
 

 

આઈપીઓમ ાં રોક ણ 

કરતી વખત ેઆ નવ 

વ ત સમજી ર ખો 
 

શેરબજારની તેજી અને આઈપીઓની વણઝ ર બાંને એકસ થે 

ચ લી રહ્ ાં હોવ ન ાં જોવ  મળે છે. એક પછી એક આઈપીઓ 

આવી રહ્  છે, છલક ઈ રહ્  છે, કોઈ પહલે ેજ દિવસે, કોઈ બીજા 

કે ત્રીજા દિવસે છલક ઈ જાય છે. એ વખતે ઈશ્ય  કેટલ  ગણો 

છલક યો, કેટલ  શેર ફ ળવણીમ ાં મળશે અને લલસ્ટટગમ ાં ભ વ શ ાં 

ખલૂશ ેએ ત્રણ  મ દ્દ  ચચ ામ ાં રહ ેછે. અત્ય રન  સાંજોગોમ ાં 

છલક ઈ રહલે  ઈશ્ય ઓને જોઈ એ પ્રતત રોક ણક રોન ાં આકર્ાણ 



 

 

સતત વધી રહ્ ાં છે. જોકે તેમણ ેકેટલીક  વ તો ખ સ સમજી 

લેવ ની જરૂર છે. આ સમજ બ િ જ તેમણ ેઆઈપીઓમ ાં 

ઝાંપલ વવ ાં જોઈએ. 

પહલેી વાત, વતામ ન સમયમ ાં તરત ભર ઈ કે છલક ઈ જત  

આઈપીઓ એ મ ત્ર આઈપીઓ કે તે કાંપની સ રી-મજબતૂ હોવ નો 

નક્કર પ ર વો નથી.  મોટ  ભ ગની કાંપનીઓ ટટોક મ કેટન  

બ લલશ  ટે્રન્ડને ક રણ ેચ લી રહી હોય છે. અલબત્ત, આ કાંપનીઓ-

આઈપીઓ નબળી કાંપનીઓ કે લેભ ગ  કાંપનીઓન  છે એવ ાં મ ની 

લેવ ન ાં પણ જરૂરી નથી, દકિંત   સ વચેતી અને સમજ સ થે આગળ 

વધવ ાં બહતેર છે.  

બીજી વાત, ત જેતરન  સાંજોગોમ ાં છલક ઈ જત  આઈપીઓમ ાં 

મ્ય ચ્ય અલ ફાંડસ- તવિેશી સાંટથ કીય રોક ણક રોનો પણ મોટો હ થ 

હોય છે, મ્ય ચ્ય અલ ફાંડ પ સે ભાંડોળ છલક ઈ રહ્ ાં હોય તો તેઓ 

આઈપીઓની ઈદકવટીમ ાં પણ વધ  રોક ણ કરે છે. આ ઉપર ાંત 

પ્ર ઈવટે ઈદકવટી ફાંડ પણ ખર ાં.  



 

 

ત્રીજી વાત, આઈપીઓ વધ  પડત  છલક ઈ જવ ન ાં ક રણ મ ર્જિન 

ફાંદડિંગ કે આઈપીઓ સ મે થત ાં  ફ ઈન ન્સ પણ છે. બ્રોકરો કે 

ફ ઈન ન્સ કાંપનીઓ આઈપીઓ મ ટે ઉિ રત થી ન ણ ાં તધર ણમ ાં 

આપે છે, કેમ કે તેમ ાં તેમને લ ભ છે.  આઈપીઓ લ વતી 

કાંપનીઓનો પણ આમ ાં રસ હોય છે. દરટેલ રોક ણક રો આ 

ફ ઈન ન્સ સ તવધ ને લીધે બેધડક  મોટી અરજીઓ કરે છે, જેમનો 

ઈર િો લલસ્ટટિંગમ ાં સ રો ભ વ મળત ાં વેચીને છૂટ  થઈ જવ નો કે 

પ્રોદફટ બ ક કરી લેવ નો હોય છે, જય રે કે આ ફ ઈન ન્સ કરન ર 

કાંપનીઓને ઝ ઝાં જોખમ હોત  ાં નથી, ક રણ કે ફ ઈન ન્સ બ િ 

શેરોમ ાં તમેન ાં પણ ન મ હોય છે અને તેમન  દડમટે એક ઉન્ટમ ાં 

આ શેર જમ  થ ય છે, જેથી બોરોઅર રોક ણક ર દડફોલ્ટ પણ કરે 

તો આ કાંપની શરે વેચીને ન ણ ાં દરકવર કરી લે છે.  

ચોથી વાત, ઈશ્ય ને સફળ બન વવ મ ાં તેન ાં મેનજેમેન્ટ  કરન ર 

મચાન્ટ બેન્કર પણ સદિય ભતૂમક  ભજવે છે, જેન  દ્વ ર  તમેનો હતે   

વધ  લબઝનેસ મેળવવ નો હોય છે.  



 

 

પાાંચમી વાત, આઈપીઓમ ાં લલસ્ટટિંગમ ાં ઊંચો ભ વ ખલૂત  જ 

શોટા ટમા રોક ણક રો નફો લઈ નીકળી જાય છે, બીજા રોક ણક રો 

થોડ  શરે ર ખી બ કીન મ ાંથી નીકળી જાય છે. અથ ાત આમ ાં લોંગ 

ટમા ઈન્ટરેટટ ધર વન ર રોક ણક રો ઓછ  હોય છે, જે કાંપની મ ટે 

સ રી તનશ ની ન ગણ ય. 

છઠ્ઠી વાત, મડૂીબજારમ ાં  આવી રહલેી અમ ક કાંપનીઓ એ 

પ્રક રની હોય છે, જેન ાં ભ તવ લ ાંબો સમય મજબતૂ રહી શકવ ની  

શકયત  ઓછી રહ ેછે, ક રણ કે િરેક ક્ષેત્રમ ાં ટપધ ા સતત આવતી  

રહ ેછે, જેમ ાં તેમન  પ્રોદફટ મ ર્જિનને અસર થ ય છે અને 

કાંપનીન  શેરન  ભ વને પણ અસર થ ય છે, જેથી બહ  ઓછ  

લોકો તેને લ ાંબો સમય હોલ્ડ કરવ  તૈય ર થ ય છે. પદરણ મે  

પ્રોદફટ બ દકિંગ પ્ર યોદરટી બની જાય છે, જેને લીધે ભ વ વધ  ઊંચે 

ટકી શકતો નથી. 

સાતમી વાત, આઈપીઓ મ ટે ફ્રી પ્ર ઈતસિંગ પોલલસી હોવ ને લીધે  

મોટ  ભ ગની કાંપનીઓ પ્રીતમયમ સ થેન  ઊંચ  ભ વે ઈશ્ય  લ વે 



 

 

છે, જે તેજીન  િોરમ ાં છલક ઈ જાય છે, પરાંત   લ ાંબ  ગ ળે એ 

ભ વ પર ટકી રહવે ન ાં કદિન બની જાય છે.  

આઠમી વાત, રોક ણક રોએ એ ખ સ જાણી લેવ ાં જોઈએ કે 

કાંપનીનો આઈપીઓ લ વવ નો ઉદે્દશ શ ાં છે, ક રણ કે ઘણી 

કાંપનીઓ  તેન  આઈપીઓ મ રફત ઊભી થન રી રકમમ ાંથી 

પોત ન ાં િેવ ાં ચકૂવવ ની હોય છે, જેથી તેનો મોટો દહટસો તો 

િેવ ની ચ કવણીમ ાં જાય છે. અલબત્ત, આન થી તનેો વ્ય જ બોજ 

ઓછો થ ય છે, દકિંત   આ બહ  સધ્ધર તનશ ની ગણ ય નહીં. કાંપની 

પોત ન  વધ  તવક સ મ ટે કે નવ  સ હસ મ ટે કાંઈક કરતી હોય તો 

તેમ ાં પણ પ્લસ-મ ઈનસ જોવ  જોઈએ. 

નવમી વાત, કાંપનીન  મનેેજમેન્ટ અને તેન  ભતૂક ળ- ટે્રકરેકોડાને 

પણ ખ સ જોઈ લેવો જોઈએ. તેની ગ્ર પ કાંપનીઓ  કેવી ક મગીરી 

બજાવે છે અને તેન ાં ભ તવ લક્ષ્યો કેવ ાં છે એ પણ જાણવ ાં જોઈએ. 

આ બધી જ મ દહતી  હવેન  સમયમ ાં એકસચેંજીસની વેબસ ઈટ 

પર સરળત થી ઉપલબ્ધ હોય છે.  

આપ આપન  અન ભવને આધ રે વધ  મ દ્દ  પણ તવચ રી શકો છો. 



 

 

અલબત્ત, આ બધ મ ાં અપવ િ જરૂર હોય છે, તમે છત ાં આંતશક 

નફો તો બ ક કરી લેવ મ ાં જ સ ર. બ કી કાંપનીન  ફાંડ મેન્ટલ્સ 

મજબતૂ હોય અને ભ વ ઘટે તો ફરી ખરીિી ચોકકસ  કરી શક ય 

છે.  

રિફાંડની ઝાંઝટ ટાળવા અસ્બાનો ઉપયોગ  

આ સ થે રોક ણક રોએ આઈપીઓ મ ટે અટબ  ( એએસબીએ- 

એપ્પ્લકેશન સપોટેડ બ ય બ્લોક્ડ એમ ઉન્ટ)  તસટટમને પણ 

સમજી લેવી જોઈએ અને તેનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, ક રણ 

કે અટબ  તસટટમમ ાં રોક ણક રોન ાં ન ણ ાં તો જ બેંક એક ઉન્ટમ ાંથી 

બહ ર જાય, જય રે તેને  અરજી કરેલ  શેરોમ ાંથી ફ ળવણી થ ય 

અને એ ન ણ ાં પણ એટલ ાં જ બહ ર જાય છે જેટલ  શેરોની તનેે 

ફ ળવણી થઈ હોય છે, અથ ાત, દરફાંડ મ ટે ર હ જોવ ની સમટય  

જ રહતેી નથી, તેમ જ ન ણ ાં વધ  સમય બ્લોક પણ થત ાં નથી. 

જો શેર લ ગે જ નહીં તો રકમ બેંકમ ાં એમની એમ જ રહ ેછે. જોકે 

શેર મ ટે અરજી કય ા બ િ જય ાં સ ધી ફ ળવણી જાહરે ન થ ય 



 

 

ત્ય ાં સ ધી  એટલી રકમ બેંકમ ાં બ્લોક રહ ેછે, તેનો અન્ય કોઈ 

હતે  સર વપર શ થઈ શકતો નથી. 

લેખકઃ જયેશ લચતલલય  

(આ લેખમ ાં િશ ાવેલ  તવચ રો લેખકન  અંગત મત છે). 


