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பங뫿்鰃 儀윅த‐��: ஃபண்டெமன்டல ்அனா㘀䈄✀븄ஸ் - 12
唁ர껿�ன் ெரட�், 儀윅தன்ைம ஆேலாசகர,் induswealth

கவனிகக் ேவண்�ய ரிஸ்க ்& ரிடட்ரன்்!

ஒက윅 நி䨀ᴃவனத뫿்ன் அ�பப்ைடகைள ஆரா伀锆மே்பா⸀퀆 அ뫿ல ் ரிஸ்க ் (இடரப்ா�) மற䨀்ᴃம ் ரிடட்ரன்் (வက윅மானம)் 儀윅கꀇ்怰யத⸀்퀆வம ் ெப䨀ᴃꀇ怰ற⸀퀆.
அைதப ்பற⌀்嘅ப ்பாரப்ப்தற뫿்鰃儀윅ன் ரிஸ்க,் ரிடட்ரன்்க뫿்鰃 இைடேய உளள் ெதாடரை்ப 䏿�ரிவாகப ்பாரப்ே்பாம.்

ெசன்ைனைய அ�தத் வண்ட蓾�ைர ேசரந்த்வர ் ஆனநத்.் இவர ் தனியார ் அ䋿�வலகத뫿்ல ் பணி�ரிꀇ怰றார.் இவர ் 뫿னசரி எ뫿ரெ்காள쯿்�ம்
ரிஸ்கை்கப ்பாரப்ே்பாம.் அவர ்தன⸀퀆 அ䋿�வலகத⸀்퀆க뫿்鰃 ர䤀猅ல ்⤀贇லம ்ெசலꀇ்怰றார.் இநத் ர䤀猅ல ்வண்ட蓾�က윅க뫿்鰃 காைல 9 மணிக뫿்鰃 வரேவண்�ம.்
ஆனால,் அ⸀퀆 வழகக்மாக 10 நிட ேநரம ்தாமதமாக வက윅ம.் ஆனநத் ்뫿ன儀윅ம ்காைல 9.05 மணிக뫿்鰃 ர䤀猅லே்வ நிைலயம ்வந⸀்퀆䏿��வார.் அவர்
ெபက윅மப்ாலான நாடக்ளில ்ர䤀猅ைலப ்唁�த⸀்퀆䏿��வார.் ✀븄ல ேநரஙக்ளில ்ர䤀猅ைல தவற䏿��வ⸀퀆ம ்நடக뫿்鰃ம.்

அவက윅க뫿்鰃 நாைள காைல䤀猅ல ்அ䋿�வலகத뫿்ல ் பத䏿� உயர껿�கக்ான 儀윅கꀇ்怰யத ் ேதர껿� நடகக் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. அவர ்இநத் ேநர儀்윅கத ் ேதர껿�க뫿்鰃ச்
சரியான ேநரத⸀்퀆க뫿்鰃ச ் ெசலல் ேவண்�ம ் என்றால ்அவர ் காைல 9 மணிக뫿்鰃 ர䤀猅ைல 唁�தத்ாக ேவண்�ம.் ஆனநத் ் நாைளக뫿்鰃ம ்அவரின்
வழகக்மான 9.05 மணிக뫿்鰃 வက윅வார ்என்䨀ᴃ நிைனகꀇ்怰䨀嘅ரக்ளா?

நம்ல ் ெபက윅மப்ாேலார ் (ஆனநத்ை்த伀锆ம ் ேசரத்⸀்퀆) 9 மணிக뫿்鰃 அலல்⸀퀆 அதற뫿்鰃 儀윅ன்பாக ர䤀猅ல ் நிைலயத⸀்퀆க뫿்鰃 வர 儀윅யற✀்븄 எ�பே்பாம.்
ஆனநத்⸀்퀆க뫿்鰃 வழகக்மாக இநத் ர䤀猅ல ்10 நிடம ்தாமதமாக 9.10-க뫿்鰃 வက윅ம ்எனத ்ெதரி伀锆ம.் இက윅நத்ா䋿�ம ்ஆனநத் ்ரிஸ்கை்கத ்த䏿�ரக்க் (அலல்⸀퀆
எ뫿ரப்ாராத நிைல) ர䤀猅ல ்வက윅ம ்ேநரத뫿்ல ்ர䤀猅ல ்நிைலயத뫿்ல ்இက윅கக்ேவ 䏿�က윅ம�்ꀇ怰றார.் ஆக, ரிஸ்க ்என்ப⸀퀆 எ뫿ரப்ாராத நிைலையத ்த䏿�ர
ேவ䨀ᴃ ஒன்䨀ᴃம ்இலை்ல.

இபே்பா⸀퀆 ரிஸ்க ்மற䨀்ᴃம ்ரிவாரட் ்(ரிடட்ரன்்) இைடேயயான ெதாடரை்ப பாரப்ே்பாம.்

ரிவாரட் ் என்ப⸀퀆 ஒက윅வர ் ஒက윅 ெசயைல ெசயவ்தறக்ாகப ் ெப䨀ᴃꀇ怰ற லாபம.் அதாவ⸀퀆, ரிஸ்க ் எ�பப்தற뫿்鰃 ꀇ怰ைடக뫿்鰃ம ் லாபமாக ரிவாரட்்
இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. இநத் ரிவாரட்ை்ட ஒက윅 உதாரணத⸀்퀆டன் பாரப்ே்பாம.்

ஆனநத் ்தன⸀퀆 뫿鰃ழநை்தையப ்பளள்ிக뫿்쀃டத뫿்ல ்䏿�ட�்䏿�ட�், காைல 9.05 மணிக뫿்鰃 ர䤀猅ல ்நிைலயம ்வநத்ார.் ர䤀猅ைல தவற䏿��ம ்வாயப்�்
இက윅ந⸀்퀆ம,் ெபက윅மப்ாலான நாடக்ளில ் அவက윅க뫿்鰃க ் 뫿鰃ழநை்தையப ் பளள்ிக뫿்쀃டத뫿்ல ் 䏿��வ⸀퀆 மꀇ怰ழச்✀븄யான ெசயலாக இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. பத䏿�
உயர껿�கக்ான 儀윅கꀇ்怰ய �ட�்ங ் நடக뫿்鰃ம ்அன்䨀ᴃ 뫿鰃ழநை்தையப ் பளள்ிக뫿்쀃டத뫿்ல ்  䏿�ட�்䏿�ட�், ர䤀猅ைல தவற䏿�டட்ால,் அவက윅கக்ான பத䏿�
உயர껿� தளள்ிப ்ேபா뫿鰃ம.் ஆனநத் ்ர䤀猅ைல 唁�கக்த ்뫿ன儀윅ம ்ரிஸ்க ்எ�கꀇ்怰றார.் ஆனால,் பத䏿� உயர껿�கக்ான �ட�்ங ்அன்䨀ᴃ அவர ்எ�க뫿்鰃ம்
ரிஸ்க,் ரிவாரட்-்க뫿்鰃 இைணயான⸀퀆 அலல்.

ரிவாரட் ்என்ப⸀퀆 எ�க뫿்鰃ம ்ரிஸ்க뫿்鰃க뫿்鰃 அவ✀븄யம ்இைணயானதாக இက윅கக் ேவண்�ம.் ஒက윅வர ்அ뫿க ரிஸ்க ்எ�க뫿்鰃மே்பா⸀퀆, அவ✀븄யம ்அ뫿க
ரிவாரட் ்எ뫿ரப்ாரப்ப்ார.்

அ뫿க ரிஸ்க ்- அ뫿க ரிடட்ரன்் என்ப⸀퀆 ெபா⸀퀆வாகத ்தவறாகப ்�ரிந⸀்퀆 ெகாளள்பப்ட�்က윅கꀇ்怰ற⸀퀆. கண்ைண ⤀贇�க ்ெகாண்� அ뫿க ரிஸ்க ்- அ뫿க
ரிடட்ரன்் என்䨀ᴃ களறஙக்ா뫿ரக்ள.் உஙக்ைள ஒက윅வர ் அ뫿க ரிஸ்க ் எ�கக்ச ் ெசான்னால,் எ�க뫿்鰃ம ் ரிஸ்க뫿்鰃க뫿்鰃 இைணயாக ரிடட்ரன்்
ꀇ怰ைடக뫿்鰃மா என்பைத உ䨀ᴃ뫿பப்�த뫿்க ்ெகாள쯿்�ஙக்ள.் அ뫿க ரிஸ்க ்மட�்ேம அ뫿க வက윅மானத⸀்퀆க뫿்鰃 வ儀윅 வ뫿鰃கக்ா⸀퀆.

ꀇ怰ரிகெ்கட ் ேபாட�்䤀猅ன் அ�பப்ைட䤀猅ல ் ரிஸ்க ் மற䨀்ᴃம ் ரிடட்ரன்் பற⌀்嘅 பாரப்ே்பாம.் இந뫿்ய ꀇ怰ரிெகட ் அணி வஙக்ாளேதசத⸀்퀆க뫿்鰃ப்
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பயணமாꀇ怰ற⸀퀆. வஙக்ாள ேதசத⸀்퀆க뫿்鰃 எ뫿ரான ேபாட�்䤀猅ல ்இந뫿்ய அணி ெவற⌀்嘅 ெபற 80% வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆.
அதாவ⸀퀆, இந뫿்யா மற䨀்ᴃம ்வஙக்ாளேதசம ்ெமாதத்ம ் 100 ேபாட�்களில ்䏿�ைளயா�னால,் 80 ேபாட�்களில ்இந뫿்யா
ெவற⌀்嘅 ெபற வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆.

ஒက윅 뫿鰃⌀嘅ப唁்டட் ேபாட�்䤀猅ல ்யார ்ெவற⌀்嘅 ெப䨀ᴃவார ்என்பைதக ்கணிபப்⸀퀆 கஷ்டமாக இက윅நத்⸀퀆. அநத்ப ்ேபாட�்䤀猅ல்
வஙக்ாளேதசம ்ெவற⌀்嘅ப ்ெபறற்⸀퀆. அநத் வைக䤀猅ல ்뫿鰃䨀ᴃꀇ怰ய காலத뫿்ல ்வஙக்ாளேதசம,் நமை்ம ெவற⌀்嘅 ெபற வாயப்�்
இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. ெவற⌀்嘅 என்ப⸀퀆 ஒက윅ேபா⸀퀆ம ் உ䨀ᴃ뫿யானதலல் என்பைத நாம ் நிைன䏿�ல ் ெகாளள் ேவண்�ம.்
㠀ழந்ிைலகள ்சரி䤀猅லல்ாமல ்ேபானால,் ெவற⌀்嘅 ெபற 儀윅�யாமல ்ேபா뫿鰃ம.்

ஒက윅 உதாரணம ்⤀贇லம ்இைத பாரப்ே்பாம.் 20 ேபாட�்கள ்ெகாண்ட ꀇ怰ரிகெ்கட ்ெதாடரில ்வஙக்ாளேதசத⸀்퀆க뫿்鰃 எ뫿ராக
இந뫿்யா 䏿�ைளயா�ꀇ怰ற⸀퀆 என்䨀ᴃ ைவத⸀்퀆க ்ெகாளே்வாம.் 儀윅தல ்ேபாட�்䤀猅ல ்இந뫿்யா ெவற⌀்嘅ப ்ெப䨀ᴃம ்என்䨀ᴃ ஒက윅வர்
அவர⸀퀆 ெமாதத் பணதை்த伀锆ம ்பநத்யம ்கட�்ꀇ怰றார.் 儀윅தல ்பநத்யத뫿்ல ்இந뫿்யா ேதாற䨀்ᴃ䏿�டட்ால,் அவர ்ெமாதத்ப ்பணதை்த伀锆ம ்இழபப்ார.்
அவர ்தன் பணதை்த 20 唁ரிவாகப ்唁ரித⸀்퀆க ்ெகாண்�, ஒவெ்வாက윅 ேபாட�்க뫿்鰃ம ்தனிதத்னியாகக ்கட�்ꀇ怰றார ்என்䨀ᴃ ைவத⸀்퀆க ்ெகாளே்வாம.்
ெமாதத்儀윅ளள் 20 ேபாட�்களில,் ஒட�்ெமாதத்மாகப ் பாரக்뫿்鰃மே்பா⸀퀆 இந뫿்யா ெஜ䤀猅கக் அ뫿கம ் வாயப்�் இက윅பப்தால,் அவர ் பணம்
சமப்ா뫿கக் வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. இ뫿㘀䈄က윅ந⸀்퀆 ஒက윅வர ் பநத்யம ் கட�்மே்பா⸀퀆ம ் நீண்ட காலம ் என்ꀇ怰றேபா⸀퀆 ⤀贇லதனதை்த இழகக்ாமல்
சமப்ா뫿கக் வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆.

20 ேபாட�்கள ்ெதாடரில ்இந뫿்யா, வஙக்ாளேதசதை்த ெவற⌀்嘅க ்ெகாளள் அ뫿க வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. அேத ேநரத뫿்ல,் இந뫿்யா껿�க뫿்鰃 எ뫿ராக
வஙக்ாளேதச儀윅ம ்ெவற⌀்嘅 ெபற வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. அநத் வைக䤀猅ல ்அவர,் தன் பணதை்தப ்唁ரித⸀்퀆 20 ேபாட�்களி䋿�ம ்பநத்யம ்கட�்னால,்
அவர ்ஒட�்ெமாதத் பணதை்த伀锆ம ்ஒேர பநத்யத뫿்ல ்கட�்வைத䏿�ட அ뫿கமாக ெவற⌀்嘅 ெபற வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. ரிஸ்கை்க பரவலாக뫿்鰃வதன்
⤀贇லம ்ஒက윅 ேமாசமான 䏿�ைளைவ த䏿�ரக்க் 儀윅�伀锆ம ்ஆனால,் ⸀퀆ர뫿ரஷ்்டதை்தச ்சந뫿்த⸀்퀆தான் ஆக ேவண்�ம.்
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நாம ்இ⸀퀆வைரக뫿்鰃ம ்பாரத்த்뫿㘀䈄က윅ந⸀்퀆 ரிஸ்க ்- ரிடட்ன் என்ப⸀퀆..

ரிஸ்க ்என்ப⸀퀆 எ뫿ரப்ாராத⸀퀆

ரிவாரட்க்ள,் எ�க뫿்鰃ம ்ரிஸ்கக்쯿�க뫿்鰃 அவ✀븄யம ்இைணயானதாக இက윅கக் ேவண்�ம.் ஒက윅வர ்அ뫿க ரிஸ்க ்எ�க뫿்鰃மே்பா⸀퀆, அவ✀븄யம ்அ뫿க
ரிவாரட் ்எ뫿ரப்ாரப்ப்ார.்

ெவற⌀்嘅 என்ப⸀퀆 எபே்பா⸀퀆ம ்உ䨀ᴃ뫿யான⸀퀆 அலல்.

வாயப்�்கள ்ெபரிய பஙக்ளிபை்ப ெகாண்�က윅கꀇ்怰ன்றன

நீண்ட காலம ்என்ꀇ怰றேபா⸀퀆 ⤀贇லதனதை்த இழகக்ாமல ்சமப்ா뫿கக் வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆.

ஒက윅 ேமாசமான 䏿�ைளைவ த䏿�ரக்க் 儀윅�伀锆ம ்ஆனால,் எ뫿ரப்ாராத ⸀퀆ர뫿ரஷ்்டதை்தச ்சந뫿்த⸀்퀆தான் ஆகேவண்�ம்

ேமேல ரிஸ்க ்மற䨀்ᴃம ்ரிடட்ன் (ரிவாரட்)் இரண்�க뫿்鰃ம ்உளள் ெதாடரை்ப பற⌀்嘅ப ்பாரத்ே்தாம.்

இனி பங뫿்鰃ச ்சநை்த䤀猅ல ்உளள் ரிஸ்க ்பற⌀்嘅ப ்பாரப்ே்பாம.்

நாம ் ஒက윅 பஙை்க வாங뫿்鰃மே்பா⸀퀆 அதன் 䏿�ைல பலே்வ䨀ᴃ காரணஙக்ளால ் ஏ⌀嘅 இறஙக் வாயப்�் இက윅கꀇ்怰ற⸀퀆. இ뫿ல ் ✀븄ல நி䨀ᴃவனத뫿்ன்
ெசயலப்ா� அலல்⸀퀆 நிரவ்ாகத⸀்퀆க뫿்鰃த ் ெதாடர�்ைடயதாக இက윅க뫿்鰃ம.் ✀븄ல காரணஙக்ள,் ெதா儀윅ல ் ⸀퀆ைற சாரந்த்தாகக ் 뫿鰃⌀嘅பப்ாகச்
伀䌅ற䨀்ᴃச㠀்ழல,் ⤀贇லபெ்பாက윅ளக்ளின் 䏿�ைல ஏறற் இறகக்ம,் சடட் மாறற்ஙக்ள,் கரன்✀븄 பரிமாறற் 䏿�ꀇ怰தஙக்ளில ்மாறற்ம ்உளள்ிடட்ைவகளாக
இက윅கꀇ்怰ன்றன. ேம䋿�ம,் ஒட�்ெமாதத் சநை்த சரிைவ சந뫿்தத்ால ்பஙꀇ்怰ன் 䏿�ைல伀锆ம ்뫿鰃ைற伀锆ம.்

பங뫿்鰃 儀윅த‐�ட�்ல ் ரிஸ்க ் த䏿�ரக்க், பலே்வ䨀ᴃ பங뫿்鰃களில ்儀윅த‐�� ெசய⸀்퀆 ைடவர✀븄ஃ唁ேகஷன் ேபான்றவறை்றச ் ெசயய் 儀윅�伀锆ம.் ஆனால,்
ஒட�்ெமாதத் சநை்த சரி伀锆மே்பா⸀퀆 அதற뫿்鰃 எ뫿ராக ெஹடஜ் ்ெசயவ்⸀퀆 என்ப⸀퀆 க�னமான காரியம.் இன்ைறக뫿்鰃 ஒက윅வர ்பலே்வ䨀ᴃ நா�களின்
பங뫿்鰃ச ்சநை்தகளில ்儀윅த‐�� ெசயய் 儀윅�伀锆ம.் ஆனால,் அதற뫿்鰃 எ�கக் ேவண்�ய ரிஸ்க ்என்ப⸀퀆 க அ뫿கமாக இက윅க뫿்鰃ம.்

அ�தத் இத儀윅ல ்பங뫿்鰃ச ்சநை்த 儀윅த‐�ட�்ல ்ரிஸ்கை்க எபப்� நிரவ்ꀇ怰பப்⸀퀆 என்ப⸀퀆 பற⌀்嘅ப ்பாரப்ே்பாம.்

ெதா뫿鰃ப�்: ✀븄.சரவணன்

(ெதாடက윅ம)்
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