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இன்ஃேபா�ஸ் - �.�.எஸ்: �த�ட்�க்� எ� ெபஸ்ட்?

�ர�ன் ெரட�், �தன்ைம ஆேலாசகர,் induswealth

கடந்த நி�யாண்�ன் நான்காம் காலாண்� ���கள் வரத் ெதாடங்��டட்�. �க்�ய நி�வனங்கள்
தங்கள் காலாண்� ���கைள ெவளி�ட�் வ��ன்றன. ஐ.� நி�வனங்களின் ���க�ம்
ெவளிவந்��டட்ன. இ�ல் இன்ஃேபா�ஸ், �.�.எஸ் நி�வனங்களின் காலாண்� ���கள்
கவனிக்கத்தக்கதாக உள்ளன.  

  
�.�.எஸ் நி�வனத்�ன் நிகர லாபம் 2017-18-ம் நி�யாண்�ன் நான்காவ� காலாண்�ல் 4.5% அ�கரித்�ள்ள�.
1:1 என்ற ��தத்�ல் ேபானஸ் பங்�கள் அ��க்கப்படட்ேதா�, பங்� ஒன்�க்� 29 �பாைய ��ெடண்டாக
�ம் அ��த்�ள்ள�. இதைனத் ெதாடரந்்� �.�.எஸ் பங்�ன் �ைல 6% அ�கரித்த�.

  
இேத காலாண்�ல் இன்ஃேபா�ஸ் நி�வனத்�ன் நிகர லாபம் 2.4% அ�கரித்�ள்ள�.  காலாண்� ���
ெவளியான இன்ஃேபா�ஸ் பங்�ன் �ைல �மார ்5% இறக்கம் கண்ட�.  

இன்ஃேபா�ஸ் நி�வனத்ைதப் ெபா�த்தவைர, பல �ஷயங்கள் ெநகட�்வாக இ�ந்தா�ம், பல தர�
நி�வனங்கள் இன்ஃேபா�ஸ் பங்�களில் �த�� ெசய்யப் பரிந்�ைர ெசய்�ள்ளன. மாரச் ் காலாண்�
���கள் நன்றாக இ�க்�ம் என்�ற கணிப்�ல் மாரச் ்மாதத்�ேல ��ச�்வல் நி�வனங்கள் �.4,100 ேகா�
ம�ப்�க்� �.�.எஸ் பங்�களில் �த�� ெசய்�ள்ளன. 

  
�.�.எஸ் நி�வனத்�ன் பங்� �ைல அ�கரித்ததால், பங்�ச ்சந்ைத�ல் பட�்ய�டப்படட்
நி�வனங்களில் 100 �ல்�யன் டாலைரத் தாண்�ய சந்ைத �லதன ம�ப்�க்ெகாண்ட
�தல் இந்�ய ஐ.� நி�வனமாக �.�.எஸ் உ�ெவ�த்�ள்ள�. இதன்�லம் ரிைலயன்ஸ்
இண்டஸ்டரீ்ஸ், ெஹச.்�.எஃப்.� வங்�, ஐ.�.�, இந்�ஸ்தான் �னி�வர,் ெஹச.்�.எஃப்.�,
மா�� �ஸ�� மற்�ம் இன்ஃேபா�ஸ் ஆ�ய நி�வனங் கைளப் �ன்�க்�த் தள்ளி, ��ய
சாதைன பைடத்�ள்ள� �.�.எஸ்.

  
தகவல் ெதா�ல் �டப்த்�க்கான உலக வைரபடத்�ல் இந்�யாைவக் ெகாண்�ேபாய் ேசரத்்த �.�.எஸ் மற்�ம்
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இன்ஃேபா�ஸ் ஆ�யவற்ைறேய சா�ம். லடச்க்கணக்கான ேவைல வாய்ப்�கள் மற்�ம் ��ப்�டத் தக்க
அள�லான ெசல்வத்�டன் ��ய ஒ� �ைறைய இந்த நி�வனங்கள் உ�வாக்��ள்ளன.

  
கடந்த 12 ஆண்�க�க்�ம் ேமலாக இந்த இ� நி�வனங்க ளி�ம் �த�� ெசய்த �த�டட்ாளரின்
அ�பவத்�டன் ��ய பாரை்வ�ல் இந்தக் கட�்ைர எ�தப்பட�்ள்ளேத த�ர, இந்த இரண்�ல் எந்த ஒ�
நி�வனத்�ன் ெதா�ல் ��கத்ைத�ம் �மர�்க்�ம் ேநாக்�ல் எ�தப்பட�ல்ைல.இந்தக் கட�்ைர,
�த�டட்ாளரின் அ�பவத்ைத �ன்� ெவவ்ேவ� பாரை்வகளில் அல��ற�.

அ) ஜனவரி�ல் �த�� ெசய்� �சம்பரில் அதைன �ற்���ம் ஒ� �த�டட்ாளர்
  

ஆ) ஆண்�க்� ஒ��ைற மட�்ேம �த�� ெசய்�, அந்த �த�டை்ட இந்த நாள் (2018, மாரச் ் 31) வைர
ைவத்��க்�ம் ஒ� �த�டட்ாளர்

  
இ) மாதாமாதம் சமச�்ர ் (systematical) �ைறப்ப� �த�� ெசய்� அதைன இந்த நாள் (2018, மாரச் ் 31) வைர
ைவத்��க்�ம் ஒ� �த�டட்ாளர.்

  
ஒவ்ேவார் ஆண்�ம் ஜனவரி�ல் �த�� ெசய்� அதைன �சம்பரில் �ற்���ம்
�த�ட்டாளரக்�க்கான வ�மானம். 

  
இன்ஃேபா�ஸ்: கடந்த 12 ஆண்�களில் ஜனவரி�ல் வாங்� �சம்பரில் �ற்ற �த�டட்ாளரக்ள், ஆ�
ஆண்�களில் ெசன்ெசக்ைஸ�ட அ�க வ�மானம் ஈட�்�ள்ளனர.்

  
��எஸ் : கடந்த 12 ஆண்�களில் ஜனவரி�ல் வாங்� �சம்பரில் �ற்ற �த�டட்ாளரக்ள், நான்� ஆண்�களில்
ெசன்ெசக்ைஸ�ட அ�க வ�மானம் ஈட�்�ள்ளனர.்
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2011-ல் ஆரம்�த்�, அதாவ�, கடந்த ஏ�  ஆண்�களில் இன்ஃேபா�ஸ் மற்�ம் �.�.எஸ் ஆ�ய இ�
நி�வனங்களி�ேம �த�� ெசய்த �த�டட்ாளரக்�க்�க் �ைடத்த 12 மாத வ�மானம்  இரண்� �ைற
மட�்ேம ெசன்ெசக்ஸ் வ�மானத்ைத �ந்��ள்ள�.

  
ஆண்�க்� ஒ��ைற மட்�ேம �த�� ெசய்�, அதைன 2018, மாரச் ் 31 வைர ைவத்��க்�ம்
�த�ட்டாளரக்�க்கான வ�மானம் 

  
இன்ஃேபா�ஸ் : இந்தப் பங்ைக வாங்�, 2018 மாரச் ் 31-ம் ேத� வைர ைவத்��ந்த �த�டட்ாளர ்கள், கடந்த 12
ஆண்�களில் இரண்� ஆண்�கள் மட�்ேம ெசன்ெசக்ைஸ�ட அ�க வ�மானம் ெபற்�ள்ளனர.் 

  
�.�.எஸ் : இந்தப் பங்ைக வாங்�, 2018 மாரச் ் 31-ம் ேத� வைர ைவத்��ந்த �த�டட்ாளரக்ள், கடந்த 12
ஆண்�களில் எட�் ஆண்�கள் ெசன்ெசக்ைஸ�ட அ�க வ�மானம் ெபற்��க்�றாரக்ள்.

2011-ல் ஆரம்�த்�, அதாவ�, கடந்த ஏ� ஆண்�களில், இ� நி�வனங்களி�ேம �த�� ெசய்�, இன்ைறய
ேத� வைர அவற்ைற ைவத்��ந்த �த�டட்ாளரக்�க்�க் �ைடத்த வ�மானம், இன்ஃேபா�ஸ் ஒ��ைற�ம்,
�.�.எஸ் �ன்� �ைற�ம் ெசன்ெசக்ஸ் வ�மானத்ைத �ந்��ள்ள�. 

  
ஒவ்ெவா� மாத�ம் �த�� ெசய்�, அதைன 2018 மாரச் ்31 வைர ைவத்��ந்த �த�ட்டாளரக்�க்கான 
வ�மானம்

  
இன்ஃேபா�ஸ்: ஒவ்ெவா� மாத�ம் ஒ� ��ப்�டட் ெதாைகைய �த�� ெசய்�, அதைன 2018 மாரச் ்31 வைர
ைவத்��ந்த �த�டட்ாளர ் க�க்�, கடந்த 12 ஆண்�களில் ெசன்ெசக்ைஸ �ட ஒ��ைற மட�்ேம அ�க
வ�மானம் �ைடத்�ள்ள�.
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�.�.எஸ் : ஒவ்ெவா� மாத�ம் ஒ� ��ப்�டட் ெதாைகைய �த�� ெசய்�, அதைன 2018 மாரச் ் 31 வைர
ைவத்��ந்த �த�டட்ாளரக்ள், கடந்த 12 ஆண்�களில் ெசன்ெசக்ைஸ�ட ஏ� �ைற  அ�க வ�மானம்
ெபற்��க்�றாரக்ள்.

2011-ல் ஆரம்�த்�, அதாவ�, கடந்த ஏ� ஆண்�களில், இ� நி�வனங்களி�ேம ஒவ்ெவா� மாத�ம் ஒ�
��ப்�டட் ெதாைகைய �த�� ெசய்�, அவற்ைற 2018 மாரச் ் 31 வைர ைவத்��ந்த �த�டட்ாளரக்�க்�க்
�ைடத்த வ�மானத்�ல்  இன்ஃேபா�ஸ் ஒ� �ைற�ம், �.�.எஸ் இரண்� �ைற�ம் ெசன்ெசக்ைஸ
�ந்��ள்ளன.

  
��க்கமாக... �.�.எஸ் மற்�ம் இன்ஃேபா�ஸ் ஆ�ய இரண்� நி�வனங்களி�ேம �த�� ெசய்த ஆரம்பகால
�த�டட்ாளரக்�க்�, பங்�ச ் சந்ைதையத் தாண்�ய வ�மானத்ைத  இ� நி�வனப் பங்�க�ம்
ெகா�த்�ள்ளன. 2011-ம் ஆண்���ந்� இந்தப் பங்�கள் �லம் �ைடத்த வ�மானம், எ�ரப்ாரத்்தைத�டக்
�ைறவாக இ�க்�ற�. ��ப்பாக, �ைறயான காலவைரயைற�டன் �த�� ெசய்த �த�டட்ாளரக்ள்,
பங்�கைள நீண்ட காலத்�க்� ைவத்��ந்த �த�டட்ாளரக்ள் �ஷயத்�ல் இ� உண்ைமயாக உள்ள�.

  
இ�வைர �ைடத்த �ள்ளி�வரங்களின் அ�ப்பைட�ல், ேமற்ெகாள்ளப்படட் இந்த ஆய்� �லம் நாங்கள்
நம்�வ� என்னெவனில், இன்ஃேபா�ஸ் மற்�ம் �.�.எஸ் ஆ�ய நி�வனங்க�ேம �ைறயான
காலவைரயைற�டன் �த�� ெசய்�ம் �த�டட்ாளரக்ள் மற்�ம் நீண்ட காலத்�க்� அவற்ைற
ைவத்��க்�ம் �த�டட்ாளரக்�க்�ப் பங்�ச ்சந்ைதையத் தாண்�ய வ�மானம் �ைடப்ப� க�னேம!  

  
ெதா�ப்�: பா.��லன்
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63% அ�கரித்த� ஃேபஸ்�க்�ன் லாபம்!
  

ஃேபஸ்�க்ைகப் பயன்ப�த்��றவரக்ள் ெதாடரப்ான தகவல்க�க்� எந்தப் பா�காப்�ம் இல்ைல என்�ற
சரச்ை்ச ெபரிய அள�ல் �ளம்�னா�ம், கடந்த நான்காம் காலாண்�ல் ஃேபஸ்�க் கணக்�ைனப்
பயன்ப�த்��றவரக்ளின் எண்ணிக்ைக ஏறக்�ைற 63% அ�கரித்� 

 ெப�ம் ஆசச்ரய்த்ைத அளித்��க்�ற�.
  

உலக அள�ல் இந்த ேசைவையத் ��ரமாகப் பயன்ப�த்�ம் வா�க்ைகயாளரக்ளின் எண்ணிக்ைக 202 
ேகா� ேபராக உயரந்்�ள்ள�. இதனால் இந்த நி�வனத்�ன் லாபம் 63% அ�கரித்�ள்ள�. இந்தப் பங்�ன்
�ைல கடந்த ஒ� மாதத்�ல் 152 டாலரி��ந்� 175 டாலராக உயரந்்�ள்ள�. சபாஷ் சக்கரப்ரக்்!

Disclosure: Author and the clients of IndusWealth may own some or all the stocks discussed in this article and may transact in 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.
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