्ाधारिपिे आठ टके्क इत ा 

व्यार्ाचा दर ठरला अरे्ल तर र् िंतविू दाराला प्रकत वर्षी आठ टके्क याप्रमािे क िं वा  ाही वेळेला 

पाच वर्षासचा ए कित  िं पाउिंि इिंटरेस्ट रेट हा त्ाने र् िंतवलेल्या अमाऊिं ट वरती कमळत अर्तो . रे्व्हा 

बॉण्ड मॅच्य अर होतो म्हिरे्च त्ाची म दत र्िंपते  तेव्हा ए ूि म द्दल आकि व्यार् अर्ा ए कित 

परतावा र् िंतविू दाराला कमळतो. बॉण्ड्स हे नेहमी रे्क्य अर अर्तात. याचा अथस बॉण्ड्स नेहमी 

त्ा  िं पनी क िं वा र्र ारने  ाहीतरी तारि ठेवून त्ावर आधारीत जारी / णवक्री  ेलेले अर्तात.  

बॉण्ड्स  हे र्र ार मािस त क िं वा कविीय र्िंस्था मािस त क िं वा  ापोरेट हाऊरे्र् मािस त जारी / ेले 

र्ातात 

णिबेंचसस 
 णिबेंचससचा  कवचार  रता हे सेकु्यअर क िं वा अनसेकु्यअर अरू् श तात.  रे्क्य अर किबेंचर्स याचा 

अथस ते किबेंचर्स  ी ज्ािंना  िं पनीने क िं वा इशू  रिाऱ्याने  ाही तारि ठेवलेले आहे. बहुते  

किबेंचर्स हे अनरे्क्य अर अर्तात अशा किबेंचर्स मधे्य ररस्क र्ास्त अर्ते अथासत याच्या वरती 

कमळिारा परतावा व्यार्दर स द्धा  अकध  अर्तो.  ाही वेळेला किबेंचसस ह ेconvertible 

अर्तात याचा अथस ह े issue  रिारी  िं पनी  ालािंतराने किबेंचर्स चे  रूपािंतर इब्लिटी मधे्य  रू 

श ते किबेंचर्स हे नेहमी खार्र्ी  िं पन्यािं िून इशू  ेले र्ातात 

 जेव्हा bonds हे  िं पनी िून प्रथम कवक्रीर् आिले र्ातात तेव्हा हे प्राथकम  बार्ारामधे्य येतात हे 

 िं पनी िून issue  ेले र्ातात आकि र् िंतविू दार खरेदी  रतो म्हिून याला बॉण्ड्स आयपीओ 

अरे् म्हितात.  र्मर्ा हा पाच वर्षासचा अर्िारा बॉण्ड्स अरे्ल आकि र् िंतविू दाराला त्ाने 

र् िंतविू   ेलेल्या पैशाची र्रर् अरे्ल तर तो द य्यम बार्ारामधे्य हा बॉण्ड कवक्री करू  श तो याला 

बॉण्ड्स रे् िं िरी मा ेट अरे् म्हितात.   

 भारतामधे्य  Goldenpi हा अत्िंत महत्त्वाचा अर्िारा बॉण्ड्स किबेंचर्स मा ेट online 

platform  र्मर्ला र्ातो. (Visit to https://goldenpi.com) 

 समजा ज्या  िं पनीने हे बॉण्ड्स किबेंचर्स  जारी / ेलेले आहेत ती  िं पनी र्ातत्ाने तोट्यात अरे्ल 

आकि  िं पनी वाईिंि-अप  होिार अरे्ल तर अशा वेळेला र् रुवातीला बॉण्ड्स होल्डर्स/ secured 

debentures  ना णमळकत कदली  र्ाते  त्ानिंतर unsecured debentures ना कदली  र्ाते  व 

त्ानिंतर इब्लिटी होल्डर चा क्रमािं  येतो. 

थोिक्यात बॉण्ड्स ककंवा णिबेंचसस ह े अस ेकरारपत्र असतात ज े  ग तंविकूदाराला त लनेन े

कमी धोक्यामध्य ेफफक्स ररटर्नसस णमळवनू दिेारे इर्नव्हसे्टमेंट  इनु्स्ट्रमेंट आहते.  

 


