
 

 
રોકાણકારોની પાઠશાળા 

જો આપ શેરબજારમાાં 

રોકાણકાર તરીકે પ્રવેશવા 

ઈચ્છતા હો તો આટલા સરળ 

પગલાાં સમજી લો 
એક દિવસ એક સીધાસાિા બચતકારનો ફોન આવ્યો અને 

પછૂ્યાં કે મારે શેરબજારમાાં રોકાણ કરવયાં છે તો શરૂઆત કેવી રીતે 

કરવી?  



શયાં આપ શેરબજારમાાં રોકાણ કરવાનયાં વવચારો છો? આ માટે શયાં 

કરવયાં? કયાાંથી શરૂઆત કરવી એ જાણવયાં છે? આ બજાર તો 

જોખમી ગણાય છે તેનો આપને ખ્યાલ છે, પરાંત ય આ બજાર 

મડૂીવદૃ્ધિ માટે પણ  ઉત્તમ છે એ પણ આપ સમજો છો. જો આપ 

શેરબજારના જોખમ અને તેના લાભને સમજીને વશસ્તબિતા 

સાથે આગળ વધો તો અહીં  આપ સાંપવત્ત સર્જનમાાં સફળ થઈ 

શકો છો.  શેરબજારમાાં પ્રવેશ માટે આપના મનમાાં ચાલતા 

સવાલોને ધ્યાનમાાં રાખી અમે અહીં કેટલીક બાબતો સ્પષ્ટ અને 

સરળ સ્વરૂપે આપના માટે રજૂ કરી છે. 

શેરબજારમાાં રોકાણ કરવાના બે માગગ છે, એક, પોતે જ 

શેરબજારમાાં શેરોની સીધી ખરીિી કરવી, જયારે બીજો માગગ છે, 

મ્યયચ્યયઅલ ફાંડને માધ્યમ બનાવીને શેરબજારમાાં રોકાણ કરવયાં. 

સૌપ્રથમ  શેરબજારમાાં પોતે જ સીધો પ્રવેશ કઈ રીતે કરવો તે 

જાણી લઈએ. 

શ ું કરવ ું પડે? 

સૌ પહલેાાં આપે કોઈ એક શેરબ્રોકર પાસે ટે્રદડિંગ એકાઉન્ટ 



ખોલાવવયાં જોઈશે. 

આ સાથે એક દડમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવયાં જોઈશે.  

ડડમેટ એકાઉન્ટ ક્ાું ખોલાવવ ું? 

આ દડમેટ એકાઉન્ટ આપ તે બ્રોકર પાસે જ ખોલાવી લો તો 

વ્યવહારય  દ્દષ્ષ્ટએ સરળ  ગણાય. દકિંત ય આપ એ દડમેટ એકાઉન્ટ 

બેંક અથવા અન્ય કોઈ નાણાસાંસ્થા પાસે પણ ખોલાવી શકો છો. 

શેર ટે્રડડંગ એકાઉન્ટ ખોલાવવા શ ું કરવ ું પડે? 

શેર ટે્રદડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે આપે કેવાયસી (નો યોર 

કસ્ટમર)ની વવવધ કરવી પડે છે, જેમાાં બેંક એકાઉન્ટની જેમ 

તમારા પેન (પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નાંબર) , એડે્રસ પ્રફૂ વગેરે 

િસ્તાવેજો આપવા પડે છે તેમ શેરબ્રોકરને પણ આવા 

િસ્તાવેજો આપવા પડે છે તેમ જ બ્રોકર સાથે ચોક્કસ એગ્રીમેન્ટ 

કરવયાં પડે છે, જેમાાં આપના અને બ્રોકર વચ્ચેના 

વ્યવહારો-જવાબિારીઓ અને ફરજોની વવગતો આવી જાય છે. 

આને બ્રોકર-કલાયન્ટ એગ્રીમેન્ટ કહ ેછે. 



નવા- નાના રોકાણકારો માટે હવે વન પેજ 

ફોમમ-સરલ 

જોકે હવે સેબીએ નવા રોકાણકારો માટે શેર ટે્રદડિંગ અને દડમેટ 

એકાઉન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટેનયાં માત્ર એક પાનાનયાં બહય જ 

સરળ ફોમગ તૈયાર કરાવ્યયાં છે, જેનયાં નામ પણ સરલ છે. આ 

ફોમગની  સાિી વવગતો ભરીને એ સાથે પેન નાંબર અને આપનયાં 

એડે્રસનયાં પ્રફૂ જોડી િીધયાં એટલે કામ થઈ ગયયાં. આમ નજીવા ખચે 

અને આસાનીથી  આપનયાં ટે્રદડિંગ એકાઉન્ટ-દડમેટ એકાઉન્ટ 

ખલૂી ગયયાં. 

  

સરલ ફોમમ કોને નહીં ચાલે? 

 જોકે આપ શેરબજારના વવવવધ સેગમેન્ટમાાં, જેમ કે 

ડેદરવેટીવ્ઝ, માર્જર્જન ટે્રદડિંગ, મોબાઈલ ટે્રદડિંગ, નેટ ટે્રદડિંગ 

વગેરેમાાં ભાગ લેવા માગતા હો તો આપને સરલ ફોમગ નહીં 

ચાલે. આપે વવગતવાર ફોમગ ભરવયાં પડશે અને બ્રોકર-કલાયન્સ 



એગ્રીમેન્ટ પણ સહી કરવયાં જોઈશે. 

શેર ટે્રડડંગ અને ડડમેટ એકાઉન્ટ ખલૂી ગયા બાદ  

ખૈર, ચાલો, આપનયાં શેર ટે્રદડિંગ એકાઉન્ટ અને દડમેટ એકાઉન્ટ 

ખલૂી ગયયાં, હવે શયાં કરવાનયાં ?  સાવ જ સરળ શબ્િોમાાં  આ 

વવષયને સમજીએ. સૌપ્રથમ તમે એ નકકી કરો કે તમે કેટલયાં ફાંડ 

શેરબજારના જોખમ માટે ફાળવી શકો છો. િાખલા તરીકે  

તમારી માવસક આવકમાાંથી તમામ  જરૂરી ખચગ બાિ કયાગ પછી  

તમારી   પાસે િર મદહને રૂ.િસ હજારની બચત રહ ેછે. આ 

રૂવપયા િસ હજારમાાંથી  િર મદહને તમે  શેરો માટે કેટલાાં નાણાાં 

રોકવા તૈયાર છો? આ ઉપરાાંત  તમારી અત્યાર સયધીની 

બચતમાાં  તમારી પાસે લમ્પસમ બે લાખ રૂવપયા છે, તો 

એમાાંથી પણ તમ ેકેટલા ટકાનયાં જોખમ શેરબજાર માટે લેવા 

સજજ છો?  

જોખમ અને સલામતીની તૈયારી કેટલી અને કેવી 

છે? 



આ બાબત નકકી કરશે કે તમે  આ રોકાણમાાં કેટલી સલામતી 

અને કેટલયાં જોખમ લેવા ઉત્સયક છો.  આ જોખમ લેવા માટે 

તમારે પોતાની અને પદરવાર પ્રત્યેની જવાબિારીનો વવચાર 

પણ કરવો જરૂરી છે. તમારી ઉંમર હાલ શી છે એ પણ ધ્યાનમાાં 

લેવી પડ,ે તમારી જોબમાાં કેવો વધય અવકાશ છે કે પછી તમારા 

બબઝનેસમાાં કેવી વદૃ્ધિ થઈ શકે છે એનો અંિાજ પણ લેવો પડે.  

આમ આ બાબત વ્યદકત-વ્યદકતએ જયિી-જયિી હોઈ શકે, જેથી 

તમારે માત્ર તમારા પર જ ધ્યાન આપવાનયાં છે.  

કેટલા સમય માટે રોકાણની તૈયારી છે? 

તમે એકવાર નકકી કરો કે તમે તમારી બચતમાાંથી કેટલી રકમ 

શેરબજાર માટે અલગ તારવી શકો છો એના આધારે તમારી 

રોકાણની તૈયારી આગળ વધે. સૌથી  મહત્વની વાત એ કે તમે 

કેટલા સમય માટે રોકાણ કરવા તૈયાર છો ? યાિ રહ,ે 

શેરબજારમાાં એક દિવસથી લઈ  િસ વરસ માટે પણ રોકાણ 

થઈ શકે છે. આમ તો એક દિવસના રોકાણને રોકાણ કહવેાય 

નહીં, તેને સટ્ટો જ કહવેાય, દકિંત ય  રોકાણકારો રોજની લે-વેચને 



પણ રોકાણ ગણે છે, તેથી માત્ર સમજવા ખાતર આ વાત મકૂી 

છે. ઘણા લોકો સમાન દિવસે જ શેર લઈને વેચી કાઢતા હોય છે, 

જેને ઈન્ટ્રા ડે ટે્રડ કહ ેછે. આમાાં નફો મળ્યો તો નફો અને ખોટ 

થઈ તો ખોટ બયક કરી લેવામાાં આવે છે. 

રોકાણનો હતે   અથવા ધ્યેય પણ નકકી કરો 

ઓકે  તો, આપણે સમય માટે વાત કરતા હતા, તમે કેટલા 

સમય માટે રોકાણ પ્લાન કરો છો એ  બહય મહત્વનયાં પદરબળ છે. 

તમે ટૂાંકા ગાળા, મધ્યમ ગાળા કે લાાંબા ગાળા માટે શેરો 

ખરીિવાનો પ્લાન કરો છો એ સ્પષ્ટ કરવયાં આવશ્યક છે, જેના 

આધારે તમારી રકમ અને શેર પણ નકકી થઈ શકે. અલબત, 

આ સમયગાળો નકકી કરવા માટે તમારે રોકાણનો હતે ય અથવા 

ધ્યેય પણ વનવિત કરવો પડે. અથાગત, શેરોમાાં કરેલા 

રોકાણમાાંથી મળનારા નફા કે આવકનો ઉપયોગ તમને કયારે 

થવાનો છે? બીજા શબ્િોમાાં કહીએ તો તમને શેરોમાાં મકેૂલાાં 

-રોકેલાાં નાણાાં  કયારે અને  કયા કામ માટે પાછાાં જોઈએ છે?  

આ ધ્યેય તમને શેરોમાાં કેટલયાં  અને કયાાં સ યધી રોકાણ રાખવયાં છે 



તેનો સમય પણ નકકી કરી આપશે. 

શેરબજારમાું ગેરન્ટી ન મળે 

શેરબજારમાાં શોટગ ટમગથી લઈ લોંગ ટમગની વ્યાખ્યા િરેક જણ 

પોતાની અનયકૂળતા કે સમજ મયજબ કરે છે, વાસ્તવમાાં શોટગ  ટમગ 

એટલ ેએકાિ વરસનો ગાળો, મીદડયમ ટમગ એટલ ેત્રણથી ચાર 

વરસનો ગાળો અને લોંગ ટમગ એટલ ેસાતથી િસ વરસનો 

ગાળો માનવો વાજબી કહવેાય . શેરબજારમાાં સફળતાની 

ગેરન્ટી કોઈ આપી શકે નહીં, દકિંત ય વશસ્તબિ રીતે અને 

સમજણપવૂગક સ્ટે્રટેજી ઘડીને આગળ વધો તો સફળતાની 

સાંભાવના ઊંચી રહી શકે છે. શેરબજારને લાાંબો  સમય આપો 

તો એ મોટે ભાગે તમને સાંપવત સર્જનમાાં સહાયરૂપ બને છે.  

ઓકે, તો નનણમય લેવાઈ ગયો 

તમે  શેરબજારમાાં પ્રવેશવા તૈયાર થઈ ગયા હો તો તમારે 

શેરબ્રોકર પસાંિ કરવાથી માાંડી દડમેટ એકાઉન્ટ કોની પાસે 

ખોલાવવયાં એ વવશે સમજ મેળવી લેવી પડે.  સૌપ્રથમ તો તમ ે



શેરબજારમાાં રોકાણ કરવા માટે એક ચોકકસ ફાંડ બાજયએ મયકી 

િો  અને તે કેટલો સમય જાળવવયાં એ પણ નકકી કરી લો. જો 

તમે એક-બે વષગ માટે જ શેરોમાાં રોકાણ કરવા માગતા હો તો 

બહતેર છે કે તમ ેઆ રોકાણ કરવાનયાં ટાળો, કારણ કે આટલા 

ટૂાંકા ગાળા માટે શેરબજારમાાં જોખમ ઊંચયાં રહશેે. વાસ્તે, લાાંબા 

ગાળાના રોકાણના અબભગમ સાથે જ આગળ વધો એ 

સલાહભયયગ છે.  

શેરબ્રોકરની પસુંદગી 

પહલેા કિમમાાં  તમારે  શેરબ્રોકરની પસાંિગી કરવાની થશે. 

બ્રોકરની પસાંિગી માત્ર  નામ કે બ્રાન્ડના આધારે કરશો નહીં કે 

તેમની  જાહરેખબરો -માકેદટિંગ જોઈને પણ કરશો નહીં.  

  પહલેાાં તો એ બ્રોકર સેબીમાાં રર્જજસ્ટડગ છે તેની ખાતરી કરી 

લેવી જોઈએ. આ ખાતરી માટે  બ્રોકરના નામ સાથે સેબીનો 

રર્જજસ્ટડગ નાંબર જોવાનો હોય છે. બીજય ાં , બ્રોકર માત્ર કોઈ એક 

એકસચેંજ પર કામ કરતો હોય તે કરતાાં બાંને સ્ટોક એકસચેંજ  

(બીએસઈ- એનએસઈ) પર કરતો હોય તે જરૂરી છે, કેમ કે 



અમયક ષ્સ્િપ્સ તમને માત્ર બીએસઈ (બોમ્બે સ્ટોક એકસચેંજ ) 

પર જ મળશે. આમ પણ બીએસઈ સૌથી વધય બલસ્ટેડ કાંપનીઓ 

ધરાવત યાં એકસચેંજ હોવાથી  બીએસઈ પર કામકાજ કરતો હોય 

એવો બ્રોકર વધય જરૂરી ગણાય. શેરિલાલની પસાંિગી  માટે 

સૌથી મહત્વનાાં પદરબળો તેની શાખ, તેની સેવાની ગયણવત્તા 

અને વવશ્વસનીયતા છે.  કોઈ િલાલી ઓછી લે છે અથવા કોઈ 

ભેટ-સોગાિ કે કોઈ અન્ય પ્રકારે ઈન્સેષ્ન્ટવ આપે છે એટલ ેતેની 

પસાંિગી કરી લેવાય નહીં. શેર બ્રોકર બે સ્વરૂપે સેવા  ઓફર 

કરે છે, એક તે પોતાની જ શાખા ખોલીને સેવા આપે છે, બીજય ાં 

તે સબ -બ્રોકર નીમીને  કે તેના એજન્ટ  મારફત પણ સેવા 

ઓફર કરે છે.  

કોન્ટે્રકટ નોટ મ ખ્ય બ્રોકરની જરૂરી 

 તમે સીધા મયખ્ય બ્રોકરની સેવા લો કે તેના સબ-બ્રોકરની સેવા 

લો, દકિંત ય તમને તમારા સોિા માટે કોન્ટે્રકટ નોટ માત્ર મયખ્ય 

બ્રોકરની જ મળવી જોઈએ. સબ-બ્રોકરની કોન્ટે્રકટ નોટ વેબલડ  

ગણાતી નથી.  આ માકેટમાાં ઘણાાં લેભાગય સબ -બ્રા્ાાોકરો પણ 



હોય છે, જેની સાથે સોિા કરવામાાં તમને કાનનૂી રક્ષણ મળી 

શકત યાં નથી, કારણ કે તે પોતે જ બબનસત્તાવાર હોય છે. અથાગત 

શેરબ્રોકર કે સબ-બ્રોકરના માત્ર પાદટયાાં વાાંચીને િોરવાઈ જવયાં 

નહીં. અગાઉનાાં વરસોમાાં અનેક પાદટયાાં (માત્ર નામ 

પરૂતા-અનરર્જજસ્ટડગ)  બ્રોકરો તથા સબ-બ્રોકરો નીકળી પડેલા 

અને અનેક રોકાણકારો તેમાાં છેતરાયા હતા. 

ઘર કે ઓડફસની નજીક 

વધય એક વાત, આ જમાનો ઓનલાઈનનો છે, જો તમે તમારા 

સોિા ઓનલાઈન કરવાનો હો તો વાત જયિી છે, બાકી બ્રોકર 

એવો પસાંિ કરજો , જેની ઓદફસ તમારા ઘરથી કે તમારી 

ઓદફસથી નજીક હોય, કારણ કે તમારે સમયાાંતરે  બ્રોકરની 

ઓદફસની મયલાકાત લેવા જવયાં પડ ેએવયાં બની શકે છે. તમે 

ખરીિી કરી હોય તો તેનો ચેક આપવા માટે અથવા શેરો વેચ્યા 

હોય તો તેની દડમેટ સ્સ્લપ આપવા માટે. અલબત, આ બાંને માટે 

વારાંવાર ઓદફસ જવાનયાં ટાળવયાં હોય તો પણ વવકલ્પો છે, દકિંત ય 

એ જરા જોખમી માગગ ખરો, કારણ કે આ માગગમાાં તમારે બ્રોકરને 



પાવર ઓફ એટની આપવી પડે, જેથી તમારા  દડમેટ 

એકાઉન્ટમાાં તે સીધા શેરો જમા કે ઉધાર કરાવી શકે અને બેંક 

એકાઉન્ટમાાં નાણાાં ઉધાર કે જમા કરાવી શકે. જોકે  તમને એ 

બ્રોકરની સેવા-વવશ્વસનીયતાની ખાતરી થઈ જાય પછી જ આ 

કાયગ કરાય.  

ડડમેટ એકાઉન્ટ કયાું રાખવ ું ? 

દડમેટ એકાઉન્ટની વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ. શેરબજારમાાં 

સોિા કરવા માટે દડમેટ એકાઉન્ટનયાં હોવયાં ફરર્જજયાત છે, તે વવના  

શેરબજારમાાં સોિા થઈ શકતા નથી. આ દડમેટ એકાઉન્ટમાાં 

તમારા શેરો ઈલેકટ્રોવનક સ્વરૂપે સચવાય છે. હવે  સવાલ થશે 

કે આ દડમેટ એકાઉન્ટ ક્ાાં અને કોની પાસે ખોલાવવયાં ? દડમેટ 

એકાઉન્ટ તમે જેની પાસે તમારયાં શેર ટે્રદડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યયાં 

છે તે શેરિલાલ પાસે પણ ખોલાવી શકો છો અને બેંક પાસે પણ 

ખોલાવી શકો છો. મોટાભાગના બ્રોકર દડમેટ એકાઉન્ટ તેમની 

પાસે ખોલાવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે, જેથી 

સોિા-વ્યવહારમાાં  સરળતા પણ રહ.ે આ સાથે બ્રોકરો એ દડમેટ 



એકાઉન્ટનો  પોતે ઉપયોગ કરી શકે એ માટે ગ્રાહક પાસેથી 

પાવર ઓફ એટની પણ માગી લેતા હોય છે, જેનો ઉદે્દશ  

સોિાના સેટલમેન્ટને સરળ બનાવવાનો હોય છે, જેથી જયારે 

પણ તમે શેર વેચો ત્યારે તમારે દડમેટ એકાઉન્ટની ઈન્સ્ટ્રકશન 

સ્સ્લપ આપવા તેની ઓદફસે જવયાં પડે નહીં, બ્રોકર પોતે જ એ 

શેરો તેમાાંથી ઉપાડીને લઈ શકે. આમ કરવાથી તમારો અને 

તેનો બાંનેનો સમય બચી જાય. પરાંત ય આમાાં કયાાંક  તમારા 

એકાઉન્ટના દય રયપયોગના જોખમની સાંભાવના પણ ઊભી થઈ 

શકે છે, જેથી આ કાયગ તમે તમારા તેના પરના વવશ્વાસના 

આધારે કરી શકો. અલબત, તેનો દય રયપયોગ ન થાય એ માટે 

ચોક્કસ  અગમચેતી ભરીને આગળ વધી શકાય .  

ઓનલાઈન  માગમ પણ છે 

વતગમાન સમય ઓનલાઈનનો છે, જો તમને ઓનલાઈન 

કામકાજ કરવાનયાં માફક આવતયાં હોય તો તમે બ્રોકર પાસે એ 

માટેનયાં રર્જજસ્ટે્રશન મેળવ્યા  બાિ પોતાની મેળે  ઈન્ટરનેટ 

આધાદરત સીધા સોિા કરી શકો છો. આમાાં તમે તમારી 



સલામતી વધય સારી રીતે જાળવી શકો છો. હવે તો મોબાઈલ 

મારફત પણ શેર સોિા થઈ શકે છે, જેથી તમે મોબાઈલ માગે 

પણ લે-વેચના સોિાનો સીધો અમલ કરી શકો છો. આમાાં 

મહત્તમ કન્ટ્રોલ તમારા હાથમાાં રહશેે.  આ સયવવધા અનેક 

અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસીસ ઓફર કરતા હોય છે. 

જયેશ ચચતચલયા 

 (સ્પષ્ટતા: અહીં વ્યકત કરાયેલા વવચારો -અબભપ્રાય 

લેખકના પોતાના છે, વાચકે પોતાની સમજિારી અન ે

વવવેકબયદ્ધિ સાથે જ વનણગય લેવામાાં સાર ગણાય ) 


