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Study material - 3
म्युच्युअल फं ड (Mutual Fund)
गुंतवणूकदारांचा ववचार करता काही गुंतवणूकदार धोका वववकारण्यास तयार असतात आवण म्हणून असे
गुंतवणूकदार धोका ववीकारून गुंतवणूक करतात व यातून नफा कमवतात परं तु तोटा होण्याची शक्यताही दाट असते.
काही गुंतवणूकदार असे असतात की ते फफक्स ररटर्नसस (Fixed returns )देणाऱ्या असेट्स मध्ये गुंतवणूक करतात म्हणजेच
सरकारी रोखयांमध्ये गुंतवणूक करून (returns) नफा वमळवतात. काही गुंतवणूकदार असे असतात जे आपल्या एकू ण
गुंतवणुकी पैकी काही भाग हा शेअससमध्ये गुत
ं वतात आवण धोके ववीकारतात व काही भाग हा सरकारी रोखयांमध्ये गुत
ं वणूक
करतात आवण यातून समतोल साधतात.
काही गुंतवणूकदार असे असतात की तयांना यातील कोणताही धोका ववीकारायचा नसतो परं तु भांडवल
बाजारातून तयांना कमाई करायची असते बँकांमध्ये ठे वीच्या ववरूपात व बचत ठे वल्यानंतर वमळणाऱ्या व्याजदरापेक्षा
अवधकच्या व्याज दाराला ते गुत
ं वणूक करायला तयार होतात परं तु तयांना धोका ववीकारायचा नसतोआवण म्हणून अशा
लोकांसाठी काही संवथा काम करतात यालाच म्युच्युअल फं ड असे म्हणतात. म्युच्युअल फं ड या अशा प्रकारच्या संवथा
आहेत की ज्या लोकांकडू न पैसा जमा करून वेगवेगळ्या वसक्युररटीज मध्ये तया पैशांची गुंतवणूक करतात. गुंतवणूक ही
वेगवेगळ्या वकीम चा उद्देश याप्रमाणे होते अथासत म्युच्युअल म्हणजे सामार्नय लोकांचे भांडवल एकत्र करण्याची पद्धत.
गुंतवणूकदारांना शेअर माके टमध्ये थेट गुंतवणूक करून धोका ववीकारायचा नसतो असे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फं डामध्ये
गुंतवणूक करणे पसंत करतात तयाचे कारण असे की गुंतवणूकदाराला शेअर माके टची नीट मावहती असत नाही, कधी कोणते
शेअर खरे दी करावे या बाबतचा अभ्यास असत नाही, अशा प्रकारचे हे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फं ड मध्ये गुंतवणूक करणे
पसंत करतात. येथे म्युच्युअल फं ड यांचा भाग हा युवनट असा शब्द वापरला जातो.
प्रतयेक म्युच्युअल फं डाची पैसे गुंतवणूक करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते काही म्युच्युअल फं ड शेअर मध्ये
गुंतवणूक करतात तर काही रोखयांमध्ये गुंतवणूक करतात तर काही या दोर्नही मध्ये गुंतवणूक करतात यानुसार म्युच्युअल
फं डाचे वेगवेगळे प्रकार पडतात म्युच्युअल फं ड भांडवलाची गुंतवणूक वववताररत ववरूपात करतात ते ज्या कं पनीत गुंतवणूक
करतात तयांची प्रथमतः पूणस मावहती जाणून घेतात याबद्दल तयांच्याकडे एक्सपटस असतात. म्युच्युअल फं ड कधीही एका
सेक्टरमधील कं पनीमध्ये मोठा फरक गुंतवत नाहीत .
वसववटमॅरटक इर्न्हेवटमेंट प्लॅन (Systematic Investment plan)
वसववटमॅरटक इर्न्हेवटमेंट प्लॅन तथा वसववटमॅरटक गुंतवणूक योजना ही म्युच्युअल फं डातील अतयंत लोकवप्रय योजना
समजली जाते. यामध्ये गुंतवणूकदार वनयवमतपणे सुरुवातीला काही अंतराने गुंतवणूक करत असतो या वकीम मध्ये
गुंतवणूक ही एक मवहर्नयांनी अथवा तीन मवहर्नयांनी ठरलेल्या वेळेमध्ये करावी लागते व कालांतराने एकू ण रक्कम व
याच्यावरती असलेला returns याप्रमाणे गुंतवणूकदाराला एकवत्रत रक्कम वमळते
भांडवल बाजारातील शेअर माके टमध्ये गुंतवणूक करत असताना वडमॅट अकाउं ट चालू करावे लागते ही पद्धत
म्युच्युअल फं डामध्ये नाही . म्युच्युअल फं डांमध्ये युवनट खरे दी के ले जातात. म्युच्युअल फं ड यामाफस त भांडवल बाजारामध्ये
गुंतवणूक करत असते. गुत
ं वणूकदाराची डायरे क्ट शेअर माके ट मध्ये गुंतवणूक होत नाही ती म्युचल फं ड या माफस त होत
असते. हा एकवत्रत फं ड वापरलेला असतो म्युच्युअल फं डाच्या संवथेमध्ये उच्चवशवक्षत अनुभवी अशा व्यक्तींचा सहभाग
असतो ते सतत शेअर बाजाराच्या फं डामेंटल अनावलवसस आवण टेफिकल ऍनावलवसस या अनुषंगाने ववचार करून गुंतवणूक
करत असतात.
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ग्रोथ फं ड (growth fund)
ग्रोथ फं ड या फं डांमध्ये शेअरच्या फकमती वाढीचा लाभ वमळतो आवण हा फं ड फक्त हायग्रोथ देणारया कं पर्नयांच्या
शेअससमध्ये गुत
ं वलेला असतो. ती कं पनी वडव्हडंड देत नसली तरीदेखील तया कं पनीच्या शेअससमध्ये होणाऱ्या फकमतीतील
वाढीचा फायदा यारठकाणी म्युचल फं ड आवण अप्रतयक्षरीतया गुत
ं वणूकदाराला वमळत असतो
इर्नकम फं ड (Income Fund )
म्युच्युअल फं ड मधील गुत
ं वणूक वह फफक्स ररटन देणाऱ्या असेट्स मध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा अवधक ररटर्नस
वमळवून देणारी असावी अशी गुंतवणूकदाराची अपेक्षा असते यापासून वमळणारे इर्नकम सामार्नयपणे पवहल्या वषी सुरू होते
असा हा इर्नकम फं ड असतो. काही काही म्युचल फं ड तर एका वषासत तीन ते चार वेळा returns देतात. अशा फं डांमध्ये
धोका कमी असतो परं तु तुलनेने वमळणारे ररटर्नसस हे देखील कमी असतात
वगल्ट फं ड (Gilt Fund)
जर गुंतवणूकदाराला थोडीदेखील ररवक घ्यायची नसेल आवण फफक्स ररटर्नस वरती तो गुंतवणूक करायला तयार
असेल तर अशा वेळेला गुत
ं वणूकदाराचे हे पैसे फं डाच्या वगल्ट फं ड या वकीम मध्ये गुंतवले जातात. या मध्ये पैसे गुंतवणे
म्हणजेच सरकारी वसक्युररटीज मध्ये पैसे गुंतवणे यातून वववशष्ट असा ठरलेला परतावा वमळत असतो यामध्ये धोका कमी
असतो
इं डेक्स फं ड (Indexed Fund )
इं डेक्स फं ड यामध्ये फायदा अथवा नुकसान इं डेक्स वर आधाररत असतो जे गुंतवणुकदार धोका वववकारण्यास
तयार असतात ते गुंतवणूकदार म्युच्युअल फं डाच्या अशा वकीम मध्ये गुंतवणूक करतात. यामध्ये सेर्नसेक्स आवण वनफ्टी या
इं डेक्समध्ये होणाऱ्या बदलाचे फायदे वमळत असतात यामध्ये नफा होण्याची प्रमाण वजतके अवधक असते वततके च तोटा
होण्याचे धोके सुद्धा असतात.
नेट असेट ्हॅल्यू - एन ए ्ही(Net Asset Value NAV)
म्युच्युअल फं ड म्हणजे अनेक लोकांकडू न एकवत्रत के लेली रक्कम असते जी शेअर बाजारांमध्ये अथवा bonds
वडबेंचसस मध्ये गुंतवली जाते . इथे म्युच्युअल फं ड मधून गुंतवणूकदाराला युवनट फदल्या जातात गुंतवलेल्या पैशावर जी
कमाई होते तयातील खचस वजा करून उरलेल्या पैशांचा वहशोब आवण युवनटचे भाव कमी-जावत होतात याला नेट एसेट
्हॅल्यू असे म्हणतात.
उदाहरणाथस समजा एका म्युचल फं ड ने तयांच्या दहा लाख युवनटची शंभर रुपये फकमतीने ववक्री करून दहा कोटी
रुपये जमा के ले असतील आवण या म्युचल फं ड संवथेने अभ्यासपूणसररतया पोटसफोवलओ तयार करून ववववध शेअसस वडबेंचसस
यामध्ये गुंतवणूक करून तीन मवहर्नयानंतर पोटसफोवलओ ची ककं मत समजा 14 कोटी रुपये इतकी झाली असेल तर याचा अथस
14 कोटी रुपये भावगले दहा लाख युवनट्स याप्रमाणे एका युवनटची ककं मत 140 रुपये होईल याचाच अथस शंभर रुपये
फकमतीचा आता होणारा भाव हा एकशे चाळीस रुपये असा होतो युवनटच्या या वाढलेल्या भावा प्रमाणेच गुंतवणूकदाराला
तयांचे ररटर्नसस वमळत असतात.
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