
Ϲத͘ட蘼்ࠀக㘵்ࠀ ஏறற் 11 ஸ்ெபஷல ்பங㘵்ࠀகள!்
சரவணன்.כ

நாணயம ்֢கடன்  11-ம ்ஆண்蘼כ ࠀறப ்தைழ ஒட䘼ࠀ வாசகரக்͜க㘵்ࠀ லாபம ்தரக்ۿ䘼ࠀய 11  பங㘵்ࠀகைள பரிந்هللاைர
ெசய்هللا தȺமப்䘼ࠀ இண்டஸ்ெவலத் ்  (Induswealth.Com) நிȿவனத嘿்ࠀன் நிȿவனர ் மறȿ்ம ் Ϲதன்ைம ஆேலாசகர ்  ரֺன்
ெரட䘼ࠀϻடம ்ேகடே்டாம.்

“இந嘿்ࠀயப ் பங㘵்ࠀச ் சநை்தக㘵்2015 ࠀ-ம ் ஆண்蘼ࠀ ேமாசமானهللا என்ȿதான் ெசாலல் ேவண்蘼ࠀம.் வழகக்த்هللاக㘵்ࠀ மாறாக
சநை்தϻன் 嘿ࠀனசரி சராசரி ஏறற் இறகக்ம ்1 சத֢젴ࠀதத்هللاக㘵்ࠀ ேமலாக காணபப்டட்هللا

இந嘿்ࠀயா 125 ேகா䘼ࠀ மகக்ள ்ெதாைக ெகாண்ட நா蘼ࠀ. இ嘿ࠀல ்ஒȺ சத֢젴ࠀதம ்םமார ் 1.2 ேகா䘼ࠀ ேபர ்ஒவெ்வாȺ ஆண்蘼ࠀம ்ேவைல சநை்தக㘵்ࠀள்
வȺ젴ࠀறாரக்ள.் அதாவهللا, மாதத்هللاக㘵்10 ࠀ லடச்ம ்இைளஞரக்ள ்ேவைல ேத蘼ࠀ젴ࠀறாரக்ள.் இهللا இந嘿்ࠀயாׅக㘵்ࠀ  ரதே்யக வாயப் ் அலல்هللا சவால்
என்ȿ 㘵ࠀȽப ்ட ேவண்蘼ࠀம.்



இந嘿்ࠀயா ஜனநாயக நா蘼ࠀ என்젴ࠀற நிைலϻல ் வளரச்்כ மறȿ்ம ் ெசலவ் ெசϾப ் ேமமப்ட ேவண்蘼ࠀம ் என்젴ࠀற ஆைச நம ் அைனவȺக㘵்ࠀம்
இȺக젴்ࠀறهللا. இபே்பாهللا மத嘿்ࠀய, மாநில அரםகள,் כறபப்ான நிரவ்ாகம ் மறȿ்ம ் ெதாϾல ் மறȿ்ம ் ேவைலவாயப் ்கைள உȺவாக㘵்ࠀவைத
㘵ࠀȽகே்காளாக ெகாண்蘼ࠀ இயங젴்ࠀவȺ젴ࠀன்றன. ெகா蘼ࠀதத் வாக㘵்ࠀȿ嘿ࠀகைள நிைறேவறȿ்தல,் வளரச்்כப ்பாைதϻல ்ெசல்͙ தல,் 嘿ࠀடட்ஙக்ைள
 .ன்றனࠀய ֢ஷயமாக இȺக젴்ࠀகளின் Ϲக젴்םய, மாநில அரࠀறபப்ாக நிைறேவறȿ்தல ்ேபான்றைவ மத嘿்כ

கடநத் 2000-ம ்ஆண்䘼ࠀல ்இந嘿்ࠀயா֢ன் ெமாதத் உளந்ாட蘼்ࠀ உறப்த嘿்ࠀ (ׇ䘼ࠀ ) 0.5 䘼ࠀரிலɁ்யன் ஆக இȺநத்هللا. அهللا இபே்பா2.3 هللا 䘼ࠀரிலɁ்யன் ஆக
உளள்هللا. இனிவȺம ்காலத嘿்͙ࠀம ்இந嘿்ࠀயா֢ன் வளரச்כ ்כறபப்ாக இȺக㘵்ࠀம ்என பலே்வȿ கணிப ்கள ்ெதரி֢க젴்ࠀன்றன. 

இந嘿்ࠀயா֢ன் அ嘿ࠀக மகக்ள ்ெதாைக, மகக்ளின் ஆைசகள ்ேபான்றைவ நாடை்ட வளரச்்כ ேநாக젴்ࠀ ெகாண்蘼ࠀ ெசல்͙ ம.் அதைன அைடய பல
தைடகள ்இȺநத்ா͙ம,் அதைன தகரத்்هللا  ேமல ்ேநாக젴்ࠀ வளரச்்כ அைடேவாம ்என்ப嘿ࠀல ்நமக㘵்ࠀ நம ்கை்க இȺக젴்ࠀறهللا.

இதைனத ்  ெதாடரந்்هللا நிȿவனபப்ங㘵்ࠀகளின் மாரக்ெ்கட ் ேகப ்டட்ைலேசஷன் வளரச்்כ கண்蘼ࠀ நாட䘼ࠀன் ׇ䘼ࠀ 
உயȺம.் நீண்ட கால Ϲத͘டை்ட ேமறெ்காளப்வரக்ள,் இநத் ֢ஷயஙக்ைள கவனத嘿்ࠀல ்ெகாளள் ேவண்蘼ࠀம’்’ என்ȿ
ெபாȺளாதாரம ்மறȿ்ம ்ெதாϾல ்வளரச்்כ 㘵ࠀȽதத் ֢ஷயஙக்ைள ֢ளக젴்ࠀச ்ெசான்ன  ரֺன் ெரட䘼2016 ,ࠀ-ம ்ஆண்䘼ࠀல்
Ϲத͘蘼ࠀ ெசயய் ேவண்䘼ࠀய பங㘵்ࠀகள ்㘵ࠀȽத்هللا ֢ரிவாகச ்ெசாலல் ஆரம ்தத்ார.்  

‘‘நாணயம ் ֢கடன் ஆரம ்கக்பப்டட்ேபாهللا, அதாவ2005 هللا, 䘼ࠀசமப்ரில ் நிஃப䘼்ࠀ 㘵ࠀȽᵫ蘼ם ࠀமாராக 2000  ளள்ிகளாக
இȺநத்هللا. அهللا இபே்பா8000 هللا  ளள்ிகளாக அ嘿ࠀகரித்هللاளள்هللا. இهللا ஆண்蘼ࠀக ் கணக젴்ࠀல ் 13.5% வளரச்்כ ஆ㘵ࠀம.்
䘼֢ࠀெடண்ட ் வȺமானதை்தȸம ் கணக젴்ࠀல ் எ蘼ࠀத்هللاக ் ெகாண்டால,் ெமாதத் வȺமானம ் 14%. இநத் வȺமானத்هللاக㘵்ࠀ
வȺமான வரி எׅهللاம ்கடட்த ்ேதைவϻலை்ல. இநத் வȺமானம ்ேவȿ Ϲத͘蘼ࠀகளில ்நிசச்யம ்젴ࠀைடத嘿்ࠀȺகக்ாهللا.

நாணயம ் ֢கடன் பத்هللا ஆண்蘼ࠀகள ் Ϲ䘼ࠀத11 ்هللا-ஆம ் ஆண்䘼ࠀல ் அ䘼ࠀெய蘼ࠀத்هللا ைவக㘵்ࠀம ் இநத் ேவைளϻல,் நீஙக்ள்
Ϲத͘蘼ࠀ ெசயய் ேவண்䘼ࠀய 11 பங㘵்ࠀகைள பரிந்هللاைர ெசய젴்ࠀேறன். இநத்ப ் பங㘵்ࠀகள ் நீண்ட கால Ϲத͘ட蘼்ࠀக㘵்3) ࠀ
ஆண்蘼ࠀக͜க㘵்ࠀ ேமல)் ஏறற்ைவ என்பைத மன嘿ࠀல ்ெகாளவ்هللا அவכயம.் 

இநத் 11 பங㘵்ࠀகள ் ஆȿ هللاைறகைளச ் ேசரந்த்ைவ.  Ϲத͘டட்ா ளரக்ள ் ஒȺ هللاைற சாரந்த் பங㘵்ࠀகளில ் மட蘼்ࠀம்
Ϲத͘டை்ட ேமறெ்காளள்ாமல,் Ϲத͘டை்டப ் பரவலாக㘵்ࠀவதன் Ϻலம ் (ைடவர்כஃைப蘼ࠀ) ரிஸ்கை்கக ் 㘵ࠀைறகக்
Ϲ䘼ࠀȸம.் பங㘵்ࠀகளில ் ேநர䘼ࠀயாக Ϲத͘蘼ࠀ ெசயȸ்ம ் ரிஸ்கை்க எ蘼ࠀகக்த ்தயங㘵்ࠀபவரக்ள ்இண்ெடகஸ்் ஃபண்蘼ࠀகைள
கவனிகக்லாம.் இவரக்ள ்தஙக்ள ்Ϲத͘ட䘼ࠀல ்70 சத֢젴ࠀததை்த நிஃப䘼்ࠀ இண்ெடகஸ்் ஃபண்蘼ࠀகளி͙ம,் 30 சத֢젴ࠀததை்த
ேபஙக் ்நிஃப䘼்ࠀ ஃபண்蘼ࠀகளி͙ம ்Ϲத͘蘼ࠀ ெசயய்லாம.் அேத ேநரத嘿்ࠀல,் Ϲத͘டட்ாளரக்ள ்அவரக்ளின் ெமாதத் Ϲத͘ட䘼ࠀல ்㘵ࠀைறநத்படச்ம ் 20
சத֢젴ࠀதை்த பங㘵்ࠀகளில ்அவכயம ்Ϲத͘蘼ࠀ ெசயய் ேவண்蘼ࠀம.் 

Ϲத͘ட䘼ࠀல ் 10% Ϲதல ் 15% இழபை்ப தாங젴்ࠀக ்ெகாள்͜ ம ்ைதரியம ்இலல்ாதவரக்ள,் பங㘵்ࠀ Ϲத͘ட䘼ࠀɁȺந்هللا ֢ல젴ࠀ இȺபப்هللا நலல்هللا. பங㘵்ࠀ
Ϲத͘蘼ࠀ என்பهللا ஒȺ பயணம ்என்பைத  Ϲத͘டட்ாளரக்ள ்நிைன֢ல ்ெகாளவ்هللا அவכயம.் சரியான Ϲத͘ட蘼்ࠀத ்嘿ࠀடட்தை்த ேதரந்ெ்த蘼ࠀத்هللا,
ெதாடரந்்هللا ெபாȿைமயாக Ϲத͘蘼ࠀ ெசய்هللا வȺவ嘿ࠀலத்ான் இȺக젴்ࠀறهللا, Ϲத͘ட䘼ࠀன் Ϲக젴்ࠀய ெவறȽ்’’ என்றவர,் Ϲத͘蘼ࠀ ெசயய் பரிந்هللاைர
ெசயய்பப்டட் 11 பங㘵்ࠀகள ்இனி...



உறப்த嘿்ࠀத ்هللاைற!

லாϻட ்எெலகட்ர்ிக ்அண்ட ்என்ׇனயீரிங ்(LLOYDELENG)

இந嘿்ࠀயா֢ல ்ெதாϾல ்هللاைற வளரச்்כ ேமமப்蘼ࠀம ்என எ嘿ࠀரப்ாரக்க்பப்蘼ࠀ젴ࠀறهللا. அபே்பாهللا  கரே்வார ்ெபாȺடக்͜கக்ான ேதைவ அ嘿ࠀகரிக㘵்ࠀம.்
அநத் நிைலϻல,் லாϻட ்எெலகட்ர்ிக ்அண்ட ்என்ׇனயீரிங ்ேபான்ற நிȿவனஙக்ள ்அ嘿ࠀக லாபம ்அைடȸம ்என நமப்பப்蘼ࠀ젴ࠀறهللا.

அபே்பாேலா டயரஸ்் (APOLLOTYRE)

ஹஙே்கரிϻல ்உறப்த嘿்ࠀ ஆைலைய அபே்பாேலா டயரஸ்் கட䘼ࠀ இȺக젴்ࠀறهللا. இநத் Ϲத͘டை்ட இநத் நிȿவனம ்சரியாக ெசய嘿்ࠀȺக젴்ࠀறهللا என்ȿ
ெசாலல்லாம.்

ரபப்ர ் மறȿ்ம ் டயர ் இறக㘵்ࠀம嘿ࠀகக்ான கடட்ணம ் 㘵ࠀைறந嘿்ࠀȺபப்هللا, கவரச்்כகரமான ம嘿ࠀப ்蘼ࠀ ேபான்றைவ இநத்ப ் பங젴்ࠀல ் Ϲத͘ட蘼்ࠀ
வாயப்ை்ப ஏறப்蘼ࠀத嘿்ࠀ ெகா蘼ࠀத嘿்ࠀȺக젴்ࠀறهللا. 



ேசைவத ்هللاைற!

வாகர்ான்젴ࠀ (VAKRANGEE)

ேசைவத ்هللاைறைய ேசரந்த் வாகர்ான்젴ࠀ ேபான்ற நிȿவனஙக்ள ்வா䘼ࠀகை்கயாளரக்͜க㘵்ࠀ  ரதே்யக ேசைவகைள அளித்هللا வȺ젴ࠀன்றன. 

வங젴்ࠀ அ䘼ࠀபப்ைட ேசைவகள,் இன்ஷᵟரன்ஸ், பணப ்பரிமாறற்ம ்என பல  ரிׅகளில ்இநத் நிȿவனம ்ஒȺ ைடவர்כஃைப蘼ࠀ ேசைவ அளித்هللا
வȺவதால,் இதறக்ான ரிஸ்க ்㘵ࠀைறவாக இȺக젴்ࠀறهللا.



ٜந்هللاஸ்தான் 䘼ࠀயா ெவன்சரஸ்் (HMVL)

பத嘿்ࠀரிைக மறȿ்ம ்ெபாӶهللاேபாக㘵்ࠀ ேசைவ அளிப ்ல ் ஈ蘼ࠀபட䘼ࠀȺக㘵்ࠀம ்ٜந்هللاஸ்தான் 䘼ࠀயா ெவன்சரஸ்் நிȿவனம ்வȺம ்ஆண்蘼ࠀகளில்
பைவயாகࠀண்蘼لایر் இநத் பஙை்க வாஙக்த ࠀப ்蘼ࠀகரமான ம嘿்כைறவான கடன், கவரச்ࠀ㘵 .هللاறࠀ젴ࠀரப்ாரக்க்பப்蘼ࠀம ்என்ȿ எ嘿ࠀறபப்ாக ெசயலப்蘼כ
இȺக젴்ࠀன்றன. 



ேவளாண் هللاைற!

ேகஆர ்எல ்(KRBL)

ேவளாண் ெபாȺடக்ள ்  கர்ׅ உளந்ாட䘼ࠀல ் அ嘿ࠀகரித்هللا வȺ젴ࠀறهللا. ேம͙ம,் ேவளாண் மறȿ்ம ் பண்ைண ெபாȺளக்ளின் ஏறȿ்ம嘿ࠀȸம்
இந嘿்ࠀயா֢ல ்இȺந்هللا அ嘿ࠀகரித்هللا வȺ젴ࠀறهللا.



ேபாஷாக ்(Paushak BSE: 532742)

㘵ࠀஜராத嘿்ࠀன் அெலம ்க ் 㘵ࠀӶமதை்த ேசரந்த்هللا ேபாஷாக ் நிȿவனம.்  றற்ாண்蘼ࠀ ֢ழா ெகாண்டா蘼ࠀம ் இநத் நிȿவனம,் ேவளாண் பϻர்
பாهللاகாப ்  ச்כக ் ெகாலɁ் மȺந்هللا தயாரிப ் மறȿ்ம ் ֢றப்ைனϻல ் Ϲன்னணி நிȿவனமாக இȺக젴்ࠀற2016 .هللا-ம ் ஆண்蘼ࠀ இநத்
நிȿவனத்هللاக㘵்כ ࠀறபப்ானதாக இȺக㘵்ࠀம ்என எ嘿ࠀரப்ாரக்க்பப்蘼ࠀ젴ࠀறهللا.



அெவந嘿்ࠀ ஃ டஸ்் (AVANTIFEED)

அெவந嘿்ࠀ ஃ டஸ்் கடல ்உணׅ ெபாȺடக்ைள ஏறȿ்ம嘿ࠀ ெசய்هللا வȺ젴ࠀறهللا. 㘵ࠀȽபப்ாக, ֢த֢தமான இறாலக்ைள பதபப்蘼ࠀத嘿்ࠀ ஏறȿ்ம嘿ࠀ ெசய்هللا
வȺ젴ࠀறهللا. இதன் தயாரிப ்க͜கக்ான ேதைவைய அ嘿ࠀகரித்هللاளள்هللا.

ேகஎஸ்இ (KSE)

ேகரளாைவ ேசரந்த் ேகஎஸ்இ (இதன் பைழய ெபயர ் Kerala Solvent Extractions Ltd) நிȿவனம,் காலந்ைட 塀ࠀவனம,் பால ்ெபாȺடக்ள,் ஐஸ்젴ࠀரமீ்
தயாரிப ்ல ் ஈ蘼ࠀபட䘼ࠀȺக젴்ࠀறهللا. இதன் தயாரிப ்க͜க㘵்ࠀ ேதைவ அ嘿ࠀகரித嘿்ࠀȺபப்தால,் வȺம ் ஆண்蘼ࠀகளில ் இநத் நிȿவனத嘿்ࠀன் லாபம்
அ嘿ࠀகரித்هللا பங㘵்ࠀ ֢ைல கணிசமாக உயȺம ்என எ嘿ࠀரப்ாரக்க்பப்蘼ࠀ젴ࠀறهللا. 



ஜׅளித ்هللاைற!

 ேரமே்கா 㘵ࠀேளாபல ்(BSE: 530331)

கடநத் כல ஆண்蘼ࠀகளில ்  ேரமே்கா 㘵ࠀேளாபல ்நிȿவனத嘿்ࠀன் ֢றப்ைன அ嘿ࠀகரித嘿்ࠀȺபப்ேதா蘼ࠀ லாபϹம ்உயரந்嘿்ࠀȺக젴்ࠀறهللا.



பாரம்ா هللاைற!

கெ்ளன்மாரக் ்பாரம்ா (GLENMARK)

கெ்ளன்மாரக் ்பாரம்ா நலல் வளரச்்כைய கா‴ம ்என ம嘿ࠀப ்டபப்ட䘼ࠀȺக젴்ࠀறهللا.



 ன்உறப்த嘿்ࠀ!

டாரன்ட ்பவர ்(TORNTPOWER)

அ嘿ࠀக  ன்சார ேதைவȸளள் நாடாக இந嘿்ࠀயா இȺக젴்ࠀறهللا. இநத்த ்هللاைறϻல ்அ嘿ࠀக Ϲத͘டை்ட ெகாண்䘼ࠀȺக㘵்ࠀம ்மறȿ்ம ்כறநத் நிரவ்ாகதை்த
ெகாண்䘼ࠀȺக㘵்ࠀம ்டாரன்ட ்பவர ் ரகாசமான வளரச்்כையப ்ெபȿம ்என எ嘿ࠀரப்ாரக்க்பப்蘼ࠀ젴ࠀறهللا. 



 ளள்ி֢வரஙக்ள:் 26.11.15 நிலவரபப்䘼ࠀ

Ϲத͘டை்ட ேமறெ்காண்蘼ࠀ லாபம ்பாரக்க் வாழத்்هللاகள!்

Disclosure: Author and the clients of IndusWealth own some or all the stocks discussed in this article and may purchase them for their own portfolios.

Disclaimer: The information provided here is based on our opinions plus our statistical and financial data and independent research. The article does not constitute individual investment advice
and is not intended to be a solicitation for investment advisory services.  Authors do not guarantee any results that may be obtained from investing in the securities discussed above. Readers
should note that investing involves risk and they should not make any investment decision without first consulting his or her own personal financial advisor and conducting his or her own
research and due diligence.
About the Author: Praveen Reddy is a SEBI certified investment advisor. He is the founder and Principal advisor in IndusWealth, an Investment advisory firm.
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