રોકાણ કરતાાં પહેલાાં જાતે જ સવાલો
ઉઠાવો અને પછી નનણણય લો
લેખકઃ સચીન વજાણી
જ્યારે પણ શેરબજારમાાં મોટો ઘટાડો આવતો હોય છે ત્યારે જેઓ રોકાણ કરવા માગતા હોય
તેમને તો તેમાાં મોટી તક દે ખાતી હોય છે . સેબી દ્વારા છે લ્લા કેટલાક સમયથી રોકાણકારોના હહત
માટે કડક પગલાાં લેવાઈ રહ્ાાં છે , જેને કારણે શેલ કાંપનીઓ અને ખોટાં કામ કરતી કાંપનીઓની
હાલત કફોડી બની છે . ખોટી બેલેન્સશીટ બનાવી ખોટ કરતી કાંપની પોતાને નફો કરતી બતાવે
એવા ઘણા હકસ્સાઓ આપણે જોઈ ચ ૂક્યા છીએ.
એક સમયે મોટા બ્રોકરો કે વચેહટયાઓ શેરબજારમાાં ગરબડ કરી કરોડો કમાતા અને આજે
એમના સ્થાને નવજય માલ્યા અને નીરવ મોદી જેવા બબઝનેસમેન બેંકોને જ લાખો-કરોડો
રૂનપયાન ાં ચાંદન નતલક કરી દે શમાાંથી રફુચક્કર થઈ જાય છે . એવા સાંજોગોમાાં સામાન્ય
રોકાણકારો કોઈ પણ બ્રોકર કે કાંપની પર તાત્કાબલક ભરોસો કયાણ નવના જો પોતાની રીતે હરસચણ
કરી આગળ વધે તો તેમને એ હરસચણ અહીં કામ લાગી શકે છે , જરૂર છે માત્ર જાગરૂકતા અને
સાચી જાણકારીની.

રોકાણ કરતાાં પ ૂવે પર્ાા પ્ત રરસચા કરો
મોટા ભાગે રોકાણકારો એવી કાંપનીઓ તરફ જલ્દીથી આકર્ાણય છે , જે ઓછા સમયમાાં મોટી
કમાણી કરાવતી હોય. આવી કાંપનીનો ઈનતહાસ ચકાસ્ચા વગર જો રોકાણ કરવામાાં આવે તો
પૈસા ગમાવવાનો વારો પણ આવી શકેછે. મ ૂડીબજારમાાં કરોડો રૂનપયાન ાં કરી ગયેલી અમક
કાંપનીઓના કેસથી લગભગ સૌ કોઈ પહરબચત હશે. આવી કાંપનીઓ ખોટ થતી હોવા છતાાં નકલી
અને બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે ઓહડટરોને ફસાવી એમની સાઈન મેળવી લે છે અથવા તેમને
મેનેજ કરી લે છે . ઓહડટરને ખોટા દસ્તાવેજ અનેખોટી નવગતો આપી કાંપનીઓ પોતાન ાં
પહરણામ હોય એ કરતાાં સારાં બતાવી લોકોને આકર્ણતી હોય છે . રોકાણકારો કાંપનીઓના
જબરદસ્ત નફાના આંકડાથી આકર્ાણય અને સમય જતાાં પોતાનાાં નાણાાં ગમાવી બેસે છે . કહેવાન ાં

તાત્પયણ એ કે જો રોકાણકારોએ એ સમયે એવો પ્રશ્ન કયો હોત કે આ કાંપની એવો તે કયો
બબઝનેસ કરે છે કે એને એવા કયા ઓડણ ર મળે છે કે જેને કારણે માત્ર અમક
વર્ણના નાના સમય ગાળામાાં એના નફામાાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો? સ્વાભાનવક રીતે
ઉદ્ભવતા આવા પ્રશ્નના જવાબની શોધખોળમાાં જો કોઈએ તપાસ કરી હોત તો આવાાં કૌભાાંડ
વહેલાાં બહાર આવી શકે.

પોતાને ર્ોગ્ર્ લાગે તે જ કરો
સામાન્યપણે ભારતીય રોકાણકાર એવી સ્કીમ કે કાંપનીમાાં રોકાણ કરે છે , જ્યાાં એનો કોઈ પાડોશી
-સગાાં કે નમત્ર રોકાણ કરતાાં હોય. ઘણી વાર એવ ાં પણ બને છે કે કોઈ નાણાકીય સલાહકાર
પોતાનો નમત્ર કે ઓળખીતો હોવાને કારણે એણે બતાવેલી સ્કીમમાાં કમને રોકાણ કરી નાખે છે .
આવા હકસ્સામાાં એક સામાન્ય રોકાણકાર માટે એ જરૂરી બની જાય છે કે એ પોતાની નાણાકીય
સ્સ્થનત અને નાણાકીય જરૂહરયાતને ધ્યાનમાાં રાખીને આગળ વધે. ધારો કે કોઈ રોકાણકાર વર્ે
લાખ રૂનપયાન ાં રોકાણ કરીને પણ નફો કરતો હોય અને અન્ય કોઈ રોકાણકાર તેનાથી વધ
રકમન ાં રોકાણ કરવા છતાાં ખોટ કરતો હોય, તો એવા સાંજોગોમાાં લાખ રૂનપયાન ાં રોકાણ કરતા
રોકાણકારની સ્રેટેજી અને એની આઈહડયાની બબિંદાસ ચોરી કરી શકો છો પણ જો એ તમને
યોગ્ય લાગે અને તમારી જરૂહરયાતોને સાંતોર્ે એમ હોય તો જ એનો અમલ કરવો તમારા માટે
હહતાવહ સાબબત થઈ શકે છે . ટૂાંકમાાં જે પ્રમાણે જીવન જીવવા કોઈ આદશણને કે તેના નવચારોને
તમે ફોલો કરતા હો છો પણ અંતે તો જીવન તમે તમારી જ રીતે જીવો છો એ જ પ્રમાણે રોકાણ
માટે તમે કોઈ બીજાનો આઈહડયા લઈ શકો છો પણ કરો એ જ જે તમને યોગ્ય લાગે.

ુ નક્કી કરો
કાં પનીન ાંુ રે ર િંગ તમે ખદ
રોકાણકારોને કઈ કાંપનીમાાંથી વધારે અને કઈ કાંપનીમાાં ઓછાં વળતર મળવાની સાંભાવના છે ,
કઈ કાંપનીની કામગીરી વ્યવસ્સ્થત અને સકારાત્મક છે અને કઈ કાંપનીની નથી, એવા નવનવધ
માપદાંડોને આધારે કાંપનીઓના રે હટિંગ, રે હટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવતા હોય છે .
જોકે ઘણીવાર ક્રેહડટ રે હટિંગ એજન્સીઓ પોતાન ાં રે હટિંગ પાછાં ખેંચી લેતી હોય છે , જેની
રોકાણકારોને યોગ્ય રીતે જાણ થતી નથી. એવામાાં નનષ્ણાતોન ાં કહેવ ાં છે કે રે હટિંગ એજન્સીના
આધારે બેસવા કરતાાં જો રોકાણકાર જે-તે કાંપનીની કામગીરી માટે પોતાના કેટલાક માપદાં ડ
નક્કી કરી એને પોતાની રીતે રે હટિંગ આપે તો એ એના રોકાણ માટે એક પ્રશાંસનીય પગલ ાં કહી
શકાય. પાછલાાં વર્ોમાાં કાંપનીન ાં કામકાજ કેવ ાં રહ્,ાં હાલમાાં કાંપનીની શ ાં કામગીરી છે અને

ભનવષ્યની શ ાં વ્ય ૂહરચના છે , એવાાં પાસાાંને ધ્યાનમાાં રાખવા ઉપરાાંત કાંપનીના માથે કેટલા
રૂનપયાન ાં ઋણ છે ? કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાાં કાંપનીએ પોતાના બખસ્સામાાંથી કેટલાાં નાણાાં રોક્યાાં છે ?
આવા અનેક પ્રશ્નોના આધારે રોકાણકાર કાંપનીન ાં મ ૂલ્યાાંકન કરી શકે છે .

ુ લ રરપો ા નો અભ્ર્ાસ કરો
એન્યઅ
બલસ્ટેડ કાંપનીઓ દર વર્ે પોતાના વાનર્િક કામકાજના અહેવાલરૂપે એન્યઅલ હરપોટણ બહાર
પાડતી હોય છે , જેમાાં કાંપનીના શરૂઆતથી માાંડીને ભનવષ્યના અંદાજજત આંકડા અને લક્ષ્યનો
ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો હોય છે . રોકાણકાર જો કોઈ કાંપનીમાાં રોકાણ કરવા માગતો હોય તો
એણે જે-તે કાંપનીનો એન્યઅલ હરપોટણ નો ખાસ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઘણી વાર કાંપનીએ
જાહેર કરે લા આંકડા જોવામાાં સારા લાગે છે પણ વાસ્તનવકતા કાંઈક જદી જ હોય છે . આવા
આંકડા પહેલી નજરે સારા લાગી શકે, હકિંત તપાસ કરતાાં એની પાછળની હકીકત કાંઈ જદી જ
નીકળી શકે. કાંપનીના કામકાજમાાં કે એની ખાતાવહીમાાં જો કાંઈ ગરબડ જણાય તો રોકાણકાર
તરીકે તમે કાંપનીને સવાલ કરી શકો છો અને જરૂર પડે તો એકસચેંજ અથવા નનયામક પાસે
એની ફહરયાદ પણ કરી શકો છો. નનષ્ણાતોન ાં કહેવ ાં છે કે જે કાંપની નવા સેક્ટરમાાં જવા માગતી
હોય પણ કોઈ કારણસર એ સફળ ન થઈ શકતી હોય તો એ જે-તે સેક્ટરની કાંપનીને હસ્તગત
કરવાનો નવચાર કરતી હોય છે , જેથી કરીને એને તૈયાર બજાર અને ગ્રાહક મળી રહે.

કૌભાાંડ કોઈ પણ સેક રમાાં થઈ શકે
સદીઓથી બેન્કો અને રોકાણકારોને છે તરતાાં કૌભાાંડો થતાાં રહ્ાાં છે . આવા અનેક કૌભાાંડોને પગલે
દે શની કાયણપ્રણાલી, બૅનન્કિંગ નસસ્ટમની પારદશણકતા સામે અનેક સવાલો સ્વાભાનવક રીતે ઊભા
થાય છે , જે દે શના વાસ્તનવક નવકાસમાાં બાધારૂપ બને છે . રોકાણકારો સવાલ પ ૂછવાનો આગ્રહ
રાખે એ માટે રાઈટ ટૂ ઈન્ફોમેશન (આરટીઆઈ) જેવો સારો નવકલ્પ પણ આપવામાાં આવ્યો છે .
માત્ર બૅનન્કિંગ સેક્ટરમાાં નહીં પણ કોઈપણ સેક્ટરમાાં કૌભાાંડ થઈ શકે છે પણ જો એને અટકાવવાાં
હોય તો એક જાગરૂક નાગહરકે સવાલ કરવાની અને કાંપનીના શાંકાસ્પદ લાગે એવાાં પગલાાંને
ક્રોસ-ચેક કરવાની અને સત્તાવાળાઓન ાં તેના પ્રત્યે ધ્યાન દોરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.
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