या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

सांपत्तीचा पांकोिार्ग
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे
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लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides
for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.

प्रकविक: ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www. esahity. in
www. esahity. com
esahity@gmail. com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604

प्रकविन : ११ जनू २०२१ (ज्येष्ठ शक्ु ल प्रवतपदा १९४३)
©esahity Pratishthan®2021

•
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आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
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लेखकाचा पररचय
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Never depend on
single income;
Make investments
to create second
income.

लेखकाचे दोि शब्द...
मी २०१४ साली शेअर बाजारात प्रवेश के ला. मला
अर्थशास्त्राचे ववशेष ज्ञान नव्हते. त्या वदवसामां ध्ये आजच्या इतका
यटु ् यबु चा बोलबाला नव्हता. टी.व्ही आवण ब्रोकर वमत् हेच आमचे
मार्थदशथक होते. फांिामेंटल काय असते? कांपाउांिींर् कशाशी
खातात काहीही माहीत नव्हते. आजबु ाजचु ी माणसां ट्रेिींर् करतात
हे पाहून मी ही ट्रेिींर् करायला लार्लो. पवहली दोन वषथ मी भरपरू
तोटा झेलला. मेहनत आवण कष्टाने कमवलेला पैसा जर्ु ारासारखां
र्मावणां यासारखां दसु रां दुःु ख नाही. मर् हळूहळू मी शेअर
बाजाराकिे अविक पररपक्वपणे बघायला लार्लो. तासनतास
अभ्यास करु लार्लो. २०१७ पयंत मी शेअर बाजाराचा खेळ
हुशारीने खेळायला वशकलो होत. त्यावषी माझा सवथ लॉस भरुन
काढला. तेव्हा ट्रेिींर् करताना एक समज आली शेअर बाजारातील
अवस्र्रतेवर मात करायची असेल तर आिी पैशाचा वाहता झरा
वनमाथण के ला पावहजे. पढु ची दोन वषथ मी आवकथ टेक्चर आवण
कॉन्ट्ट्रॅक्टरशीपमध्ये खपु मोठ्या सांिी वमळाल्या. हातात आलेली
कामे मी मन लावनू के ली आवण बऱ्यापैकी भािां वल जमवले.

बाजारातील प्रत्यक्ष व्यवहाराांपासनू लाांब होतो तरी मात् अभ्यास
वनयवमत सरुु च होता.
मर् २०१९ च्या मध्यावर पन्ट्ु हा एकदा जय्यत तयारीवनशी
सेकांि इवनर्ां सरुु के ली. सप्टेंबर २०१९ मध्ये मी पन्ट्ु हा खरे दीस
सरुु वात के ली. माचथमध्ये कोरोना आला आवण बाजार चाांर्लाच
आपटला. सरुु वातीला आवर्थक आररष्टाच्या भीतीने साशांक होवनू
मी काही शेअसथ ववकले. इतराांसारखांचां भाव खाली येण्याची वाट
बघत बसलो. एवप्रल, मे, जनु तसाच वाट बघण्यात र्ेला आवण
वतकिे बाजार अनपेवक्षतपणे रॉके टसारखा उसळायला लार्ला.
ऑर्स्ट – सप्टेंबरमध्ये आता आपण हालचाल के ली पावहजे
अशी जाणीव झाली आवण मी पन्ट्ु हा नव्याने पोटथफोलीओ
बनवायला सरुु के ली. यावेळी माझ्या र्ाठीशी सहासात वषांचा
अनभु व होता. नवीन असताना के लेल्या चक
ु ा आता होणार
नव्हत्या. मी र्तांु वलेले शेअर दणादण वाढायला लार्ले. माझे
ठोकताळे बरोबर लार्त आहेत हे पाहून मला आनांद झाला. शेअर
बाजारात अनेक लोक सांघषथ करतात आवण घामाचा, कष्टाचा पैसा
र्मवतात हे मला माहीत होते. माझ्या फे सबक
ु वरील वमत्ानां ा व्हॅल्यु
इन्ट्व्हेस्टींर्चे महत्व समजावनू साांर्ावे या उद्देश्याने मी एक
व्हॉटसएप कोसथ जाहीर के ला. त्याला उदिां यश वमळाले.

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आवण विसेंबर २०२० असे तीन मवहने तो
व्हॉटसएप कोसथ चालला. त्या कोसथचा उत्तरािथ २०२१ च्या एवप्रल
मवहन्ट्यात पार पिला. या काळात मी शांभरहून अविक लेख वलहले.
पांचेचाळीस कांपन्ट्याांचे सखोल ववश्ले षण के ले. या पस्ु तकात
सचु वलेला प्रत्येक स्टॉक माझ्या स्वतुःच्या पोटथफोलीओमध्ये
आहे. प्रत्येक स्टॉकचा स्रीनशॉट मी व्हॉटसकोसथच्या सदस्याांना
पाठवला. ज्यानां ी माझ्यावर ववश्वास ठे ऊन र्तांु वणक
ू ीचे िािस के ले
त्याांना चाांर्ला परतावा वमळाला.
ही लेखमावलका पस्ु तकरुपाने प्रकावशत व्हावी अशी इच्छा
आज प्रत्यक्षात येत आहे. माझ्या व्हॉटसकोसथमध्ये सहभार्ी
झालेल्या सदस्याांमळ
ु े या पस्ु तकाचा जन्ट्म होवू शकला. त्याांचे
ववशेष आभार! सपां त्तीचा पक
ां ोमार्थ हे शीषथक सप्रु वसद्ध अर्थतज्ञ
आवण नावाजलेले लेखक उदय वपांर्ळे याांनी सचु वले, सराांचे
मनुःपवु थक आभार!
माझ्या व्हॉटस कोसथमिील एक सदस्य प्रशाांत जािव हे विस्ने
कांपनीत ग्रावफक विझाईन ववभार्ात काम करतात. त्याांनी अवतशय
सदांु र मख
ु पृष्ठ बनवनू वदले त्याच
ां े ववशेष आभार. या पस्ु तकातील
मावहतीचे सांकलन ववववि यटु ् यबु चॅनेल्स, कांपनीच्या वेबसाईट्स

आवण वस्रनर, वटकरटेप याांच्यामळ
ु े शक्य झाले, त्या सवांचे
आभार.
वाचक प्रेम करतात, म्हणनू तर लेखकाला ओळख वमळते. हे
पस्ु तक वाचणाऱ्या प्रत्येक वाचकाचे मनस्वी आभार! तमु च्या
शेअरबाजरासांबांिीच्या ज्ञानात वकांवचत जरी भर पिली तर हा माझा
खटाटोप सार्थ झाला असे मी मानीन.
आपलव
पांकज कोटलर्वर
----

प्रस्ताविा
श्री पांकज कोटलवार याांना आपण सप्रु वसद्ध लेखक म्हणनू
ओळखतो , ते त्याच्ां या 'आकषथणाचा वसद्धाांत' (Low of
Attrection) या ववषयावरील प्रेरणादायी लेखाांमळ
ु े . यावशवाय
इतर अनेक ववषयाांवर त्याांनी ववपल
ू लेखन के ले आहे. Whatsapp
च्या माध्यमातनू माफक फी आकारून ते ववववि ववषयाांवरील वर्थ
घेतात. यात सहभार्ी असलेले अनेक लोक त्याांच्या सांपकाथत
आहेत. त्याांचे लेख मोठे असले तरी समजायला अवतशय सोपे
आहेत. उल्लेखनीय र्ोष्ट ही यातनू वमळालेले पैसे ते सामावजक
कायाथसाठी वापरतात यातनू त्याांची सामावजक जाणीवही वदसनू
येते. वास्तवू वशारद याववषयात मध्ये पदव्यत्तु र पदवी सपां ादन के ली
असनू सध्या ते िी वाय पाटील नॉलेज वसटी पणु े येर्े अध्यापनाचे
कायथ करतात. त्याांनी वलहलेले सांपत्तीचा पांकोमार्थ हे पस्ु तक
प्रकावशत होत आहे.
शेअरमिील र्ांतु वणक
ू िोकादायक प्रकारात मोिते. अनेक
र्ांतु वणक
ू पयाथय उपलब्ि असताना शेअसथमध्ये कशासाठी तर
सध्या जर्भरात आलेल्या सक
ां टावर उपाय म्हणनू सवथच देशानां ी

मोठ्या प्रमाणात भाांिवल अर्थव्यवस्र्तेत आणले आहे कजाथवरील
व्याजदर कमी झाल्याने ठे वीदाराांनाही कमी व्याज वमळत आहे.
यामध्ये चलनवाढीचा दर लक्षात घेता महार्ाईशी सामना करायचा
असेल तर र्ांतु वणक
ू करण्यावशवाय कोणताही पयाथय नाही. यात
शेअरबाजारात र्ांतु वणक
ू हा चल/अचल मालमत्तेतील एक चाांर्ला
पयाथय आहे. यातील िोके लक्षात घेऊन र्ोिे िािस दाखवणे जरूर
आहे. अन्ट्य वठकाणी तम्ु ही जोखीम न स्वीकारता के लेल्या
र्ांतु वणक
ु ीची सत्ू े किीही तमु च्या हाती रहात नाहीत. तेव्हा असा
हवाला ठे वनू र्ांतु वणक
ू करण्यापेक्षा ज्ञानाचा वापर करून आपण
शेअसथमध्ये र्ांतु वणक
ू के ली तर त्याची सवथ सत्ू े आपल्याकिे
राहतात. ही र्ांतु वणक
ू अप्रत्यक्ष न राहता प्रत्यक्ष होते, म्हणजे
कोणते शेअर खरे दी करायचे? किी खरे दी करायचे? किी
ववकायचे? ती कांपनी कशी आहे? त्याचा भाव वकती आहे? यात
कोणत्या कारणाने उलाढाल व भाव यामध्ये फरक पितोय? किी
आवण कोणत्या भावाने ते अविकचे घ्यायचे? अशा अनेक
प्रश्णाांची उत्तरे या पस्ु तकातनू देण्याचा लेखकाने प्रामावणक प्रयत्न
के ला आहे.
चार्ां ले शेअसथ घ्यावेत हे सवथमान्ट्य आहे ते शोिण्याच्या
अनेकाांच्या अनेक पद्धती आहेत. शेअसथ हा आपला व्यवसाय आहे
या दृष्टीने त्याकिे पाहावे, अनेक जण आपण ज्या वस्तू /सेवा

वापरतो त्या कांपन्ट्याांना मरण नाही असे सचु वतात. म्यच्ु यअ
ु ल
फांिाचे मालमत्ता ववभाजन पाहून, कॉफी कॅ न तत्ां ज्ञानाने शोिलेल्या
शेअसथची मदत घेऊन शेअसथमध्ये र्ांतु वणक
ू करण्याचा सल्ला
देतात तो योग्यच आहे. परांतू स्वतुःला दीघथ मदु तीचे र्ांतु वणक
ू दार
समजणारे लोक बाजारभावात होणाऱ्या चढ उतारीमळ
ु े अक्षरशुः
कासावीस होतात आवण काहीतरी उलट सल
ु ट व्यवहार करतात
आवण फसतात. त्यामळ
ु े च कुणी काही सावां र्तले तरी आपल्याला
स्वतुःला काही प्रार्वमक र्ोष्टी मावहती असायलाच हवी. या
अभ्यासाला 'शेअसथचे वाचन करणे' असा छान शब्दप्रयोर् के ला
आहे.
Screener.in या सांकेतस्र्ळावर कूठल्याही कांपनीचे नाव
टाकले की त्या कांपनीची जन्ट्मकांू िली आपल्यासमोर उघिली
जाते. दजेदार कांपनी वनविण्यासाठी लेखकाने काही सािेसोपे
ठोकताळे सचु वले आहेत. कांपनीचे बाजारमल्ू य (Market
Capital) पाच हजार कोटी रुपयापां ेक्षा जास्त असावे. िेट टु
इवक्वटी रे शो ०.५ पेक्षा कमी असावा. करांट रे शो कमीत कमी दोन
वकांवा त्यापेक्षा जास्त असावा. ऑपरे टींर् मावजथन तीस चाळीस
टक्के वकांवा त्यापेक्षा जास्त असणे हे र्ांतु वणक
ू दाराच्या वहताचे
असते. तसेच प्रत्येक वतमाहीत नफा वाढत जाणे हे सद्ध
ु ा एका
आवर्थकदृष्ट्या सदृु ढ कांपनीचे लक्षण असते. नफा देणाऱ्या

कांपन्ट्याांमिील आपली र्ांतु वणक
ू वाढवत न्ट्यावी. शेअसथमध्ये तोटा
होत असेल आवण कांपनीच्या व्यवसायाववषयी शांका असेल
तोट्यामध्ये एव्हरे ज करण्याचा मोह टाळावा. असे सािे सोपे
ठोकताळे वापरुन वचकाटीने वषाथनवु षथ र्ांतु वणक
ू करत राहील्यास
वदघथकाळामध्ये नक्कीच आश्चयथकारक वेर्ाने सांपत्तीवनमाथण होईल
अशी लेखकाला खात्ी आहे.
©उदय वपांर्ळे

हे पुस्तक फक्त शेअर
बाजारातील
जागरुकता
वाढावी या शैक्षणिक हे तुने
णलहले आहे .
आपल्या आर्थिक
सल्लागाराचे मत
घेऊनच कोणत्या
शेअरमध्ये
कधी
गुंतवणूक करावी
याचा र्नणिय घ्यावा.

सांपत्तीचा पांकोमार्थ अनर
ु म
वदघथकालीन र्ांतु वणक
ू
टाटा स्टील
मर्ु टू आवण मनाप्परू म फायनान्ट्स
सोनाटा सॉफ्टवेअर
आय टी सी
सन टी व्ही नेटवकथ
पॉवलकॅ ब इवां िया!..
वनप्पॉन लाईफ इवां िया एसेट मॅनेजमेंट
वेलस्पन कॉपथ
आयशर मोटसथ!
स्टेट बॅकां ऑफ इवां िया
एल टी टी एस
लॉरस लॅब
मेररको वलवमटेि
सी िी एस एल
पी आय इिां स्ट्रीज
दीपक नायट्राईट
कॉम्पटु र एज मॅनेजमेंट सवव्हथसेस
टाटा कांझ्यमु सथ

IDFC First
इन्ट्फो एज इवां िया वलवमटेि
नवीन फ्लोरीन
िॉ. लालपॅर् लॅब्ज
भारत रसायन
टाटा एलेक्सी
लासथन एांि टुब्रो इन्ट्फोटेक
एबॉट इवां िया
अल्के म लॅबॉरे टरीज
पेज इिां स्ट्रीज
Castrol India
विव्हीस लॅब
वपविलाइट इिां स्ट्रीज
इन्ट्फोवसस
नेसले इवां िया
एच िी एफ सी
बाटा इवां िया
झायिस हेल्र्के अर
कन्ट्सई नेरोलॅक
इद्रां प्रस्र् र्ॅस वलवमटेि
वमश्र िातू वनर्म

सपां त्तीचा
पक
ां ोमार्थ
सुर्ना - या पुस्तकातील सवच लेख जानेवारी २०२१ ते
एर्प्रल २०२१ या काळात एका ्हॉटसएप कोसचसाठी
र्लहले गेले आहेत. शेअसचर्े भाव दररोज बदलत
असतात. लेखक र्कंवा प्रकाशक, वार्कांनी हे शेअसच
खरेदी करावेत असे अर्जबात सुर्वत नाहीत. या
पुस्तकाकडे टीप्स स्वरुपात बघू नये. गुंतवणूक करू
इर्छिणार्यांनी एखाद्या कंपनीर्े समभाग खरेदी
करण्याआधी कंपनीर्ा सखोल अभ्यास कसा करावा,
कोणकोणत्या र्नकषांवर कंपनीर्ा आर्थचक ताळे बदं
तपासून पहावा, यासंबंधीर्ा प्राथर्मक अभ्यास म्हणून
या पुस्तकाकडे पहावे.
शेअरबाजारातील गुंतवणूक जोखीमीछया अधीन असते.

-------------------------------------------------------------तुम्ही र्दघचकालीन गुंतवणूक करावी असे मला का वाटते?
-------------------------------------------------------------अनेक जण शेअरमाके टमध्ये झटपट पैसे कमवण्यासाठी येतात.
अनेक लोकाांना प्रॉवफट बक
ू ींर्ची घाई असते. सर, शेअर किी
ववकावेत या ववषयी काहीतरी साांर्ा असे मॅसेज वलहून पाठवतात.
आज मी तम्ु हाला आकषथणाचा वसद्धातां आवण शेअर माके टमिील
नफा याांचे अदृष्य आवण घवनष्ट नाते समजावनू साांर्णार आहे.
चार भाऊ होते. त्याांचे विील एका ब्रोररच्या ऑवफसमध्ये
वशपायाचे काम करायचे. वनवृत्त होताना त्याच्ां याकिे काटकसर
करुन जमवलेली चार लाख रुपयाांची रक्कम होती. विीलाांनी
चारही मल
ु ाांना प्रत्येकी एके क लाख रुपयाांचे आयशर मोटसथचे
शेअसथ घेऊन वदले.
पवहल्या मल
ु ाला दारू प्यायची सवय होती. एक हजार रुपयाांची
एक बॉटल दारु वमळाली तर तेच त्याांच्यासाठी दसु ऱ्या मल
ु ाला
दहा हजार रु वकांमतीचा नवा मोबाईल हॅिसे
ां ट हवा होता.
वतसऱ्याला एक लाख रुपयाांची एक शानदार बाईक होती. चौथ्या
मल
ु ाला मात् दहा लाख रुपयाांची एक वदमाखदार कार घेऊन
त्यामध्ये वफरण्याची तीव्र इच्छा होती.

शेअसथ वमळाल्यापासनु चौघेही आयशर मोटसथच्या शेअसथचे
भाव बारकाईनां बघायला सरुु वात करतात. एका आठवि्यात एक
हजार रुपयाांचे प्रॉवफट झाले आवण पवहल्या मल
ु ाने आपले शेअसथ
ववकून रात्ी त्या दारुपाटी साजरी के ली. जल्लोष के ला. एक
मवहन्ट्याने एक लाखाांच्या शेअसथची दहा हजाराांनी वाढली. ज्या
मल
ु ाला नवा आयफोन हवा होता, त्याने दहा हजाराांचा आयफोन
घेण्यासाठी नफा वखशात टाकून शेअसथ ववकले आवण ज्याला
त्याला आपला नवा फोन दाखवत आवण आयशर मोटसथच्या
शेअसथची करामत साांर्त वफरु लार्ला.
आता फक्त दोघाांकिेच शेअसथ वशल्लक होते. एक वषाथने
शेअसथचा भाव शेअर दप्ु पट झाला. एक लाख रुपयाच
ां ा फायदा
वदसताच वतसऱ्या मल
ु ाचा सांयम सटु ला आवण त्याने आपल्या
वहश्शाचे शेअसथ ववकले आवण बजाजची एक लाख वकांमतीची नवी
कोरी बाईक घेतली.
आयशर मोटसथची वकांमत दहापटींनी वाढायला दहा वषथ वेळ
लार्ला पण चौथ्या मल
ु ाने सांयम सोिला नाही आवण शेवटी जेव्हा
शेअसथची वकांमत दहा लाख रुपये झाली तेव्हाच त्याने आपले
शेअसथ ववकून एक नवी शानदार स्टायवलश कार घेतली. इतर तीन
भाऊ आपल्या उतावीळपणाबद्द्ल पश्चाताप करत राहीले. ब्रम्हाांि
तमु च्या सवथ इच्छा पणू थ करते फक्त तम्ु ही मनामध्ये प्रखर ववश्वास

बाळर्ायला हवा, हेच आकषथणाच्या वसद्धाांताचे मख्ु य सत्ु आहे
आवण हीच प्रत्येक शेअर खरे दी ववरी करणाऱ्या ट्रेिर आवण
र्ांतु वणक
ू दाराची कहाणी आहे.
ज्या लोकाांना प्रॉवफट बवू कांर्ची, शेअसथमिनू एवग्झट करण्याची
घाई असते त्याच्ां या इच्छाही छोट्या छोट्या असतात. क्षल्ु लक
इच्छापतु ीसाठी आवण वबनमहत्वाच्या र्ोष्टींसाठी शेअसथ ववकणारे
किीही मोठी कमाई पदरात पािू शकत नाहीत. याउलट जे लोक
मनाशी भव्य वदव्य अपेक्षा बाळर्नू आकषथणाच्या वसद्धातां ाचा
सराव करतात, ते आपली हक्काची वस्तू वजद्दीने पदरात पािून
घेतात. मी शेअर बाजारात का र्ांतु वणक
ू करतो? मी माझ्या
िायरीमध्ये वलहून ठे वले आहे की ज्या भौवतक वस्तू मी माझ्या
इन्ट्कममिनू घेऊ शकणार नाही, ती सख
ु सािने वमळवण्यासाठी मी
शेअर बाजारात उतरलो आहे. मला मवहन्ट्याला वमळणारी पर्ार
आवण घरे बाांिनू आवकथ टेक्चर कन्ट्सलटन्ट्सीमिनू वमळणारी कमाई
ज्या रकमेसमोर चणेफूटाणे वाटेल इतका नफा वमळे पयंत मी माझे
शेअसथ ववकणार नाही. तोपयंत मी वनिाथराने खरे दीच करत राहीन.
तम्ु ही शेअर बाजारात का आला आहात? शांभर रुपयाांचे चॉकलेट
खायला, एक हजाराांची पाटी आवण मौजमजा करायला की लाखो
रुपयाचां े ऐश्वयथ उपभोर्ायला या प्रश्णामध्ये तम्ु ही एग्झीट के व्हा
करावी याचे उत्तर लपलेले आहे.

-------------------------------------------------------------्हॅल्युज स्रॉन्वगर दॅन स्टील; टाटा स्टील
-------------------------------------------------------------वमत्ानां ो, या पस्ु तकामध्ये मी तम्ु हाला भरवशाचे आवण
खात्ीशीर फायदा करून देतील असे अनेक स्टॉक सचु वणार आहे,
या शख
ां लेतील माझा पवहला स्टॉक आहे, टाटा स्टील! र्ेल्या काही
मवहन्ट्याांपासनू शेअर बाजारातील सवथच स्टील कांपन्ट्याांचे भाव
भराभर वाढत चाललेले तम्ु हाला वदसनू येतील. मार्ील एक
वषांमध्ये वनफ्टीने बासष्ट टक्के परतावा वदला आहे, त्याच्या तल
ु नेत
मेटल सेक्टरने तब्बल एकशे बासष्ट टक्के परतावा वदला आहे.
याचा अर्थ जर एक वषांपवू ी तम्ु ही िातच्ू या कांपन्ट्याांमध्ये एक हजार
रुपये र्तांु वले असते तर आज त्याचे दोन हजार सहाशे वीस रुपये
झाले असते. याचा सरळसरळ असा अर्थ होतो की तमु च्या
सांपत्तीमध्ये अिीचपटीहून र्ोिेशी अविकच वाढ झाली असती.
यातही र्ांमतीचा भार् असा की मार्ील एका मवहन्ट्यात
वनफ्टीमध्ये दोन टक्क्याांची घट झालेली आहे, मात् मेटल
सेक्टरमध्ये तब्बल चोवीस टक्के ररटनथ वदले आहेत. वकांबहूना शेअर
बाजारात मार्ील काही वदवसाांपासनू जी तेजी वदसत आहे, त्याचे

कारण मेटल सेक्टर आहे, असे म्हण्टले तरी वावर्े ठरणार नाही.
टाटा स्टील, जे एस िब्लू स्टील, वजदां ाल स्टील एिां पावर वलवमटेि
आवण स्टील ऑर्ॉररटी ऑफ इवां िया वलवमटेि (सेल) या मेटल
सेक्टरमिील चारही अग्रर्ण्य कांपन्ट्याांचे शेअसथचे भाव मार्च्या
एक वषाथत दपू ट्ट वकांवा वतप्पट झालेले तम्ु हाला वदसनू येतील.
एवढांच नाही तर र्ेल्या तीस वदवसात या सवथच शेअसथचे भाव चक्क
तीस ते पन्ट्नास टक्क्यानां ी वाढले आहेत.
स्टील स्टॉक्सचे हे सवथ शेअसथ अशी वेर्वान घौिदौि का करत
आहेत? या तेजीमार्चे नेमके कारण तरी काय? ही घौिदौि
भववष्यातही अशीच चालू राहील का? कशावरून? हा फक्त
बिु बिु ाच आहे की खरोखर स्टील कांपन्ट्याांचे भाव भक्कम
फांिामेंटल्समळ
ू े वाढत आहेत? तमु च्या मनात असलेल्या या सवथ
प्रश्णाांची उत्तरे आपण एके क करुन जाणनू घेऊ.
१. चराकार र्ती; िातच
ांू ा भाव वाढवती!..
शेअर बाजारात अनेक सेक्टर ‘मार्णी तसा परु वठा’ या
उक्तीनसु ार चराकार र्तीने चालतात. इवां ग्लशमध्ये याला
सायक्लीक सेक्टर असेही म्हणतात. कमोिीटी या प्रकारात
मोिणाऱ्या सवथच कांपन्ट्या सायवक्लकल या प्रकारात मोितात.

मेटल सेक्टरमध्ये र्ेले एक दोन वषथ मांदी होती. मालाला
म्हणावा तसा उठाव नव्हता. मात् वनसर्थवनयमानसू ार प्रत्येक तप्त
उन्ट्हाळ्यानांतर सख
ु द र्ार पावसाळा येतो, अर्दी त्याचप्रमाणे
मांदीने तळ र्ाठला की उद्योर्चराांमध्ये आपोआपच वववशष्ट र्तीने
तेजी येते. याच कारणामळ
ू े एकदोन वषांपासनू सस्ु त असलेला
मेटल सेक्टर आता आळस झटकून चाांर्लाच वेर्ाने िावायला
लार्लेला वदसतोय. यालाच शेअर बाजाराच्या ताांवत्क भाषेत
‘अपट्रेंि’ असेही म्हणतात. स्टील कांपन्ट्याांना आता सर्ु ीचे वदवस
आले आहेत याचे कारण मार्ील सहा मवहन्ट्यात देशाच्या
कानाकोपऱ्यातनू वदवसार्ां वणक वाढत असलेली स्टीलची मार्णी.
र्ेल्या वषी म्हणजे माचथ २०२० मध्ये कोरोना आला आवण
सपां णू थ देशात पढु चे सािेतीन मवहने किक लॉकिाऊन लावला
र्ेला. एकीकिे उद्योर्िांद,े बाांिकामे सवथ काही ठप्प पिले.
दसु रीकिे स्टीलच्या शेअसथचे भावही खाली पिले. पण
लॉकिाऊन उठवल्यावर वेर्ाने उद्योर् आवण बािां कामे सरू
ु झाली,
आवण त्यासोबतच स्टीलच्या मार्णीमध्येही जोरदार वाढ झाली.
२. चीन देत नाही माल; म्हणनू भारतीय कांपन्ट्या मालामाल!
भारत चीनमिनू मोठ्या प्रमाणावर स्टीलची आयात करतो.

पण र्ेल्या वषीच्या जनू मवहन्ट्यापासनू लिाख सीमेवर चीन
आवण भारत या दोन देशामां ध्ये जो तणाव वनमाथण झाला, त्यानांतर
भारत-चीनचे व्यापारी सांबांि ताणले र्ेले. चीनमिनू आयात
होणारा माल कमी कमी करण्यासाठी भारत सरकार वेर्ाने पावलां
उचलत आहे.
भारतात मेटल सेक्टरमध्ये वदसणाऱ्या तेजीमार्े अजनू एक
महत्वाचे कारण आहे. स्टीलच्या कारखान्ट्याांमळ
ू े मोठ्या प्रमाणावर
प्रदषु ण होते, म्हणनू चीनने त्याांच्या देशातील स्टीलची उत्पादन
क्षमता कमी के ली,
स्वतुःच्या देशातल्या पायाभतू सवु विा भक्कम करण्यावर
चीनचा भर आहे म्हणनू त्यानां ी इतर देशानां ा होणारी िातच
ांू ी आयात
रोखली आहे. या सवथ घिामोिींचा पररणाम अर्ाथतच चीनमिनू
भारताला होत असणाऱ्या िातच्ू या परु वठ्यावरही होतो आहे.
हळूहळू चीनकिून होणारा परु वठा कमी झाल्यामळ
ू े भारताला
आवश्यक असलेल्या स्टीलची मार्णी करण्याची मोठी जबाबदारी
आता देशाअांतर्थत स्टील कांपन्ट्याांच्या खाांद्यावर येऊन पिली आहे.
आवशयामध्ये खवनजसपां त्ती मबु लक प्रमाणात उपलब्ि असलेले
फक्त दोनच महाकाय देश आहेत, भारत आवण चीन! वतसरा

कोणताही देश िातांच्ू या उत्पादनामां ध्ये आपली बरोबरी करू शकत
नाही.
चीनने इतर देशाांना पक्क्या िातांचू ी वनयाथत रोखल्यामळ
ू े
जार्वतक बाजारपेठेत जी पोकळी वनमाथण झाली ती भरून
काढण्यासाठी भारतीय कांपन्ट्याांमध्ये चढाओढ सरू
ू झाली नसती तर
नवल! याच कारणामळ
ु े भारतीय स्टील कांपन्ट्याांच्या शेअसथना
सोन्ट्याचे वदवस आले आहेत. भववष्यातही जोवर चीन आपला हात
मोकळा सोित नाही, तोवर हा अपट्रेंि असाच सरू
ु राहणार आहे.
३. स्टीलचा दर; वेलू र्र्नावर!
र्ेल्या काही मवहन्ट्याांपासनू आांतरराष्ट्रीय बाजारात स्टीलच्या
भावात तीव्र भाववाढ होत असलेली वदसनू येत आहे. आवशयायी
देशात तीस टक्के , तर यरु ोपीय देशाांमध्ये पन्ट्नास ते साठ टक्क्याांनी
स्टीलच्या दराांमध्ये भाववाढ झालेली वदसनू येत आहे. या सवथच
कारणाांमळ
ू े भारतीय स्टील उत्पादक कांपन्ट्या जसे की टाटा स्टील,
जे एस िब्लू स्टील, वजांदल स्टील आवण सेल या चारही कांपन्ट्याांच्या
शेअसथचे दर उसळले आहेत.
भारतीय लोकाांसाठी टाटा हे फक्त एका कांपनीचे नाव नाही. तो
एक सचोटीचा आवण ववश्वासाचा ब्रॅिां आहे म्हणनू चारही
कांपन्ट्याांमध्ये माझी पवहली पसांती टाटा स्टील या कांपनीला आहे.

कांपनीचे माके ट कॅ वपटल एक लाख करोि रूपयाांपेक्षा जास्त आहे.
र्ेल्या वतमाहीत कांपनीने सािेतीन हजार कोटी रूपयाांचा वनव्वळ
नफा कमवला. सरकारी क्षेत् आवण खासर्ी क्षेत्ात वेर्ाने होत
असलेल्या र्ांतु वणक
ू ीमळ
ू े येणाऱ्या काही वषाथत सवथच स्टील आवण
वसमेंट कांपन्ट्याांचे नफ्याचे आकिे असेच वाढत जातील. त्याच
प्रमाणात शेअसथचे भाव सद्ध
ू ा रॉके टसारखे उसळत राहतील. तेव्हा
दरमहा स्टीलच्या कांपन्ट्याांचे शेअसथ घ्यायला अवजबात ववसरू
नका. त्यातल्या त्यात टाटा स्टीलला जास्त प्रािान्ट्य द्या, कारण
‘व्हॅल्यजू स्ट्रॉन्ट्र्र दॅन स्टील’ ही टाटा स्टीलची टॅर्लाईन त्याांच्या
ब्रॅिप्रमाणे
खणखणीत आहे.
ां
िातांचू ा असला तरी टाटा स्टीलचा शेअर म्हणजे अस्सल शांभर
नबां री सोनां आहे.

Gold and silver are money; everything else is
credit. – J P Morgan
-------------------------------------------------------------पोटच फोर्लओला सोनेरी झळाळी देणारे स्टॉक्स –
मुथूट आर्ण मनाप्पुरम फायनान्वस
-------------------------------------------------------------इग्रां ज भारतात येण्याआिी आपल्या देशाला ‘सोने की
वचिीया’ असां उर्ाच म्हणायचे नाहीत. एका अदां ाजानसु ार भारत
जर्ातला सवाथत जास्त सोन्ट्याचा साठा असलेला देश आहे,
आपल्या देशातली एकूण सोन्ट्याचा साठा चोवीस ते पांचवीस हजार
टन एवढा आहे. आज मी तम्ू हाला सचु वणार आहे ती कांपनीसद्ध
ू ा
र्ोल्ि लोनशी सांबांवित कांपनी आहे, कांपनीचां नाव आहे, ‘मर्ु टू
फायनान्ट्स’!.. ही एक एन बी एफ सी म्हणजे नॉन बॅवक
ां ां र् फायनासां
कांपनी आहे. जेव्हा के व्हा लोकाांना पैशाची तीव्र र्रज भासते तेव्हा
ते आपले सोने काही वदवसाांसाठी या कांपनीकिे र्हाण ठे वतात,
आवण त्याबदल्् यात तात्काळ कजथस्वरुपात रक्कम उचलतात.
आजच्या घिीला मर्ु टू फायनाांसकिे वकती रुपयाांचे सोने र्हाण
टाकले असेल? तब्बल एकशे पांच्याएांशी टन!

आता वहशेब लावा, एक टन म्हणजे एक हजार वकलो, या
वहशोबाने कांपनीकिे र्हाण ठे वलेल्या सोन्ट्याचे प्रमाण एक लाख
पांच्याऐशां ी हजार वकलो इतके प्रचांि आहे. या सोन्ट्याची
बाजाराभावाप्रमाणे वकांमत तब्बल जवळपास नव्वद हजार कोटी
रुपये इतकी प्रचांि मोठी आहे. त्याबदल्् यात कांपनीने लोकाांना
वदलेले कजथ फक्त पन्ट्नास हजार कोटी इतक्याच रकमेचे आहे.
त्यापैकी फक्त सहाशे कोटींचे कजथ हे इतर मालमत्ता र्हाण टाकून
वदले र्ेले आहे, बाकीचे सर्ळे कजथ के वळ आवण के वळ सोन्ट्याला
तारण ठे वनू च ग्राहकाांना ववतरीत के ले र्ेले आहे. म्हणजे र्हाण
असलेल्या सोन्ट्याच्या अिीच रक्कम त्यानां ी लोकाांना कजथरुपात
वदलेली आहे. हा स्टॉक तमु च्यासमोर माांिण्याचे सवाथत मोठे कारण
म्हणजे कोरोनामळ
ू े आवण कोरोनापाठोपाठ आलेल्या
लॉकिाऊनमळ
ू े मर्ु टू फायनान्ट्स, आवण वतच्यासारखी असलेली
मनाप्परू म र्ोल्ि ह्या दोन्ट्ही कांपन्ट्याांना चाांर्लीच लॉटरी लार्ली
आहे.
पवहले कारण म्हणजे कोरोनासांकट र्वहरे झाले की सोन्ट्याचे
भाव वाढतात. मार्च्या वषीपासनू आपण हे पाहत आहोत. आज
सोन्ट्याचे भाव एकोणपन्ट्नास हजार रुपये तोळा या पातळीवर
पोहोचले आहेत. येणाऱ्या काळात सोन्ट्याचे भाव अजनू वाढत
जातील, साहवजकच मर्ु टू फायनान्ट्स कांपनीकिे असलेल्या

मालमत्तेची प्रचांि वेर्ाने वकांमत वाढत जाणार आहे. दसु रे कारण
म्हणजे कोरोनामळ
ू े लॉकिाऊन लार्ला की जनजीवन ठप्प होते,
लॉकिाऊनमळ
ू े अनेकाांच्या नौकऱ्या र्ेल्या, रोज कमावनू खाणारे
लोक सवाथत आिी बेरोजर्ार होतात, या मध्यमवर्ीयाांना आवण
कवनष्ठववर्थयाांना कोणतीही बॅकां सहजासहजी लोन देत नाही,
दारातही उभे करत नाही, अशा वेळी पैशाची अिचण आली तर
ती भार्वण्यासाठी हे मजरू वर्ाथतील लोक सरळ र्ोल्ि फायनान्ट्स
कांपन्ट्याांचे दार ठोठावतात.
आपले अत्यावश्यक खचथ भार्वण्यासाठी पैशाची वकतीही
र्रज भासली, तरी भारतीय लोकां सोनां एकदम ववकून टाकत
नाहीत, त्याऐवजी ते सरु वक्षत वठकाणी सोन्ट्याला तारण ठे ऊन कजथ
घेतात, व सहा मवहने, वषथभरात जमेल तसे हप्ते फे िुन सोनां वापस
सोिवनु आणतात. कोरोनासांकट आवण लॉकिाऊननांतर
अिचणी आल्यावर जवळचे सोने, दावर्ने र्हाण टाकून तात्परु ती
रक्कम उभारण्याऱ्याच
ां ी सख्ां या वदवसेंवदवस वेर्ाने वाढतच चालली
आहे. र्ोल्ि लोन म्हण्टल्यावर ‘मर्ु टू ’ हाच एकमेव पयाथय चटकन
सवांच्या िोळ्यासमोर येतो. याांच्याकिे सोन्ट्याची शद्ध
ु ता
तपासण्यासाठी एकदम अद्यायावर तांत्ज्ञान आवण कुशल कमथचारी
उपलब्ि असतात. त्यामळ
ू े ग्राहकाला कसल्याही पेपरवकथ ची
झझां ट नसते.

एकदम झटपट, अर्दी काही वमनीटात कजथ वमळते. ही कांपनी
भारतातल्या एकोणतीस राज्यामां ध्ये पसरली आहे. देशभरात
कांपनीच्या चार हजार चारशे ऐशां ी शाखा पसरलेल्या आहेत.
यापैकी जास्तीत जास्त शाखा दवक्षण भारतात आहेत कारण या
कांपनीची पाळे मळ
ू े दवक्षण भारतातच खोलवर रूजलेली आहेत.
कांपन्ट्या भाांिवल उभे करण्यासाठी विबेंचसथ ववकतात. एक
लाखाहां ून अविक र्तांु वणक
ू दारानां ी मर्ु टू फायनासां चे विबेंचसथ
खरे दी के ले आहेत. यावरुन कळुन येते की या कांपनीने
र्ांतु वणक
ू दाराांचा वकती मोठा ववश्वास वजांकलेला आहे. वरवसल
सस्ां र्ेने कांपनीला िबल ए रे टींर् वदलेली आहे, आवण कांपनीचे
भववष्य सद्ध
ु ा वस्र्र असल्याचा अांदाज व्यक्त के ला आहे.
कांपनीची आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे आजही कांपनीच्या
प्रमोटसथकिे बहुसांख्य म्हणजे त्र्याहत्तर टक्के शेअसथ आहेत.
प्रमोटसथनी आपल्या वाट्याचा एकही शेअर आजपयंत किीही
कोणाकिे कजथ वमळवण्यासाठी र्हाण टाकला नाही. आज
एकीकिे सवथ नॉन बॅवक
ां ां र् फायनाांस कांपन्ट्याांना वरचेवर रोखीची
चणचण भासते, त्याांच्याकिे नर्दी पैसाच नसतो, म्हणनु प्रमोटसथ
लोकां आपल्या वाट्याचे शेअर र्हाण टाकून भरमसाठ कजथ
काढतात, मात् मर्ु टू याला अपवाद आहे.

कांपनीचे बारा टक्के शेअसथ परदेशी म्यचु ल फांिाकिे किे
आहेत, मार्च्या वषाथत प्रत्येक वतमाहीत हे प्रमाण वाढतच चालले
आहे. घरर्तु ी म्यचु ल फांिाकिे कांपनीचे अकरा टक्के शेअसथ
आहेत. तमु च्या माझ्यासारख्या सािारण ररटेल र्ांतु वणक
ू दाराांकिे
फक्त तीन टक्के शेअसथ खेळत आहेत. प्रमोटसथचा आवण एफ आय
आय चा कांपनीमिला वहस्सा हा कांपनीचा सवाथत मोठा प्लस पॉईटां
आहे. र्ोिसां बारकाईनां पावहलां तर तम्ु हाला वदसनू येईल की मर्ु टू
फायनाांस चा नफा र्ेल्या तीनचार वषाथपासनू प्रत्येक वतमाहीमध्ये
जोमाने वाढत चालला आहे. अशी वाढ खपू च कमी कांपन्ट्याांना
साध्य करता येते. कांपनी आपल्या ग्राहकाक
ां िून व्याजरुपामध्ये
एके वीस टक्के एवढा नफा कमावते.
देशातलीच काय जर्ातली सद्ध
ु ा कोणतीही बॅकां इतके जास्त
व्याज ग्राहकाांवर आकारु शकत नाही. पण मर्ु टू ने कजाथची प्रवरया
इतकी सल
ु भ के ली आहे की कांपनीचे ग्राहक उचललेल्या कजाथवर
आनदां ाने एके वीस टक्के व्याज हसत खेळत देतात, ही मर्ु टू च्या
शेअरिारकासाठी खपु च समािानाची आवण फायदेशीर र्ोष्ट आहे.
कांपनी दरवषी सर्ळा खचथ वजा जाता चौदा ते पांिरा टक्क्याांची
वाढ आरामात नोंदवते. कजथ देणाऱ्या बॅकाना
ां सर्ळ्यात जास्त
िोका असतो, की लोकाांनी त्याांचे कजथ फे िले नाही तर?.. सरकारी
आवण खाजर्ी बॅकावर
आज हीच एन पी ए रुपी सवाथत मोठी
ां

टार्ां ती तलवार लटकत आहे. पण मर्ु टू कजथ देताना स्वतुःला
भक्कमपणे सरु वक्षत करुन ठे वते. ब्यान्ट्नव हजार कोटी रुपयाच्ां या
सोन्ट्याच्या बदल्यात त्याांनी फक्त पन्ट्नास हजार कोटींचेच कजथ
वाटले आहेत.
जर यदाकदावचत कजथदार कजथ फे िुच शकला नाही तर त्याने
र्हाण ठे वलेल्या सोन्ट्याची मालकी आपोआप कांपनीकिे जाईल,
सोन्ट्याचे दर वाढत राहील्याने कांपनीचा नफाही वाढत राहील.
कजथदार पैसे बिु वेल, आवण पळुन जाईल असा एक रुपयाांचाही
िोका कांपनीला नाही. ह्या कांपनीचे शेअसथ ववकत घेण्यासाठी एवढे
एकच कारण परु े से आहे. कोरोनासांकटात आवण त्याआिी
आलेल्या एन बी एफ सी वर आलेल्या अररष्ट्याांमध्ये सद्ध
ु ा हा
स्टॉक मोठ्या प्रमाणात कोसळला नाही वकांवा त्याने इतर
बॅकाप्रमाणे
लोटाांर्ण घातले नाही, ज्या वेर्ाने दर खाली र्ेले,
ां
त्यापेक्षा सपु रफास्ट वेर्ाने ररकव्हरी झाली.
र्ेल्या दोनतीन वषाथमध्ये हा स्टॉक प्रत्येक वषी चाळीस ते
पन्ट्नास टक्क्याांनी वाढत आहे. सर्ळां जर्च आज एका आवर्थक
आणीबाणीच्या मिोमि उभे आहे, देशववदेशातील सरकारे
अांदािांदू पद्धतीने नोटा छापत आहेत, पॅकेज वाटून लोकाांना पैसे
पोहोचवत आहे, भववष्यात सोन्ट्याचे भाव वाढणार ही काळ्या

दर्िावरची रे घ आहे. कारण जेव्हा जेव्हा चलन फुर्वटा होतो,
सोन्ट्याचे दर र्र्नाला वभितात. अशा वेळी सपां णू थपणे सोन्ट्याच्या
वकांमतीवर अवलांबनू असलेल्या मर्ु टू आवण मनाप्परू मसारख्या
कांपन्ट्याांना सोन्ट्याचे भाव येतील. आवण म्हणनु हे दोन्ट्ही शेअर
तमु च्या पोटथफोवलओमध्ये आवजथनू असायलाच हवेत. लॉन्ट्र्
टमथमध्ये हा स्टॉक तम्ु हाला फायदा करुन देईल, याबद्द्ल माझ्या
मनात तरी अवजबात शक
ां ा नाही. हा स्टॉक मी लॉन्ट्र् टमथच्या
उदद्य् ेशाने खरे दी के लेला आहे, आवण त्याचा वस्रनशॉट मी
तम्ु हाला पाठवत आहे. आज कांपनीच्या एका शेअरची वकांमत
अकराशे सत्तावन्ट्न रुपये आहे, ह्या भावात हा शेअर खरे दी के ला
जाऊ शकतो. शेअरचा भाव अजनु खाली आला तर यामध्ये मी
माझी खरे दी वाढवणार आहे. तम्ु हालाही कांपनीचे वबजनेस मॉिेल
पटले असल्यास शेअर खरे दी करण्यासबां िां ी तम्ु हीसद्ध
ु ा ववचार करु
शकता.

-------------------------------------------------------------िोटा बॉम्ब; मोठा धमाका – सोनाटा सॉफ्टवेअर
-------------------------------------------------------------मावहती तत्ां ज्ञान क्षेत्ात अववश्वसनीय आवण अकल्पनीय असे
वेर्वान बदल घित असतात. उदाहरणार्थ, वीस वषांपवु ी
कॉम्पटु रमिील िेटा फ्लॉपी विस्क मध्ये स्टोअर करावा लार्ायचा.
एक दीि एम बी स्पेससाठी सािेसहाशे रूपये मोजावे लार्ायचे.
२००५ नांतर फ्लॉपीची जार्ा सीिी आवण विवव्हिीने घेतली. वीस
वीस रूपयाच्ां या सीिीमध्ये एक दीि जीबी पयंत िेटा साठवला
जायचा. २०१० नांतर सीिी-विवव्हिी कालबाह्य झाला आवण पेन
ड्राईव्हच्या साम्राज्याच्या उदय झाला. एके क टीबीच्या साटा
हािथविस्क अत्यतां कमी वकमतीत वमळायला लार्ल्या. पण सध्याचे
जर् पेन ड्राईव्ह अर्वा हािथविस्कचे राहीले नाही, आज प्रत्येक
अग्रर्ण्य कांपनी स्वतुःची अर्वणत िेटा साठवता येईल, अशी
क्लाऊि सवव्हथस उभा करण्यावर भर देत आहे. उदा. तम्ु ही जीमेल
वर एखादा ई मेल पाठवला की तो र्र्ु ल ड्राईव्हवर आपोआप
वषाथनवु षथ जतन के ला जातो, ही एक प्रकारची क्लाऊि सवव्हथस
असते.
ओला असो वा उबर, स्वीर्ी असो वा झोमॅटो, या तांत्ज्ञान
स्नेही कांपन्ट्याांनी आपली सवांची जीवनशैली प्रभाववत के ली आहे.

आजकाल वफ्लपकाटथ आवण एमेझॉनवशवाय आपले पानही हलत
नाही. या सवथ टेकसॅव्ही कांपन्ट्यानां ा त्याच
ां ा िेटा एका सरु वक्षत
वठकाणी साठवनू ठे वावा लार्तो. तसेच त्याांचे एप वापरणाऱ्या
ग्राहकाला एक आनांददायी अनभु व येईल, अशा प्रकारचे
सॉफ्टवेअर बनवावे लार्ते. मार्ील शतक माणसाचे काम
करणाऱ्या यांत्ाांनी र्ाजवले, र्ेल्या वीस वषांपासनू मावहती तांत्ज्ञान
आवण कृ वत्म बवु द्धमत्ता ववकवसत करणाऱ्या कांपन्ट्या मानवी मेंदल
ू ा
हळुहळू ताब्यात घेत आहेत, येणाऱ्या काळातही त्या माणसाांवर
इतकी हुकूमत र्ाजवत राहतील, की तांत्ज्ञान हा आपल्या
जीवनाचा अववभाज्य भार् बननू जाईल.
आजकाल प्रत्येक छोट्यामोठ्या सांस्र्ेला ‘ईआरपी’ म्हणजे
‘एटां रप्राईज ररसोसथ प्लावनर्ां ’ची आवश्यकता असते. कमथचाऱ्याच
ां ी
कुशलता आवण कांपनीचा परफॉरमन्ट्स वाढवण्यामध्ये ईआरपी
आवण सीआरएम या आिवु नक व्यवस्र्ापनाच्या पद्धती मोलाची
भवु मका बजावतात. अर्ाथतच या अमां लबजावणीसाठी एका
सॉफ्टवेअर कांपनीकिून अखांि सेवा घ्यावी लार्ते. या आवण अशा
कारणाांमळ
ु े र्ेल्या अनेक वषांपासनू आय टी कांपन्ट्याांचे शेअसथ
वेर्ाने घौिदौि करत आहेत.
इन्ट्फोवसस, टी सी एस, एच सी एल टेक, ववप्रो, एल एिां टी
टेक्नॉलॉजी सवव्हथसेस हे सर्ळे माझे आविते स्टॉक आहेत, पण

आज मी तम्ु हाला जो स्टॉक साांर्णार आहे, तो याच शृख
ां लेमिील
सवाथत खास असा ‘पॉके ट मे रॉके ट’ म्हण्टला जाणारा एक
िमाके दार स्टॉक आहे. वदवाळी आली की आपण वेर्वेर्ळे
फटाके उिवतो. त्यामध्ये फूलबाजा असतात, भईू नळे असतात,
पाचशे हजार फटाक्याांची माळ असते, कानठळ्या बसवणारे
एटमबॉम्ब असतात, पण रॉके टची सर या कोणालाच येत नाही.
अर्दी त्याचप्रमाणे इतर वदग्र्ज आय टी कांपन्ट्याांची मक्तेदारी
वकतीही मोठी असली तरी सोनाटा सॉफ्टवेअरची बातच कूछ और
आहे. एल एिां टी टेक्नोलॉजी सवव्हथसेस हा आयटीच्या
आकाशातला तळपता तारा असेल, तर सोनाटा सॉफ्टवेअर हा त्या
अवकाशातला एक उर्वता तारा आहे.
सोनाटा सॉफ्टवेअर कोणकोणत्या क्षेत्ातल्या कांपन्ट्याांना सेवा
परु वते? असे ववचारण्यापेक्षा कोणत्या क्षेत्ात सेवा देत नाही, असे
ववचारले तरी अयोग्य ठरणार नाही. उजाथ, ऑईल एिां र्ॅस,
स्पेशावलटी कॉन्ट्ट्रॅक्टर, प्रोफे शनल सवव्हथसेस, इवां जवनअरींर्,
बाांिकामे, या सवथच सेक्टरमध्ये सोनाटा सॉफ्टवेअरने दजेदार सेवा
देऊन आपला दबदबा वनमाथण के ला आहे. इवां ियन ऑर्ॅथवनक
के वमकल्स या कांपनीला ताांवत्क शाखेची आवश्यकता होती, या
कारणासाठी १९८६ मध्ये सोनाटा सॉफ्टवेअरचा जन्ट्म झाला.

सरुु वात बेंर्लोरमध्ये झाली. बघता बघता ही कांपनी जर्भर
फोफावली. या कांपनीमध्ये ववशेष असे काय आहे, हे
समजवण्यासाठी एक छोटीशी मावहती साांर्तो.
सप्टेंबर २००० मध्ये कांपनीच्या एका शेअरचा भाव ऐशां ी रूपये
होता, जर कोणी वीस वषांपवु ी सोनाटा सॉफ्टवेअरमध्ये फक्त आठ
हजार रूपये र्ांतु वनू शांभर शेअसथ खरे दी के ले असते, तर नांतर
झालेले वस्प्लट, बोनस आवण विवव्हिां ांि वमळून त्या दहा हजाराांचे
आज आठ लाख तेहतीस हजार तीनशे रूपये झाले असते.
तत्ां ज्ञानाच्या क्षेत्ात मोजक्या सिां ी उपलब्ि असतानाही र्ेल्या
वीस वषाथत अशी र्क्क करणारी प्रर्ती करणारी कांपनी आज सर्ळां
जर् तांत्ज्ञानाच्या वारूवर आरूढ झालेलां आहे, अशा वेळी पढु च्या
वीस वषाथत कुठल्याकुठे जाईल, याचा अदां ाज करणे एवढां अवघि
आहे का?
२०१३ मध्ये मायरोसॉफ्ट या जर्प्रवसद्ध कांपनीने ‘क्लाऊि
पाटथनर ऑफ द इअर’ असा वकताब देऊन सोनाटा सॉफ्टवेअरचा
र्ौरव के ला. अमेरीके पासनू यरु ोपपयंत आवण दबु ईपासनू
कतारपयंत जर्ातल्या सवथच मख्ु य शहरामां ध्ये सोनाटा
सॉफ्टवेअरची ऑवफसेस पसरलेले आहेत.

सोनाटाचे नाव ‘फॉचथनु ५०० भारतीय’ या मानाच्या यादीमध्ये
नोंदवले जाते. सोनाटा सॉफ्टवेअरने र्ेल्या तीनवषांपासनू प्रत्येक
वतमाहीमध्ये आपल्या नफ्यामध्ये वाढ नोंदवलेली आहे. किक
लॉकिाऊनमळ
ू े जर् जेव्हा सहा मवहने ठप्प झालां होतां, त्या अवघि
काळातसद्ध
ु ा कांपनीने अिूसष्ट कोटी, शहात्तर कोटी इतका
भरभक्कम नफा कमवला होता. कांपनीवर अर्दी नाममात् कजथ
आहे. र्ेल्या काही वषांपासनू कांपनी वषाथला तेरा-चौदा रूपयाच
ां ा
विवव्हिांि देत.े
सोनाटा सॉफ्टवेअरच्या एका शेअरचा भाव सध्या पाचशे
त्र्यान्ट्नव रुपये आहे. कांपनीचे माके ट कॅ वपटल सहा हजार दोनशे
चाळीस कोटी रुपयाांचे आहे. पाच हजार कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त
भार्भािां वल असलेल्या कांपन्ट्याच्ां या शेअसथचे भाव खालीवर करणे
वततके सोपे नसते. म्हणनू शक्यतो मी पाच हजार कोटी रुपयाांपेक्षा
जास्त माके ट कॅ प असलेल्या कांपन्ट्याांनाच प्रािान्ट्य देतो. कांपनीचा
पी ई रे शो अठ्ठावीस इतका आहे, जो आवटथवफशल इटां ेवलजसां या
क्षेत्ात काम करणाऱ्या टाटा एलेक्सी, टॅनला प्लॅटफॉम्सथ आवण
कोफोजथ अशा अनेक स्पिथक कांपन्ट्याच्या पी ई रे शोपेक्षा वकतीतरी
कमी आहे.

सोप्या शब्दात कांपनीचा शेअर स्पिथक कांपन्ट्याांपेक्षा स्वस्त
भावात वमळतो आहे. एखाद्या कांपनीमध्ये एफ आय आय म्हणजे
परदेशी ववत्तसांस्र्ा आपली वहस्सेदारी वाढवत असतील, तर कांपनी
आवर्थकदृष्ट्या सदृु ढ असल्याचे ते एक लक्षण असते. सोनाटा
सॉफ्टवेअरमिील चौदा टक्के वहस्सा परदेशी ववत्तसांस्र्ाच्या
ताब्यात आहे. कांपनीचे भववष्य उज्वल आहे म्हणनू च आपले पैसे
त्यानां ी या कांपनीमध्ये र्तांु वले आहेत.
अनेक वेर्वेर्ळे वनकष तपासनू पावहले, वकांवा वेर्वेर्ळ्या
कसोट्यावां र पारखनू घेतले तर सोनाटा सॉफ्टवेअर कांपनी शभां र
नांबरी सोन्ट्यासारखी अस्स्ल आहे, असा वनष्कषथ वनघतो. मी ही या
कांपनीमध्ये र्ांतु वणक
ू के ली आहे, त्याचाही स्रीनशॉट मी सोबत
पाठवत आहे.
मला एका सदस्याने प्रश्ण वलहून पाठवला की, एखाद्या
स्टॉकमध्ये एट्रां ी किी घ्यावी, एवग्झट किी घ्यावी, हे कसे कळे ल?
अनेक लोक शेअर माके टकिे झटपट पैसे कमवण्याचां सािन
म्हणनू बघतात. माके टमध्ये यायचां काहीतरी खरे दी करायच,ां
र्ोिासा भाव वाढला की ववकून नफा वखशात टाकायचा, आवण
पढु च्या खरे दीला लार्ायचां, असा अनेकाांचा वदनरम असतो,

यामध्ये मजा येते, ट्रेिींर्मध्ये एक प्रकारचे विल असते, म्हणनू
लोकानां ा हे आविते.
पण ट्रेिींर् माणसाला श्रीमांत बनवत नाही. ट्रेिींर् करून करून
माणसु फारतर खचाथपाण्याला लार्णारे पैसे कमवू शके ल, पण
चाांर्ल्या दजेदार कांपन्ट्याांचे शेअसथ दहा वीस वषथ साांभाळण्याची
क्षमता असलेला माणसू नौकरी िांद्याचा सापळा कायमचा तोिून
आवर्थक स्वातांत् प्राप्त करू शकतो. एखादा शेअर ववकत घेतला की
ज्याला ववकण्याची घाई असते, त्या माणसाच्या हातामध्ये सांपत्ती
वनमाथण करण्याची क्षमता किीही ववकवसत होत नाही.
वाचकानां ा माझे कळकळीचे साांर्णे आहे की रोज रोज शेअसथचे
भाव वकती वाढले, वकती घटले हे बघत बसण्यापेक्षा स्रीनर वकांवा
वटकरटेप अशा वेबसाईटवर जाऊन कांपन्ट्याांच्या आवर्थक
आकिेवारीवर नजर टाकण्याची सवय लावनू घ्या. भक्कम नफा
कमवणाऱ्या कांपन्ट्याच
ां े र्ोिे र्ोिे शेअसथ ववकत घेण्याची सरुू वात
करा. जेव्हा जेव्हा माके ट कोसळे ल, माके टमध्ये मांदी येईल, तेव्हा
तेव्हा प्रत्येक वेळी तम्ु हाला एव्हरे ज करण्याची सांिी वमळे ल.
प्रत्येक दहा टक्के , वीस टक्के फॉलवर चार्ां ल्या शेअसथमिील
र्ांतु वणक
ू वाढवत नेण,े हाच स्वस्त दरात एांट्री करण्याचा मल
ु मांत्
आहे.

-------------------------------------------------------------लबं ी रेस का घोडा! – आय टी सी
-------------------------------------------------------------एखाद्या शेअरमध्ये जेव्हा आपण पैसे र्ांतु वतो, तेव्हा दोन र्ोष्टी
पाहणां अवतशय आवश्यक असतां, एक म्हणजे इर्नु पढु ां कांपनीचां
भववष्य वकती चाांर्ल,ां वकती उज्वल आहे? आवण दसु री म्हणजे
आपण घेणार असलेला हा शेअर सध्या आहे, त्या वकांमतीपेक्षा
अजनु वकती खाली पिेल? ह्या दोन्ट्ही कसोट्यावर पारखनु घेतलेले
शेअसथच आपल्याला आत्मववश्वास देतात, या प्रकारे ववचार करुन
घेतलेल्या शेअसथचा आपण वनवश्चतां मनाने वषाथनवु षथ साभां ाळ करु
शकतो. कोरोना काळात वेर्वेर्ळ्या राज्यात वेर्वेर्ळ्या पद्धतीचे
लॉकिाऊन लार्त आहेत, अशा वेळी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या
कांपन्ट्याचां े शेअसथ ववकत घेणे, यासाठी र्तांु वणक
ू दाराने सजर् राहीले
पावहजे. लॉकिाऊन लार्ले तर लोक इतर खचांमध्ये काटकसर
करतील, पण ज्याला वसर्रे टचे व्यसन आहे, तो वसर्रे ट ओढणे
सोिले का? स्वयांपाकघरात आवशवाथद कांपनीचा आटा वापरतात,
ते कणीक ववकत घेणे, र्ाांबवतील का? यप्पीच्या निू ल्स,
सनवफस्टचे वबस्कीट खाणे, लोक र्ाबां वतील का? म्हणनू व्हॅल्यु
इन्ट्व्हेस्टींर्च्या शांखलेमध्ये जो पढु चा स्टॉक मी वनविला आहे
त्याचे नाव आहे, आय टी सी!..

आय टी सी कांपनीचे जनु े नाव होते, इपां ेरीअल टोबॅको कांपनी!..
पण वेळेसोबत कांपनीने स्वतुःच्या नावात बदल के ला, टोबॅको या
शब्दाला वर्ळुन स्वतुःचे नाव आय टी सी वलवमटेि असे ठे वले.
कांपनीचे एकूण भार्भाांिवल अिीच लाख कोटी रुपयाांपेक्षा
वकांवचत जास्त आहे. र्ेल्या वतमाहीमध्ये कांपनीने चार हजार आठशे
अठ्ठेचाळीस कोटी रुपयाांचा नफा कमवला. वसर्रे टचे व्यसन एकदा
लार्ले तर ते सहजासहजी सटु त नाही. सरकारने वकतीही टॅक्स
लावला आवण वसर्ारे टच्या वकतीही वकांमती वाढल्या, तरी त्याांचा
खप कायम वाढत राहतो. इतके वदवस आय टी सी म्हणजे
वसर्रे टचा व्यवसाय हे सत्ु कांपनीने हळुहळू बदलनू टाकले आहे.
आतापयंत कांपनीचा मख्ु य व्यवसाय वसर्ारे ट बनवण्याचा होता,
कांपनीला त्याांचे सवाथत मोठे उत्पन्ट्न िम्रु पान उत्पादकातनु वमळायचे
आवण वसर्ारे टच्या िद्यां ात प्रचिां नफा असतो. पण वसर्ारे ट आवण
दारुच्या कांपन्ट्याांकिे आजही सन्ट्मानाने बवघतले जात नाही. अनेक
परदेशी ववत्तसांस्र्ाांनी आय टी सी मध्ये पैसे र्ांतु वले नाहीत. काही
वषाथपवु ीपयंत कांपनीचे लक्ष फक्त वसर्ारे टच्या व्यवसायावर होते,
कांपनीसाठी ही आजही दभु ती र्ाय आहे. पण वसर्ारे ट
व्यवसायाच्या मयाथदा लक्षात येताच कांपनीच्या चाणाक्ष
व्यवस्र्ापनाने भववष्याचा ववचार करुन हा पैसा चतरु ीने

अत्यावश्यक वस्तांच्ु या उत्पादनाकिे वळवला. कांपनीवर आज
एका पैशाचेही कजथ नाही.
हे लोक वसर्रे टमध्ये इतका बक्कळ नफा कमवायचे की
आजही त्याांच्याकिे वषाथकाठी चाळीस पन्ट्नास हजार कोटी
रुपयाांची नर्दी सहज वशल्लक राहायची. नेमक्या ह्याच र्ोष्टीचा
फायदा त्याांनी घेतला आवण स्वतुःच्या ववस्ताराला सरुु वात के ली.
वप्रमीयम कॅ टॅवर्रीमध्ये वमळणारे सनवफस्ट वबस्कीट असो, वा उच्च
मध्यमववर्थयाांच्या घराघरात पोहोचलेला आवशवाथद आटा,
जतां नु ाशक सॅव्हलॉन असो वा क्लासमेटस नावाची वह्या रवजस्टर,
वबांर्ो नावाचे लोकवप्रय वचप्स, यप्पी निु ल्स, वववेल ब्रॅिच्या
ां
नावाने बनणारी कॉस्मेटीक्स असो वा अर्रबत्तीचा अग्रर्ण्य ब्रॅिां
मानली जाणारी मर्ां लदीप अर्रबत्ती ही सर्ळी वेर्वेर्ळ्या
ब्रॅिखाली
ववकली जाणारी आयटीसीचीच उत्पादने आहेत.
ां
र्ेल्या काही वषाथत कांपनीच्या व्यवस्र्ापनाने वसर्ारे टसोबत
एफ एम सी जी, शेती, पेपर व पॅकेवजांर् इिां स्ट्री आवण हॉटेल सेक्टर
अशा वेर्वेर्ळ्या क्षेत्ात आपले पाय रोवण्याचे ठरवले. कांपनी
वदवसेंवदवस प्रत्येक क्षेत्ात हळुहळु आपले हातपाय पसरत आहे.
हे सर्ळे सेक्टर एकमेकाांशी जोिलेले आहेत. उदा. हॉटेलमध्ये
लार्णारा आटा, मसाले कांपनी स्वतुःच्याच ब्रॅिचे
ां वापरते. कच्चा

माल सरळ शेतकऱ्याांकिुन खरे दी के ल्यामळ
ु े खचथ वाचतो. म्हणजे
शेती व्यवसायही स्वतुःचा, कांझ्यमु र र्िु स ही स्वतुःचे, आवण
हॉटेलही स्वतुःच्याच मालकीचे. अशी मजबतु साखळी असलेली
दसु री कोणतीही कांपनी भारतात नाही.
कांपनीच्या नोटबक
वह्या रवजस्टर ववद्याथ्यांमध्ये
ु ब्रॅिच्या
ां
लोकवप्रय होत आहेत, वकांवा आवशवाथद कांपनीचा रे िीमेि आटा
बनवण्यासाठी र्हु लार्तो. ह्या दोन्ट्हीसाठी लार्णारा कच्चा माल
कांपनी बाहेरुन खरे दी करत नाही, स्वतुःच त्याचे उत्पादन करते. हे
एक प्रकारे सस्टनेबल मॉिेल आहे. अशा भक्कम बॅकविथ
इटां ीग्रेशनमळ
ु े कांपनीचे खचाथवर चाांर्लेच वनयांत्ण राहते. नफा
वाढतो, पयाथयाने शेअरिारकाांना फायदा होतो.
सध्या आयटीसीला आपल्या वेर्वेर्ळ्या व्यवसायातनु
वमळणारे उत्पन्ट्न खालीलप्रमाणे आहे.
१) वसर्रे ट = ३२ टक्के
२) पेपर एांि पॅकेवजांर् = ८.५ टक्के
३) एफ एम सी जी = २८ टक्के
४) शेती व्यवसाय = ३१ टक्के
५) हॉटेल = ०.२ टक्के
आय टी सी चे भववष्य उज्वल आहे, यात शांकाच नाही, तरीपण
आय टी सी चा शेअर अजनू ही म्हणावा वततका का वाढला नाही?

कारण कांझ्यमु सथ र्िु सच्या व्यवसायात आिीच मावजथन कमी
असते, आवण वहदां वलव्हर, वब्रटावनया अशा स्पिथकाश
ु ना के ली
ां ी तल
तर आयटीसीचे मावजथन अजनु च कमी आहे. वहदां स्ू र्ान वलव्हर,
नेस्ले आवण वब्रटावनया या कांपन्ट्याांचा पी ई सत्तर ऐशां ी वर
पोहचलेला असताना, आयटीसीचा पी ई फक्त एकोणीस वीसच्या
घरात आहे. इतक्या स्वस्त दरामध्ये आज वकराणा मालाची वकांवा
अत्यावश्यक उत्पादने मोठी कांपनी बाजारात उपलब्ि नाही. एका
र्ांतु वणक
ू दाराच्या दृष्टीने ही सवु णथसांिी आहे, असे मला वाटते.
भववष्यात कमाईचे आकिे वाढत जाण्याची शक्यता असलेला
शेअर जेव्हा सांर् र्तीने वाढत असतो, खरे दीसाठी ती एकदम योग्य
वेळ असते, येणाऱ्या काही वषांमध्ये जेव्हा आय टी सी वेर्वेर्ळ्या
उत्पादनाांमिनू र्क्क करणारे नफा दाखवण्यास सरुु वात करे ल,
तेव्हा परदेशी ववत्तीय सस्ां र्ा वेर्ाने, जोमाने शेअर खरे दी करु
लार्तील, असे झाले की हा शेअर एखाद्या रॉके टप्रमाणे उसळे ल,
आवण हाती लार्णार नाही, म्हणनु आतापासनु प्रत्येक टप्प्यावर
आय टी सी चे शेअसथ घेणे फायद्याचे ठरे ल. कोरोनाने अनेक
उद्योर्ाांना अक्षरशुः झोपवले आहे, आयटीसीच्या हॉटेल
सेक्टरलाही कोरोनाचा िक्का बसलाच, पण वसर्ारे ट, वकराणा
माल, वह्या रवजस्टर, िेअरी प्रॉिक्टस ह्या वस्तु अत्यावश्यक
सेवेमध्ये येतात, याांची ववरी किीच र्ाांबणार नाही.

आज एका आय टी सी च्या शेअरची वकांमत २०८ रुपये आहे.
या वकांमतीमध्येही हा शेअर खरे दी करण्यास काहीच हरकत नाही.
येणाऱ्या काळात जर पिझि झाली आवण शेअरची दोनशे
रुपयाांपेक्षा खाली र्ेली, तर कांपनीचा नफा आवण शेअरची वकांमत
याांची साांर्ि घालता ती एक मोठी सवु णथसांिीच ठरे ल. सोप्या
भाषेत साांर्ायचां झालां तर िाऊनसाईि ररस्क खपु कमी आहेत.
कुठल्यातरी अनोळखी सेक्टरचा शेअर खरे दी करण्यापेक्षा दैनवां दन
अत्यावश्यक क्षेत्ाचा माके ट लीिर असलेला, वसर्ारे टच्या
व्यवसायात दरु दरु पयंत स्पिाथ नसलेला आवण वनफ्टी ५० मध्ये ब्लु
वचप म्हणनु नावाजला र्ेलेला, सध्या िाऊन ट्रेंि मध्ये असलेला,
आय टी सी चा शेअर वनविणे किीही चाांर्लेच आहे, नाही का?.
तेव्हा वनशांक होवनू आय टी सी मध्ये पैसे र्ांतू वा.
भववष्यात शेअर माके टमध्ये छोटेमोठे रॅ श येतच राहतील, त्या
वेळी आय टी सी कांपनीचा भाव आणखी खाली जाऊ शकतो, पण
भाव पितील म्हणनू वाट बघत बसलो तर शेअर हाताला लार्तील
की नाही, साांर्ता येणार नाही. कारण आयटीसी लांबी रे स का घोिा
आहे, आवण प्रत्येक भरवशाचा घोिा आपल्या तबेल्यात
असायला हवा, असा हट्ट िरणारा र्ांतु वणक
ू दार शेअर बाजारात
नक्कीच यशस्वी होतो.

People only know what they see on TV.
-------------------------------------------------------------टी्ही ऑन वकच ; सन टी ्ही नेटवकच
-------------------------------------------------------------तो या राज्याचा अनावभवषक्त सम्राट होता. तावमळनािूमध्ये
ज्या व्यक्तीने सहा दशकाांहून अविक काळ सत्ता र्ाजवली. त्या
माणसाचे नाव करूणावनिी! जे स्र्ान महाराष्ट्रात बाळासाहेबाांना
होते, तशीच लोकवप्रयता तावमळनािूत करूणावनिींना होती.
करूणावनिींच्या मोठ्या बवहणीच्या मल
ु ाचे नाव मरु ासोली मारन!
या मरु ासोली मारनने १९९८ मध्ये एक के बल नेटवकथ सरू
ू के ले.
मामाचा राजकीय वरदहस्त, करुणावनिींच्या कुटूांबाचे
वचत्पटसृष्टीशी असलेले घट्ट नाते आवण जोिीला ‘पावरफूल’
मनष्ु यबळ या वतघाच
ू वापर करून त्याने पढु च्याच वषी
ां ा अचक
स्वतुःचे चॅनल सरू
ू के ले, त्याचे नाव सन टी.व्ही. असे ठे वले.
चॅनेल सरू
ू व्हायचा अवकाश आवण तावमळनािूत सन टी.व्ही.
झपाट्याने लोकवप्रय झाले. त्याची लोकवप्रयता इतकी होती की
लोक टी.व्ही. लाव असे न म्हणता सन टीव्ही लाव, असे म्हणायचे,
इतके सन टी.व्ही. ने लोकाच्ां या मनात र्ारूि वनमाथण के ले होते. जे
कमाल उत्तर भारतात झी टीव्ही आवण स्टार टी व्ही या दोघाांनी

वमळून के ली होती, त्यापेक्षा मोठी जादु तावमळनािू, आांध्र, कनाथटक
आवण के रळ या चार राज्यामां ध्ये सन टी.व्ही. ने वनमाथण करून
दाखवली. दवक्षण भारतातील प्रेक्षक खपु च रवसक आहे. कलेचा
भोक्ता आहे. त्याला टीव्हीसमोर वखळवनू ठे वणारा कांटेट सादर
करत सन टीव्हीने प्रेक्षकाांना आपलेसे के ले. चॅनेलसाठी लार्णाऱ्या
खचाथपेक्षा पाचपट उत्पन्ट्न कांपनी वमळवायची. प्रत्येक वषी ऐशां ी
टक्के नफा कमवणारी सन टी.व्ही. ही भारतातील एकमेव कांपनी
होती. आज तो नफा घटून साठ सत्तर टक्क्याांवर आलेला असला,
तरी आजही इतर कोणता वबजनेस सन टीव्ही च्या या भरभक्कम
नफ्याची बरोबरी करु शकत नाही.
आज सन टीव्हीच्या मालकीची तेहतीस चॅनेल्स आहेत.
वेर्वेर्ळ्या शहरामां ध्ये त्याच
ां ी तब्बल सत्तर एफ एम रे िीओ चॅनेल्स
आहेत. दोन आघािीची वतथमानपत् आवण सोबतीला पाच मावसके
ही सर्ळी सािने वापरून त्याांनी दवक्षण भारताच्या माध्यमाांची
नािी आपल्या हातात ठे वली आहे. सन टीव्ही वशवाय लोकानां ा
पयाथयच नाही असे म्हण्टले तरी चक
ु ीचे होणार नाही, एवढा प्रभाव
आवण दबदबा सन टीव्हीने वनमाथण करून ठे वला आहे.
आज सन टीव्हीच्या एका शेअरची वकांमत चारशे शहात्तर रुपये
आहे. २०१८ मध्ये एका शेअरचा भाव अकराशे रुपये होता. सतत

तर्िा नफा कमवणारी ही कांपनी आजही अांिरव्हॅल्यिू आहे.
मार्च्याच वषी आपण पावहले की झी वमिीयामध्ये अनेक समस्या
आहेत. झी टीव्हीचा शेअर (पी ई रे शो – ४५) सन टीव्हीच्या
तल
ु नेत (पी ई रे शो – १५) वतप्पटीने महार् आहे. यावरून सन टीव्ही
वकती आकषथक दरात उपलब्ि आहे, याची खात्ी पटते.
सन टीव्हीचा आवण द्रमक
ु या पक्षाचा अतटू सांबांि आहे.
आिी जयलवलता आवण नांतर नरें द्र मोदी या दोघाांमळ
ु े विएमके पक्ष
कें द्रात आवण राज्यात एका दशकापासनू सत्तेबाहेर आहे. म्हणनू
प्रत्येक वषी उत्कृ ष्ट नफा कमवनू ही हा दजेदार शेअर अिां रव्हॅल्यिु
आहे की काय अशी शांका येते. अन्ट्नाद्रमक
ू पक्षाची सत्ता आली
तेव्हा त्याांनी सन टीव्हीवर अनेक के सेस ठोकल्या. एअरसेल
मॅवक्सस घोटाळ्यात मारन कुटूांबाचे नाव आले की सन टीव्हीच्या
शेअरला त्याचा फटका बसतो. ऑपरे टर वाईट सेंटीमेंटचा फायदा
घेतात आवण वनदथयपणे सन टीव्हीवर हर्ौिा चालवतात, शेअर
मदां ीच्या तिाख्यात सापितो, आवण हळुहळू पवु थपदावर येतो, असा
इवतहास आहे.
२०२० चे वषथ कोरोना आवण लॉकिाऊनचे वषथ होते.
मोठमोठ्या कांपन्ट्या लॉकिाऊनमध्ये भईु सपाट झाल्या. एवढांच
काय भारताचा जीिीपी वकती घसरला. पण सन टीव्हीने २०२०

मध्ये बावीसशे करोि रूपयाांचा नफा कमवला म्हणनू च की काय,
वटकरटेपच्या वेबसाईटनसू ार, आज सन टीव्हीच्या एका शेअरची
सध्याची वकांमत त्याच्या इट्रां ेवसक व्हॅल्यपु ेक्षा कमी आहे. आय टी
सी, सन टीव्ही, कोल इवां िया, पी एफ सी या कांपन्ट्याांच्या
शेअसथमिनू वमळणारा विवव्हिांट बॅकेां च्या व्याजापेक्षा जास्त
असतो. हे शेअसथ वेळोवेळी साठवनू ठे वले तर तर आपली मल
ु ,े
आपली नातवांिे आरामात बसनू खातील, इतकी आवर्थक सबु त्ता
प्रदान करण्याची क्षमता या कॅ शरीच कांपन्ट्याांकिे आहे. म्हणनू सद्ध
ू ा
सन टीव्ही नेटवकथ ही माझी आविती कांपनी आहे.
आता मात् तावमळनािूचा राजकीय पट बदलला आहे.
मार्च्या लोकसभेत द्रमक
ु पक्षाचे चाळीसपैकी एकोणचाळीस
खासदार वनविून आले. आता तावमळनािूत सत्ताबदल होणार
आवण अण्णाद्रमक
ु जाऊन द्रमक
ु येणार असे सांकेत वमळत आहेत.
जयलवलताांचां वनिन झालेलां आहे. करुणावनिींचा मल
ु र्ा स्टॅवलन
तावमळनािूचा पढु चा मख्ु यमत्ां ी होणार असां भाकीत ओपीवनयन
पोलमिनू वतथवलां जात आहे. हे अांदाज जर बरोबर असतील, तर
मे मवहन्ट्यानांतर सन टीव्हीच्या शेअसथ चौखरू उिळतील आवण
र्र्नाला वभितील. एक हजाराांचे टारर्ेट तर सहज पार होईल
कारण हे चॅनेलच द्रमक
ु पक्षाचे आहे. कोणतेही सरकार आपल्या
कांपनीला अनक
ु ू ल अशीच िोरणे राबवते. कोटथ के सेस र्िां ् या

बस्त्यात जातील आवण चॅनेलला जावहरातींमिनू वमळणाऱ्या
उत्पन्ट्नामध्ये घसघशीत वाढ होईल, हे सार्ां ायला कोण्या
ज्योवतषाची र्रज नाही.
द्रमक
ु चे सत्तेत वापस येण्याचे सक
ू दारानां ा सन टीव्ही
ां े त र्ांतु वणक
किे आत्तापासनू च आकवषथत करत आहेत. द्रमक
ु सत्तेत येण,े ही
सन टीव्हीच्या शेअरिारकाांसाठी एक प्रकारची लॉटरी असेन.
आवर्थक ताळे बांद आवण भववष्यातील सांिी पाहता येत्या काही
मवहन्ट्यात सन टी.व्ही. च्या शेअरचा भाव दपू ट्टीहून अविक होवनू
एक हजाराचां ा पल्ला सहज पार करू शकतो, असा जाणकाराच
ां ा
अांदाज आहे. र्ेल्या काही वदवसाांपासनू सन टीव्हीचा भाव
सातत्याने वाढतो आहे. पण खरे वचत् अजनू दहा पांिरा वदवसाांनी
स्पष्ट होईल.
समजा, खपू मोठा उलटफे र झाला आवण काही कारणामळ
ु े
तावमळनािूत द्रमक
ु ची सत्ता आली नाही, तरीसद्ध
ु ा र्तांु वणक
ू
करण्याच्या दृष्टीने सन टीव्ही ही एक दजेदार कांपनी आहे. ही एक
कॅ श रीच कांपनी आहे. प्रत्येक वषी सन टीव्ही आपल्या
शेअरिारकानां ा नऊ ते दहा टक्क्याच
ां ा भरभक्कम विवव्हिांि वाटते.
अठरा हजार सातशे कोटींची कांपनी वषाथला तेराशे पांच्याऐशां ी कोटी

रुपयाचां ा नफा कमवते, ही एकच जमेची बाजू या कांपनीमध्ये
र्तांु वणक
ू करण्यास परु े शी आहे.
कोरोना येण्याच्या आिीपासनू भारतात नेटवफ्लक्स आवण
हॉटस्टार या ओटीटी कांपन्ट्यानां ी हातपाय पसरण्यास सरुु वात के ली
होती पण कोरोनानांतर या दोघाांनी आवण सोबत सोवनवलव्ह, झी
फाईव्ह, मॅक्स प्लेअर यासारख्या इतर ओटीटी कांपन्ट्याांनी टीव्हीच्या
साम्राज्याला वखळवखळे करण्यास सरू
ू वात के ली, तरीसद्ध
ू ा वकथ
फ्रॉम होम आवण लॉकिाऊनमळ
ु े नाईलाजाने का होईना, लोकाांचा
टी.व्ही. किे वळण्याचा ओघ वाढला आहे. मनोरांजनाच
ां ी सािने
वाढत आहेत तर कोट्याविी प्रेक्षक सद्ध
ु ा त्याच र्वतने वाढत
आहेत. यटु ् यबु ला सद्ध
ु ा टी.व्ही. चॅनेल्स चवीने बवघतले जातात.
भारतीय लोकाच
ां ी मानवसकता लक्षात घेता टी.व्ही. चॅनेल्स किीही
ओस पिणार नाहीत, अशी खात्ी देता येते. माणसाांच्या मनाचा
न्ट्यजु चॅनेल्सनी ताबा घेतला आहे, तर वस्त्रयाांना वसरीअल्सनी
र्ल
ु ाम बनवले आहे. स्माटथफोनमळ
ू े प्रत्येकाजवळ आपापला
टीव्ही उपलब्ि झाला आहे. हल्ली एका घरात एका वेळी अनेक
टीव्ही सरू
ू असतात. जावहरातींमिनू टीव्ही चॅनेल बक्कळ कमाई
करतात. आपल्याला हवा तो कांटेट प्रेक्षकाांना आकवषथत स्वरूपात
सादर करून त्याांना नकळत प्रभाववत करतात.

वजतका जास्त कोरोना पसरे ल, वजतका अविक लॉकिाऊन
वाढेल, किक वनबंिाच्ां या नावाखाली लोकानां ा घरात िाबां नू ठे वलां
जाईल, तेवढा जास्त वेळ चॅनेल बवघतले जातील.
ज्या कांपन्ट्याकिे आपल्या उत्पादनातां नू वकांवा सेवा परु वनू
ग्राहकाांच्या मनावर अविराज्य र्ाजवण्याची क्षमता असते, त्या
कांपन्ट्या किीही तोट्यात जात नाहीत.
ही र्ोष्ट र्ेल्या वीस वषांपासनू सन टीव्हीने अनेकदा वसद्ध
करून दाखवली आहे,
लोक टीव्ही एिीक्ट आहेत, हे आपण अवतीभवती सहज पाहू
शकतो आवण भववष्यात हे टीव्ही बघण्याचे प्रमाण अजनू वाढतच
राहील याचीही मला खात्ी आहे, आवण म्हणनू सन टीव्हीचे शेअसथ
घेताना मला अवजबात िाकिक
ू वाटत नाही, कांपनीचा आवर्थक
ताळे बदां पाहून मी वनवश्चांत मनाने सन टीव्ही मध्ये दरमहा र्तांु वणक
ू
करत राहतो.

-------------------------------------------------------------देशार्ा करंट ; पॉर्लकॅ ब इर्ं डया!..
-------------------------------------------------------------पॉवलकॅ ब इवां िया वलवमटेि ही के बल क्षेत्ातली भारतातली
सवाथत वेर्ाने वाढणारी कांपनी आहे.
एफ एम सी जी म्हणजे फास्ट मवु व्हर्ां कांझ्यमु सथ र्िु स
याच्यासारखांच एफ एम ई जी नावाच्या मालाचाही एक प्रकार
असतो. एफ एम ई जी म्हणजे फास्ट मवु व्हर्ां इलेक्ट्रीकल र्िु स!..
ह्या एफ एम ई जी सेक्टरमध्ये पॉवलकॅ ब इवां िया सध्या टॉपची कांपनी
बनली आहे.
१९६४ मध्ये ठाकूरदास जयवसांघानी नावाच्या माणसाने एक
इलेक्ट्रीकल स्टोअर सरुु के ले होते, या वायरच्या ररटेल व्यवसायात
चाांर्ला जम बसल्यावर १९८३ मध्ये त्याांनी भार्ीदारीमध्ये
वायरची मॅवनफॅ क्चरींर् सरुु के ली. १९९६ मध्ये कांपनीचे नामकरण
पॉवलकॅ ब वायर प्रायव्हेट वलमीटेि असे करण्यात आले. आिी
इन्ट्सल
ु ेटेि वायर आवण मर् हळूहळू हाय व्होल्टेज के बल्स,
वस्वचेस, फॅ न्ट्स, एल ई िी लाईट्स, वर्झसथ अशी इलेक्ट्रीकल
उपकरणे बनवण्याच्या क्षेत्ातही कांपनीने आपला चार्ां लाच जम
बसवला. आज इलेक्ट्रीकल वायर आवण के बल बनवण्याच्या

क्षेत्ात ववशेषतुः बाांिकाम आवण इवां जवमअरींर्च्या क्षेत्ात कांपनीने
चार्ां लेच स्र्ान वनमाथण के ले आहे. नसु त्या इसां ल
ु ेटेि वायरच्या
बाजारात कांपनी अठरा टक्के वहस्सा वमळवनू कांपनी तेर्े माके ट
लीिर बनली आहे.
पॉवलकॅ ब इवां ियाचे वैवशष्ट म्हणजे कांपनी स्वतुः उत्पादने तयार
करते, आवण त्याची ववरीही स्वतुःच करते. ताांब्याच्या वायर
बनवण्यासाठी लार्णारे कॉपर वायर रॉिस बनवण्यासाठी ट्रॅवफर्रु ा
नावाच्या कांपनीसोबत पॉवलकॅ बने हातवमळवणी के ली. ज्यामळ
ु े
कच्चा माल बनवण्याचा मार्थ प्रशस्त झाला. पॉलीकॅ ब इवां ियाकिे
फक्त घरर्तु ी ग्राहकच नाहीत, तर मोठमोठ्या नावजलेल्या सांस्र्ा
आवण अनेक मोठ्या कांपन्ट्यासद्ध
ु ा पॉवलकॅ बची उत्पादने
वापरण्यासाठी प्रािान्ट्य देतात. एसीसी पासनू अबां जु ा पयंत आवण
ररलायांस वजओपासनू टाटा वस्टलपयंत सर्ळे वदग्र्ज कापोरे टस
पॉवलकॅ बचीच उत्पादने वापरतात. सातत्याने कमी वकांमतीत
चार्ां ला दजाथ देऊन कांपनीने एक मोठी ववश्वासनीयता कमवली
आहे.
आज देशात चोवीस वठकाणी पॉवलकॅ बची उत्पादने बनवली
जातात. सांपणू थ देशात पॉवलकॅ बने तीन हजार एकशे िीलसथचे नेटवकथ
उभा के ले आहे. एक लाखाांहून अविक ररटेल दक
ू ानाांमध्ये

पॉवलकॅ बचा माल ववकला जातो. कांपनीला चार दशकाांचा इवतहास
असला तरी शेअर बाजरात ही कांपनी नवी आहे. मार्च्या वषी
२०१९ मध्ये पॉवलकॅ ब इवां ियाचा आयपीओ आला होता. सहाशे
तेहतीस रुपयाांच्या वकांमतीवर हा आय पी ओ ओपन झाला होता.
आज या कांपनीचा भाव एक हजार चारशे तीने रुपये आहे.
देशामध्ये इलेक्ट्रीक वायरचा वबजनेस वकती मोठा आहे, याचे
एकच उदाहरण देतो. आपल्या देशाच्या एकूण जीिीपीमध्ये वदि
टक्के वाटा एकट्या इलेक्ट्रीकल वायर आवण के बल्स इिां स्ट्रीचा
आहे. तज्ञाच्ां या अदां ाजानसू ार, इलेक्ट्रीकल वायरचे हे माके ट पढु च्या
पाच वषांमध्ये पांिरा टक्क्याांनी वाढेल.
भारतात जसजशी नवी बािां कामे होतील, नव्या इिां स्ट्री
लार्तील, नवी कूटूांबाांना नव्या घराांची र्रज भासेल, तसतशी
वदवसेंवदवस इलेक्ट्रीकल वायर आवण इतर उत्पादनाांची र्रजही
वाढत राहील. वनयाथतीच्या क्षेत्ात वटकून रहायचे असल्यामळ
ू े
पॉवलकॅ ब इवां ियाची उत्पादने जार्वतक दजाथची असतात. तम्ु ही
तमु च्या ओळखीच्या इलेक्ट्रीवशअनला ववचारलेत तर तो साांर्ेल,
पॉवलकॅ बचे वायसथ चार्ां ले असतात, असा ब्रॅिां कांपनीने माके टमध्ये
ठसवला आहे. भारतात ववकणाऱ्या एकूण वायरपैकी बारा टक्के
वायर एकट्या पॉवलकॅ बच्याच ववकल्या जातात. पण तरीही

एकट्या वायर इिां स्ट्रीवर अवलांबनू न राहता कांपनीने इतर इलेक्ट्रीक
उपकरणाांच्या बाजारपेठेवरही आपले लक्ष कें वद्रत के ले आहे. माल
खराब वनघाल्यास बदलनू देण्याची र्ॅरांटी, ऑिथर वदल्यावर त्वररत
परु वठा, नव्या उपकरणाांच्या विझाईसाठी हलोल येर्े ससु ज्ज असे
ररसचथ एांि िेव्हलपमेंट विपाटथमेंट आवण आपल्याला लार्णाऱ्या
कच्च्या मालाचे उत्पादन स्वतुःच करणे, या कांपनीच्या जमेच्या
बाजू आहेत.
भारतातला एफ एम ई जी सेक्टर प्रवतवषी एकशे सोळा टक्के
इतक्या जबरदस्त वेर्ाने वाढत आहे. मात् वायर आवण के बल
सोिुन उरलेली इलेक्ट्रीकल उत्पादने जसे की फॅ न, एल ई िी आवण
वर्जसथ या क्षेत्ात कांपनीचा वाटा फक्त एक टक्के आहे. त्यामळ
ू े
त्यानां ा अजनु खपु बाजारपेठ काबीज करण्यास खपु मोठा वाव
आहे. आरमकपणे जावहरात करण्यासाठी परे श रावल आवण
आयष्ु य्मान खरु ाणा यासारख्या वदग्र्ज नटाांना कांपनीने आपले ब्रॅिां
एम्बेवसिर म्हणनू वनविले आहे.
सध्या चालू असलेल्या आय पी एल मध्येही तम्ु हाला
पॉवलकॅ बच्या जावहराती वदसतील. एका बाजल
ू ा उज्वल भववष्य
असल्याचे आशादायी वचत् वदसत असले तरी कांपनीपढू े काही
िोके ही आहेत. जसे की वायर बनवण्यासाठी ताांबे या िातचु ा

कच्चा माल लार्तो, कॉपरचे भाव वाढले की कांपनीचा नफा
घटतो.
किीकिी आांतरराष्ट्रीय बाजारात ताांब्याची टांचाई वनमाथण
होते, अशावेळी कांपनीच्या ववरीवर आवण नफ्यावर त्याचा
पररणाम होणे अटळ असते. प्रत्येक पाच सहा वषांनांतर रमारमाने
िातांच्ु या व्यवसायात तेजी आवण मांदीचे चर येत असते. पण अशा
र्ोि्याबहूत ररस्क प्रत्येक िांद्यातच लपलेल्या असतात.
माचथ २०२० मध्ये कांपनीने दोन हजार एकोणतीस कोटी
रुपयाचां ा व्यवसाय के ला आवण दोनशे एकवीस कोटी रुपये इतका
वनव्वळ नफा कमवला. या आवर्थक वषाथत कांपनीने अकरा टक्के
वाढ नोंदवली.
कांपनीचे अिुसष्ट टक्के शेअसथ आजही प्रमोटसथच्या ताब्यात
आहेत. एके वीस टक्के शेअसथ भारतीय आवण परदेशी ववत्तसस्ां र्ानां ी
खरे दी के ले आहेत. फक्त दहा टक्के शेअसथ सवथसामान्ट्य
र्ांतु वणक
ू दाराांसाठी उपलब्ि आहेत.
वमिकॅ प कांपनी असल्यामळ
ू े शेअरच्या भावात चढउतार होत
राहतील, हे लक्षात ठे वणे महत्वाचे आहे. भववष्यात भाव पिले तरी
घाबरून पॅवनक न होता, जमेल तसे शेअसथ खरे दी करत राहील्यास
वदघथकाळामध्ये वनवश्चतच फायदा होईल. कांपनीवर अत्यांत नर्ण्य

स्वरुपाचे, नावापरू ते कजथ आहे. पण दसु रीकिे त्याांचा कॅ श ररझव्हथ
आवण कॅ श फ्लो समािानकारक आहे. मार्च्या वतमाहीमध्ये
कांपनीने सात रुपयाांचा विवव्हिांि वदला होता.
र्ेल्या एका वषाथत शेअरचा भाव चाळीस टक्क्याांनी वाढला
आहे. पॉवलकॅ ब इवां ियाची माके ट कॅ वपटलायजेशन बारा हजार
कोटी रुपयाांची आहे. कांपनीचा पी. ई. रे शो सतराच्या आसपास
आहे, ह्या पी ई वर खरे दी के ली जाऊ शकते.
मार्च्या एका मवहन्ट्यात कांपनीच्या शेअसथने दहा टक्के ररटनथ
वदले आहेत. आपली सर्ळ बचत एकदम बाजारात एका झटक्यात
र्ांतु वू नका. येणाऱ्या काळात बाजारात नक्कीच फटाके फुटतील
आवण चार्ां ल्या चार्ां ल्या कांपन्ट्या एकदम आकषथक दरात
तमु च्यासाठी उपलब्ि होतील. पॉवलकॅ ब इवां ियासद्ध
ु ा अशीच एक
आकषथक कांपनी आहे.
करांट नसेल तर आपले घर आवण पररसरसद्ध
ु ा अांिारात र्िु ु प
होऊन जातो. पॉवलकॅ ब इवां ियातर सांपणु थ देशामध्ये इलेक्ट्रीवसटी
पसरवणारी ताांब्याची वायर आहे. वतचे भववष्य तर चमकदार आवण
वदमाखदारच असायला हवे!..

-------------------------------------------------------------पैशार्ं बीज; र्नप्पॉन लाईफ इर्ं डया एसेट मॅनेजमेंट र्लर्मटेड!

-------------------------------------------------------------र्मतीत असां म्हणतात, जो माणसू शेअर माके टमध्ये नसु ताच
खपू सारा पैसा घेऊन येतो, माके ट त्याला पैशाच्या बदल्यात नॉलेज
देतां, मात् जो व्यक्ती शेअर माके टमध्ये र्ोिासा पैसा आवण खपु सारे
नॉलेज घेऊन उतरतो, त्याला मात् माके ट मालामाल करून टाकतां!.
आपल्याला मात् शेअर माके टमध्ये भरपरू नॉलेज आवण भरपरू पैसे
घेऊन प्रवेश करायचा आहे, त्यानेच आपले आवर्थक भववष्य
सरु वक्षत होईल.
आज मी तम्ु हाला ज्या कांपनीबद्द्ल साांर्णार आहे, ती एक
एसेट मॅनेजमेंट कांपनी आहे. ज्या कांपन्ट्या म्यचु ल फांिाांना मॅनेज
करतात, त्याांना एसेट मॅनेजमेंट कांपनी असे म्हणतात. या प्रकारच्या
कांपन्ट्या वेर्वेर्ळ्या इवक्वटी फांि, िेट फांि इत्यादीमध्ये
जमवलेल्या पैशाचां योग्य व्यवस्र्ापन करतात, त्याांना वाढवतात,
आवण र्ांतु वणक
ू दाराांना चाांर्ले ररटनथ वमळवनू देण्याचा प्रयत्न
करतात. भारतातल्या पाच टॉपच्या एसेट मॅनेजमेंट करणाऱ्या
कांपन्ट्यामां िली एक आघािीची कांपनी आहे, वनप्पॉन लाईफ इवां िया
एसेट मॅनेजमेंट वलवमटेि!

वनप्पॉन स्वतुःचे म्यचु ल फांि मॅनेज करतेच, पण इतर
आघािीच्या फांि हाऊसना सद्ध
ु ा सेवा देत.े वनप्पॉनचा इिां ेक्स फांि
सवाथत जास्त चालतो, त्याला वनफ्टीबीजसद्ध
ु ा म्हणतात. वनप्पॉन
भारतातील सवाथत मोठ्या एएमसी कांपन्ट्यामिली एक कांपनी तर
आहेच, पण त्यासोबतच जपान, र्ायलांि, वसांर्ापरू , मॉररशस, दबु ई
अशा वेर्वेर्ळ्या देशातनू भारतात र्ांतु वणक
ू करणाऱ्या ववदेशी
फांि हाऊसेस ना वनप्पॉन मदत करते. वनप्पॉनचा व्यवसाय आवशया,
वमिल ईस्ट, यरु ोप, अमेरीका असा जर्भर पसरला आहे.
या कांपनीची स्र्ापना ररलायसां कॅ वपटलने १९९५ मध्ये के ली
होती, आवण याांचे सहभार्ीदार होते, वनप्पॉन लाईफ! मात्
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये अवनल अांबानी वदवाळखोरीच्या
उांबरठ्यावर पोहोचले आवण वनप्पॉनने ही सिां ी सािनू ररलायसां चा
सांपणु थ वहस्सा खरे दी के ला. आता या कांपनीचा आवण ररलायांस
कॅ वपटलचा काहीही सांबांि उरला नाही. याांचा जो मख्ु य फांि होता
त्याचे नाव ररलायसां म्यचु ल फांि असे होते, आता त्याचे नामकरण
वनप्पॉन इवां िया म्यचु ल फांि असे करण्यात आले. वनप्पॉन ए एम सी
च्या पॅरेंट कांपनीचे नाव आहे, वनप्पॉन लाईफ इश
ां रु ां स!.. वनप्पॉन
लाईफ एकशे तीस वषथ जनु ी असलेली खपु अमेरीकन स्ट्रॉांर् कांपनी
आहे. वनप्पॉन इन्ट्शरु ां सकिे तब्बल सातशे अब्ज िॉलसथची
मालमत्ता आहे, यावरून त्याच्या आकारमानाची कल्पना येऊ

शकते. वनप्पॉन ए एम सी ची पांच्याहत्तर टक्के मालकी वतच्या
पालक कांपनीकिेच आहे. र्ेल्या पच
ां वीस वषांपासनू वनप्पॉन ए एम
सी एसेट मॅनेजमेंटच्या क्षेत्ात नेत्वदपक प्रर्ती करत आहे. कांपनी
सत्याऐशां ी लाखाांहून अविक भारतीय ग्राहकाांचे पोटथफोवलओ
साांभाळते. एसेट अांिर मॅनेजमेंट म्हणजे ए यु एम मध्ये
आपल्यासारख्या ररटेल ग्राहकाांचे जे कलेक्शन होते, त्यामध्ये
वनप्पॉनचाच वहस्सा सवाथत मोठा आहे.
अांदाजे ही रक्कम चव्वेचाळीस हजार करोि रुपये इतकी आहे.
लाखो लोक म्यचु ल फांिात दर मवहन्ट्याला पैसे टाकतात, त्यामळ
ू े
ही रक्कम वषाथर्वणक वाढतच जाणार आहे. कांपनी वेर्वेर्ळ्या
प्रकारचे ई टी एफ चालवते, वनफ्टीबीज, र्ोल्िबीज आवण
बॅकबीज!
ईटीएफच्या क्षेत्ातसद्ध
ू ा कांपनी भारतात एक नबां रवर
ां
आहे. कोवव्हिच्या काळात लॉकिाऊनमध्ये अनेक ए एम सी
कांपन्ट्याांचा र्ोंिळ उिाला, मात् वनप्पॉनने आपल्या ग्राहकाांना हर
प्रकारची सेवा वदली. ज्यानां ा फांिातनु पैसे काढायचे होते, वनप्पॉनने
त्याांना तात्काळ पैसे वापस वदले, कारण याांचा विवजटल प्लॅटफॉमथ
खपु स्ट्रॉांर् आहे.
आजघिीला कांपनीकिे भारतभरात शहात्तर हजार दोनशे
विस्ट्रीब्यटु सथ आहेत. प्रत्येक वषी दोन हजाराांची त्यात भर पिते

आहे. वेर्वेर्ळ्या शहरात कांपनीचे दोनशे नव्वद ऑवफसेस आहेत.
या कांपनीचे आवर्थक व्यवस्र्ापन म्हणजे फांि मॅनेजमेंट खपु च
जबरदस्त आहे. याांच्या प्रत्येक फांि मॅनजे रला आपल्या
अलोके शनचा ररपोटथ प्रत्येक आठवि्याला त्याच्या वररष्ठाांना सादर
करावा लार्तो. कांपनी अवाजवी ररटनथपेक्षा मद्दु ल सरु वक्षत
ठे वण्यावर भर देत,े त्यामळ
ू े ही लोक याांना जास्त पसांत करतात.
कोवव्हिसांकटानतां र तर फक्त ‘िबल ए’ रे टींर् असलेल्या म्हणजे
सरु वक्षत मानल्या र्ेलेल्या बॉन्ट्ि, विबेंचर आवण इतर
फायनावन्ट्शअल इस्ां ट्रुमेंटमध्येच कांपनी आपल्या ग्राहकाांचा पैसा
र्तांु वत आहे.
तम्ु हाला आठवत असेल, फ्रॅक
ां लीन टेंपलटन या प्रवसद्ध फांि
हाऊसने त्याच्ां या ग्राहकाच
ां े पैसे काही वषांसाठी अिकाऊन टाकले
होते. त्याांना असे करावे लार्ले कारण त्याांनी जास्तीच्या ररटनथच्या
अवमषाने जोवखम असलेल्या बॉन्ट्िमध्ये पैसे र्ांतु वले होते, त्याचा
फटका लाखो लोकानां ा बसला. ह्या घटनेने भारतीय
र्ांतु वणक
ू दाराला एक खपू मोठा ििा वदला. आपला कष्टाचा पैसे
ए एम सी कुठे लावत आहे? हे सद्ध
ु ा आपण बवघतले पावहजे.
वनप्पॉन इवां ियाने मात् अशी अवाजवी जोखीम घेण्याची चक
ू के ली
नाही. वनप्पॉनचे अजनु एक वैवशष्ट्य म्हणजे ती आपल्या खचाथला
एकदम आटोक्यात ठे वते.

मला असे का वाटते की आपण या कांपनीचे शेअसथ ववकत
घ्यावेत? काही वषांपवू ी आपल्या देशात खपु च कमी लोक
र्ांतु वणक
ू करायचे, मात् र्ेल्या काही वषाथत लोकाांमध्ये म्यचु ल
फांिामध्ये, वकांवा इटीएफमध्ये पैसे टाकणाऱ्याांची सांख्या मोठ्या
प्रमाणात वाढते आहे. एफ िी, आर िी, पी पी एफ अशा इतर
र्ांतु वणक
ू ीच्या प्रकाराांपेक्षा वनप्पॉनच्या सवथ फांिाांचे ररटनथ खपू
चार्ां ले आहेत. भारतात प्रत्येक वषी कमवणाऱ्या आवण बचत
करणाऱ्या उच्च मध्यमवर्ीय तरुण तरुणींची सांख्या वेर्ाने वाढते
आहे. हा र्ांतु वणदू ाराचा नवा वर्थ उच्चवशवक्षत आहे, तो ग्राहक
आवर्थक व्यवस्र्ापनाच्या बाबतीत चोखदां ळ आहे. तो
आपोआपच पॅवसव्ह ररटनथ देणाऱ्या कांपन्ट्याांकिे वळतो. टॅक सेव्ही
असल्याने तो काही क्षणात कांपन्ट्याांचे ररटनथ आवण ट्रॅक रे कॉिथ याांचा
अभ्यास करू शकतो.
अनेक लोक शेअर बाजारात िायरे क्ट पैसे टाकायला
घाबरतात, आवण प्रॉपटी घ्यावी इतके पैसे त्याच्ां याकिे नसतात.
अशा सवथ प्रकारच्या ग्राहकाांमळ
ू े प्रत्येक वषी कांपनीच्या
व्यवसायाची भरभराट होत राहणार आहे. भववष्यातही कांपनी
असेच चाांर्ले प्रदशथन करत राहील, असा अांदाज बाांिला जाऊ
शकतो. आज या कांपनीच्या एका शेअरची वकांमत आहे, तीनशे
सदतीस रुपये!..

या शेअरचा बावन्ट्न आठवि्याचा उच्चाांक आहे, चारशे त्ेपन्ट्न
रुपये, कोवव्हिमळ
ू े माके ट पिले तेव्हा याने र्ाठलेला नीचाक
ां होता,
दोनशे एक रुपये! काही वदवसाांपवु ी कांपनीने तीन रुपये विवव्हिां ांि
वदला होता. अशातच शेअरने तीनशे पासष्टची पातळी र्ाठली
होती. सध्या हा स्टॉक एकदम वाजवी वकांमतीत उपलब्ि आहे.
कालच्या वतथमानपत्ात बातमी आली आहे की भारतातील
म्यचु ल फांिात होत असलेली र्ांतु वणक
ू रे कॉिथ ब्रेक पातळीवर
पोहोचली आहे. म्यचु ल फांिात होणारी ही र्ांतु वणक
ू भववष्यात
वदवसेंवदवस अशीच वाढत जाणार आहे.जे चाणाक्ष र्तांू वणक
ू दार
वनफ्टी आवण सेंसक्े स सोिून इतर दजेदार कांपन्ट्याांच्या शोिात
असतात, त्याांनी वनप्पॉनला आपल्या पोटथफोवलओमध्ये स्र्ान
वदलचां पावहजे.
जोपयंत म्यचु ल फांिात, इटीएफ मध्ये र्ांतू वणक
ू होत राहील,
वनप्पॉन तम्ू हाला किीही वनराश करणार नाही, तमु च्यात काही वषथ
वाट पाहण्याचा सांयम असेल तर, वनप्पॉन लाईफ एसेट मॅनेजमेंट
सारखा दमदार शेअर तम्ु हाला येणाऱ्या काळात भरघोर ररटनथ
वमळवनू देईल, हे नक्की!

Big companies have small moves. Small
companies have big moves!
-------------------------------------------------------------शेअर माके टमधील डाकच हॉसच; वेलस्पन कॉपच
-------------------------------------------------------------सप्रु वसद्ध र्ांतु वणक
ू दार वॉरे न बफे ट एकदा म्हणाले होते, एका
र्तांु वणक
ु दाराकिे र्ोिी कमी बद्ध
ु ी असली तरी चालेल, पण
त्याच्याकिे वचकाटी आवण सांयम असलाच पावहजे.
सध्या आय पी एल चा मौसम सरू
ू आहे. जर एखादा बॅटसमन
मैदानात आपल्या अवतीभवती कमी लक्ष देत असेल, त्याऐवजी
त्याचे लक्ष आपण वकती रन काढले हे पाहण्यासाठी वारांवार
स्कोअरबोिथकिे जात असेल, तर तो चार्ां ली कामवर्री करु शके ल
का? शेअर बाजारातील उतावीळे लोक अशीच चक
ू करतात.
कांपन्ट्याांच्या व्यवसायाचा, त्याांच्या आवर्थक घिामोिींचा अभ्यास
सोिून ते कांपन्ट्याच्ां या शेअसथच्या वकांमतीवर िोळे वखळवनू बसतात,
म्हणनू ते सांपत्तीवनमाथण करु शकत नाहीत.
तेल, र्ॅस आवण पाणी एका वठकाणाहून दसु ऱ्या वठकाणी वाहून
नेण्यासाठी मोठ्या आकाराच्या पाईपलाईनची आवश्यकता असते.
मांबु ईमध्ये १९८५ पासनू वेलस्पन कॉपथ नावाची एक कांपनी

स्टीलच्या ट्यबु आवण पाईप बनवते. ह्या कांपनीमध्ये असे पाईप
बनवले जातात आवण जर्ातल्या वकत्येक देशानां ा परु वठा करतात.
या कांपनीचे ग्राहक कोण आहेत? जर्ातली सवाथत मोठी तेल
उत्पादक कांपनी सौदी अरामको, सांपणू थ यरु ोपला तेल परु वणारी
वब्रटीश पेट्रोवलयम, आवशयामिील ऑईल आवण र्ॅस क्षेत्ातला
सवाथत मोठा खेळािू ररलायन्ट्स या सवथ वदग्र्ज कांपन्ट्या त्याांना
लार्णाऱ्या पाईपची खरे दी वेलस्पन कॉपथ या कांपनीकिून करतात.
यावरुन वेलस्पन कॉपथचा आवाका लक्षात येतो. कांपनीच्या जर्भर
पसरलेल्या कारखान्ट्याांमध्ये एका वषाथत पचां वीस लाख मेट्रीक टन
पाईप बनवण्याची क्षमता आहे.
मोठ्या आकाराचे पाईप बनवणाऱ्या कांपन्ट्याांच्या यादीमध्ये
वेलस्पन कॉपथचा दसु रा रमाक
ां लार्तो. स्टील प्लेट आवण कॉईल
बनवण्यात तर वेलस्पनचा हात कोणीच िरु शकत नाही. वेलस्पन
कॉपथचे पाईप बनवण्याचे कारखाने फक्त भारतातच नाही, सौदी
अरे वबया आवण अमेरीके मध्ये देखील पसरलेले आहेत. ही खरोखर
एक जार्वतक दजाथची कांपनी आहे. याांच्या नफ्याचा एकवीस टक्के
वहस्सा याांना अमेरीके तनू वमळतो. पांिरा टक्के व्यवसाय सौदी
अरे वबयातनू वमळतो.

वेलस्पन कॉपथ या शेअसथचा भाव वाढेल, असे मला का वाटते?
तीन हजार सातशे कोटी रुपयाच
ां े माके ट कॅ वपटल असलेल्या
कांपनीकिे पाच हजार तीनशे कोटी रुपयाांच्या ऑिथसथ प्रलांवबत
आहेत. या ऑिथसथ भववष्यात आणखी वाढतील, असे सांकेत वमळत
आहेत. भारतातील सरकारी ऑईल आवण र्ॅस कांपन्ट्या आपली
क्षमता वदिपट करणार आहेत. साहवजकच पाईपलाईन्ट्स
वाढवण्यासाठी त्याांना वेलस्पन कॉपथकिेच यावे लार्ेल. र्ेल्या
काही वदवसाांपासनू परदेशी ववत्तसांस्र्ा वेलस्पन कॉपथच्या
शेअरखरे दीमध्ये रस दाखवत आहेत. कांपनीच्या प्रमोटसथनी पन्ट्नास
टक्के शेअसथ आपल्या हातात ठे वले आहेत, तर परदेशी
ववत्तसांस्र्ानी आठ टक्क्याांवरुन वाढवत वाढवत बारा टक्के शेअसथ
ताब्यात घेतले आहेत. कांपनीसमोर असलेल्या उज्वल भववष्याच्या
सिां ी आवण त्याच
ां ा सिु ारलेला आवर्थक ताळे बदां पाहूनच ही खरे दी
के ली जात आहे.
वेलस्पन कॉपथकिे एक हजार सातशे कोटी रुपयाच
ां ी रोख
र्ांर्ाजळी आहे. एकशे बेचाळीस रुपयाांच्या एका शेअर मार्े
एखाद्या कांपनीकिे रोख सत्तर रुपये नर्दी वशल्लक आहे, याचा
अर्थ वेलस्पन कॉपथचा शेअर आपल्याला खऱ्या अर्ाथने सत्तर
रुपयाांनाच ववकत वमळत आहे. एका शेअरची पस्ु तकी वकांमत

म्हणजे बक
ू व्हॅल्यु एकशे तीस रुपये आहे, त्या अर्ाथने िाऊनसाईि
ररस्क खपू च कमी आहे.
कांपनी प्रत्येक वषी तेरा चौदा टक्के नफा कमवते. कांपनी
प्रत्येकवषी आपल्या र्तांु वणक
ू दारानां ा जवळपास सािेसात टक्के
विवव्हिांि सद्ध
ु ा देत.े हे प्रमाण विवव्हिांि बॅकेां त वमळणाऱ्या
व्याजापेक्षा जास्त आहे.
वेलस्पन कॉपथची आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे कांपनीवर
अत्यांत नाममात् स्वरुपाचे कजथ आहे. त्याांच्याकिे पाईप आवण
स्टील प्लेट बनवण्याचा पच
ां वीस वषांचा अनभु व आहे. या
कांपनीच्या वचथस्वाला आव्हान देईल, असा स्पिथक आत्ताच्या
क्षणी तरी भारतात आवस्तत्वात नाही.
जर्ाची लोकसांख्या वदवसेंवदवस वाढते आहे. तसेच तेल
आवण र्ॅस या आता चैनीच्या वस्तू राहील्या नसनू त्या माणसाच्या
अत्यावश्यक र्रजा बनल्या आहेत. पाईपलाईन नसेल तर तेल
आवण र्ॅसचा परु वठा होवू शकत नाही. २०१७ मध्ये कांपनीने
प्रत्येक शेअरमार्े फक्त एक रुपयाचा नफा कमवला होता. २०२०
मध्ये हा अवनंर् पर शेअर चा आकिा पांचवीस रुपयाांवर र्ेला आहे,
हे र्ेल्या काही वषाथत होत असलेल्या कांपनीने के लेल्या घसघशीत
कमाईचे लक्षण आहे.

वेलस्पन कॉपथकिे असलेले नावाजलेले ग्राहक हेच त्याांचे खरे
बलस्र्ान आहे. आवशया, मध्य पवु ेत असलेले आखाती देश,
अमेरीका आवण यरु ोप या सवथ वठकाणच्या आघािीच्या तेल
उत्पादक कांपन्ट्या र्ेल्या वकत्येक वषांपासनू वेलस्पन कॉपथकिूनच
पाईप खरे दी करतात. शेल, टोटल, एक्झॉन मोवबल, कतार
पेट्रोवलयम, भारत पेट्रोवलयम प्रत्येक वदग्र्ज कांपनी याांची ग्राहक
आहे. वेलस्पन कॉपथने वेळोवेळी चोख सेवा देऊन आपल्या
ग्राहकाांचा ववश्वास सांपादन के ला आहे.
अर्ाथत कांपनी चार्ां ली असली तरी काही साविवर्री बाळर्णे
सद्ध
ु ा आवश्यक आहे.
१) स्टीलच्या वकांमतींमध्ये चढउतार झाला की त्याचे पिसाद
वेलस्पनच्या शेअसथच्या वकांमतीमध्ये पहायला वमळतात.
२) कच्च्या तेलाच्या वकांमती र्िर्िल्या की वेलस्पनच्या
घौिदौिीला वेसण बसते.
३) इनसायिर ट्रेिींर्चा ठपका ठे ऊन एकदा सेबीने वेलस्पन
कॉपथच्या शेअसथ खरे दीववरीवर काही वदवसाांची बांदी घातली होती.
नांतर दिां ठोठावनू ह्या शेअसथला पन्ट्ू हा खरे दीववरीसाठी मान्ट्यता
देण्यात आली. भववष्यात अशी एखादी बातमी आली तर
र्ांतु वणक
ू दाराने सावि आवण दक्ष रहावे.

२००८ च्या तेजीत हा शेअर चारशे ऐशां ी रुपयाांना स्पशथ करून
आला आहे. तसेच र्ेल्या वषीच्या फे ब्रवू ारीमध्ये एका शेअरचा
भाव दोनशे तेवीस रुपये होता. येणाऱ्या दशकामध्ये भारताला
उजेची तीव्र र्रज भासणार आहे. तेल आवण नैसवर्थक वायचू े
उत्पादन ज्या पटींमध्ये वाढत जाईल, वेलस्पनची भरभराट होत
राहील. मात् वर वदलेल्या मयाथदा आवण साविवर्रीच्या सचु ना
लक्षात घेता, आपल्या पोटथफोवलओमध्ये पाच टक्के वजनाची
र्ांतु वणक
ू वेलस्पन कॉपथ या कांपनीमध्ये करणे, जास्त शहाणपणाचे
ठरे ल.

ये बुलेट नही, मेरी जान है!..
और इसी का मुझे बडा गुमान है!..
-------------------------------------------------------------शान की सवारी – आयशर मोटसच!..
-------------------------------------------------------------आपल्या प्रत्येकाची मनाशी जपलेली काही कॉमन स्वप्नां
असतात. जसां की सांदु र, प्रशस्त कौलारु बांर्ला, मवसथिीज र्ािी,
रॉलेक्सचे घि्याळ! आपल्या देशातल्या कोट्याविी तरुण
तरुणींनी आपल्या उराशी जपलेलां एक कॉमन स्वप्नां म्हणजे
स्टायवलश बल
ु ेट र्ािी!. बल
ु ेट ही के वळ र्ािी नाही, तो एक रुबाब
आहे, तो एक दरारा आहे, ती एक छाप आहे, ती एक ओळख
आहे. बल
ु ेट के वळ एक बाईक नाही, ती एक स्टाईल स्टेटमेंट आहे.
सैराट वचत्पटात बल
ु ेट चालवणाऱ्या आचीने लोकाांना अशीच
भरु ळ घातली होती, आपल्या आसपास कोणी बल
ु ेट र्ािी घेऊन
आला की आपली वतकिे नजर वळलीच म्हणनु समजा, बल
ु ेट
वापरणारा माणसु इतराांना एक सांदश
े देतो, की मी कोणी सामान्ट्य
माणसु नाही, मी एक कोणीतरी खास माणसु आहे, आवण आपण
ज्याला बल
ु ेट म्हणतो, तो रॉयल एवन्ट्फल्ि नावाचा ब्रॅिां आयशर
मोटसथचा आहे.

ववदेशामध्ये सद्ध
ु ा ‘रॉयल एवन्ट्फल्ि’ ला भारताची ‘हाली
िेवव्हिसन’ अशी ओळख वमळाली आहे. मी इतर कुठल्याही
ऑटो कांपन्ट्यामध्ये बवु लश नाही, पण आयशर मोटसथ मात् माझा
फे व्हरे ट स्टॉक आहे. कारण तो र्ाि्या ववकत नाही, तो स्टाईल
ववकतो, भारत नवतरुणाांचा देश आहे, या तरुणाांना जर्ापढु े
स्वतुःची िमक वसद्ध करायची आहे, छाप पािायची आहे. आवण
दाराशी बल
ु ेट बाळर्ण,ां त्याांना एक आत्मववश्वास देतां, कोणताही
वबजनेस तेव्हाच वदवसेंवदवस प्रर्ती करतो, जेव्हा ती उत्पादनां
लोकाांच्या ह्रद्याला वभितात. मनात घर करतात, त्या वस्तांबु द्द्ल
आकषथण तयार करतात, अशा वस्तु लोक जास्तीचे पैसे मोजनु
सद्ध
ु ा खरे दी करायला एका पायावर तयार होतात,
समजा, उद्या कोलर्ेट महार् झालां तर लोकां पेप्सोिेंट
वापरतील, आयनॉक्सची वतकीटां महार्ली तर वसनेमे बघायला
पीव्हीआर ला जातील, पण बाजारात स्पेंल्िांर, पॅशन, पल्सर,
यवु ननॉर असतानाही खरा रवसक रॉयल एवन्ट्फल्िच्या
र्ांिरबोल्िलाच प्रािान्ट्य देईल. कारण जी छाप त्याला बल
ु ेट
वापरुन वमळते, ती ओळख त्याला इतर कोणत्याही बाईकमळ
ू े
वमळणार नाही, हे त्याला चाांर्लेच मावहत आहे. आज दोन
लाखाांना वमळणारी बल
ु ेट र्ािी उद्या तीन लाखाांची झाली तरी
तरुणाच्ां या मनातले बल
ु ेटचे आकषथण कमी होणार नाहीच, उलट

ती वजतकी महार् होत जाईल, तेवढी बल
ु ेट वापरणाऱ्याची प्रवतष्ठा
वाढत जाईल आवण र्ेल्या दोन वषाथत वाहन उद्योर्ात मदां ी
येऊनसद्ध
ु ा ह्या कांपनीवर आज एक रुपयाचेही कजथ नाही, आयशर
मोटसथचा र्ांतु वणक
ू दार बनण्यासाठी मला ही दोनच कारणां परु े शी
आहेत.
आयशर मोटसथची सरुु वात १९५९ मध्ये वदल्लीजवळ
फरीदाबाद येर्े झाली. त्यावेळी त्याांचा फक्त ट्रॅक्टर बनवण्याचा
व्यवसाय होता. १९९१ मध्ये कांपनीने प्रवसद्ध भारतीय ब्रॅिां ‘रॉयल
एनवफल्ि’ ववकत घेतला. पढु ची पिां रा वषथ आयशर मोटसथ आवण
रॉयल एनवफल्ि दोघेही ववशेष काही करु शकले नाहीत. एकवेळ
तर त्याांनी रॉयल एनवफल्िला ववकायला सद्ध
ु ा काढले होते. पण
२००५ साली एक आवरत घिले. एक सव्वीस वषाथचा स्टायवलश
तरुण वसद्धार्थ लाल हा आयशर मोटसथचा भारतीय सी ई ओ झाला.
आवण प्रचांि तल्लख बद्ध
ु ीच्या कल्पक तरुणाने कांपनीचा
चेहरामोहराच बदलनू टाकला. त्याने कांपनीचा अक्षरशुः
कायापालट के ला. नवनवीन क्रप्ु त्या लढवनू त्याने रॉयल
एवन्ट्फल्िला वतने र्मवलेले र्तवैभव पन्ट्ु हा वमळवनू वदले. वसद्धार्थ
लाल याांच्या मार्थदशथनाखाली फक्त चार वषाथत एकहुन एक सरस
अशी बल
ु ेटची नवी नवी मॉिेल्स ववरीला आणली र्ेली. ही
उत्पादने प्रचिां ववकली जाऊ लार्ली. इतर बाईकपेक्षा दप्ु पट

वतप्पट वकांमती असनु ही बल
ु ेट घेण्यासाठी तरुणाांच्या उि्या पिु
लार्ल्या. र्िां रबोल्ट तर भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहचली.
वीस ते चाळीस वषांच्या तरुणाांमध्ये बल
ु ेटबद्द्ल प्रचांि रे झ वनमाथण
झाली. वॉरे न बफे म्हणतात, एक चाांर्ला वबजनेसमॅन एक चाांर्ला
र्ांतु वणक
ू दार बनू शकतो. जर आपल्याला एखादे वबजनेस मॉिेल
मनापासनु पटले, तर त्या कांपनीमध्ये आपण उत्साहाने,
आत्मववश्वासाने पैसे लावू शकतो. अशा वठकाणी आपली कष्टाची
कमाई र्ांतु वताना आपण अवजबात घाबरत नाही.
आयशर मोटसथ वप्रवमयम बाईक्स तर बनवतेच, पण त्यासोबत
मध्यम व मोठ्या आकाराची चारचाकी वाहनेसद्ध
ु ा तयार करते. ही
कमवशथअल वाहने बनवण्यासाठी त्याांनी व्हॉल्व्हो या प्रवसद्ध
कांपनीशी हातवमळवणी के ली, आवण दोघाच्ां या भार्ीदारीत ही
वाहने बनू लार्ली, ह्या भार्ीदारीमध्ये आयशर मोटसथचा वहस्सा
चोपन्ट्न टक्के इतका आहे. बस आवण ट्रकच्या व्यवसायात आज ते
टाटा मोटसथ आवण अशोक लेलिॅ ां या दोन्ट्ही वदग्र्ज कांपन्ट्यानां ा
चाांर्लीच टक्कर देत आहेत. आयशर मोटसथला ज्याांनी आपला
वमिास टच वदला आवण कांपनीचे रुपिे बदलनु टाकले, ते वसद्धार्थ
लाल आता इग्ां लांिमध्ये स्र्ाईक झाले आहेत. तेर्े त्याांनी आयशर
मोटसथचे एक इनोव्हेशन सेंटर उघिले आहे.

जे पररवतथन भारतात झाले, ते जर जर्भरात झाले, आवण
आयशरच्या र्ाि्या यरु ोप अमेरीके त ववकल्या जाऊ लार्ल्या तर
शेअरसद्ध
ु ा भववष्यात र्ांतु वणक
ू दाराांना चाांर्ली कमाई करुन देईल.
वदघथकालीन ववचार करताना काळाच्या पोटात दिलेल्या सांिी
ओळखल्या पावहजेत. इतर देशाांमध्ये ववस्तार करण्याची क्षमता
वसद्धार्थ आवण आयशर दोघाांमध्येही आहे. वसद्धार्थ लाल हा
सािारण माणसु नाही, तो एक वकमयार्ार वल्ली आहे. वहरो, होंिा,
बजाज, टीव्हीएस अशा कुठल्याही दचु ाकींच्या शोरुम एकसरु ी
असतात, शोरुमच्या बाहेर एका राांर्ेने लावलेल्या एकसरु ी र्ाि्या
असतात, आवण आतमध्ये एक यावां त्क वातावरण असते.
आवारामध्ये ऑईल, ग्रीसचा वास घमु त असतो. सवव्हथस सेंटरमध्ये
पान्ट्याांचा खणखणाट होत असतो. याउलट तम्ु ही किी तमु च्या
शहरातल्या बल
ु ेटच्या शोरुमला भेट द्या. ते इतर दचु ाकींसारखे फक्त
कान नसते, तो एक वजवांत स्टुिीओ असतो. वतर्े मस्त सजावट
के लेली असेल, मांद सांर्ीत चालत असेल, अनेक रॉयल एवन्ट्फल्ि
स्टुिीओमध्ये कॉफीचे घटु के घेत र्प्पा मारण्याची सवु विा असते.
त्या जार्ेत पाय ठे वला की ग्राहक एक वेर्ळाच एक्सपेरीअांस
सोबत घेऊन जातो. ही वसद्धार्थ लाल ह्या माणसाच्या भन्ट्नाट
कल्पकतेची चणु क
ू आहे.

सध्या तरी आयशर मोटसथला स्पिाथ नाही, पण भववष्यात
कांपनीला एक माणसु टक्कर देऊ शकतो. पल्सरचा जन्ट्मदाता राजीव बजाज! त्याांनी बजाज आता चारशे सी सीच्या वप्रवमयम
बाईक्स बनवण्याच्या क्षेत्ात उतरत असल्याचे जाहीर के ले आहे.
परदेशी कांपन्ट्या जसे की जावा वकांवा हाली िेवव्हिसन ह्या
महार्ि्या दचु ाकी बनवणाऱ्या ववदेशी कांपन्ट्याांचा सद्ध
ु ा भारतीय
बाजारपेठेवर िोळा आहे, येणाऱ्या दशकात हे सर्ळे आपला
माके ट शेअर वाढवण्यासाठी जोमाने काम करतील. पण तरीही
आयशर मोटसथची टीम सहजासहजी माननारी नाही. आपला
वबजनेस वाढवण्यासाठी तेही अनेक नव्यानव्या आयिीया घेऊन
येतील. आपल्या स्पिथकाांना ते चाांर्लीच झांजु देतील. अशातच
आयशर मोटसथचा वतमाही वनकाल जाहीर झाला. लॉकिाऊनमळ
ु े
र्ाि्या ववकल्याच र्ेल्या नाहीत. कोरोनामदां ीमध्ये आयशर
मोटसथचा भाव तेराशे चौदाशे रुपयाांपयंत खाली र्ेला होता.
सध्या त्याचा भाव दोन हजार तीनशे साठ रुपयाच्ां या आसपास
आहे. नव्या र्ांतू वणक
ू दाराांना हा शेअर महार् वाटू शकतो, पण
अजनू ही ह्या कांपनीमध्ये र्ांतू वणक
ू के ली जाऊ शकते. आयशर
मोटसथच्या शेअसथची तीन टप्प्याांत खरे दी करा. आपल्या
भाांिवलाच्या वीस टक्के रक्कम चालू भावात र्ांतू वनू टाका. माके ट

करे क्शन आले की दोन हजार रुपयाांना दसु री आवण सतराशे
रुपयानां ा वतसरी खरे दी के ली जाऊ शकते.
मी सचु वलेल्या प्रत्येक शेअरमध्ये ती तीन टप्प्याांची पद्धत
वापरली तर प्रत्येक वेळी माके ट पिल्याचा फायदा तम्ू हाला
उचलता येईल. माके ट खाली आले नाही तर पश्चाताप करण्याची
वेळ येणार नाही. आवण आत्ताच एकदम सर्ळे पैसे र्ांतु वलेत तर
भाव पिल्यावर वनराश होण्यावशवाय दसु रा पयाथय नसेल. एका
बाजल
ु ा भारतीय म्यचु ल फांि आयशर मोटसथचे शेअसथ खरे दी करत
आहेत, पण दसु ऱ्या बाजल
ु ा र्ेल्या काही मवहन्ट्यापां ासनु ववदेशी फांि
हाऊसेस आयशर मोटसथला ववकत होते,
मात् र्ेल्या सहा मवहन्ट्यात जो बल
ू रन सरू
ू झाला, तेव्हापासनू
एफ आय आय वेि्यासारखे ह्या शेअरच्या मार्े हात िवू नू लार्ले
आहेत. अनेक जण आयशर मोटसथच्या शेअर खपू महार् आहे,
असां म्हणतात. त्यानां ी आयशर मोटसथच्या शेअसथची आपल्याला
झेपेल वततकीच खरे दी करावी, कारण बल
ु ेटचा शेअर घेणे, बल
ु टे
घेण्यापेक्षा कमी नाही आवण बल
ु ेट ही नेहमीच बाजारभावापेक्षा
महार् असते, पण शेवटी जवळ बल
ू ेट असली की आत्मववश्वास
अनेक पटींनी वाढतो.

-------------------------------------------------------------देशार्ी बॅक;
ं स्टे ट बॅकं ऑफ इर्ं डया
-------------------------------------------------------------आज मी तम्ु हाला ज्या कांपनीचे शेअसथ घ्यायला साांर्णार
आहे, त्या कांपनीच्या नावावर भारतातील सवाथत जास्त मालमत्ता
आहेत. या कांपनीचे नाव जर्प्रवसद्ध फॉचथनू ५०० कांपन्ट्याच्या
यादीत झळकले आहे. ‘स्टेट बॅकां ऑफ इवां िया’ या नावाशी तमु चा
किी ना किी सबां िां आला असेल. ही एक सावथजवनक क्षेत्ातील
आहे. ज्या कांपन्ट्याांमध्ये पन्ट्नास टक्क्याांहून अविक मालकी
सरकारची असते, अशा कांपन्ट्याांना सावथजवनक क्षेत्ातील वकांवा
पवब्लक सेक्टरमिील कांपनी असे म्हणतात. स्टेट बॅकेां त सरकारचा
सत्तावन्ट्न टक्के वहस्सा आहे.
एस बी आय वकती मोठी बॅकां आहे, हे समजण्यासाठी तम्ु हाला
एकच र्ोष्ट साांर्तो. आपल्या देशात प्रत्येक वदवशी वजतका पैसा
बॅकेां त विपॉवझट के ला जातो, त्यापैकी तेवीस टक्के रक्कम एकट्या
स्टेट बॅकेां त भरली जाते. या बॅकेां ची सरुु वात अठराशे सहा साली
झाली, तेव्हा याचे नाव बॅकां ऑफ कलकत्ता असे होते. त्यानांतर
कालातां राने या बॅकेां मध्ये इतर काही बॅका
ां च
ां े वववलनीकरण झाले
आवण याचे ‘इपां ेरीअल बॅकां ऑफ इवां िया’ असे बारसे झाले. भारत

स्वतत्ां झाल्यावर भारत सरकारने ररझव्हथ बॅकेां च्या आविपत्याखाली
या बॅकेां ला आपल्या वनयांत्णात आणले. तेव्हापासनू या बॅकेां ला
‘स्टेट बॅकां ऑफ इवां िया’ असे ओळखले जाऊ लार्ले.
भारत सरकारच्या िोरणामां ळ
ू े लवकरच ‘स्टेट बॅकां ऑफ
इवां िया’ भारतातील सवाथत मोठी बॅकां बनली. आजही ही बॅकां
झपाट्याने वाढत आहे. एक उदाहरण देऊन साांर्तो. आवर्थक वषथ
२०१२ मध्ये स्टेट बॅकेां च्या चौदा हजार शाखा होत्या. मार्च्या
आठ वषाथत बॅकेां च्या शाखाांची सांख्या बावीस हजार झाली आहे.
बॅकाचा
व्यापार एकदम सरळ असतो. कमी दराने ठे वी
ां
घ्यायच्या आवण जास्त दराने कजथ देऊन व्याज वमळवायचे. वजतके
जास्त कजथ देतील, वततके जास्त व्याज बॅकाना
ां वमळते.
वषथ २०१९ – २० या आवर्थक वषाथत बॅकेां ने तेवीस लाख कोटी
रुपयाचां े कजथवाटप के ले. र्ेल्या पाच वषाथत कजथ देण्याचे हे प्रमाण
तब्बल बासष्ट टक्क्याांनी वाढले आहे. २०११ मध्ये स्टेट बॅकेां चे
पांिरा कोटी खातािारक होते. र्ेल्या दहा वषाथत िायरे क्ट सबवसिी
आवण जन िन सारख्या महत्वकाक्ष
ु े २०२१
ां ी सरकारी योजनामां ळ
मध्ये ही ग्राहकसांख्या पांचेचाळीस कोटींच्या उांबरठ्यावर पोहोचली
आहे. याचा अर्थ भारतातील तीन व्यक्तींमार्े एका व्यक्तीचे खाते

स्टेट बॅकेां त आहे. स्टेट बॅकां ऑफ इवां ियामध्ये तब्बल अिीच लाख
कमथचारी काम करतात.
२०१२ मध्ये एस बी आय मध्ये ठे वल्या जाणाऱ्या ठे वींचा वाटा
१६.३ टक्के इतका होता. आज एकूण ठे वींच्या रकमेपैकी तेवीस
टक्के रक्कम स्टेट बॅकेां त जमा होते. ठे वीदाराांचे वदवसेंवदवस वाढत
जाणारे प्रमाण हे बॅकेां ची र्णु वत्ता, बॅकेां ची पोहोच आवण ग्राहकाांचा
बॅकेां वर वाढत चाललेला ववश्वास याचे लक्षण आहे. र्ेल्या काही
वषाथत मोदी सरकारच्या िोरणाांमळ
ू े स्टेट बॅकां ऑफ हैदराबाद, स्टेट
बॅकां ऑफ त्ावणकोर, स्टेट बॅकां ऑफ जयपरू अशा अनेक बॅकाच
ां े
एस बी आय मध्ये वववलनीकरण झाले. याचा आयता लाभ स्टेट
बॅकेां ला वमळाला.
कमी व्याजदर असल्यामळ
ू े होम लोन आवण पसथनल लोन या
बाबतीत तर स्टेट बॅकेां ला तोिच नाही. २०१२ मध्ये स्टेट बॅकेां ने
आपल्या ग्राहकानां ा एक लाख दोन हजार कोटी रुपयाच
ां े होम लोन
वदले होते. आवर्थक वषथ २०२१ सांपता सांपता ही रक्कम सािेचार
लाख कोटी रुपयाांवर पोहोचली आहे. स्टेट बॅकेां चे ग्राहक त्याांच्या
होमलोनचे जेवढे जास्त कजथ घेतील, जेवढे जास्त हप्ते भरतील,
तेवढा स्टेट बॅकेां च्या शेअरिारकाांचा फायदा होईल.

नसु ते होम लोनच नाही तर २०१२ ते २०२१ या आठ वषाथत
स्टेट बॅकेां ने मोठमोठ्या कांपन्ट्यानां ा वदलेले कॉपोरे ट लोनसद्ध
ू ा दप्ु पट
झाले आहे. तेचा सव्वाचार लाख कोटी रुपयाांचा आकिा आज
सािे आठ लाख कोटी रुपयाांवर जाऊन पोहोचला आहे. शेतीसाठी
देण्यात येणारे कजथ एक्कावन्ट्न टक्क्याांनी वाढले आहे.
प्रत्येक क्षेत्ामध्ये बॅकेां ची अशी घौिदौि सरुू असतानाही
मार्ील दहा वषाथत एसबीआयने म्हणावा वततका नफा का कमवला
नाही? २०१० मध्ये बॅकेां ला अकरा हजार सातशे कोटींचा नफा
झाला होता. २०२० मध्ये बॅकेां ला वीस हजार कोटी इतका नफा
झाला. नफ्यामध्ये दरवषी फक्त पाच टक्क्याांची वाढ झाली. एवढेच
नाही २०१८ या वषाथच्या दोन वतमाहीमध्ये स्टेट बॅकेां ला नक
ु सान
झेलावे लार्ले. याचे कारण र्ेल्या काही वषाथत बिु ीत कजांचे
प्रमाण वाढले.
वषथ २०२० मध्ये कोरोना महामारी फोफावल्यानांतर, सामान्ट्य
ग्राहकाांना आवण कॉपोरे ट कांपन्ट्याांना कजथ स्वरुपात वदलेली तब्बल
दीि लाख कोटी रुपयाांची रक्कम अजनू ही वापस आलेली नाही,
अशी आकिेवारी खद्दु बॅकेां नेच वदली होती. बिु ीत कजांची टार्ां ती
तलवार असतानाही मी तम्ु हाला स्टेट बॅकेां त र्ांतु वणक
ू करण्याची
वशफारस का करत आहे?

कारण कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, स्टेट बॅकेां चे बिु णे,
कुठल्याही सरकारला परवित नाही. त्यानां ा सावथजवनक क्षेत्ातल्या
बॅका
ां जर्वाव्याच लार्तात. स्टेट बॅकां तर सरकारचां लािकां अपत्य
आहे. ती सांकटात येऊ नये म्हणनू सरकार स्टेट बॅकेां मध्ये
अिनू मिनू लाखो कोटी रुपये ओतत असते. बॅकानी
ां कजथवाटप
के ले तरच आवर्थक चर सरु ळीत चालते. अवलकिे इद्रां िनष्ु य
योजनेच्या नावाखाली कजथ पनु र्थवठत करण्याच्या नावाखाली तीन
लाख कोटी रुपये सरकारकिून सरकारी बॅका
ां ांना वदले र्ेले आहेत.
र्ेल्या दहा वषाथत बॅकां ऑफ बिोदा, पजां ाब नॅशनल बॅक,
ां कॅ नरा
बॅक,
ां यनु ायटेि बॅकां अशा सर्ळ्या पवब्लक सेक्टर बॅकानी
ां
शेअरिारकाांची वनराशा के ली आहे. सरकारी बॅकाच्या
तल
ु नेत
ां
कोटक बॅक,
ां एच िी एफ सी, एवक्सस आवण आय सी आय सी
आय बॅका
ां ांनी वशस्तबद्ध कारभार करुन िोळे वदपवणारी प्रर्ती
सािली. पण जर एखाद्याला पी एस यु बॅकेां मध्ये र्ांतु वणक
ू करायची
असेल तर मी त्याला स्टेट बॅकां ऑफ इवां िया हाच शेअर सचु वेन.
स्टेट बॅकेां च्या एका शेअरची वकांमत सध्या तीनशे एकतीस रुपये
इतकी आहे. प्राईस अवनंर् रे शो हे शेअर वकती स्वस्त आहे याचे
वनदेशक असते. हा रे शो म्हणजे पी ई वजतका कमी वततका शेअर
स्वस्त असा त्याचा अर्थ असतो. स्टेट बॅकेां चा पी ई सध्या फक्त

चौदा आहे. पांजाब नॅशनल बॅकां पस्तीस तर इवां ियन ओव्हरसीज
बॅकां अठ्ठेचाळीसच्या पी ई वर ट्रेि करत आहेत. याचा अर्थ या इतर
सरकारी बॅकाच्या
तल
ु नेत स्टेट बॅकां सध्या स्वस्त दरात उपलब्ि
ां
आहे.
मध्यतां री यस बॅकेां चा घोटाळा उघि झाल्यानांतर त्याचा बोजा
स्टेट बॅकेां वर िोक्यावर टाकला. प्रत्येकी दोन रुपये वकांमतीने यस
बॅकेां चे शेअर स्टेट बॅकेां ला हस्ताांतरीत के ले. येणाऱ्या काळात
सरकारने स्टेट बॅकेां ला आवर्थक स्वातांत् वदले, ववनाकारण हस्तक्षेप
के ला नाही आवण बिु ीत खाते सक्तीने वसल
ू ी करणाऱ्या एका ‘बॅि
बॅकेां ची’ रचना के ली तर पढु च्या दहा वषाथत एस बी आय चा वारू
आपल्याला चौखरू उिळलेला वदसेल.
समजा, अिनू मिनू बऱ्या वाईट बातम्या आल्या तरी स्टेट
बॅकेां चा शेअर बिु णार वनवश्चतच नाही, वकतीही अनपेवक्षत सांकटे
आली तरी स्टेट बॅक,
ां हत्तीच्या र्तीने का होईना, पण पढु ेच
वाटचाल करतच राहील, कारण स्टेट बॅकां ही देशाची बॅकां आहे,
आवण देशाची बॅकां किीही बिु त नसते. वतला जर्वण्याची
जबाबदारी सरकारच्या खाद्यां ावर असते.

-------------------------------------------------------------कृर्िम बुर्िमत्ता; र्ालेल एल टी टी एस र्ी सत्ता!..
-------------------------------------------------------------लोकां शेअर ववकत घेण्याआिी काय बघतात? कांपनीचां नाव
बघतात, त्याचा बावन्ट्न आठवि्याच
ां ा उच्चाक
ां आवण नीचाांक
बघतात, त्याचा चाटथ बघतात, सपोटथ आवण रे वझजस्टांस बघतात, जे
फारच चोखांदळ असतील ते पी ई रे शो बघतात. आवण इतराांनी
सावां र्तलां की खपू चार्ां ला शेअर आहे, की त्यामळ
ू े प्रभाववत होऊन
तो शेअर घेऊन टाकतात. शेअर घेण्याआिी हे सर्ळां बघावां, पण
इतकांच बघणां परू े सां नाही. प्रत्येक लॉन्ट्र् टमथ इन्ट्व्हेस्टरने शेअर खरे दी
करण्याआिी सवाथत आिी काय बघावां, तर कांपनीचे वबजनेस
मॉिेल!.. कांपनीचा व्यवसाय अभ्यासावा. कांपनीचा नफा
तपासावा. भववष्यात त्या वबजनेस मॉिेलसाठी वकती मोठ्या
शक्यता दिलेल्या आहेत याचा शोि घ्यावा. स्टॉक माके टच्या
भाषेत यालाच ‘अवनंर् वव्हवजवबवलटी’ असे म्हणतात. काल परवा
पयंत जर्ावर अवभयावां त्कीची सत्ता होती. ज्याच्याकिे अद्ययावत
मवशन्ट्स होत्या, ज्याच्याकिे कुशल कमथचारी होते, बाजारात
अशाच कांपन्ट्याांची मक्तेदारी चालत होती. ह्याच कांपन्ट्या भरमसाठ
पैसे कमवायच्या.

आजच्या जर्ावर मावहती तांत्ज्ञानाची सत्ता आहे. आपली
सकाळ व्हॉटसएपने सरुु होते, दपु ार यटु ् यबु वर पार पिते आवण रात्
फे सबक
ू -ट्ववटर वशवाय पणू थ होत नाही. उद्याचां यर्ु मात्
तांत्ज्ञानासोबत कृ वत्म बवु द्धमत्ता म्हणजे आवटथवफशल
इटां ेवलजांसच्या वरदानाला सोबत घेऊनच उजिणार आहे. जी
कांपनी आवटथवफशल इटां ेवलजन्ट्सच्या क्षेत्ात वजतकी अग्रेसर असेल,
वतच कांपनी भववष्यात खोऱ्याने नाही तर जेसीबीने पैसा ओढेल.
र्र्ु ल आवण एमेझॉन ह्या कांपन्ट्या आवटथवफशल इटां ेवलजांसच्या
बळावरच जर्जेत्त्या झाल्या आहेत.आवण एखादी भारतीय कांपनी
जर्भरातल्या कांपन्ट्यानां ा आवटथवफशल इटां ेवलजसां परु वठा करण्याची
सेवा देत असेल तर?..
अशा कांपनीमध्ये भार्ीदार बनायला तम्ु हाला आविलां असतां
का? अशी कांपनी त्याच्या र्ांतु वणक
ू दाराांसाठी पैशाचां झािां
असल्याचां वसद्ध होईल. आज तम्ु हाला ज्या कांपनीबद्द्ल साांर्णार
आहे वतचां नाव आहे, लासथन एिां टुब्रो टेक्नॉलॉजी सवव्हथसेस!.. एल
एांि टी टेक्नॉलॉजी एांि सवव्हथसेस (एल टी टी एस) ही कांपनी लासथन
एांि टुब्रो या जायांट कांपनीची एक उपकांपनी आहे. आज वतचा
व्यवसाय जर्ातल्या तीसहून अविक देशाांमध्ये पसरला आहे.
कांपनी ज्या सेक्टरमध्ये काम करते त्या सेक्टरला इवां जवनअरींर्,
ररसचथ एिां िेव्हलपमेंट असे म्हणतात. आवर्थक वषथ २०१८ मध्ये

भारतीय कांपन्ट्याांचा ह्या सेक्टरमिील व्यवसाय अठ्ठावीस वबवलयन
िॉलसथ इतका होता. एका अभ्यासानसू ार वषथ २०२२ पयंत भारतीय
कांपन्ट्याांचा ह्या सेक्टरमिील व्यवसाय बावन्ट्न वबवलयन िॉलसथ
इतका होईल, म्हणजे जवळजवळ दपु टीने वाढेल. येणाऱ्या
काळात ऑटोमोबाईल, बाांिकाम आवण अवजि उद्योर्, उजाथ,
मेिीकल उपकरणे आवण कम्यवु नके शन अशा प्रत्येक क्षेत्ात
इवां जवनअरींर् रीसचथ आवण िेव्हलपमेंटचा बोलबाला असणार
आहे. अशा वेळी एल टी टी एस हे आपल्या वखशामध्ये असलेलां
एक खणखणीत वाजणारां नाणां असणार आहे. एल टी टी एस चा
व्याप जर्ातल्या महत्वाच्या दोनशे पासष्ट शहरामां ध्ये पसरलेला
आहे. जर्भर चारशे बाहत्तर पाटथनसथसोबत वमळून ते काम करतात.
त्याांच्याकिे आिवु नक तांत्ज्ञानानी एवक्वपि असलेल्या पन्ट्नास
लॅबोरे टरीज आहेत. कांपनीकिे सोळाहजार कमथचारी आवण
अठ्ठावीस सेल्स ऑवफसेस आहेत. त्याांना वमळणारा नव्वद टक्के
िांदा ररपीट कस्टमरकिून वमळतोय. आवर्थक वषथ २०१९ मध्ये
त्याांनी सातशे तेवीस वमवलयन िॉलसथची उलाढाल के ली. कांपनी
प्रामख्ु याने पाच प्रकारच्या क्षेत्ाांमध्ये आिवु नक तांत्ज्ञानाच्या सेवा
देत.े
१) इिां स्ट्रीअल प्रॉिक्टस – जसां की उद्योर्ाांमध्ये वापरली
जाणारी मवशनरी, पावर इलेक्ट्रॉवनक्स, वबवल्िांर् सोल्यश
ु ांस,

लायवटांर् इवां जवनअरींर्, अपारांपाररक उजाथ जसां की सौरउजाथ,
पवनचक्क्या
२) ट्रान्ट्सपोटेशन – वाहतक
ु करणारी वाहने, रे ल्वे, ट्रक मध्ये
लार्णारे अद्ययावत तत्ां ज्ञान
३) प्रोसेस इिां स्ट्री –पॅकेजि र्िु स, स्पेशॅवलटी के वमकल्स
आवण एनजी एांि यटु ीवलटीज
४) टेवलकॉम, कांझ्यमु र, इलेक्ट्रॉवनक, सेवमकांिक्टसथ – वमविया
एांि एांटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉवनक आवण टेवलकॉम उपकरणे
५) मेिीकल विव्हायसेस – सवजथकल आवण िायग्नॉवसस,
पेशांटला एका वठकाणाहून दसु रीकिे नेणारी अद्ययावत उपकरणे,
वेर्वेर्ळ्या र्ेरपीसाठी आवण लाईफ सायांससाठी लार्णारी इतर
उपकरणे
वरील यादीवर बारकाईनां नजर वफरवल्यास तम्ु हाला तात्काळ
लक्षात येईल की ही पाचही क्षेत्ां अत्यावश्यक सेवाांमध्ये मोितात.
ह्या प्रत्येक क्षेत्ातली भववष्यातील र्रज ओळखनु तांत्ज्ञानाचा
वापर करून एल टी टी एस आिवु नक उपकरणे बनवत आहे,
लोकाांना सेवा देत आहे. एक प्रकारे ही कांपनी काळाच्या पढु े चालत
आहे. कांपनीला चव्वेचाळीस टक्के व्यवसाय भारतातनु तर छप्पन्ट्न
टक्के व्यवसाय ववदेशातनु वमळतो. स्वीिन, मलेवशया, साऊर्
अवफ्रका, चीन, सौदी, कोररया, तैवान, अमेरीका, यरु ोप, कॅ निा,
ऑस्ट्रेवलया. तम्ु ही नाव घ्या आवण वतर्े ह्या कांपनीचे आवस्तत्व

तम्ु हाला आढळे ल. बेंर्लोरमध्ये असलेल्या याांच्या प्रयोर्शाळे तनू
ते जर्भर सेवमकांिक्टसथ वनयाथत करतात.
र्ेल्या वषी कांपनीने आपल्या टॉपच्या एकशे सतरा
कस्टमसथच्या ररसचथ एिां िेव्हलपमेंट प्रकल्पासां ाठी दोनशे शहाएश
ां ी
वबवलयन िॉलसथची र्ांतु वणक
ू के ली. ही र्ांतु वणक
ू येणाऱ्या
वषांमध्ये कांपनीच्या नफ्यामध्ये घसघशीत वाढ करे ल, अशी
अपेक्षा करायला हरकत नाही. एल टी टी एस अनेक नव्या नव्या
अनोख्या इनोव्हेटीव्ह प्रोजेक्टसवर काम करत आहे. जर्ातलां
पवहलां हायब्रीि एअरराफ्ट बनवण्यासाठी ते कसनू मेहनत घेत
आहेत. स्माटथ फोन, स्माटथ उपकरणां तम्ु ही ऐकली असतील, एल टी
टी एस ला मात् त्याच्या पढु े जाऊन स्माटथ कॅ पां स बनवायचा आहे.
जर्ातला पवहला ऑटोनॉमस वेवल्िांर् रोबो बनवण्याचा ध्यास
कांपनीने घेतला आहे. भारतातली पवहली सवथसामान्ट्य लोकाांच्या
आवाक्यात असलेले इवां िवजवनअस ब्लि सेल काऊांट करणारे
उपकरण त्याच्ां या दृष्टीपर्ात आले आहे. एक अनोखे असे पणु थपणे
सौर उजेवर उिणारे ड्रोन बनवण्याची मोवहमसद्ध
ु ा जोरदार सरुु आहे.
कांपनीची प्रर्ती वषाथर्वणक बेचाळीस टक्के वेर्ाने सरुु आहे, एका
वषाथत कांपनीने आपल्या शेअरिारकाांना एकतीस टक्के नफा
कमवनु वदला आहे, कांपनीमध्ये प्रमोटसथचा वहस्सा सदसु ष्ट टक्के

इतका आहे. सव्वीस टक्के शेअसथ फांि हाऊसकिे आहेत. जनरल
पवब्लकसाठी फक्त सात टक्के शेअसथ उपलब्ि आहेत.
र्ोिक्यात सवथकाही छान आहे, वफल र्िु आहे. एका
वदघथकालीन र्तांु वणक
ु दाराने आपली कष्टाची टाकून वषाथनवु षथ
वबनिास्त रहावे, अशी सर्ळी आकिेवारी आहे. तरीपण मला
खटकलेली एक र्ोष्ट म्हणजे कांपनीवर पाचशे तीस कोटी रुपयाांचे
कजथ आहे. अर्ाथत हे कजथ त्याांनी ररसचथ िेव्हलपमेंटसाठीच घेतले
असेल. आवण अठ्ठावीस हजार दोनशे पांचवीस कोटी रुपयाांची
माके ट कॅ प असलेल्या कांपनीवर पाचशे कोटी रुपयाच
ां े कजथ असणे
वततके ही वाईट नाही. कांपनीचा पी ई रे शो एक्के चाळीस वर जाऊन
पोहोचला आहे.
मार्च्या शतकात जपान, जमथनी आवण अमेरीका या देशाांनी
तांत्ज्ञानाच्याच बळावर नेत्वदपक प्रर्ती के ली. र्ेल्या वीस
वषांपासनू चीन आवण इस्राईल तत्ां ज्ञानामध्ये घौिदौि करत आहेत.
भारत मात् अजनु ही ह्या स्पिेत कोसो दरु आहे. अशा वेळी
भारतातली एक कांपनी पणु थ शवक्तवनशी उतरुन स्वतुःला वसद्ध करू
पाहत आहे. ही वकती आनदां ाची र्ोष्ट आहे? आवण जर त्या
कांपनीचे नाव लासथन एांि टुब्रो असेल, तर कांपनीचा शेअर िारक
बनण्यासाठी ही एकच र्ोष्ट परु े शी आहे.

Without् laboratories,् ‘men् of् science’् are्
‘soldiers्without्arms’.
-------------------------------------------------------------औषधी पाऊल पडते पुढे; लॉरस लॅब
-------------------------------------------------------------जेव्हापासनू कोरोनाने आपल्या देशात पाऊल ठे वले, भारतीय
शेअर बाजारामां ध्ये तात्काळ त्याचे पिसाद उमटू लार्ले.
कोरोनामळ
ू े अनेक कांपन्ट्याांच्या शेअसथचे भाव कोसळले. वचत्पट,
हॉटेल, एअरलाईन्ट्स अशा काही क्षेत्ाांना ग्रहण लार्ले. पण कोरोना
सक
ां टाने एका क्षेत्ाला मात् नवसांजीवनी वदली. एका सेक्टरचे भाग्य
फळफळले. सवथ र्रीब, मध्यमवर्ीय, श्रीमांत, खाजर्ी आवण
सरकारी प्रत्येकाचा पैसा शोषनू घेण्याची शक्ती ज्या सेक्टरमध्ये
परु े परू सामावलेली आहे तो सेक्टर म्हणजे फामाथ सेक्टर!
मार्च्या एक वषाथत सवथच फामाथ कांपन्ट्याांनी िोळे वदपावनू
टाके ल इतका प्रचिां नफा कमवला आहे. त्यातही ग्लेनमाकथ ,
कॅ विला, िॉ रे ि्िीज, वसपला आवण विव्हीज लॅब या वदग्र्ज
कांपन्ट्याांनी जबरदस्त प्रदशथन करून मार्चे सांपणू थ वषथ र्ाजवले आहे.
देशातील आणीबाणीची वस्र्ती पाहता भारत सरकारने सवथच
कांपन्ट्याांना व्हॅवक्सन बनवण्याचे खल
ु े आमत्ां ण वदले आहे. त्याचाच

पररणाम म्हणनू आज फायझर, एस्ट्रोजेनका, पॅवनवसया बायोटेक,
ग्लिॅ ां फामाथ, सन फामाथ, ऑरो फामाथ अशा सर्ळ्याच औषिी
कांपन्ट्याांचे शेअसथ तेजीत होते. या सर्ळ्या जि-जवावहराांमध्ये
लपलेले एक अनमोल रत्न आज मी तमु च्यासाठी घेऊन आलो
आहे. ही एक फामाथ कांपनी आहे. कांपनीचे नाव लॉरस लॅब्ज!
मार्च्या एका वषाथत कांपनीने सािेपाचशे टक्के ररटनथ वदले आहेत.
म्हणजे एका वषाथत शेअरचा भाव सािेपाच पटींनी वाढला.
आपल्या बाजारात शेअसथचे भाव अनैसवर्थक पद्धतीने वाढवनू ,
िोळे वदपवनू , र्ांतु वणक
ू दाराांना टोप्या घालणाऱ्या अनेक कांपन्ट्या
असतात. पण लॉरस लॅब्ज त्यातली कांपनी नाही. मार्च्या एका
वषाथत कांपनीची ववरी, कांपनीने कमावलेला भरभक्कम नफा,
कांपनीचा आवर्थक ताळे बांद, भववष्यातील सांिी आवण इतर
आकिेवारी हे सर्ळे च घटक लॉरस लॅब्जच्या भावात चरवाढ
र्तीने झालेल्या वाढीची पाठराखण करतात.
लॉरस लॅब्जची सरू
ु वात २००५ मध्ये झाली तेव्हा कांपनी
औषिी कांपन्ट्याांना लार्णारा प्रमख
ु औषिी घटक, वकांवा सोप्या
भाषेत एखाद्या औषिाचा अकथ (एवपआय) बनवनू द्यायची. बघता
बघता अल्पाविीतच लॉरस लॅब्ज आघािीची कांपनी बनली.
एिस, कॅ सां र, ह्र्द्यरोर्, मिमू ेह, दमा, पोटाचे ववकार अशा अनेक
रोर्ावां र वापरल्या जाणाऱ्या औषिाच
ां ा कच्चा माल परू वण्याच्या

क्षेत्ात लॉरस लॅबने आपला दबदबा वनमाथण के ला. ए पी आय
बनवणे, हे सोपे काम नाही. ते अत्यतां खितर क्षेत् आहे. याआिी
या क्षेत्ात चीनी कांपन्ट्याांची मक्तेदारी होती. पण मार्च्या वषी भारत
चीनमध्ये लिाख सीमेवर तणाव वनमाथण झाला आवण ‘आत्मवनभथर
भारत’ची घोषणा वदली र्ेली, यामळ
ू े लॉरस लॅबसाठी एक नवे
आकाश खल
ू े झाले. एपीआय बनवणे हे एक आव्हानात्मक काम
आहे. या क्षेत्ात अर्दी बोटावर मोजता येणाऱ्या कांपन्ट्या यशस्वी
झाल्या आहेत. पण आपल्याकिे असलेल्या तीनशे कूशल
वैज्ञावनकाांच्या मनष्ु यबळावर लॉरसने हे वशविनष्ू य लीलया पेलले
आहे.
लॉरस लॅब इतक्यावरच र्ाांबली नाही. इतर फामाथ कांपन्ट्याांना
ररसचथ आवण कच्चा माल परू वठा करण्याचा हा अनेक वषांचा
अनभु व र्ाठीशी घेऊन लॉरसने अवलकिे स्वतुःची औषिी
उत्पादने बाजारात आणनू पणु थवेळ औषिी कांपनी बनण्याचा वनणथय
घेतला. आज कांपनीकिे वेर्वेर्ळ्या आजारामां ध्ये वापरली
जाणारी शेकिो प्रभावी उत्पादने आहेत. कांपनीचे मख्ु यतुः तीन
व्यवसाय आहेत.
१) लॉरस जेनेररक एवपआय – हा ववभार् सातत्याने ररसचथ
आवण िेव्हलेपमेंट करतो. एवपआयची वनवमथती करतो. फक्त

भारतातच नाही तर आांतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नामवांत
कांपन्ट्या लॉरसकिून त्याांना आवश्यक असलेले औषिी घटक
खरे दी करतात.
२) लॉरस जेनेररक एफ िी एफ – कांपनीचा हा ववभार्
स्वतुःच्या ब्रॅिच्या
ां नावाने औषिी तयार करतो. स्वतुःचाच कच्चा
माल, स्वतुःचीच ररसचथ टीम आवण स्वतुःचीच ववतरण साखळी या
स्वयांपणू थतेमळ
ू े अर्ाथतच कांपनीला इतर कांपन्ट्याांपेक्षा कमी खचथ येतो
आवण कांपनीचा नफा वाढतो.
३) लॉरस लॅबची वतसरी उपकांपनी लॉरस वसर्ां ेवसस ही इतर
कांपन्ट्याांचे कांत्ाट घेते आवण आपल्या कारखान्ट्यात त्याांची औषिे
बनवनू देत.े त्याच
ां े ग्राहक आपले लेबल लावनू लॉरसने बनवलेला
माल ववकतात. हा सद्ध
ु ा एक चाांर्ला िांदा आहे.
अशा प्रकारे वतन्ट्ही आघाि्यावां र पैसा कमवणे, लॉरसला
चाांर्लेच जमले आहे. त्याांचा प्रत्येक ववभार् दरवषी जोमाने
वाटचाल करतो आहे. प्रवतवषी भक्कम नफा कमवतो आहे.
कोरोना आपत्ती येणे, हे लॉरससाठी वरदान ठरले, कारण मार्च्या
एका वषाथत एकशे तीन ट्क्क्याांनी कांपनीची वाढ झाली, म्हणजे
व्यवसाय दप्ू पट झाला.

िॉ. सत्यनारायण छव्वा नावाचे एक अवतशय हूशार आवण
तल्लख बद्ध
ू ीचे र्ृहस्र् लॉरस लॅबचे सवोसवाथ आहेत. त्यानां ी पिां रा
वषाथपवु ी स्वतुःचे साठ कोटी रुपयाांचे भाांिवल घालनू लॉरस लॅबची
स्र्ापना के ली होती. आज त्या कांपनीचे भार्भाांिवल तेवीस हजार
सातशे कोटी रुपयाांवर र्ेले आहे. प्रामावणकता, कष्ट आवण सांिीचे
सोने करणे या वत्सत्ू ीवशवाय अशी र्क्क करणारी प्रर्ती साध्य
करता येत नाही. छव्वा याांना औषिी क्षेत्ाचा सत्तेचाळीस वषांचा
अनभु व आहे. लॉरस लॅबची पायाभरणी करण्याआिी त्याांनी
अनेक वषथ मॅवट्रक्स लॅब नावाच्या औषिी कांपनीला यशस्वी
बनवण्यामध्ये चार्ां लेच योर्दान वदले.
मला लॉरस लॅब आविते याचे कारण कांपनीच्या
स्र्ापनेपासनू च त्यानां ी ररसचथ एिां िेव्हलपमेंट वर भर वदला आहे.
प्रत्यक्ष औषि बनवण्याच्या यांत्ावर फक्त दहा माणसां काम करतात
पण ररसचथ करण्यासाठी तीनशे वैज्ञावनकाांची फौज वदवसरात्
सश
ां ोिन करते. भारतीय कांपन्ट्यामां ध्ये असा उत्कृ ष्टतेचा ध्यास
बघायला वमळणे, ही एक दल
ु थभच र्ोष्ट आहे. छव्वा याांनी उभा
के लेल्या मजबतू पायावर कांपनी उभी आहे आवण हेच कांपनीच्या
यशाचे रहस्य आहे असे मला वाटते.

कोणी म्हणेल, लॉरस लॅबचा भाव पाचपट झाला, आता इर्नू
पढु े र्तांु वणक
ू करावी का? मला वाटते, ही फक्त सरू
ु वात आहे.
अजनू खरा वपक्चर बाकी आहे. पढु च्या दहा वषाथत भारताची
लोकसांख्या वेर्ाने वाढत जाईल. साहवजकच औषि कांपन्ट्याांना
किीही ग्राहकाांची कमतरता भासणार नाही. दसू रीकिे आज जे
लोक चाळीस पन्ट्नाशीत आहेत, ते उद्या पन्ट्नास आवण साठीत
पोहोचले की त्याच्ां या आरोग्यावर होणाऱ्या खचाथमध्ये वाढ होईल.
भारतामिले लोक काटकसरी आहेत. आपले लोक चैनीचे खचथ
कमी करतील, पण जीव वाचवण्यासाठी पैसे खचथ करण्यावर मार्े
पढू े अवजबात बघत नाहीत. येणाऱ्या काळात कोरोनाव्हायरस
सारखे अनेक नवे नवे ववषाणू जन्ट्म घेतच राहतील. येत्या काळात
ककथ रोर्, ह्रद्यरोर् आवण मिमू ेहाचे रुग्ण प्रत्येक वषी लाखोंच्या
सख्ां येने वाढणार आहेत. या सवथ ववकारानां ा बरे करण्याची
औषिसामग्री परू वण्याचे काम लॉरस लॅब चोखपणे पार पािेल,
यात माझ्या मनात शांका नाही.
फक्त देशाअांतर्थत नाही, लॉरससाठी जार्वतक पातळीवरसद्ध
ू ा
अनेक सांिीची कवािे खणु ावत आहेत. अमेरीका आवण यरु ोपमध्ये
औषिी अकथ बनवण्याला वजतका खचथ येतो, त्यापेक्षा कमी
वकमतीत अवफ्रका, चीन आवण भारतात कच्चा माल बनवला जाऊ
शकतो. आपल्या आिमठु ् या वार्णक
ू ीमळ
ू े चीन सवथच प्रर्त

राष्ट्राच्ां या नजरे तनू उतरत चालला आहे. जार्वतक घिामोिींमळ
ू े
भारतासाठी आवण लॉरससाठी दोघासां ाठीही एक नवी बाजारपेठ
खल
ू ी झाली आहे. या सवथच प्रर्त राष्ट्राांनी आता वनवमथती क्षेत्ातली
चीनची मक्तेदारी मोिून काढण्याचा वनिाथर के ला आहे. भारतापेक्षा
योग्य पयाथय आजतरी जर्ाकिे नाही. कोरोनासांकटाांने प्रर्त जर्ाला
चीनला पयाथयी देश आवण मॅवनफॅ क्चरू रांर् व्यवस्र्ा वकती आवश्यक
आहे, याची तीव्र जाणीव करुन वदली आहे. कें द्रात कोणत्याही
पक्षाचे सरकार आले तरी प्रत्येक सरकार आत्मवनभथर भारत
बनवण्याच्या दृष्टीने भारतीय कांपन्ट्याांना प्रोत्साहन देईल.
र्ोिक्यात लॉरस लॅब्जमध्ये मी र्ांतु वणक
ू करण्याची
माझ्याकिे अनेक कारणे आहेत, पण लॉरस लॅबमध्ये मी र्ांतु वणक
ू
न करावी, असे एकही कारण मला शोिनू ही सापित नाही. शेअर
माके टच्या र्दारोळातनू शोिनू काढलेले हे खरोखर एक अनमोल
रत्न आहे, आवण असे अनमोल रत्न घेण्याची सांिी माणसाने
अवजबात दविू नये.

-------------------------------------------------------------पसचनल के अर प्रॉडक्टर्ं पॅरॅशूट - मेररको र्लर्मटे ड!..
-------------------------------------------------------------चला, आजच्या लेखाची सरू
ू वात एका झटपट वक्वजने
करूया!..
प्रश्ण १ - भारतातला सवाथत पॉप्यल
ु र हेअर ऑईल ब्रॅिां
कोणता?
- तमु चां उत्तर बरोब्बर आहे, अर्ाथतच पॅरॅशटू !..
प्रश्ण २ - अकाली टक्कल पिायला लार्लां तर िॉक्टर कोणतां
तेल वलहून देतात?
- वलव्हॉन!.
प्रश्न ३ - स्वयांपाकात कोणतां ऑईल वापरलां म्हणजे
ह्रद्यववकाराचा िोका कमी आहे? असां टी.व्ही. वर दाखवतात?
- सफोला!..
प्रश्न ४ – के साांना लावल्या जाणाऱ्या तेलाची अजनू कोणती
उत्पादने सप्रू वसद्ध आहेत?
- हेअर एांि के अर, वनहार आवण सेट वेट जेल!..
प्रश्न ५ – आता सवाथत महत्वाचा प्रश्न - ही सर्ळी उत्पादने
कोण बनवते?

- मेररको!..
मेररकोचां ररव्हाईव्ह नावाचां कपिे िण्ू याचां वलवक्वि लोकवप्रय
आहे. सेट वेट नावाचे विओ तरूणामां ध्ये चार्ां लेच पॉपल
ु र आहेत.
आवण पॅरॅशटू तर ह्या कांपनीचा हूकूमाचा एक्का आहे. प्रत्येक तीन
भारतीयाांपैकी एक नार्ररक मेरीकोचां उत्पादन वापरतोय. अशा
भल्यामोठ्या आवण वदग्र्ज कांपनीचा भार्ीदार व्हायला कोणाला
आविणार नाही? मेररकोला टक्कर देण्यासाठी वकतीजण बाजारात
आले, आवण उताणे पिले, पण पॅरॅशटू च्या साम्राज्याला कोणीही
िक्का लावू शकले नाही. अवमताभ नवरत्न ऑईल लावा असां
साांर्नू र्कला, िाबरची वावटका वाळून र्ेली, वकओकावपथनचे
दक
ु ून
ु ान बदां झाले, बजाजचे आलमिां ऑईल्सचे ड्रॉप के व्हाच सक
र्ेले. र्णू कारी तेल असल्याचा दावा करणारी इदां ल
ू ेखा असो
के शवकांर्, आजही याांच्यापैकी कोणी पॅरॅशटू च्या ववरीच्या
आकि्याच्ां या जवळपाससद्ध
ू ा वफरकू शकले नाहीत.
भारतीयाांच्या मनावर पॅरॅशटू चां र्ारूि आजही कायम आहे,
कारण मेरीको कांपनीजवळ त्यानां ी तयार के लेला अभेद्य आवण
भक्कम वकल्ला आहे. भारतीय बाजारपेठेत मेरीको कांपनीचा ब्यटु ी
आवण वेलनेस या सेक्टरमध्ये मोठा दबदबा आहे. कांपनीकिे
कॉम्पेटेटीव्ह एिव्हाांटेज आहे, याांच्याकिे जबरदस्त मोट आहे.

इतर तेलाांच्या वकांमती बघा, आवण मेरीकोच्या तेलाांच्या
वकांमतीवर नजर टाका. तम्ु हाला मेरीको माके ट लीिर असण्याचां
कारण चटकन लक्षात येईल. १०० वमली पॅरॅशटू फक्त
एकोणचाळीस रुपयाांना वमळते. हे बाजारातलां सवाथत स्वस्त आवण
ब्रॅिेां ि हेअर ऑईल आहे. दजेदार उत्पादन स्वस्त वकांमतीमध्ये कसां
बनवायचां, हे कांपनीला खपू चाांर्ल्या प्रकारे अवर्त झालां आहे.
वकतीही महार्ाई वाढली तरी मेरीकोची सर्ळीच उत्पादनां आपल्या
स्पिथकाांच्या तल
ु नेत कायम स्वस्तच असतात. आवर्थक वषथ २०१९
- २० मध्ये त्याांनी सात हजार तीनशे पांिरा कोटी रुपयाांची ववरी
के ली ती उर्ाच नाही.
आपल्या देशात वकतीही मोठी आवर्थक मांदी आली, लोकाांच्या
मळ
ु ावर उठलेले लॉकिाऊन काही मवहन्ट्यासां ाठी असेच सरू
ू
राहीले तरी लोक िोक्याला तेल लावणां सोिणार नाहीत.
भववष्यातही कसल्याही प्रकारची सांकटे आली तरी हे शक्य नाही.
त्यामळ
ू े मेरीकोच्या व्यवसायाला कसलाही िोका नाही. मेरीको
कांपनीची वनवि करण्यामार्चां आणखी एक महत्वाचां कारण
म्हणजे याांचा पी ई रे शो मला खपू आकषथक वाटतो. िाबर चा पी ई
एकोणसाठ आहे. इमामीचा पी ई त्ेपन्ट्नवर पोहोचला आहे.

या दोघाांच्या तल
ू नेत मेरीकोचा पी ई मात् स्वस्त आहे,
शेहचाळीस!.. सध्या कांपनीच्या एका शेअरचा भाव 410 रुपये
आहे. दरवषी कांपनी आपल्या र्ांतू वणक
ू दाराांना दोन टक्क्याांचा
विवव्हिांि न चक
ू ता देत.े मेररकोचे आणखी एक वैवशष्ट्य म्हणजे हा
स्टॉक अत्यांत वस्र्र असतो. एका वववशष्ट मयाथदच्े या खाली न
जाणारा हा एक सरू वक्षत स्टॉक आहे. कांपनीच्या मार्च्या पाच
वषांच्या ट्रॅक रे कॉिथवर नजर वफरवली तर याची वस्र्रता आवण
सरु वक्षतता दोघाांचीही प्रवचती येते. साल २०१५ मध्ये कांपनीने दोन
हजार तीनशे अिूसष्ट कोटी रुपयाांचा नफा कमवला होता. त्यात
दरवषी वाढ होत र्ेली आवण २०१९ मध्ये हा नफ्याचा आकिा
तीन हजार दोनशे सत्तावन्ट्न कोटी रुपयाांवर जाऊन पोहोचला.
वषथ २०१९ मध्ये कांपनीने एक हजार एकशे अठरा कोटी रुपये
इतका शद्ध
ू नफा कमवला म्हणजे खचथ वजा जाता इतके पैसे
कांपनीने आवण पयाथयाने त्याांच्या शेअरिारकाांनी आपल्या वखशात
टाकले.
एका वाक्यात वनष्कषथ माांिायचा असेल तर, मार्च्या पाच
वषाथत वजर्े भारताची पसथनल के अर इिां स्ट्री फक्त ६ टक्क्यानां ी
वाढली, पाच वषाथत मेररकोने मात् सरासरी दहा टक्क्याांनी वाटचाल
के ली.

मार्च्या पाच वषाथत मेरीकोने आपला माके टशेअर अठरा
टक्क्यावां रून वाढवनू सािे एकवीस टक्क्यावां र नेला. आणखी एक
महत्वाची र्ोष्ट म्हणजे मार्च्या पाच वषाथत मेररकोच्या मालमत्ता
वेर्ाने वाढल्या आहेत. २०१५ मध्ये याांच्याकिे तीन हजार एकशे
कोटी रुपयाांच्या मालमत्ता होत्या, आज त्या चार हजार सातशे
कोटी रुपयाांना ओलाांिून पढू े र्ेल्या आहेत. एफ एम सी जी
सेक्टरची कांपनी असनू ही कांपनीचा करांट रे शो १.८८ इतका आहे.
हे एक चाांर्ले लक्षण आहे.
कांपनीची माके ट कॅ प बावन्ट्न हजार हजार नऊशे कोटी रुपयाच
ां ी
आहे. याांच्यावर कजथ मात् फक्त तीनशे सव्वीस कोटी रुपयाांचे आहे.
त्यामळ
ू े िेट टु इवक्वटी रे शो ०.०९ इतका नाममात् आहे. प्रमोटरची
वहस्सेदारी एकोणसाठ टक्के असली तरी प्रमोटरनी अद्याप त्याच
ां ा
एकही शेअर कजाथसाठी र्हाण टाकलेला नाही. मेरीकोचे देशभरात
आठ मोठे मोठे मॅन्ट्यफ
ु ॅ क्चरींर् प्लाांट आहेत. भारताच्या प्रत्येक
महत्वाच्या राज्यात एक असे देशभरात पच
ां वीस िेपो आहेत.
एवढांच नाही, तर कांपनीला तेवीस टक्के व्यवसाय ववदेशातनू
वमळतो.
भारताव्यवतररक्त मध्य आवण उत्तर अवफ्रका, दवक्षण पवू थ
आवशयामिल्या अनेक छोट्यामोठ्या देशाांना कांपनी आपला माल

वनयाथत करते. आजकाल अनेक ववदेशी फांि हाऊसेस आपल्या
म्यचु ल फांिासां ाठी कांपन्ट्या वनविताना ई एस जी या तीन पॅरॅवमटसथना
महत्व देतात.
हे इ एस जी काय आहे?
इ - एन्ट्व्हायरमेंट
एस – सोशल
जी – र्व्हनंस
म्हणजे ज्या कांपन्ट्या पयाथवरण, सामावजक सांतल
ू न आवण
कॉपोरे ट वशस्त या तीन कसोट्यावां र खऱ्या उतरतात, त्यानां ाच एफ
आय आय आपल्या पोटथफोवलओ मध्ये भरभरून जार्ा देतात.
र्ेल्या काही वषाथत हे इ एस जी चां खळ
ू बरांच वाढलां आहे.
मेररको ह्या वतन्ट्ही मापदिां ावर शांभर नांबरी सोनां आहे. कांपनीने
पयाथवरण आवण उजाथबचत या क्षेत्ात वकती भरभरून काम के लां
आहे, हे जाणनू घ्यायचां असेल तर तम्ू ही एकदा कांपनीच्या
वेबसाईटला अवश्य भेट द्यायला हवी. अजनू एक र्ोष्ट मी भावी
र्ांतू वणक
ू दाराांना नक्की साांर्ेन. सध्या कांपनीचा शेअर आपल्या
बावन्ट्न आठवि्याच्ां या उच्चाक
ां ाजवळ ट्रेि करतो आहे. नजीकच्या
काळात शेअर फार काही जबरदस्त ररटनथ देणार नाही. त्यामळ
ू े
आत्ता फक्त र्ोिीशी नावापरू ती क्वाांटीटी घेऊन ठे वा. तमु च्याकिे

शांभर शेअसथ घेण्याची क्षमता असेल तर फक्त वीस शेअसथ घ्या.
भाव वाढले तर आनदां च आहे. पिले तर सिां ी वमळे ल.
काही मवहने प्रवतक्षा करा. शेअर बाजारात अिनू मिनू सेल
लार्त असतो. त्यावर आपली करिी नजर असु द्या. येणाऱ्या
काळात अनेक सरप्राईज वमळणार आहेत. प्रत्येक सरप्राईजसाठी
मानवसकदृष्ट्या तयार रहा. ववश्वास ठे वा, मी या कोसथमध्ये
सचू वलेल्या कांपन्ट्या किीही बिू णार नाहीत. माझ्यावर ववश्वास
ठे ऊन अनेकाांनी काही ना काही खरे दी के लीच असेल. तेव्हा तम्ु ही
घेतलेल्या शेअसथचे भाव भववष्यात पिले तर पॅवनक होवू नका. भाव
वकतीही खाली आले तरी कांटाळून हे शेअसथ ववकण्याची चक
ू
किीही करू नका. उलट सांिी वमळाली तेव्हा न चक
ू ता नवी खरे दी
करत रहा. बॅकेां मध्ये पाच वषांसाठी एफ िी के ली आहे असे समजा.
तमु च्या मल
ू ाांच्या भववष्यासाठी शेअसथ घेतले आहेत, अशी पक्की
खणू र्ाठ बाांिा. ही एक मनोवृत्ती तमु चे आवर्थक भववष्य घिवेल.
तमु चे आयष्ु य बदलवण्याची शक्ती शेअर बाजारात आहे, फक्त
वदघथकाळाचा पल्ला नजरे त असु द्या. ही एक सवय, हा एक वनग्रह,
हा एक ठाम वनश्चय तम्ु हाला भववष्यात ब्रेि बटरच्या फाईटपासनू
कायमचे मक्त
ू करे ल.

Monopoly is the condition of every successful
business.
-------------------------------------------------------------मुंबई शेअर बाजारार्ी मोनोपली; सी डी एस एल
-------------------------------------------------------------जर मी तम्ु हाला साांवर्तले की बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवरुन तम्ु ही
कोणतेही शेअर खरे दी के ले वकांवा ववकले तर एका कांपनीला
फायदा होतो, वतचा नफा वाढतो, तर तमु चा त्यावर ववश्वास बसेल
का? पण हे सत्य आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे बी एस ई
वकांवा नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे एन एस ई हे या दोन्ट्ही
कांपन्ट्याांना दररोज त्याांच्यामाफथ त खरे दी ववरी के ल्या जाणाऱ्या
अब्जाविी शेअसथची नोंद ठे वण्यासाठी, एका अकाउटांटची
आवश्यकता असते.
अशा फक्त दोनच विपॉवझटरी सांस्र्ा आज भारतात
आवस्तत्वात आहेत.
पवहली ‘एन एस िी एल’ आवण दसु री ‘सी. िी. एस. एल’
1875 साली बीएसई म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ची
स्र्ापना झाली. त्यावेळच्या कार्दी स्वरुपातल्या शेअसथची
खरे दीववरी व्हायची. तब्बल एकशे वीस वषथ हीच पद्धत लार्ू

होती. त्यावेळी बी एस ईचा च एक ववभार् त्याांच्या सवथ इवक्वटी
आवण सेक्यरू रटीच्या व्यवहर साभां ाळायचा.
१९९५ नांतर वफजीकल स्वरुपातले शेअर जाऊन विजीटल
स्वरुपातले शेअसथ आवस्तत्वात आले. आता कार्दी शेअसथची
जार्ा इलेक्ट्रॉवनक स्वरुपातल्या शेअसथनी घेतली. हे इलेक्ट्रॉवनक
वि-मटेरीयलाजेशन साांभाळणे बी एस ई च्या क्षमतेच्या बाहेर होते.
त्यासाठी बी एस ई ला आपल्याकिील शेअसथ आवण इतर
सेक्यरू रटीच्या नोंदी साांभाळण्यासाठी एका अद्यायावत, सरु वक्षत
आवण तज्ञ अशा विपॉवझटरी सवव्हथसेसची आवश्यकता भासू
लार्ली. आवण म्हणनू त्याांनीच पढु ाकार घेऊन १९९९ मध्ये एका
उपकांपनीची स्र्ापना के ली. त्या कांपनीचे नाव ‘सेंट्रल विपॉवझटरी
सवव्हथसेस (इवां िया) वलवमटेि’ असे ठे वले र्ेले. याच कांपनीला
शॉटथफॉमथमध्ये सीिीएसएल असे म्हणतात. आपण बी एस ई वर
घेतलेला प्रत्येक समभार्, प्रत्येक सेक्यरु ीटी सीिीएसएल विवजटल
स्वरुपात सरु वक्षतपणे साभां ाळते.
आपण बी एस ई वर व्यवहार के ले की प्रत्येक मवहन्ट्याला
सीिीएसएल आपल्या खात्याचे स्टेटमेंट इ मेलद्वारे पाठवते.
र्ोिक्यात आपल्या खात्यावर असलेले शेअसथ व्यववस्र्तपणे
साांभाळण्याची जबाबदारी सीिीएसएलची आहे. त्या बदल्यात ते

प्रत्येक वि मॅट िारकाकिून नाममात् स्वरुपाची रक्कमसद्ध
ु ा वसल
ु
करतात, हे शल्ु क विपॉवझटरी सस्ां र्ा परस्पर आपल्या विमॅट
खात्याच्या अकाउांटमिनू कापनु घेतात. वकत्येकाांना त्याचा पत्ताही
लार्त नाही. विपॉवझटरी आस्र्ापना स्वतांत्पणे काम करतात. त्या
ग्राहकाांच्या सल
ु भतेसाठी काम करतात.
शेअसथ जेव्हा कार्दी स्वरुपात होते, तेव्हा शेअर बाजारात
अनेक प्रकारचे र्िबि घोटाळे के ले जायचे. सांर्णकीकरणामळ
ु े या
सवथ प्रकारच्या र्ैरव्यवहाराांना आळा बसला. सी िी एस एल या
सस्ां र्ेचे प्रमख
ु बी. व्ही. चौबळ नावाचे आय आय टी मबांु ईमिनू
पास आऊट झालेले अत्यांत हुशार र्ृहस्र् आहेत.
२०१७ मध्ये बीएसईने त्याांच्या सीिीएसएल या विपॉवझटरीचा
आयपीओ आणला आवण सी िी एस एल या मोनोपली कांपनीचा
भार्ीदार होण्याची सांिी आपल्यासाठी खल
ु ी झाली. शेअर
बाजारात वलस्ट झालेली ही भारतातील पवहली आवण
आवशयातील सवाथत मोठी विपॉवझटरी कांपनी आहे. चीन, वसांर्ापरू ,
जपान कोणाकिेही इतकी व्यापक विपॉवझटरी आवस्तत्वात नाही.
आजच्या तारखेला सी िी एस एल किे तीन कोटींपेक्षाही जास्त
खातेदार आहेत.

सीिीएसएलचे काम फक्त समभार्ाांची देखरे ख एवढेच सीवमत
नाही, सीिीएसएल ‘नो यअ
ु र कस्टमर’ म्हणजे ‘के वाय सी’ चे
रे कॉिथसद्ध
ु ा सरु वक्षतपणे साांभाळते. वदवसेंवदवस ऑनलाईन हल्ले
करुन अशा प्रकारच्या िेटावर िल्ला मारण्याच्या घटना वाढत
आहे. आज सीिीएसएलच्या या ववभार्ाकिे अिीच कोटी
ग्राहकाांची मावहती अत्यांत सरु वक्षतपणे साठवनू ठे वली आहे. ही
सेवा देऊन सीिीएसएल चार्ां ली रक्कम कमवते.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात वेअरहाऊसमध्ये लाखो करोिो
वकांमतीचा माल ठे वला जातो. या मालाच्या पावत्या अत्यांत
महत्वपणू थ असतात. विवजटल स्वरुपात असलेल्या या मौल्यवान
पावत्याांचा साांभाळ करण्याची सेवा सीिीएसएल कमोिीटी
ररपॉवझटरी वलवमटेि या उपकांपनीमध्ये उपलब्ि आहे. हजारो
मोठमोठे ग्राहक त्याांच्या पावत्या सीिीएसएल किे सोपवतात.
सीिीएसएल या सेवेतनू ही नफा कमवते.
मार्च्या दहावीस वषाथत र्ांतु वणक
ू ीचे मार्थ बदलत चालले
आहेत. आपल्या लहानपणी लोक सोनाराकिे जाऊन िातरुु पातले
सोने खरे दी करायचे. दावर्न्ट्यानां ा जास्त पसतां ी वदली जायची. एफ
िी, आर िी, वकसान ववकास योजना, इवां दरा ववकास योजना, एल
आय सी आवण पीपीएफ अशी मोजकीच र्ांतु वणक
ू ीची सािने

सामन्ट्य जनतेला उपलब्ि होती. र्ेल्या वीस वषाथत पररवस्र्ती
झपाट्याने बदलली आहे. कोट्याविी लोकानां ा आता शेअर
बाजार आपलासा वाटू लार्ला आहे. कोट्याविींच्या सांख्येने
भारतात राहणारा उच्च आवण कवनष्ट-मध्यम वर्थ म्यचु ल फांि,
इवक्वटी आवण लॉन्ट्र् टमथ र्ांतु वणक
ू ीबद्दल
् सजर् होत चालला
आहे. येणाऱ्या काळात मांबु ई शेअर बाजारात जेवढे खरे दी ववरीचे
व्यवहार होतील तेवढा सीिीएसएल ला फायदा होईल.
सीिीएसएलचा नफा तो त्याांच्या शेअरिारकाांचा नफा असेल.
वझरोिा, अपस्टॉक्स आवण फाईव्ह पैसा या नव्यानव्या
विस्काऊांट ब्रोकरनी शेअरमाके टमध्ये अभतु पवु थ राांती के ली आहे.
किी नव्हे एवढ्या झपाट्याने लोक शेअर बाजारात उतरत आहेत.
कोरोनानांतर लाखो नवे अकाउांट उघिले आहेत. लॉकिाऊनमध्ये
ररकामे बसण्यापेक्षा अनेकाांनी ट्रेिींर् करुन रोजीरोटी चालवण्याचा
मार्थ चोखाळला आहे. प्रत्येक मवहन्ट्याला नवे नवे आय पी ओ
माके टमध्ये वाजत र्ाजत दाखल होत आहेत. पढू ची दोन तीन
दशकां भारताच्या आवर्थक प्रर्तीचा चौखरु उिळलेला वारु
र्ाांबवण्याची शक्ती जर्ातील कोणत्याही देशात नाही. पांचववशीत
असलेली नवी कमवती वपढी स्वप्नाळू आहे, महत्वकाांक्षी आहे.
ती आिीच्या वपढीसारखी काटकसरी आवण कांजषू नाही. जेव्हा हे
नवतरुण घर बािां ण्यासाठी कजथ घेतील, तेव्हा बॅका
ां नफा

कमवतील, आपल्या लाईफस्टाईल वर मनमरु ादपणे खचथ करतील,
कांझ्यमु सथ र्िू स कांपन्ट्याच
ां ा फायदा होईल, हे तरुण इन्ट्शरु ां स
काढतील, तेव्हा इन्ट्शरु न्ट्स कांपन्ट्या हात िवु नू घेतील. ही वपढी
आवर्थक साक्षर आहे. या वपढीला कररअरच्या सरू
ु वातीलाच
यटु ् यबु आवण इतर सािनाांमळ
ू े शेअर बाजाराची चाांर्लीच समज
आली आहे.
र्ोिक्यात शेअसथची ववरी वजतकी जास्त जोमाने होईल,
देवाण घेवाण वाढेल, त्याच वेर्ाने सीिीएसएल अखांि कमाई करत
राहील. काहीही न करता कांपनी वकती जास्त नफा कमवते, हे
समजण्यासाठी कांपनीच्या ऑपरे टींर् प्रॉवफटवर नजर टाका.
स्पिाथत्मक वातावरण असल्यामळ
ू े इतर क्षेत्ातल्या कांपन्ट्या वजर्े
ऑपरे टींर् प्रॉवफट पिां रा वीस टक्के ठे वण्यासाठी झर्ित असतात
त्याच वठकाणी मोनोपल्लीचा फायदा घेत सीिीएसएल आरामात
साठ ते सत्तर टक्के ऑपरे टींर् प्रॉवफट साध्य करते.
सीिीएसएल या कांपनीची माके ट कॅ वपटल सािेसात हजार
कोटी रुपये आहे. मार्च्या सहा मवहन्ट्यात कांपनीच्या शेअसथचा
भाव दप्ु पट झाला आहे. शेअरमध्ये वेर्ाने होणारी खरे दी कांपनीचे
उज्वल भववष्य सवु चत करत आहे. सीिीएसएल मला का
आवितो? याचे एका वाक्यात उत्तर साांर्ायचे झाले तर मी असे

देईन, कुठलीही नवी र्ांतु वणक
ू न करता, कूठला नवा कारखाना न
उघिता, माके टींर् आवण प्रमोशनवर खचथ न करता, लॉकिाऊनवर
लॉकिाऊन वकतीही वेळा लार्ली तरी बीएसईच्या आवशवाथदाने
घरबसल्या कमाई करणारी, आवण शेअरिारकाांना सोन्ट्याचे अांिे
देणारी ही कांपनी आहे. नजीकच्या काळात चढउतार आले, माके ट
कॅ वपटलायजेशनच्या मानाने आत्ता कांपनीचा नफा कमी वदसत
असला आवण पी ई महार् वाटत असला तरी सीिीएसएल त्याच्या
शेअरिारकाांना येत्या दहा वषाथत भरघोस नफा कमवनू देईल,
याबद्द्ल माझ्या मनात तरी शांका नाही.

-------------------------------------------------------------एग्रोके मीकलर्ा बादशाह – पी आय इडं स्रीज!..
-------------------------------------------------------------अन्ट्न ही माणसाची मल
ू भतु र्रज आहे. आपल्याला जर्ायचां
असेल तर काही ना काही खावच
ां ां लार्त.ां सपां णू थ जर्ावर आवर्थक
आररष्ट्य आले, आपल्या देशात मोठी मांदी आली, तरीसद्ध
ू ा
जर्ातल्या आवण देशातल्या शेतीचे चर किीच र्ाांबणार नाही.
वाढत्या लोकसख्ां याबरोबर अन्ट्निान्ट्याचीही र्रज वदवसेंवदवस
वाढतच राहणार आहे, त्यामळ
ू े खते, वबयाणे आवण वकटकनाशके
या शेतीला आवश्यक असणाऱ्या घटकाांची मार्णी सद्ध
ू ा
वदवसेंवदवस वाढतच राहील. अशा वेळी देशातच नाही तर
परदेशात सद्ध
ू ा वकटकनाशके आवण शेतीला आवश्यक रसायने
बनवणाऱ्या कांपनीमध्ये आपली भार्ीदारी असेल तर? ह्या
कांपनीचा शेअर मार्च्या दहा वषाथत तीस पटींने वाढला आहे.
२०११ साली फक्त त्र्याहत्तर रुपये होता, जो आज अिीच हजार
रुपयाांवर जाऊन पोहोचला आहे. येणाऱ्या काळात या कांपनीचा
वबजनेस असाच नफा कमवत राहीला तर शेअरची घौिदौिसद्ध
ू ा
अशीच कायम राहील. शक्यता आहे की, पी आय इिां स्टीज हे नाव
तम्ु ही किीच ऐकले नसेल. कांपनीची सरुू वात १९४६ मध्ये झाली

होती. कांपनीला शहात्तर वषांचा इवतहास आहे. त्यावेळी ह्या
कांपनीचे नाव मेवाि ऑईल एिां जनरल वमल्स वलवमटेि असे होते.
सािारण तीस वषांपवू ी १९९१ मध्ये ह्या कांपनीचे नाव पी आय
इिां स्ट्रीज असे बदलले र्ेले. कांपनी एग्रोके मीकलच्या व्यवसायात
काम करते. त्याांची प्रमख
ू उत्पादने तीन प्रकारची आहेत.
इन्ट्सेक्टीसाईिस, हवबथसाईिस आवण फांवर्साईिस!.. जास्तीत
जास्त अन्ट्निान्ट्याचे उत्पादन व्हावेम म्हणनू शेतामध्ये वापरली
जाणारी ही मख्ु य रसायने आहेत. भारतामध्ये आजही सत्तर टक्के
लोकसांख्या कृ षी आिारीत जीवन जर्ते. प्रत्येक सरकार
शेतकऱ्याचां े उत्पन्ट्न वाढण्यासाठी आम्ही कसे झटत आहोत, हे
साांर्त असते. लोकवप्रयतेसाठी शेतकऱ्याांची कजे माफ
करण्यापासनू त्याांना वषाथला काहीनाकाही अनदु ाने देण्यावर
सरकारचा भर असतो. अशावेळी आपल्या देशात एग्रोके मीकल
कांपन्ट्याांचे भववष्य वनवश्चतच चाांर्ले असणार आहे. पी ई इिां स्ट्रीज
फक्त रसायने तयार करत नाही, तर ररसचथ आवण िेव्हलपमेंट
करण्यावरही ते भरपरू पैसा खचथ करतात.
कुठल्याही नव्या उत्पादनाला बाजारात आणण्याआिी ते
व्यववस्र्त आर एांि िी करतात. एकदा का तो प्रॉिक्ट सवथ
प्रकारच्या कसोट्याांवर खरा उतरला मर् ते त्या उत्पादनाची
व्यववस्र्त जावहरात आवण माके टीर् करतात. कांपनीचे

विस्ट्रीब्यश
ु न नेटवकथ सद्ध
ू ा देशात पसरलेले आहे. या कांपनीचे
आणखी एक वैवशष्ट्य म्हणजे ती आपली उत्पादने ववदेशात वनयाथत
सद्ध
ू ा करते. पी आय इिां स्ट्रीजची तीसहून अविक देशाांमध्ये
कायाथलये आहेत. दोन हजाराांहून अविक कमथचारी याांच्याकिे काम
करतात. याांच्या विस्ट्रीब्यटु सथ/विलसथची सांख्या दहा हजाराांहून
अविक आहे. तर तब्बल साठ हजाराांहून अविक ररटेल
दक
ां ा माल ववकला जातो. एग्रोके मीकल क्षेत्ात ही
ु ानामां ध्ये याच
कांपनी रमाांक एकवर आहे. काही उत्पादनाांमध्ये तर कांपनीचा
माके ट शेअर पन्ट्नास टक्क्याांहून जास्त आहे. एकप्रकारे एका
दशकापासनू याच्ां या उत्पादनाच
ां ी बाजारात मोनोपली आहे.
लॉकिाऊन, आवर्थक मांदी, यद्ध
ु , ट्रेि वॉर, आत्मवनभथरता अशा
कूठल्याही प्रवतकूल पररवस्र्तीचा शेतीवर पररणाम होत नाही, असे
र्ृवहत िरले तर, येणाऱ्या काळात सद्ध
ु ा कांपनीचे भववष्य उज्वल
राहील, असा वनष्कषथ आपण काढू शकतो. मार्च्या एका वषाथत
कांपनीची माके ट कॅ प वीस हजार कोटींपासनू तेहतीस हजार कोटी
रुपयाांपयंत जाऊन पोहोचली आहे. तीस हजार कोटीच्या खाली
भार्भाांिवल असलेल्या कांपन्ट्या वमि कॅ प समजल्या जातात तर
तीस हजाराांहून पढु े माके ट कॅ प असेल तर त्याला लाजथ कॅ प
मानन्ट्यात येते. ही एक आघािीची वमि कॅ प कांपनी होती, जी लाजथ
कॅ प कांपनी बनण्याकिे आता जोमाने वाटचाल करत आहे. पाच

वषांपासनू कांपनी प्रत्येक वषाथला सरासरी सोळा टक्के नफा
कमवतेय. कांपनीच्या एक्कावन्ट्न टक्के शेअसथवर प्रमोटसथचे मालकी
हक्क आहेत. परदेशी ववत्तसांस्र्ाकिे चौदा टक्के तर घरर्तु ी म्यचु ल
फांिाकिे सव्वीस टक्के शेअसथ आहेत. आपल्यासारख्या ररटेल
इन्ट्व्हेस्टरसाठी फक्त बारा टक्के शेअसथ उपलब्ि आहेत.
र्ेल्या काही दशकात एग्रोके मीकलच्या क्षेत्ात सांपणु थ जर्
चीनवर अवलांबनू झाले होते. एक प्रकारे चीनच शेतीरसायनाांच्या
बाबतीत जर्ाचा परु वठादार बनला होता. कोरोनानांतर चीनची
प्रवतमा खपू च मवलन झाली आहे. ज्याप्रकारे चीन सीमावां र
अवतरमण आवण अरे रावी करतोय, पैसा ओतनु र्रीब देशाांना
आपला माांिवलक बनवू पाहतोय, जर्ातले बहुताांश देश चीनच्या
या दादावर्रीला कांटाळलां आहे. अशावेळी येणाऱ्या काळात
चीनला पयाथय शोिण्याचे प्रमाण वाढेल. इतक्या वषाथत कांपनीच्या
प्रमोटसथववषयी, एकही वनर्ेटीव्ह बातमी आलेली पहायला वमळत
नाही. मार्च्या वतमाहीत परदेशी ववत्तसस्ां र्ानी कांपनीमिला
आपला वहस्सा एकोणीस टक्क्याांवरुन सव्वीस टक्क्यापयंत
वाढवला आहे. या सर्ळ्या कसोट्याांवर पारखनू घेतल्यास हा
स्टॉक वदघथकाळासाठी र्ांतु वणक
ू करण्यासाठी योग्य राहील, असे
सांकेत वमळतात. जानेवारी ते माचथ या वतमाहीमध्ये कांपनीला चारशे
बेचाळीस कोटी इतका ववरमी वनव्वळ नफा झाला होता.

तेव्हापासनू शेअर एकतफी वरच्या वदशेने चढत आहे. सध्या
शेअरचा भाव ऑल टाईम हाय वर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामळ
ू े
कांपनीचा पी ई रे शो एकोणसाठ च्या घरात पोहोचला आहे.
कांपनीवर चारशे सोळा कोटी रुपयाांचे नाममात् कजथ आहे. त्याांचा
िेट टू इवक्वटी रे शो ०.०८ आहे, जो कांपनी आवर्थकदृष्ट्या सदृू ढ
असल्याचे लक्षण आहे. करांट रे शो ३.१६ आहे. मालमत्तेच्या
बाबतीत ही एक भक्कम कांपनी आहे. वीस टक्क्यापां ेक्षा जास्त ररटनथ
ऑन कॅ वपटल एम्प्लॉईि असणाऱ्या कांपन्ट्या र्ांतू वणक
ू ीस योग्य
असतात. पी ई इिां स्ट्रीजमध्ये तो तेवीस टक्के आहे.
कोवविमळ
ू े कांपनीच्या उत्पादन क्षमतेवर पररणाम झाला होता,
पण कांपनीचे प्रॉिक्शन आता हळूहळू पवु थपदावर येताना वदसत
आहे. यावषी देशभरामध्ये मान्ट्सनू चा पाऊस चार्ां ला बरसल्यामळ
ू े
रब्बीची पीके घेण्यासाठी शेतकऱ्याांकिे पैसा असेल, त्यामळ
ू े
रब्बीच्या हर्ां ामात एग्रोके मीकल्सची ववरी चाांर्ली होईल, असा
अदां ाज आहे. पी ई इिां स्ट्रीजमध्ये एफ आय आय ची होल्िींर्
एकोणीस टक्के आहे. परदेशी ववत्तसांस्र्ाांचा या कांपनीवर ववश्वास
आहे, याचेच हे द्योतक आहे.
शेअर बाजारामध्ये मांदीनांतर तेजी आवण तेजीनांतर मांदी असे
चर सरू
ू च असते. मात् जो हािाचा र्ांतु वणक
ू दार आहे, त्याला

मांदी हे सांकट नसनू र्ांतू वणक
ू ीची सांिी वाटते. आपल्या शेअसथच्या
वकांमती दहा वीस टक्क्याांनी पिल्या तर पॅवनक न होता, त्याला
होल्ि करण्यासाठी कांपनी वनवितानाच आपण दक्ष असणे
आवश्यक आहे. म्हणनू तम्ु ही तमु च्याकिे प्रत्येक मवहन्ट्याला
माके टमध्ये टाकण्यासाठी पैशाचा वाहता झरा वनमाथण करण्यावर
भर द्या. आवण तमु च्याकिे असलेले सवथ पैसे एका झटक्यात
र्तांु वण्याचा उतावीळपणा करू नका. पी ई इिां स्ट्रीज आपल्या
क्षेत्ामध्ये जोमाने वाटचाल करणारी एक दजेदार कांपनी आहे.
वनुःशांक मनाने या कांपनीमध्ये वेळोवेळी पैसे र्ांतू वत रहा. आज
लावलेल्या रोपट्याचा भववष्यात वृक्ष होईल, हे नक्की!..

-------------------------------------------------------------रसायनांर्ा राजा; दीपक नायराईट
-------------------------------------------------------------आज एक असा शेअर घेऊन आलो आहे, जो र्ेल्या एका
वषाथत चारपटींनी वाढला आहे आवण अजनू ही चढता आलेख
घेऊन दररोज कलेकलेने वाढतोच आहे. इतकी झटपट वाढ
झालेल्या शेअरला आपण महार्िा समजतो, पण भववष्यात
दिलेल्या सिां ी बघता आजही हा शेअर खरे दी करण्यासाठी उत्तम
आहे. इतकी वाढ झालेली असनू ही तो एकदम वाजवी वकांमतीत
उपलब्ि आहे. र्ेल्या वषी आलेल्या कोरोनासांकटाची सांिी सािनू
चीनने अनेक मोचांवर आिमठू ी भवु मका घेतली आवण चीनचे
जर्ातील अनेक देशाांशी सांबांि वबघिण्याची सरुु वात झाली.
अमेरीका आवण यरु ोपसारखे देश चीनवरचे परावलवां बत्व कमी
करण्यासाठी पयाथय शोिण्याच्या हालचाली करु लार्ले. या
सर्ळ्या आांतरराष्ट्री घिामोिी भारतातील रसायने बनवणाऱ्या
कांपन्ट्याच्ां या पथ्यावर पिल्या. भारत सरकारची ‘लोकल फॉर
व्होकल’ ही साद असो वा ‘आत्मवनभथर भारत’ बनवण्यासाठी
आखली जाणारी िोरणे, येत्या काळात या क्षेत्ातील स्वदेशी
कांपन्ट्याचां ा दबदबा वाढत राहणार आहे. या क्षेत्ात अग्रेसर

असलेल्या आवण भारतातील ववशेष रसायने बनवण्याची सवाथत
मोठ्या कांपनीचे नाव वदपक नायट्राईट असे आहे.
तम्ु ही वदपक नायट्राईटचा शेअर का ववकत घ्यावा याचे एका
ओळीत उत्तर देता येईल की, र्ेल्या तीन वषाथत वदपक नायट्राईटचा
व्यवसाय आवण वदपक नायट्राईटचा नफा चक्क दहा पटींनी वाढला
आहे. वीस हजार कोटींचे माके ट कॅ वपटल असलेली आवण इतक्या
कमी काळात दहापटींनी वाढलेली, प्रत्येक वतमाहीत आपला
व्यवसाय दप्ु पट करत चाललेली दसु री एखादी मजबतू कांपनी,
अद्यापतरी मला सापिलेली नाही.
वदपक नायट्रेट्ची स्र्ापना १९७० मध्ये झाली. अल्पाविीतच
ही कांपनी चार्ां लीच नावारुपाला आली. कांपनी तीन प्रकारची
उत्पादने बनवते. वेर्वेर्ळ्या उद्योर्ाांना त्याांचे प्रॉिक्टस
बनवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या मल
ु भतू रसायनाांची तसेच प्रवरया
के लेल्या काही ववशेष रसायनाच
ु भतू
ां ी आवश्यकता असते. मल
रसायनाांचा वापर प्रामख्ु याने पेंट इिां स्ट्री, पेट्रोके मीकल इिां स्ट्री
आवण रबर उद्योर्ाांमध्ये होतो. सोवियम नायट्रेट आवण सोिीयम
नायट्राईट या दोन मल
ु भतू रसायनाच
ां े जर्ातील सवाथत जास्त
उत्पादन वदपक नायट्राईटमध्ये होते.

कार्द वनवमथती, कापि वनवमथती आवण शेतीसांबांवित अनेक
उद्योर्ामां ध्येही ववशेष रसायनाच
ां ा सढळ हाताने वापर होतो.
झायवलिीन, क्यवु मिीन आवण ऑक्झाईम अशी स्पेशल के वमकल्स
बनवण्याच्या बाबतीत वदपक नायट्राईटची जर्ातील प्रमख
ू तीन
कांपन्ट्याांमध्ये र्णना होते.
इतराांना रसायने परु वठा करण्यावशवाय कांपनीची स्वतुःची
उत्पादने आहेत ती वेर्ळीच! कांपनी वफनेल बनवते. औषिी,
प्लास्टीक आवण मेकअपचां सावहत्य बनवणाऱ्या कांपन्ट्याांना
आवश्यक असलेले एसीटोन बनवते. स्वच्छता, वनजंतक
ू ीकरण
आवण अशा वेर्वेर्ळ्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आय पी
ए नावाच्या उत्पादनाची तर कोरोनानांतर प्रचांि मार्णी वाढली
आहे. हा सॅवनटायझर बनवण्यासाठी लार्णारा कच्चा माल आहे.
या िांद्याला बरकत आली नसती तरच नवल! र्ेल्या दोन तीन
दशकात रसायनाांच्या बाजारपेठेची चाांर्लीच भरभराट झाली आहे.
कोरोनासक
ां टानतां र हा घोिा अकवल्पत आवण भरिाव वेर्ाने िावू
लार्ला.
वदपक नायट्राईटकिे मोठमोठ्या कांपन्ट्याांच्या स्वरुपातले नऊशे
कॉपोरे ट ग्राहक आहेत. वदपक नायट्राईट फक्त भारतात व्यापार
करत नाही तर त्याांचे ग्राहक तब्बल चाळीस देशाांमध्ये पसरले

आहेत. भारतात सहा वठकाणी वदपक नायट्राईटचे कारखाने आहेत,
ज्यामध्ये शभां रहून अविक वेर्वेर्ळी उत्पादने बनवली जातात.
र्ेल्या काही वषांपासनू वदपक नायट्राईटने भारतातील फॉचथनू
पाचशे कांपन्ट्याच्या यादीत आपले स्र्ान कायम ठे वले आहे.
वदपक नायट्राईट नेमकां काय बनवते? ती रांर् वकांवा पेंट तयार
करणाऱ्या कांपन्ट्याांना वेर्वेर्ळ्या रांर्ाचे अकथ म्हणजे िाय बनवनू
देत.े पेट्रोके वमकल क्षेत्ापासनू औषिी कांपन्ट्यापयंत, प्लावस्टक
उद्योर्ापासनू टेक्सटाईल कारखान्ट्याांपयंत आवण पेपरवनवमथती
उद्योर्ापासनू साबन शापां ू अशी घरर्तू ी उत्पादने बनवणाऱ्या
कांझ्यमु र र्िु स कांपन्ट्याांपयंत प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या
रसायनाांची आवश्यकता असते. त्याांची नेमकी हीच र्रज ओळखनू
अशा कांपन्ट्यानां ा आवश्यक असलेल्या रसायनाच
ां ा परु वठा वदपक
नायट्राईटकिून के ला जातो.
वकटकनाशके बनवणारी जर्ातली सवाथत मोठी कांपनी बेअर,
घरर्तू ी वस्तू बनवणारी जर्ातली सवाथत मोठी कांपनी वहदां स्ू र्ान
वलव्हर, पेट्रोवलयम क्षेत्ातल्या आघािीची कांपन्ट्या इवां ियन ऑईल
आवण ररलायन्ट्स, पसथनल के अर ववभार्ातील वदग्र्ज कांपनी
लॉरीअल या आवण अशा वकत्येक नामवांत कांपन्ट्या र्ेल्या अनेक

वषाथपासनू वदपक नायट्राईटकिून त्याांना लार्णारा कच्चा माल
खरे दी करतात.
दीपक नायट्राईट हे नाव कांपनीच्या मालकाच्या नावावरुन
ठे वले र्ेले आहे. वदपक मेहता हे कांपनीचे सस्ां र्ापक अध्यक्ष
आहेत. त्याांना रसायन उद्योर्ाचा चाळीस वषांचा अनभु व आहे.
त्याांचा मल
ु र्ा सदतीस वषांचा तरुण मल
ु र्ा मौवलक मेहता आज
कांपनीची सत्ु े यशस्वीपणे साांभाळतो आहे. मौवलकचे वशक्षण
इग्ां लांिमिील वलव्हरपल
ू येर्ील सप्रु वसद्ध वबजनस स्कूलमिनू
झाले. त्यानतां र त्याने अमेरीके च्या हावथिथ आवण आवण कोलवां बया
ववद्यापीठाांमिनू पदव्यत्तू र वशक्षण घेतले. इतका उच्चवशवक्षत
असलेला सी ई ओ आवण मालक वदपक नायट्रेटच्या स्पिथक
कांपन्ट्याक
ां िे अभावानेच पहायला वमळे ल.
वदपक नायट्राईट भारतातील सवाथत मोठी कांपनी आहे.
बाजारात ववकल्या जाणाऱ्या सोिीयम नायट्रेटपैकी ऐशां ी टक्के
उत्पादन वदपक नायट्राईटच्या कारखान्ट्यात होते. पेट्रोल विझेलमध्ये
वमसळतात त्या इिां नरुपी ऑईलस्वरुपातला कच्चा माल
बनवण्यात पांच्याहत्त्तर टक्के वाटा एकट्या वदपक नायट्राईटचा
आहे. आघािीची कांपनी बनली म्हणनू ते आळसावाले नाहीत,

सस्ु तावले नाहीत. आजही वदपक नायट्रेटमध्ये अखांिपणे नव्या
उत्पादनासां ाठी ररसचथ सरुु असतो.
वदपक नायट्राईटची वनवमथती यांत्णा खपू च भक्कम आहे. वदपक
नायट्राईटची वसतां के वमकल नावाची एक स्पिथक कांपनी होती.
२००६ मध्ये वदपक नायट्राईटने वसांत के वमकलला खरे दी के ले
आवण त्याांचे सवथ इन्ट्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या ताब्यात घेतले. कमी
वकांमतीत िबघाईला आलेले उद्योर् खरे दी करण्यात वदपक
नायट्राईटचा हातखांिा आहे. या कांपनीची आणखी एक ववशेषता
म्हणजे पयाथवरणाच्या सवथ वनकषाच
ां े कटाक्षाने पालन करते.
भारतात पयाथवरणाचे जतन करणाऱ्या फक्त चाळीस कांपन्ट्याांना
‘ररस्पॉनवसबल लोर्ो’ असा पयाथवरणपरु क दजाथ वमळाला आहे.
त्यामध्ये एक नाव वदपक नायट्राईट आहे. रासायवनक कांपनी
असनु ही त्याांनी हा दजाथ साध्य के ला ही खपू च अनोखी र्ोष्ट आहे.
जर्ातील सवाथत मोठा रसायन उद्योर् (३५%) आजही
चीनच्या हातात आहे. भारतातील रसायन उद्योर्ाला चाांर्ले वदवस
आले, याचे कारण मार्ील काही काळात चीनमिील अनेक
रसायन कांपन्ट्या बदां झाल्या. चीनमध्ये सध्या पयाथवरणाला हानी
पोहचवणाऱ्या कांपन्ट्याांवर वेर्ाने बांदी आणली जात आहे.
भारतातील रासायवनक कांपन्ट्याांवरही भववष्यात लवकरच ही वेळ

येईल. पयाथवरणाचा ह्रास न करता रसायने बनवणे हे एक
आव्हानात्मक काम आहे. वदपक नायट्राईट भववष्यातील अिर्ळे
ओळखनू आतापासनू च त्या दृष्टीने मोचेबाांिणी करत आहे, ही
प्रशांसनीय र्ोष्ट आहे.
जसजसा या क्षेत्ातला चीनचा वाटा कमी कमी होत जाईल,
भारतीय कांपन्ट्याांच्या आवण पयाथयाने वदपक नायट्राईटच्या जार्वतक
व्यापाराच्या सांिी वाढत जातील. या शेअरचा भाव वेर्ाने
वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे वदपक नायट्राईट येणाऱ्या
काळात अनेक नवीनवी उत्पादने बाजारात आणणार आहे, त्याच
ां ी
उपकांपनी असलेल्या वदपक वफनॉवलक्सने आपल्या आर्ामी
प्रोजेक्टससाठी मार्ील पांचवीस मवहन्ट्यात चौदाशे कोटी रुपयाांची
रक्कम र्तांु वली आहे. आयसोप्रोपाईल अल्कोहोल नावाच्या
रसायनासाठी आपली चीनवर असलेले परावलांवबत्व
सांपवण्यासाठी त्याांनी र्ेल्या वषी त्याांनी र्जु रातमिील दाहेज
नावाच्या वठकाणी तीस हजार मेट्रीक टन क्षमतेचा नवा कारखाना
उभा के ला.
व्यवसायवृद्धी, नफा कमवण्याची क्षमता आवण कायथक्षम
व्यवस्र्ापन या वतन्ट्ही आघाि्याांवर वदपक नायट्राईटला दहापैकी
दहा र्णु द्यावे लार्तील. कांपनीचे प्रॉवफट मावजथन, त्याांचा

आरओसीई रे शो सर्ळे च काही उत्तम आहे. या कांपनीच्या जमेच्या
बाजू भरपरू आहेत मात् बारकाईने शोिनू ही त्याच्ां या व्यवसायात
खोट वकांवा उणीव सापित नाही. आपल्यालाही त्याांच्याप्रमाणे
ठोस आवण वेर्ाने ववकास करायचा असेल तर आपल्या
पोटथफोवलओमध्ये वदपक नायट्राईटच्या शेअरला स्र्ान द्यावेच
लार्ते.

-------------------------------------------------------------आर्थचक जगार्ा टॅकसे्ही कारकून;
कॉम्पटु र एज मॅनेजमेंट सर््हचसेस
-------------------------------------------------------------जर तम्ु ही किी म्यचु ल फांि खरे दी के ला असेल, वकांवा जर
तम्ु ही एखाद्या म्यचु ल फांिात वनयवमत एस आय पी करत असाल
तर तमु च्या र्ांतु वणक
ू ीचे वहशोब कोण ठे वत,ां हे तम्ु हाला माहीत
आहे का? भारतातील सवथ म्यचु ल फांि कांपन्ट्या आपल्या ग्राहकाांशी
प्रत्यक्ष पैशाचे व्यवहार किीही करत नाहीत. ग्राहक आवण फांि
हाऊसेस याांच्यामध्ये एका कारकूनरुपी दवु ा आवश्यक असतो.
प्रत्येक ग्राहकाांची मावहती जमा करणे, वेळोवेळी ती मावहती
अद्यायावत करुन सरु वक्षतपणे ठे वणे, ग्राहकाांकिून एस आय पी चे
पैसे घेणे, फांि ववकल्यावर ग्राहकाांना त्याांच्या एन ए व्ही नसु ार पैसे
वापस करणे आवण व्यवहाराच्या सवथ नोंदी साांभाळणे ही सवथ कामे
फांि हाऊस स्वतुः करत नाहीत. ग्राहकाांसोबतची आवर्थक
देवाणघेवाण आवण ग्राहकाांची अद्ययावत मावहती साांभाळण्यासाठी
एका रवजस्टर आवण ट्रान्ट्सफर एजांटची आवश्यकता असते.
र्ेल्या अनेक वषांपासनू भारतातील सवथ म्यचु ल फांिाचे बॅकऑवफस ‘कॉम्पटु र एज मॅनेजमेंट सवव्हथसेस’ नावाची कांपनी

साभां ाळते. या कांपनीला शेअर माके टमध्ये ‘कॅ म्स’ या टोपणनावाने
ओळखतात. कॅ म्स फक्त म्यचु ल फांिाचेच अकाऊांट नाही तर
त्यासोबत इतर प्रकारच्या र्ांतु वणक
ू ी करणारे फांि आवण इन्ट्शरु न्ट्स
कांपन्ट्याांसाठी मावहती साठवण्याच्या सेवा प्रदान करते.
फांि हाऊसशी सांबांवित सवथ बारीकसारीक वहशोब, नोंदी आवण
र्ोषवारा साांभाळण्याचे काम कॅ म्सकिे आहे. उदा. एखाद्या म्यचु ल
फांिाचे यवु नट खरे दी के ल्यावर म्यचु ल फांि कांपनीला वकती चाजेस
वमळावेत याचा वहशोब कॅ म्सतफे ठरवला जातो. इतके च नाही
र्तांु वणक
ू दाराांना प्रत्येक मवहन्ट्याला स्टेटमेंट पाठवणे,
र्ांतु वणक
ू दाराांनी एखाद्या फांि हाऊसववरोिात तरार के ली तर
त्याांना सहकायथ करणे अशा जबाबदाऱ्यासद्ध
ू ा कॅ म्स चोखपणे पार
पािते. व्यापक पातळीवर काम करणे सोपे जावे म्हणनू फांि
हाऊसचे मख्ु य विस्ट्रीब्यटु र प्रत्येक शहराांमध्ये आपले सबविस्ट्रीब्यटु र नेमतात. रोज लाखोंच्या सांख्येने होणारे या सब
विस्ट्रीब्यटु सथचे सवथ व्यवहार चोख आवण वबनचक
ू असावे
लार्तात. हजारो प्रकारचे प्रॉिक्ट असतात. हजारो प्रकारच्या
स्कीम्स असतात. र्ोिक्यात, एकदा ग्राहकाने जेव्हा एखादा फांि
ववकत घेण्याचे ठरवले त्यानांतर सांबांवित सवथ प्रकारचे पेपरवकथ
हाताळण्याची आवण साांभाळण्याची जबाबदारी कॅ म्सकिे आहे.

वनप्पॉन, एचिीएफसी, आयसीआयसीआय अशा वेर्वेर्ळ्या
कांपन्ट्यानां ी आपले म्यचु ल फांि सरुु के ले आहेत. या कांपन्ट्यानां ा ए यु
एम वकांवा एसेट अांिर मॅनजे मेंट कांपनी असे म्हणतात. कॅ म्सला
त्याांचा ऐशां ी टक्के व्यवसाय या ए-य-ु एम कांपन्ट्याांकिून वमळतो.
इवक्वटी फांि, िेट फांि, वलवक्वि फांि, हायवब्रि फांि वकांवा इतर
कुठलाही फांि असला तरी प्रत्येक यवु नटच्या खरे दीववरीवर खरे दी
कॅ म्सला कवमशन वमळते. अल्प दराच्या एनएव्ही असलेल्या
फांिाांमध्ये कॅ म्स टक्के वारी न घेता ठराववक रक्कम आकारते.
कॅ म्सची स्र्ापना १९८० मध्ये चेन्ट्नईमध्ये आयआयटी
ग्रॅज्यएु ट आवण आयआयएम पोस्टग्रॅज्यएु ट असलेल्या वव्ह. शांकर
नावाच्या एका प्रचिां हुशार माणसाने के ली. सरुु वातीची वीस वषथ
कॅ म्स ही एक इतर कांपन्ट्याांसारखीच एक सािी सॉफ्टवेअर कांपनी
होती. मात् २००० साली िॉट कॉम कांपन्ट्याांना बाजारात प्रचांि
मार्णी आली.
वव्ह. शांकर याांच्याकिे दरु दृष्टी होती. भारतातील म्यचु ल फांि
कांपन्ट्यानां ा वकचकट वहशोब करण्यासाठी, त्याच्ां या बॅकऑवफसचा
सवथ पसारा साांभाळण्यासाठी एका अद्ययावत सांर्णक यांत्णेची
र्रज पिणार आहे, हे त्याांच्या लक्षात आले. आपल्या सांर्णक

क्षेत्ातील वदघथ अनभु वाने त्याांनी कॅ म्समध्ये इतक्या दजेदार
र्णु वत्तेच्या प्रभावी आवण चोख यत्ां णेची वनवमथती के ली.
अल्पाविीतच कॅ म्स या क्षेत्ातला आघािीचा खेळािू बनला. या
व्यवसायाचा सवाथत मोठा वाटा म्हणजे म्हणजे जवळपास सत्तर
टक्के माके ट कॅ म्सने काबीज के ले आहे. भारतात फांि हाऊसशी
सांबांवित वहशोब आवण रे कॉिथ साांभाळण्याच्या क्षेत्ात कववथ, सांदु रम
आवण फ्रॅक
ां वलन अशा अनेक कांपन्ट्या काम करतात, पण आजही
त्याांच्या चोख, उपयक्त
ु आवण दजेदार सेवेमळ
ू े बहूताांश
ग्राहकाांकिून कॅ म्सलाच पवहली पसांती वदली जाते.
मध्यतां री आपल्याकिे वाजतर्ाजत नॅशनल पेन्ट्शन स्कीम
नावाच्या योजनेची सरुु वात झाली. नॅशनल पेन्ट्शन स्कीमचा पैसा
म्यचु ल फांिातच जाणार आहे. कोट्याविी ग्राहकसख्ां या
असलेल्या या योजनेमध्येही रवजस्टार म्हणनू कॅ म्सलाच वनविले
र्ेले.
भारतातला म्यचु ल फांि कांपनीचा व्यवसाय वषाथर्वणक वाढतो
आहे. वषथ २००० मध्ये सवथ म्यचु ल फांिाांनी वमळून एक लाख दहा
हजार कोटी रुपयाच
ां े म्यचु ल फांि ववकले होते. वषथ २०१९ मध्ये
भारतातील वेर्वेर्ळ्या म्यचु ल फांि योजनाांमध्ये तब्बल तेवीस
लाख ऐशां ी कोटी रुपयाांची र्ांतु वणक
ू झाली. येणाऱ्या दशकात

जसजसा भारतीय समाज आवर्थक साक्षर होत जाईल, हा आकिा
असाच कोटींच्या कोटी उि्िाणे करत आणखी वाढत जाईल
आवण म्यचु ल फांिाांच्या ववरीमध्ये वजतकी वाढ जाईल, त्याच
प्रमाणात कॅ म्सच्या कमाईचे आवण कॅ म्सच्या शेअसथचे भाव वाढत
राहतील. कॅ म्स लाखो ग्राहकाांना के वाय सी करण्यासाठी, त्याांचे
पत्ते, त्याांचे फोन नांबर वकांवा इमेल अपिेट करण्यासाठी मदत करते.
आपल्या ग्राहकानां ा सपां कथ सवु विा देण्यासाठी कॅ म्सने वेर्वेर्ळे ऍप्स
तयार के ले आहेत. मायकॅ म्स, कॅ मस्माटथ, विवजवसप आवण र्ोकॉपथ
अशी अनेक लोकवप्रय ऍप्स ही कॅ म्सचीच अपत्ये आहेत.
आय टी क्षेत्ातल्या कांपन्ट्या मला दोन कारणाांसाठी आवितात.
मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्पटु र आवण इटां रनेटवशवाय आज आपले
आज पान हलत नाही. जर्ाची बाजारपेठ हळुहळू पणू थपणे मावहती
तांत्ज्ञानाच्या कांपन्ट्याांचा आिार घेऊन पनु र्थवठत होत चालली आहे.
आय टी कांपन्ट्याांना ‘वकथ फ्रॉम होम’चा पयाथय उपलब्ि असतो.
लॉकिाऊनमळ
ू े इतर क्षेत्ाांवर सर
ां ात आलेली असताना आय टी
कांपन्ट्याांची मात् चाांदी झालेली आहे.
वकथ फ्रॉम होम मळ
ू े आय टी कांपन्ट्याच
ां े जार्ेचे भािे वाचले,
लाईट वबल वाचले. साफसफाईचा ऑफीसच्या देखभालीचा,

कमथचाऱ्याांची ने आण करण्याचा खचथ वाचला. दसु रीकिे कमाई
मात् अखिां सरुु च राहीली.
कॅ म्ससाठी आज सहा हजार कमथचारी काम करतात. भारतात
सवथ मख्ु य शहरामां ध्ये कॅ म्सने आपले ऑवफस उघिले आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये कॅ म्सचा ऑफर फॉर सेल इश्शु शेअर
बाजारात ववरीसाठी आणला र्ेला होता. २०१३ मध्ये नॅशनल
स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे एनएसई ने कॅ म्समध्ये एकोणचाळीस टक्के
मालकी खरे दी के ली होती, मात् सेबीने या व्यवहाराांवर आक्षेप
घेतला आवण २०१८ मध्ये एनएसईला हा वहस्सा ववरी करण्याचे
आदेश वदले. त्यानसु ार सप्टेंबरमध्ये बाजारात कॅ म्सचा ऑफर
ऑफ सेल्स ऑफलोि के ला र्ेला. त्याला ररटेल इन्ट्व्हेस्टरचा
चार्ां ला प्रवतसाद वमळाला.
या कांपनीच्या शेअरमध्ये येत्या काळात अनेक पटींनी परतावा
देण्याची क्षमता आहे. सप्टेंबर मवहन्ट्यात चोदाशे रुपयानां ा वमळणारा
शेअर आज एके वीसशे रुपयाांवर जाऊन पोहोचला आहे. कांपनीची
माके ट कॅ वपटल दहा हजार दोनशे कोटी रुपयाांचे आहे. कांपनी
कजथमक्त
ु आहे. कांपनीची प्रमोटर एक परदेशी ववत्तसस्ां र्ा आहे.
त्याांच्याकिे कांपनीची चोवीस टक्के मालकी आहे. र्ेल्या दोन
वषांपासनू प्रत्येक वतमाहीमध्ये कॅ म्सचा नफा वाढत चालला आहे.

विसेंबर २०२० चे वनकाल दशथवतात की कांपनीचे ऑपरे टींर्
मावजथन चाळीस टक्के होते. याचा अर्थ शभां र रुपयाच्ां या उत्पन्ट्नापैकी
चाळीस रुपये शद्ध
ु नफा कांपनीच्या मालकाांच्या म्हणजे
शेअरिारकाांच्याच वखशात र्ेला. भरघोस नफा, उज्वल भववष्य
आवण सरु वक्षत व्यवसाय या वत्सत्ू ीच्या बळावर कॅ म्स ही वदघथकाळ
र्ांतु वणक
ू करण्यासाठी एक आदशथ कांपनी आहे.

Power and wealth are not my main stakes!..
-------------------------------------------------------------देश का नमक; देश की र्ाय; टाटा कंझ्युमसच
-------------------------------------------------------------व्हॅल्यु इन्ट्व्हेस्टींर्च्या शृांखलेत आज मी तमु च्यासाठी
आणखी एक िमाके दार कांपनी घेऊन आलो आहे. ही जर्ातली
दसु ऱ्या रमाांकाची चहा बनवणारी कांपनी आहे, २०१९ - २०२०
ह्या आवर्थक वषाथमध्ये या कांपनीने दहा हजार कोटींचा नफा
कमवला. मीठ उत्पादन करणाऱ्या कांपन्ट्याांमध्ये याांचा रमाांक देशात
पवहला आहे. भारतातल्या चहा उत्पादकाच
ां ी यादी बनवली तर
त्याांचा रमाांक दसु रा असेल. भारतातच नाही तर यरु ोप, कॅ निा
आवण अमेरीके मध्ये सद्ध
ु ा या कांपनीने भक्कमपणे आपला झेंिा
रोवला आहे. एवढच
ां नाही तर इग्ां लिां मध्ये चहा ववरी
करणाऱ्याांच्या यादीत सद्ध
ु ा त्याांनी चौथ्या स्र्ानी झेप घेतली आहे.
कॅ निामध्ये चहाचे ते सवाथत मोठे ववरे ते आहेत. अमेरीके मध्ये
कॉफी बनवण्याच्या कांपन्ट्याांमध्ये त्याांनी चौथ्या स्र्ानी आघािी
घेतली आहे. पॉवलश न के लेल्या नैसवर्थक दाळ ववकणारी ही
भारतातली सवाथत मोठी कांपनी आहे. वमनरल वॉटर
बनवण्यामध्येही याांचा पवहला नांबर लार्तो. भारतातल्या अन्ट्न

आवण शीतपेय बनवणाऱ्या दहा आघािीच्या कांपन्ट्याांमध्ये याांचा
समावेश होतो.
अशातच हा शेअर वनफ्टी ५० मध्ये सहभार्ी झाला आवण
शेअसथचे भाव चार्ां लेच विारले.
आजघिीला जर्भरामध्ये वेर्वेर्ळ्या देशाांमध्ये या
कांपनीमध्ये अिीच हजाराहां ून अविक कमथचारी काम करत आहेत.
एवढां सर्ळां वाचल्यावर आतापयंत तम्ु हाला त्या कांपनीचे नाव
समजले असेलच,होय, या कांपनीचे नाव आहे, टाटा कांझ्यमु सथ!..
टाटा समहू ाच्या दोन कांपन्ट्या होत्या. टाटा ग्लोबल वबव्हरे जेस
आवण टाटा के मीकल!.. या दोन्ट्ही कांपन्ट्याांमिील कांझ्यमु र
प्रॉिक्टसला एकत् आणले र्ेले आवण त्या सवथ उत्पादनानां ा एका
छताखाली आणनू टाटा कांझ्यमु सथ या नव्या कांपनीची स्र्ापना
करण्यात आली. टाटा कांझ्यमु सथला आपला पस्तीस टक्के व्यवसाय
भारतीय वबव्हरे जेसच्या उत्पादनामिनू वमळतो. एकवीस टक्के
वहस्सा अन्ट्नपदार्ांच्या ववरीतनु वमळतो. कांपनी आपल्या
आतां रराष्ट्रीय वबव्हरे जेसच्या उत्पादनातनू छत्तीस टक्के कमाई करते
आवण त्याांना आपल्या इतर उत्पादनातनू दहा टक्के व्यवसाय
वमळतो.

भारतातल्या कांझ्यमु सथ माके टमध्ये ववशेषतुः अन्ट्नपदार्ांमध्ये
नेसले, आयटीसी, वब्रटानीया या तीन कांपन्ट्याच
ां े वचथस्व वाढत आहे.
चहा, कॉफी, मीठ, दाळी आवण वमनरल वॉटर या आपल्या खास
उत्पादनाांचा पष्टु र्च्ू छ घेऊन टाटा कांझ्यमु सथनेही आपले भारतातले
स्र्ान बळकट के ले आहे. आजच्या घिीला भारतात आवण
ववदेशात भारतीय कांपन्ट्याांच्या फुि आवण वबव्हरे जेस उत्पादनाची
बाजारपेठ, जवळपास पाच लाख कोटी रुपये इतकी प्रचिां मोठी
आहे. अशा वेळी ह्या सर्ळ्या कांपन्ट्या चाांर्ली कमाई करतील,
आवण त्याचे पिसाद त्याांच्या शेअसथच्या वकांमतीमिनु ही उमटलेले
आपल्याला वदसतील.
टाटा ह्या नावातच एक प्रकारचा भरवसा लपलेला आहे.
सचोटी, प्रामावणकपणा, सेवा आवण दानशरू वृत्ती ही टाटा समहू ाची
ओळख आहे. हेच सर्ळे र्णू टाटा कांझ्यमु सथच्या व्यवसायात सद्ध
ू ा
वदसनु येतात. टाटा समहू ाचे सरुु वातीला या एफएमसीजी सेक्टरकिे
जरासे दल
ु थक्षच झाले होते.
पण र्ेल्या काही वषाथत मात् व्यवस्र्ापन आपला व्यवसाय
वाढवण्यासाठी वकती कठोर मेहनत घेत आहे, हे कांपनीच्या
झपाट्याने झालेल्या वाढीवरून वदसनू येते. कांपनीचा बारकाईनां
अभ्यास के ल्यावर असे लक्षात येते की टाटा कांझ्यमु सथची वाटचाल

दोन प्रकारे होत आहे. वाढीचा पवहला मार्थ म्हणजे कांपनी आपली
ववरी, आपला नफा वाढवण्यावर भर देत आहे. दसु रीकिे
आरमकपणे इतर छोट्यामोठ्या कांपन्ट्याांचे अविग्रहण करुन
वेर्वेर्ळ्या देशाांच्या बाजारपेठाांमध्ये आपला प्रयत्नपवु थक आवण
वनग्रहाने ववस्तारसद्ध
ु ा करत आहे.
र्ेल्या वषी कांपनीने दहा हजार कोटी रुपये इतका घसघशीत
नफा कमवला, येणाऱ्या वषाथत हा नफा असाच वाढत जाईल.
वकतीही मोठी मांदी आली, आवण वकतीही मोठा दष्ु काळ पिला
तरी लोक चहा, कॉफी वपणे सोिणार नाहीत, जेवताना मीठ वापरणे
कमी होणार नाही, बाटलीबांद पाणी वपणे बांद करणार नाहीत. ह्या
कांपनीची वनवमथती टाटा के मीकल्स आवण टाटा ग्लोबल वबव्हरे ज
ह्या दोघानां ा ववभार्नू झालेली असल्यामळ
ू े कांपनीकिे सरुु वातीला
परू े से भाांिवल नव्हते.
ह्या दोन्ट्ही कांपन्ट्याच
ां े व्यवस्र्ापन वततके प्रभावशाली नव्हते.
त्यामळ
ू े टाटा कांझ्यमु सथच्या जन्ट्माच्या वेळीच नाममात् कजथसद्ध
ू ा
कांपनीच्या िोक्यावर जमा झाले.
पण ज्या पद्धतीने आता कांपनीचे नफ्याचे आकिे समोर येत
आहेत, आवण ज्या पद्धतीने कांपनीची पावलां पित आहेत, येणाऱ्या
काळात कांपनी दमदार वाटचाल करणार हे वनवश्चत!..

ही आकिेवारी तम्ु हाला काय साांर्ते बघा!..
र्ेल्या दहा वषाथमध्ये ववरीची वाढ – पाच टक्के
र्ेल्या पाच वषाथमध्ये ववरीची वाढ – चार टक्के
र्ेल्या तीन वषाथमध्ये ववरीची वाढ – बारा टक्के
र्ेल्या एक वषाथमध्ये वाढलेली ववरी – एकवीस टक्के
चार पाच टक्क्याांवरुन एके वीस टक्क्याांपयंत वाढलेली ही
ववरी र्क्क करुन टाकणारी आवण शेअरिारकाला आनांवदत
करणारी आहे. र्ेल्या काही वषाथत कांपनी दरमहा पांिरा टक्के नफा
कमवतेय.
एका बाजल
ू ा उत्पादनाांची ववरी वाढत आहे, दसु ऱ्या बाजल
ू ा
कांपनीचा नफा सद्ध
ू ा वाढत आहे. याच
ू ा
ां ा कॉफीचा व्यवसायसद्ध
दरवषी बारा टक्क्याांनी वाढत आहे. टाटा कांझ्यमु सथची स्टारबक्स
या ववदेशी कांपन्ट्याांशी भार्ीदारी आहे. टाटा स्टारबक्सची अकरा
शहरामां ध्ये एकशे सत्याऐां शां ी रे स्टॉरांटस आहेत. या जॉईटां व्हेंचर
असलेल्या टाटा स्टारबक्सला र्ेल्या वतमाहीत कोवव्हिमळ
ू े
जबरदस्त फटका बसला आवण लॉकिाऊनच्या काळात त्याांचा
सत्याऐां शां ी िदां ा बसला. त्याचा पररणाम कांपनीच्या
बॅलन्ट्सशीटवरही वदसला. मात् जेव्हा के व्हा कोव्हीि पणू थपणे

आटोक्यात येईल, आवण टाटा स्टारबक्ससद्ध
ू ा पवु ीप्रमाणे सरु ळीत
चालायला लार्ेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
इग्ां लांि, अमेरीका आवण कॅ निामध्ये सद्ध
ू ा मार्च्या वषी
कांपनीचा िदां ा बारा, सव्वीस आवण बत्तीस टक्क्यानां ी वाढला आहे.
कांपनीचा आजचा पी ई रे शो बाहत्तरवर पोहोचला आहे. ह्या पी
ईच्या वहशोबाने शेअरची वकांमत आज महार् वाटत असली तरी
कांपनीसमोर अनेक पटींनी वाढण्याची सांिी आहे, हे नाकारता
येणार नाही.
टाटा कांझ्यमु सथच्या दृष्टीने एक खास र्ोष्ट म्हणजे अशातच
कांपनीच्या मॅनेवजांर् िायरे क्टर आवण सी ई ओ पदावर सवु नल
विसझु ा या प्रख्यात व्यवक्तमत्वाची वनवि झाली आहे. सनु ील
विझझु ा याांनी आय आय एम कलकत्ता येर्नु वबजनेस मॅनेजमेंटचे
वशक्षण घेतले, पढू े त्यानां ीच १९९३ मध्ये एच यु एल ला भारतात
घट्ट पाय रोवण्यास मदत के ली होती. १९९६ ते २००० ही चार वषथ
ते कोका कोलाचे सी ई ओ होते. या काळात अनेक नव्या नव्या
क्लृप्त्या लढवनू त्यानां ी कोकला भारताच्या घराघरात नेले. २०००
ते २०१५ ही पढु ची पांिरा वषथ त्याांनी पेप्सी कांपनीच्या
व्यवस्र्ापनामध्ये घालवली. याकाळात त्याांनी मलेवशया,
वव्हएतनाम, वफलीवपसां अशा उर्वत्या अर्थव्यवस्र्ा असणाऱ्या

देशाांमध्ये पेप्सीची उत्पादने रुजवली. २०१५ मध्ये पन्ट्ू हा भारतात
येऊन त्याांनी व्हलथपल
ू इिां ीया नावाच्या िबघाईत र्ेलेल्या भारतीय
कांपनीला पन्ट्ू हा नवी उभारी वदली. या सक्सेस स्टोरीमळ
ू े ते एकदम
प्रकाशझोतात आले. याववषयी अनेक लेख वलहले, वजकिे वतकिे
याची चचाथ झाली, ही सक्सेट स्टोरी खपू च रोमाचांक आहे.
माचथ २०२० मध्ये म्हणजे सहा मवहन्ट्याांखाली या
वकमयार्ाराचा टाटा कांझ्यमु सथमध्ये प्रवेश झाला आहे, ही सद्ध
ू ा
शेअरिारकाांच्या दृष्टीने एक आशादायी घटना आहे. वकत्येक
कांपन्ट्यानां ा बाजारपेठेत सेट करणारा हा कुशल व्यवस्र्ापक टाटा
कांझ्यमु सथलाही नव्या उांचीवर घेऊन जाईल.
टाटा कांझ्यमु सथच्या एका शेअरची वकांमत सहाशे पासष्ट रुपये
आहे. कांपनीचा िेट टू इवक्वटी रे शो ०.१० इतका आहे. ०.५ पेक्षा
कमी िेट टू इवक्वटी रे शो असणाऱ्या कांपन्ट्या फांिामेंटली चाांर्ल्या
असतात. कांपनीचा करांट रे शो २.६१ आहे. म्हणजे कांपनीच्या
एकूण देण्यापेक्षा त्याांची मालमत्ता २.६१ पट जास्त आहे. हे सद्ध
ू ा
कांपनी आवर्थकदृष्ट्या सदृू ढ असल्याचे लक्षण असते. इर्नू पढु े
पाच वषांनी, दहा वषांनी वीस वषांनी टाटा कांझ्यमु सथ नवीनवी
वशखरे र्ाठे ल, यात मला शक
ां ाच नाही. टाटा ग्लोबलचा इवतहास
या र्ोष्टीचा साक्षीदार आहे २००५ मध्ये त्ेपन्ट्न रुपयाला असलेला

शेअर पांिरा वषाथत अकरा पटींनी वाढला आहे. त्यामळ
ू े हा शेअर
जेव्हा के व्हा सिां ी वमळे ल तेव्हा आपल्या वकटीबॅकमध्ये
साठवत
ां
राहणे, आपल्या उज्वल भववष्यासाठी आवश्यक आहे.

A successful business is either loved or needed.
-------------------------------------------------------------Integrity, Transparency, trust; IDFC First
-------------------------------------------------------------अनेक जणाांना प्रश्ण पितो, शेअर बाजारात र्ांतु वणक
ू
करण्यासाठी चाांर्ली कांपनी पटकन कशी ओळखायची? उत्तर
आहे, कांपनीचा अभ्यास करताना तम्ु ही फक्त दोनच र्ोष्टींना महत्व
द्या.
१) कांपनी कमवत असलेला नफा
२) कांपनीची वाढ वकांवा कांपनीचा ववस्तार
जी एखादी कांपनी प्रत्येक वतमाहीत चार्ां ला नफा कमवते
आवण ज्या कांपनीची प्रत्येक वषी भरभराट होताना वदसते, के वळ
त्याच कांपनीमध्ये आपल्या शेअरिारकाांना पैसे कमवनू द्यायची
क्षमता असते. इग्रां जीमध्ये एक ववनोदी सवु वचार आहे. “आजची
आिवु नक बॅवक
ां ां र् यांत्णा काहीही न करता बसल्याजार्ी नफा
कमवनु देणारा खात्ीशीर व्यवसाय आहे.” र्मां तीचा भार् सोिला
तरी हे काही अांशी सत्य आहे. बॅका
ां ां खरोखर बसल्याजार्ी पैसे
कमवतात. ठे वीदाराांना नाममात् व्याज देऊन त्याांच्याकिून ठे वी
घ्यायच्या, आवण दप्ु पट व्याजाने र्रजनांू ा कजथ देऊन बक्कळ नफा

कमवायचा, याचेच नाव बॅवक
ां ां र् आहे. पण हेही खरे आहे की बॅका
ां
देशाचा आवर्थक कणा असतात. आजकाल कूठलाही व्यवहार
बॅकेां वशवाय पणू थ होत नाही. तम्ु ही नौकरी करत असाल तमु ची पर्ार
बॅकेां त जमा होते. तम्ु ही व्यावसावयक असाल तर तमु चा ग्राहक
बॅकेां तच पैसे ट्रान्ट्सफर करतो. घरासाठी कजथ घ्यायचे असेल,
स्वप्नातली कार घ्यायची असेल, मल
ु ामल
ु ींना उच्चवशक्षणासाठी
पाठवायचे असेल, वकांवा व्यवसायात भाांिवल कमी पित असेल,
कोणत्याही आवर्थक सहाय्यतेसाठी आपल्याला बॅकेां चा आिार
घ्यावाच लार्तो. बचत आवण काटकसर करुन जमा झालेल्या
पैशालासद्ध
ु ा बॅकेां वशवाय दसु रा कोणता वाली नाही.
बॅकाचे
ां वेर्वेर्ळे प्रकार तम्ु हाला मावहत आहेत का?
१) ररझव्हथ बॅकां –
२) कमवशथअल बॅकां –
कमवशथअल बॅकाचे
ां दोन प्रकार असतात. –
सावथजवनक बॅकां – उदा. स्टेट बॅकां ऑफ इवां िया, बॅकां ऑफ
बिोदा, पांजाब नॅशनल बॅकां
खाजर्ी बॅकां – एच िी एफ सी बॅक,
ां ऍवक्सस,
आयसीआयसीआय
३) सहकारी बॅकां – पणु े जनता सहकारी वर्ैरे

४) स्मॉल फायनान्ट्स बॅकां –
५) पेमेंट बॅकां – पेटीएम, एअरटेल पेमेंट, वजओ पेमेंट,
६) नॉन बॅवक
ां ां र् फायनावन्ट्शअल कांपनी (एनबीएफसी) – मर्ु टू
फायनान्ट्स, मनाप्परू म फायनान्ट्स
बॅकां सरुु करण्याआिी ररझव्हथ बॅकेां किून परवानर्ी घ्यावी
लार्ते. भारतामध्ये कमवशथअल बॅकां सरुू करणे, ही काही सोपी र्ोष्ट
नाही. २०१५ नांतर आपल्या देशात एकही नवी बॅकां सरुु झालेली
नाही. बॅकां सरुु करण्यासाठी शेवटची परवानर्ी ज्या बॅकेां ला वदली
र्ेली होती, त्या बॅकेां चे नाव आय िी एफ सी फस्टथ बॅक!
ां आज मी
तम्ु हाला त्याच बॅकेां च्या शेअसथमध्ये र्ांतु वणक
ू करण्यासाठी
सार्ां णार आहे.
आय िी एफ सी बॅकेां ला २०१५ मध्ये बॅवक
ां ां र् लायसन्ट्स
वमळाले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये बॅकेां चा शेअर ऐशां ी रुपये वकांमतीला
होता. र्ेल्या वषी माचथमध्ये तो घसरत घसरत वीस रुपयाांवर जाऊन
पोहोचला होता. चार वषाथत हा शेअर सत्त्याहत्तर टक्क्याांनी खाली
पिला. पण एका वषाथत तो वेर्ाने पन्ट्ु हा एकदा सत्तर रुपयाांवर जाऊन
पोहोचला. सध्या तो एक्कावन्ट्न रुपयाांना वमळतो आहे.
तम्ु ही आय िी एफ सी बॅकेां चे शेअसथ वदघथकाळासाठी ववकत
घेतले तर तम्ु हाला फायदा होईल असे मला का वाटते? २०१५

मध्ये आयिीएफसी बॅकां सरुु झाली तेव्हापासनु बॅकां हजारो लाखो
नव्या कॉपोरे ट आवण ररटेल ग्राहकाांच्या शोिात होती. २०१८ मध्ये
त्याांच्यासमोर ववस्तार करण्याची एक आयती सांिी चालनू आली.
या व्यवसायात भक्कम पाया रोवलेली कॅ वपटल फस्टथ नावाची एक
बॅवक
ु न एका योग्य जोिीदाराच्या शोिात होती. आय
ां ां र् इवन्ट्स्टट्यश
िी एफ सी ने कॅ वपटल फस्टथ सोबतचा हा ववलीनीकरणाचा प्रस्ताव
स्वीकारला आवण आय िी एफ सी फस्टथ बॅकेां चा जन्ट्म झाला.
कॅ वपटल फस्टथ नावाची ही नॉन बॅवक
ां ां र् सांस्र्ा छोटी छोटी कजथ
देण्याच्या बाबतीत तळार्ाळात चाांर्लीच लोकवप्रय होती. श्री.
वैद्यनार्न याांच्या मार्थदशथनाखाली कॅ वपटल फस्टथची वेर्ाने
घौिदौि सरुु होती. कॅ वपटल फस्टथचा नफा फक्त पाच वषाथत वषाथत
तब्बल सािेपाच पटींनी वाढला होता. वैद्यनार्न नावाच्या तल्लख
माणसाने कॅ वपटल फस्टथला २०१८ मध्ये सािेतीन हजार कोटींचा
नफा कमवनू वदला होता.
कॅ वपटल फस्टथशी हातवमळवणी करण्यापवु ी आयिीएफसी
बॅकेां चा पांच्याहत्तर टक्के व्यवसाय हा मोठमोठ्या कॉपोरे ट
कांपन्ट्याांवर अवलांबनू होता. त्याांच्या बॅकेां त येणाऱ्या
आपल्यासारख्या सवथसािारण ग्राहकाांची सांख्या फक्त दहा टक्के
होती. वैद्यनार्न याांनी कॅ वपटल फस्टथची बाांिणी एकदम त्याउलट
के ली होती. कॅ वपटल फस्टथकिे एक्क्यान्ट्नव टक्के ररटेल कस्टमरची

खाती होती आवण मोठ्या कांपन्ट्या फक्त नऊ टक्के व्यवसाय देत
होत्या. २०१६ च्या समु ारास देशात नीरव मोदी घोटाळा उघिकीस
आला होता. एकानांतर एक मोठमोठ्या कांपन्ट्या वदवाळखोरी जाहीर
करत होत्या. आयिीएफसी बॅकेां ला कळून चक
ु ले होते की इर्नू पढु े
फक्त कॉपोरे ट कांपन्ट्याांच्या दयेवर व्यवसाय करणे चक
ु ीचे आहे.
मोठ्या कजाथच्या अवमष दाखवनू नवे नवे अवनल अांबानी, ववजय
माल्या, कवपल वािवान, ववरम कोठारी जन्ट्माला येत होते. ररटेल
कस्टमर जोिण्यासाठी आयिीएफसीने कॅ वपटल फस्टशी सांिान
बाांिले आवण बोनसरुपात त्याांना श्री. वैद्यनार्नसारखा शन्ट्ु यातनु
साम्राज्य वनमाथण करण्याची क्षमता असलेला वकमयार्ार माणसू
वमळाला. वैद्यनार्न याांच्याकिे नव्या आयिीएफसी फस्टथची सवथ
सत्ु े सोपवली र्ेली. त्याांची बॅकेां च्या सीईओ पदावर वनयक्त
ु ी झाली.
व्ही. वैद्यनार्न यानां ा बॅवक
ां ां र् इिां स्ट्रीचा अठ्ठावीस वषांचा अनभु व
आहे. भारतीय बॅवक
ां ां र् व्यवसायाची तीन दशके या माणसाने
र्ाजवली आहेत.
वैद्यनार्न १९९० च्या दशकात वसटीबॅकेां त कामाला होते.
२००२ ते २००९ मध्ये आयसीआयसीआय बॅकेां ला तळार्ाळात
रुजवण्याचे, लोकवप्रय करण्याचे काम याच माणसाने के ले आहे.
कॅ वपटल फस्टथला शन्ट्ु यातनू वशखराकिे पोहचवण्याचे श्रेय त्याांच्या
कुशल व्यवस्र्ापन शैलीमध्ये आहे. एकीकिे इतर एन बी एफ सी,

वकांवा मायरोफायनान्ट्स कांपन्ट्या सातत्याने तोट्यात चाललेल्या
असताना कॅ वपटल फस्टथ रे कॉिथब्रेक कमाई करत होती कारण
त्याांच्याकिे वैद्यनार्न सारखे प्रामावणक, अनभु वी आवण दरु दशी
नेतत्ृ व होते.
आय िी एफ सी फस्टथ चा ग्राहक कोण आहे? बॅकां हजारो लघु
आवण मध्यम उद्योर्ाांना कजथ देत.े आयिीएफसी बॅकां नौकरदाराांना
र्ृहकजथ उपलब्ि करते, छोट्यामोठ्या दक
ु ानदाराांना भाांिवलाचा
परु वठा करते. एकवेळ बॅकानी
ां मोठमोठ्या कॉपोरे टला वदलेली कजे
बिु तील पण नौकरदाराच
ां ी आवण दक
ां ी कजथ किीच बिु ु
ु ानदाराच
शकत नाहीत. नौकरी असणाऱ्याांचा कजाथचा हप्ता पर्ारातनू
आपोआप कट होतो. दक
ु ानदाराकिे खेळते भाांिवल असले तरच
त्याचा िदां ा फोफावतो, त्यामळ
ू े तो कजथ बिु वण्याचा ववचारही करु
शकत नाही. आयिीएफसी बॅकां मोठमोठ्या कांपन्ट्याांना इतर
सरकारी बॅकासारखे
लाच घेऊन कजथ देत नाही तर व्यववस्र्त
ां
पारखनू आवण त्याच्ां या मालमत्ता आपल्याकिे र्हाण ठे ऊन
त्याबदल्यात कजथ देत.े
फक्त बॅकच
ां नाही तर आयिीएफसी फस्टथचे इतरही व्यवसाय
आहेत. कांपनी इन्ट्शरु ां स ववकते. म्यचु ल फांि ववकते.
देशववदेशातील चलने उपलब्ि करुन फॉरे क्स सवव्हथसेसच्या

माध्यमातनु ही कमाई करते. बॅकेां च्या देशभरात पाचशे शहात्तर
शाखा आहेत. बॅकेां च्या मालकीची पाचशे एके चाळीस एटीएम
आहेत.
आयिीएफसी फस्टथचे भववष्य उज्वल आहे कारण त्याच्ां या
कें द्रस्र्ानी ग्राहक आहे. एकीकिे सरकारी बॅकामध्ये
सेवेचा आवण
ां
आदराचा अभाव आहे, दसु रीकिे वदग्र्ज खाजर्ी बॅका
ां सेवा तर
देतात पण भरभक्कम चाजेस लावनू वखशाला र्ळती लावतात. या
दोघाांच्याही आिमठु े पणाला कांटाळलेला ग्राहक आयिीएफसी
सारखा वतसरा मध्यममार्ी पयाथय स्वीकारत आहे. अशा त्स्त
ग्राहकाांना आयिीएफसी बॅकेां किून वाजवी दरात चोख सेवा वमळते
आवण तो त्याांच्याशी कायमचा बाांिला जातो.
येणारा काळ अत्यािवु नक तांत्ज्ञानाचा आहे. आयिीएफसी
फस्टथ आपले आवर्थक जाळे अद्ययावत यांत्णेने जोित चालली
आहे. र्र्ु लपे सारखे सल
ु भ पेमेंट ट्रान्ट्सफर ऍप ववकवसत
करण्यासाठी आयिीएफसी बॅकेां ने बरीच मोठी रक्कम र्ांतु वली
आवण हल्लीच हे ऍप लॉन्ट्च झाले. लाईफटाईम फ्री रे िीट कािथ
अशा अनेक आकषथक योजना घेऊन आयिीएफसी भारतातल्या
नवश्रीमांत वर्ाथला सातत्याने साद घालत असते.

अमेरीके सारख्या ववकवसत देशाांशी तल
ु ना के ल्यास भारताची
बॅवक
ां ां र् व्यवस्र्ा अर्दीच नवजात बाळासारखी नवखी आवण
कोवळी आहे. आत्ता कूठे आपल्या देशाचा आवर्थक समृद्धीकिे
प्रवास सरुु झाला आहे. देशाची आवर्थक प्रर्ती साकारण्यामध्ये
बॅका
ां मोलाची भवु मका बजावतील. अर्थव्यवस्र्ा वाढली की बॅका
ां
कशी झेप घेतात हे १९९१ च्या उदारीकरणानांतर आपण अनभु वले
आहे. जे मार्च्या तीस वषाथत एचिीएफसीने कमवले, जे र्ेल्या दोन
दशकात आयसीआयसीआयने साध्य के ले तेर्े आणखी दहा
वषांनी आयिीएफसी फस्टथ सद्ध
ु ा नक्की पोहोचलेली असेल, कारण
त्याच्ां याकिे व्ही. वैद्यनार्न याच्ां यासारखा पररसस्पशथ देणारा जादईू
व्यवस्र्ापक आवण त्याने वनविलेली टीम आहे.

The most valuable commodity I know of is
information. – Gordon Gekko
-------------------------------------------------------------स्टाटच अप कंपन्वयांर्ा आधारवड; इन्वफो एज इर्ं डया र्लर्मटे ड
-------------------------------------------------------------१९९० च्या दशकामध्ये एका मध्यमवर्ीय माणसाच्या दैनांवदन
आयष्ु याची सरुु वात कशी व्हायची? सकाळी सकाळी घरामध्ये
वतथमानपत् आले की घरातील सवु शवक्षत आवण महत्वकाांक्षी तरुण
उत्सक
ू तेने ‘जॉब्ज क्लावसफाईि’ चे पान आवजथनू चाळायचे.
घरातील पररपक्व मिां ळी ‘विू हवी, वर हवा’ अशा सदरामां ध्ये
आपल्या मल
ु ाांमल
ु ींसाठी अनरुु प जोिीदार वमळतो का याचा शोि
घ्यायची. नव्वदच्या दशकात भारतात वविां ोज कॉम्पटु र प्रणाली
लोकवप्रय व्हायला लार्ली होती. इटां रनेटचे र्ाटामाटात आर्मन
झाले होते. कॉम्पटु र आवण इटां रनेट हे त्याकाळात फक्त श्रीमांत
लोकाांना परविणारी चैनीची र्ोष्ट होती. पण इटां रनेटमध्ये जर्
बदलनू टाकण्याची वकती मोठी शक्ती दिलेली आहे याचा अांदाज
काळाची पावले ओळखणाऱ्या दरु दशी लोकाांना के व्हाच आला
होता.
सांजीव वबकचांदानी हे त्यापैकी एक. १९९५ मध्ये त्याांनी इन्ट्फो
एज इवां िया या कांपनीची स्र्ापना के ली. आपल्या देशात वापरल्या

जाणाऱ्या अनेक लोकवप्रय वेबसाईटची मालकी इन्ट्फोएजकिे
आहे. माचथ १९९७ मध्ये नौकरी िॉटकॉम चा दणक्यात शभु ारांभ
झाला. बघता बघता तरुणाांमध्ये ही वेबसाईट प्रचांि लोकवप्रय
झाली. इटां रनेट कॅ फे च्या नावाने दाटीवाटीने रचलेल्या कॉम्पटू र
के वबनमध्ये तरुण तासनतास नौकऱ्या सचथ करण्यासाठी हेलपाटे
मारायला लार्ले.
नौकरीला वमळणारा तफ
ु ान प्रवतसाद पाहून इन्ट्फोएजने
पढु च्याच वषी म्हणजे १९९८ मध्ये त्याांनी जीवनसार्ी िॉट कॉम
या नव्या वेबसाईटद्वारे मॅवट्रमोवनअल क्षेत्ात प्रदापथण के ले. आता
लग्नासाठी मल
ु ेमल
ु ी शोिण्यासाठी कोण्या जेष्ट मध्यस्र्ाची
आवश्यकता उरली नाही. मल
ु े मल
ु ी स्वतुःसाठी जोिीदार पाहून
आईविीलानां ा त्याच
ां े कॉन्ट्टॅक्टस देऊ लार्ले. ही एक मोठी राांती
होती.
त्यानतां र २००५ मध्ये इन्ट्फोएजने ररअल इस्टेटचा सवाथत मोठा
िेटाबेस करण्याचे ध्येय िोळ्यासमोर ठे ऊन ९९ एकसथ िॉट कॉमची
पायाभरणी के ली. या वेबसाईटवर खरे दीदार आवण प्रॉपटी ववरे ता
दोघाच्ां याही उि्या पिल्या. आता घरी बसनु प्रॉपटीचे पयाथय
शोिता येऊ लार्ले. वषथ २००८ मध्ये त्याांनी वशक्षा िॉट कॉम
नावाने शैक्षवणक क्षेत्ातही पाय ठे वले. या वेबसाईटवर

देशववदेशातील शैक्षवणक सांस्र्ा, त्याांचे कॅ पां स, वतर्े वमळणाऱ्या
प्लेसमेंट, त्याच
ां ी रमवारी, प्रवेशप्रवरया आवण त्या सस्ां र्ेची वफस
या सर्ळ्याबद्द्ल इत्यांभतू मावहती वमळते.
२००६ मध्ये इन्ट्फोएजने आपला आय पी ओ शेअर बाजारात
आणला. इन्ट्फोएजची आणखी एक चाांर्ली र्ोष्ट म्हणजे त्याांची
दरु दृष्टी! इन्ट्फोएजने अनेक तांत्ज्ञप्रेमी कांपन्ट्याांमध्ये त्या नवजात
अवस्र्ेत असताना मोठी र्ांतु वणक
ू के ली. उदा. २००७ मध्ये
फूिीबे नावाच्या कांपनीचा मोठा वहस्सा एकदम अत्यल्प दरात
इन्ट्फोएजने काबीज के ला. आज आपण त्या कांपनीला झोमॅटो या
नावाने ओळखतो. सप्टेंबर २०२० पयंत उपलब्ि असलेल्या
आकिेवारीनसु ार इन्ट्फोएजकिे तेवीस कांपन्ट्याांची मालकी आहे.
अनेक व्यवसायामां ध्ये त्याच
ां ा वसहां ाचा वाटा आहे.
इन्ट्फोएजला पैसे कूठून आवण कसे वमळतात? त्यापेक्षा या
कांपनीला कोण पैसे देत नाही, असे ववचारता येईल. याांना ररर
् ु टमेंट
करणाऱ्या कन्ट्सल्टांसी योग्य उमेदवार शोिण्यासाठी पैसे देतात.
याांना प्रॉपटी िीलर आपल्या जावहराती देतात देतात. लग्नेच्छूक
उपवर उपविू मावहतीच्या बदल्यात पैसे मोजायला तयार असतात.
आपली आकषथक जावहरात याांच्या वेबपोटथलवर वदसावी म्हणनू
वेर्वेर्ळ्या वशक्षणसांस्र्ा पैसे मोजायला तयार असतात.

इन्ट्फोएजचे माके टकॅ वपटल बासष्ट हजार कोटी रुपयाांचे आहे.
याच्ां या एका शेअरची वकांमत चार हजार आठशे रुपये आहे.
कांपनीवर नाममात् कजथ आहे. कांपनीचा आवर्थक ताळे बांद पावहला
तर र्ोिासा िक्काच बसतो. सप्टेंबर १९ आवण विसेंबर १९ या
दोन वतमाहींमध्ये कांपनीला शांभरकोटी आवण पन्ट्नास रुपयाांचा तोटा
झालेला वदसतो. कोरोनाने जेव्हा भारतात चाांर्लेच हातपाय पसरले
तेव्हा आश्चयथकारक पद्धतीने कांपनीचे इन्ट्कम वाढले. माचथ ते जनू
२०२० नांतरच्या प्रत्येक वतमाहीत त्याांचा नफा वेर्ाने वाढतो आहे.
आिी सातत्याने तोट्यात असणाऱ्या कांपनीने सप्टेंबर ते विसेंबर
२०२० या तीन मवहन्ट्यात सहाशे एकोणऐशां ी कोटी इतका उच्चाक
ां ी
नफा कमवला. शेअसथचा भाव ही उसळ्या मारु लार्ला. पाच हजार
आठशे रुपयाांची उच्चाांकी पातळी र्ाठून आल्यावर तो आता चार
हजार आठशे रुपयानां ा उपलब्ि झाला आहे. िेट टू इवक्वटी फक्त
०.०२ असनू करांट रे शो मात् ६.१७ आहे. कांपनीकिे असलेल्या
मालमत्ताांची वकांमत त्याांच्यावर असलेल्या देण्यापेक्षा सहापट
असणे, हे एका आवर्थकदृष्ट्या सदृु ढ कांपनीचे लक्षण आहे.
इन्ट्फोएजशी तल
ु ना करावी, इन्ट्फोएजला स्पिथक म्हणावी,
अशी एकही कांपनी आज शेअर बाजारात आवस्तत्वात नाही.
भारतातील स्टाटथअप कांपन्ट्याांना बळ देण्यासाठी इन्ट्फोएजने एका
उपकांपनीमाफथ त कोट्याविी रुपयाच
ां ा राखीव वनिी उभारला आहे.

मार्च्याच मवहन्ट्यात वसांर्ापरू वस्र्त कांपनीने इन्ट्फोएजशी
स्टाटथअपमध्ये पैसे र्तांु वण्याववषयी करार के ला. इन्ट्फोएजचे
वैवशष्ट्य म्हणजे ही कांपनी सदैव भववष्यात दिलेल्या नव्यानव्या
सांिींच्या शोिात असते.
येणारा काळ ऑनलाईन वबजनेसचा असणार आहे, हे
वत्कालाबावित सत्य आहे. मार्च्या एका वषाथत सारे जर्
कोरोनामहामारी आवण आवर्थक आररष्ट्याच्या भीतीने िास्तावलेले
होते, प्रत्येक कांपनी साविपणे आपले िाव खेळत होती, त्या
अवस्र्रतेच्या काळात सद्ध
ु ा इन्ट्फोएजने झटपट हालचाली करत इ
कॉमसथ, विवजटल वमिीया, वफनटेक, एज्यटु ेक आवण हेल्र्टेक
क्षेत्ातल्या अनेक कांपन्ट्याांमध्ये आपली र्ांतु वणक
ू वाढवत नेली.
त्यानां ी नऊ नव्या टेकसॅव्ही स्टाटथअपमध्ये बराच पैसा ओतला
आहे.
भतु काळात सद्ध
ु ा मावहती क्षेत्ात अभतु पवु थ रातां ी करणाऱ्या
पॉवलसीबजार, झोमॅटो, ग्रामोफोन, वबजवनस, अि्िा २४७, उस्ट्रा
अशा अनेक कांपन्ट्या इन्ट्फोएजने वदलेल्या आवर्थक आिारामळ
ु ेच
उभा राहू शकल्या आहेत. या वषी पॉवलसीबजार आवण झोंमॅटो
दोन्ट्ही कांपन्ट्याांचे आयपीओ येत आहेत. ज्या वदवशी झोमॅटोचे
शेअर बाजारात येतील आवण त्याांच्यावर र्ांतु वणक
ू दाराांच्या उि्या

पितील, बसल्या जार्ी त्याांचा सवाथत मोठा मालक असलेल्या
इन्ट्फोएजच्या कार्दी मालमत्तेची वकांमत अनेक पटींनी वाढेल.
नसु ता आयपीओ येण्याच्या बातमीने इन्ट्फोएज र्र्नाला वभिला
होता, हे आपण मार्च्या काही वदवसात बवघतले आहेच.
येणाऱ्या काळात भारतीय स्टाटथअप कांपन्ट्याांना उत्तेजन वमळावे
म्हणनू सरकार हरप्रकारच्या सवु विा उपलब्ि करुन देत राहील.
कॉपोरे ट टॅक्स पाच टक्क्याांनी कमी करणे, ही सद्ध
ु ा यासाठीच
आखलेली रणवनती होता. स्टाटथअप कांपन्ट्याांना आणखी टॅक्स कमी
करण्याच्या योजना येतील, प्रत्येक वेळी इन्ट्फोएजला त्याचा
अप्रत्यक्षपणे पण भरभरुन फायदा होईल.
कोरोनाकाळात लोकानां ी आपला जास्तीत जास्त वेळ
र्ॅझेट्सवर घालवला, येणाऱ्या काळातही कोरोनाचे भतु काही
लवकर आपली पाठ सोिणार नाही. भीतीच्या वातावरणात
माके टमध्ये वफरण्याऐवजी लोक घरात बसनु वेबसाईटवरुन कामे
उरकण्याला प्रािान्ट्य देतील. ऑनलाईन व्यवसायाांची चलती
असेल, आवण इन्ट्फोएज ऑनलाईन वबजनेसचा मास्टर आहे. या
कांपनीचे शेअसथ जास्तीत जास्त साठवत राहील्याने भववष्यात
चाांर्लेच सांपत्तीवनमाथण होईल, यात मला तरी शांका नाही.

-------------------------------------------------------------फ्लोरोके मीकल्सर्ा बादशहा; नवीन फ्लोरीन
-------------------------------------------------------------तमु च्या घरामध्ये वकांवा ऑफीसमध्ये जर वातानक
ु ु वलत यांत्
बसवले असेल, तर त्याच्या आतमध्ये खेळणारा रे वफ्रजरे शन र्ॅस
एका कांपनीने बनवलेला आहे. सवथ एसी कांपन्ट्या एकच कांपनी हा
र्ॅस परु वठा करते. त्या कांपनीचां नाव आहे नवीन फ्लोरीन.
ववल ि्यरु ाांट नावाचा एक तत्ववचांतक होता. त्याचा एक
सवु वचार बराच प्रवसद्ध आहे. “आपण जे वारांवार करतो, त्यानसु ार
आपण घित जातो. उत्कृ ष्टता ही कृ ती नाही, तो सवयींचा पररणाम
आहे.” नवीन फ्लोरीन या फ्लोरोके वमकल्सच्या क्षेत्ात कायथरत
असणाऱ्या सवाथत जन्ट्ु या कांपनीच्या बाबतीत वरील सवु वचार
चपखल लार्ू होतो. नवीन फ्लोरीन ही फ्लोरोके मीकल्सचां उत्पादन
करणारी भारतातील सवाथत मोठी कांपनी आहे.
या कांपनीची मालकी ज्या पद्मनाभ मफतलाल समहु ाकिे आहे
ते आपल्या देशातील एक सवाथत जनु ां उद्योर्घराणां आहे. कांपनीचां
मख्ु यालय मांबु ईमध्ये आहे. त्याांचे कारखाने र्जु रातमिील सरु त,
दहेज आवण मध्यप्रदेशातील देवास या वठकाणी आहेत.

फ्लोरोके वमकल्स बनवण्याच्या व्यवसायातला नवीन फ्लोरीन
हा सवाथत जनू ा आवण सवाथत मोठा खेळािू आहे. नवीन फ्लोरीनची
सरुु वात १९६७ मध्ये झाली. कूठल्याही क्षेत्ात काळासोबत स्पिथक
वाढतात. मात् आज पाच दशकाांनांतरही नवीन फ्लोरीनने दजेदार
र्णू वत्तेच्या बळावर आपलां माके टमिलां वचथस्व अबावित राखलां
आहे. कांपनी फ्लोरीन या एका रसायनापासनू साठपेक्षा अविक
वेर्वेर्ळी उत्पादने बनवते. या फ्लोरीन-उत्पादनाांना वेर्वेर्ळ्या
देशीववदेशी उद्योर्ाांमध्ये प्रचांि मार्णी असते.
उत्तर अमेरीका, यरु ोप, मध्यपवू थ आवण अवशया पॅवसवफक या
देशाांमिनू कांपनीला त्याांचा चाळीस टक्के व्यवसाय वमळतो. जीव
वाचवणाऱ्या औषि कांपन्ट्या, अन्ट्निान्ट्य-सांरक्षण उद्योर्,
पेट्रोके मीकल्स, आवण स्पेशावलटी के वमकल्स या क्षेत्ात दबदबा
असणाऱ्या जर्ातल्या वदग्र्ज कांपन्ट्या आज नवीन फ्लोरीनच्या
परांपरार्त ग्राहकाांच्या यादीत येतात.
नवीन फ्लोरीन चार प्रकारची उत्पादने बनवते.
१) फ्रीज, एअर कांिीशनसथ आवण इतर कोल्िस्टोरे जमध्ये
लार्णारे रे वफ्रजरे शन र्ॅसेस
२) इनऑर्ॅथवनक फ्लोराईि्स (खत कांपन्ट्यानां ा कच्चा माल)

३) स्पेशावलटी फ्लोराईि्स (रसायन आवण इतर उद्योर्ाांना
लार्णारी रसायने)
४) कांत्ाट तत्वावर इतर कांपन्ट्याांसाठी ररसचथ करुन त्याांच्या
र्रजेनसु ार त्यानां ा हवी ती उत्पादने आपल्या कारखान्ट्यात वनमाथण
करुन देणे.
भारतातील प्रत्येक नामवतां कांपनीच्या एअर कांिीशनर आवण
फ्रीजमध्ये नवीन फ्लोरीनने बनवलेला ‘मॅफ्रॉन’ नावाचा रे वफ्रजरे शन
र्ॅस र्ांिावा वनमाथण करतो. जार्वतक तापमानवाढीमळ
ू े वदवसेंवदवस
वाढत चाललेली उन्ट्हाची कावहली आवण भारतीय नवतरुणाच्ां या
हातात खळ
ू खळ
ू णारा पैसा यामळ
ु े वातानक
ु ू वलत यांत्ाची,
शीतपेट्याचां ी बाजारपेठ भारतात वषाथर्वणक वाढत चालली आहे.
येणाऱ्या काळातही ही मार्णी अशीच कायम राहील. साहवजकच
या शीतपेट्याांना लार्णाऱ्या कच्या मालाची सद्ध
ू ा मार्णी आणखी
वाढत जाईल.
टूर्पेस्ट, मीठ आवण इतर अनेक उत्पादने बनवणाऱ्या
प्रवरयेमध्ये काही ववशेष रसायने आवश्यक असतात. ही
इनऑर्ाथवनक फ्लोराईि्स परु वठा करण्यामध्ये नवीन फ्लोरीनचा
हातखांिा आहे. अनेक औषि वनमाथत्याांना, खाद्यपदार्थ उद्योर्ाांना
आवण पेट्रोके मीकल कांपन्ट्याांना फ्लोररनपासनू तयार होणाऱ्या काही

ववशेष रसायनाांची आवश्यकता असते. चारचाकी वाहनाांमध्ये
लार्णाऱ्या लवु ब्रकांट आवण कोटींग्जसाठी काही रसायनाांची र्रज
भासते. मोबाईल स्रीन, कॅ मेरा लेन्ट्स, लॅन के बल, तापमानवनयांत्क
यांत्े अशा सवथ प्रकारच्या यांत्ाांमध्ये आवश्यक घटक नवीन
फ्लोरीनकिून परू वली जातात. या सवथ प्रकारच्या इनऑर्ॅथवनक
आवण स्पेशावलटी फ्लोराईिस ची मार्णी वदवसेंवदवस इतकी वाढू
लार्ली की उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी नवीन फ्लोरीनने र्ेल्या
काही वषाथत अनेक वठकाणी आपले कारखाने उभे के ले.
र्ेल्या दहा वषांपासनू जार्वतक बाजारातील फ्लोरोके वमकल्सचा व्यवसाय हजारो कोटी िॉलसथनी वाढतो आहे. नवीन
फ्लोरीनला टक्कर देणारा एकही भारतीय खेळािू आजतरी
दरू दरू पयंत आवस्तत्वात नाही. या कांपनीमध्ये वकती सखोल दजाथचा
ररसचथ के ला जातो, त्याची प्रवचती त्याांच्या परदेशातील व्यवसायाच्या आकि्यावरुन येते. फ्लोरोके वमकल्सचा व्यवसाय ववश्वासावर
आिारलेला व्यवसाय आहे. रसायन उद्योर्ानां ा अनेक किक
वनकषाांचे पालन करावे लार्ते. देशववदेशातील वेर्वेर्ळ्या रसायन
वनयमक सांस्र्ानी ठरवनू वदलेल्या अनेक कसोट्याांना पार करावे
लार्ते. नवीन फ्लोरीनला टक्कर देणारा कोणी स्पिथक उभा
राहीलाच तर त्याला हे सर्ळे सोपस्कार करुन नवीन फ्लोरीनचा
व्यवसाय काबीज करणां सोपां असणार नाही.

नवीन फ्लोरीनचे शेअसथ आपण घ्यावेत असां मला वाटतां याचां
आणखी एक कारण आहे. र्ेल्या दोन दशकापां ासनू चीन
फ्लोरोके वमकल परु वठादार देश बनला होता. आता मात् पावश्चमात्य
देश चीनकिे सांशयाने पाहू लार्ले आहेत. चीनला पयाथय म्हणनू
त्याांची पवहली पसांती भारताला असेल. सरकारनेही या उद्योर्ाला
बळ देण्यासाठी रसायनाांच्या वनवमथतीक्षेत्ात शांभर टक्के ववदेशी
र्तांु वणक
ू ीला परवानर्ी वदली आहे. भारताचे हवामान या
रसायनाांच्या वनवमथतीसाठी अनक
ु ू ल आहे.
नवीन फ्लोरीनचे माके ट कॅ वपटल पिां रा हजार कोटी रुपयाच
ां े
आहे. याांच्या एका शेअसथचा भाव तीन हजार दोनशे रुपयाांवर र्ेला
आहे. सध्या हा शेअर बावन्ट्न आठवि्याांच्या उच्चाांकावर
पोहोचला आहे. कांपनीवर कजथ नाही. कांपनीचे पच
ां वीस टक्के
शेअसथ परदेशी ववत्तसांस्र्ाच्या मालकीचे आहेत. एखादी कांपनी
दजेदार असल्यावशवाय एफ आय आय त्यामध्ये अवजबात
र्तांु वणक
ू करत नाहीत. भववष्यात अनेक सिां ी दिलेल्या
असल्यामळ
ू े माके ट चौतीसचा पी ई असनु ही नवीन फ्लोरीनला
महार्िी वकांमत देऊ करत आहे.
शेअर मार्च्या एका वषाथत दपु ट्ट झाला. मार्च्या तीन वषाथत
तो सािेचार पटींने वाढला. फ्लोरोके वमकल्सची जार्वतक मार्णी

आवण या व्यवसायात असलेली नवीन फ्लोरीनची मोनोपली या
दोन कारणामां ळ
ू े मार्च्या काही वषांपासनू शेअसथ वेर्ाने वाढतो
आहे.
२००९ मध्ये फक्त त्ेचाळीस कोटीचा नफा कमवला होता.
माचथ २०२१ मध्ये त्याने चारशे पांचावन्ट्न कोटी रुपयाांचा पल्ला
र्ाठला. येणाऱ्या दहा वषाथत ही घौिदौि अशीच चालू राहील
याबद्दल
् माझ्या मनात अवजबात शांका नाही. अनेक जण
ववचारतात. दहा वषाथत एखादा शेअर जास्तीत जास्त वकती ररटनथ
देऊ शकतो? त्यापेक्षा आम्ही पोवजशनल ट्रेिींर् करुन जास्त नफा
कमवू शकणार नाही का?
आठ वषाथपवु ी म्हणजे २०१३ मध्ये नवीन फ्लोरीनचा एक
शेअर फक्त बत्तीस रुपायाांना उपलब्ि होता. आज त्याची वकांमत
वाढून चक्क बत्तीसशे रुपये झाली आहे. म्हणजे नवीन फ्लोरीनने
त्याच्या र्ांतु वणक
ू दाराच
ां ी सपां त्ती शभां र पटींनी वाढवनू वदली.
२०१४ मध्ये नवीन नवीन शेअर बाजारात उतरलो होतो. त्यावेळी
मी अनेक वेळा वदपक नायट्राईट आवण नवीन फ्लोरीन हे माझे
फे व्हरे ट स्टॉक होते. मी या दोन्ट्ही स्टॉकमध्ये अनेक वेळा ट्रेिींर्
के ली. शांभर दोनशे शेअसथ घ्यायचे आवण दहा वीस टक्के फायदा
झाला की शेअसथ ववकून टाकायचे. मला त्यावेळी वदघथकाळ

र्तांु वणक
ू ीचे महत्व समजले असते तर आज त्या शेअसथची वकांमत
लाखो रुपये झाली असती.
आज जेव्हा के व्हा मला प्रॉवफट बक
ू ींर्चा मोह होतो, मी नवीन
फ्लोरीनला आठवतो, आवण ट्रेिींर्ची इच्छाच मरुन जाते. आता
नव्याने पोटथफोवलओ बनवायला लार्ल्यावर मी पन्ट्ु हा एकदा या
कांपनीचे शेअसथ साठवण्याच्या मार्े लार्लो आहे. जेव्हा के व्हा
सांिी वमळे ल, र्ोि्या र्ोि्या सांख्येने हा शेअर ववकत घेत रहा.
नवीन फ्लोरीन तम्ु हाला वनराश करणार नाही, हे मी माझ्या
अनभु वाने साांर्ू शकतो.

Like education, healthcare also needs to be given
importance.
-------------------------------------------------------------भारतातील सवाचत र्वश्वासनीय रोगर्नदानशाळा; डॉ.
लालपॅथ लॅब्ज
-------------------------------------------------------------आपल्याला रोजच्या जीवनात वेर्वेर्ळ्या स्वभावाची माणसां
भेटतात. चार्ां ली, वाईट, स्वार्ी, कपटी, ितू ,थ चलाख, मेहनती,
प्रामावणक, कष्टाळू अशा सवथच प्रकारच्या माणसाांशी आपला
सांपकथ येतो. जर्ात जशी अनेक प्रकारच्या स्वभावाची माणसां
आहेत अर्दी त्याच प्रकारे शेअर बाजारात सद्ध
ु ा वेर्वेर्ळ्या
स्वभावाच्या कांपन्ट्या आहेत. वेर्वेर्ळ्या आवण वचत्वववचत्
स्वभावाचे शेअसथ आहेत. ववश्वासघातकी स्वभावाची माणसां
एखाद्या वशकाऱ्यासारखां आपलां सावज हेरतात. त्याच्याशी मैत्ीचां
नाटक करताता आवण योग्य सांिी वमळाली की त्याच्या सांपत्तीवर
िल्ला मारतात. अर्दी हेच शेअर बाजारात सद्ध
ु ा घिते. काही
माणसाांना र्ोि र्ोि बोलनू के सानां र्ळा कापण्याची सवय असते
अर्दी त्याचप्रमाणे अनेक कांपन्ट्याांचे शेअसथ आिी आपला ववश्वास
वजक
ां तात आवण र्ोिे ररटनथ वमळाले म्हणनू आश्वस्त होवनू

त्याच्ां यावर ववश्वास टाकायला लार्लो की आपला वखसा साफ
होतो.
मात् खऱ्या जीवनात मख
ु वटे घालनू वफरणाऱ्या माणसाांच्या
र्दीत आपल्याला सक
ां टात सार् देणारा आवण वाईट पररवस्र्तीतही
मैत्ी न तोिणारा एखादादसु रा जीवलर् वमत् भेटतो. वेळप्रसांर्ी तो
आपल्यावर जीव ओवाळून टाकतो. िोळे बांद करुन त्याच्यावर
ववश्वास ठे वला तरी पश्चताप होत नाही. अर्दी त्याचप्रमाणे शेअर
बाजारातही प्रामावणक आवण भरवशाचे शेअसथ आपल्यासाठी
उपलब्ि असतात. पाच हजार शेअसथमिनू काही वनविक
प्रामावणक आवण मेहनती वमत् आपल्याला जोिायचे आहेत. मी
ज्याांना वमत् म्हणनू वनविले आहेत, ज्याांच्यावर मी ववश्वास ठे वला
आहे अशा अनेक शेअसथची मावहती मी तम्ु हाला पाठवली.
आपल्या व्हॅल्यू इन्ट्व्हेस्टींर्च्या शृांखलेतील आपला भरवशाचा
दोस्त आहे, िॉ. लाल पॅर् लॅब्ज.
वमत्ानां ो, तम्ु ही किी सायकलीचा चाक बारकाईने पावहला
आहे का? चाकाच्या मध्यभार्ी एक हब असतो आवण त्याच्या
वजर्े टायर लावतात त्या स्टील र्ोलाकार ररांर्ला (ररमला)
हबमिनू वनघालेल्या ताराांनी जोिलेले असते. या ताराांना स्पोक
असेही म्हणतात. एम बी ए च्या अभ्यासरमात ‘सप्लाय चेन

आवण लॉवजस्टीक’ नावाचा एक ववषय अभ्यासाला असतो.
त्यामध्ये ‘हब आवण स्पोक’ नावाचां एक व्यवसाय प्रारुप वशकवलां
जातां. यामध्ये व्यवसायचां एक बवलष्ठ कें द्रस्र्ान असतां आवण
ताराांच्या रुपामध्ये हजारो उपशाखाांनी व्यवसायाचा ववस्तार के ला
की प्रर्तीचा चाक भरिाव र्तीने िावू लार्तो. िॉ. लालपॅर्लॅब्ज
ही पॅर्ॉलॉजी कांपनी ‘हब आवण स्पोक’ प्रारुपाचा वापर करुन
भारतातील सवाथत मोठी आवण प्रर्म रमाक
ां ाची पॅर्ॅलॉजी लॅब
बनली.
िॉ. लालपॅर् लॅब्जकिे वदल्ली आवण कोलकत्ता अशा दोन
वठकणी दोन मख्ु य रोर्वनदान प्रयोर्शाळा आहेत. ही मख्ु य
प्रयोर्शाळा आवण वतच्याशी सांपकाथत असलेल्या वतच्या उपशाखा
ज्यानां ा वक्लवनकल लॅबोरे टरी असे म्हणतात, या व्यवसायाच्या
कें द्रस्र्ानी आहेत. सायकलीच्या चाकाच्या कें द्रातनु वनघालेल्या
तारा जशा वतथळ
ु ाच्या सवथ बाजल
ू ा पसरल्या होत्या त्याचप्रमाणे या
वक्लवनकल लॅब्जना रोज हजारो लाखो ग्राहक वमळवनू देण्याची
जबाबदारी पेशांट सवव्हथस सेंटसथ आवण सॅपल
ां वपकअप पॉईटस
ां
याांच्यावर आहे.
आज कांपनीच्या मालकीची सात हजार वपकअप पॉईटां ् स
आहेत, कांपनीचे प्रवशवक्षत कमथचारी प्रत्येक मवहन्ट्याला घरोघर

जाऊन लाखो सॅपल्स
ां र्ोळा करतात. कांपनीकिे तीन हजार शांभर
पेक्षा अविक पेशटां स सवव्हथस सेंटसथआहेत. त्याांच्या माफथ त
ग्राहकाांना घरपोच सेवा वदली जाते. या सवव्हथस सेंटसथला जोिलेल्या
दोनशे सोळा वक्लवनकल लॅब्ज आहेत. या प्रयोर्शाळाांमध्ये
तपासण्या करण्याचे आवण ररपोटथ बनवण्याचे काम अखिां पणे सरुु
असतात. फक्त भारतातील छोट्यामोठ्या शहराांमध्येच नाही तर
आवशयातील आवण अवफ्रके तील अठरा देशामां ध्ये सद्ध
ु ा याच
ां ा
व्यवसाय पसरलेला आहे. र्ोिक्यात यत् तत् सवथत् िॉ.
लालपॅर्लॅबचां आवस्तत्व आहे आवण येत्या काळात याांचां साम्राज्य
असचां वाढणार आहे.
आपण आज िॉ. लालपॅर्लॅबचे शेअसथ ववकत घेतले तर
आपला फायदा होईल असे मला का वाटते? ही एक वमि-कॅ प
कांपनी आहे. या कांपनीकिे व्यवसायववस्ताराच्या अनेक सांिी
उपलब्ि आहेत. हॉवस्पटल आवण औषिे बनवणाऱ्या कांपन्ट्याांपेक्षा
जास्त नफा रोर्परीक्षण करणाऱ्या लॅबोरे टरीज कमवतात. मार्च्या
वतमाहीमध्ये कांपनीचे ऑपरे टींर् प्रॉवफट एकतीस टक्के इतके होते
म्हणजे शांभर रुपयाांपैकी खचथ वजा जाता एकतीस रुपये कांपनीच्या
वखशात जमा व्हायचे. आज वकत्येक कांपन्ट्या पाच दहा टक्के
ऑपरे टींर् प्रॉवफटवर काम करत असताना एकतीस टक्के मावजथनवर
काम करणारी लालपॅर्लॅब र्तांु वणक
ू दाराांच्या दृष्टीने सोन्ट्याचे अिां ी

देणारी कोंबिीच आहे. िॉ. लालपॅर्लॅब्जचां व्यवस्र्ापन अवतशय
वशस्तबद्ध पद्धतीने काम करत.ां पणू थ अभ्यासावनशी ते अशा वठकाणी
पैसे र्ांतु वतात, वजर्नू त्याांना भक्कम व्यवसाय वमळतो. आपली
र्ांतु वणक
ू वाया जाणार नाही याववषयी ते प्रचांि दक्ष असतात.
त्याांचा हा ट्रॅक रे कॉिथ खपू चाांर्ला आहे.
रोर्वनदान करणारी प्रयोर्शाळा चालवणे हा बारामाही िांदा
आहे. इतर उद्योर्ाांमध्ये येते तसे ररसेशन वकांवा मांदीचे चर या
व्यवसायाला स्पशथ करु शकत नाही. भारतात असलेल्या भरमसाठ
लोकसख्ां येमळ
ू े आपल्या देशात किीही रुग्णाच
ां ी कमतरता पिणार
नाही. मार्च्या वषीच्या किक लॉकिाऊन मध्ये जेव्हा इतर
कांपन्ट्या ठप्प झाल्या होत्या, त्या कवठण काळातसद्ध
ु ा कोरोना
चाचणी उपलब्ि नसतानासद्ध
ु ा इतर रुग्णपररक्षण करुन िॉ.
लालपॅर्लॅब्जने ववरमी नफा कमवला होता. भववष्यातसद्ध
ु ा या
िांद्याला मरण नाही असे मला वाटते. वकतीही नवे लोक या
व्यवसायात उतरले तरीसद्ध
ु ा आपल्या आरोग्यसवु विानां ा मार्णी
कायम राहील.
उदा. आपण वकतीही प्रर्त आवण तत्ां ज्ञानस्नेही झालो तरी
स्वतुःच्या बोटातनू रक्त काढून त्याची चाचणी करण्याचे िािस
आपण सजहासहजी करु शकणार नाही. आजचां वैज्ञकशास्त्र

पणू थपणे चाचण्याांवर आिारलेलां शास्त्र बनलां आहे. या
चाचण्यावां शवाय रोर्ाचे वनदान करता येत नाही. चाचण्यावां शवाय
पढु ील औषि उपचाराांची वदशा ठरवता येत नाही. िॉ.
लालपॅर्लॅब्जला आजच्या घिीला तरी स्पिथक नाही. कमी दरात
दारोदार जाऊन सॅपल
ां घेणे आवण लवकरात लवकर घरपोच ररपोटथ
पाठवणे या क्षेत्ात याांची मोनोपल्ली आहे. इतका मोठा िांदा उभा
करणे, वकांवा असा ववश्वास कमवने, एखाद्या नव्या खेळािूला
लवकर शक्य होणार नाही. त्या कसोटीवर वॉरन बफे सचु वतात
तशी ही मोट असलेली कांपनी आहे. कांपनीवर कसल्याही प्रकारचे
कजथ नाही उलट त्याच्ां या खात्यावर नेहमीच नर्दी रक्कम वशल्लक
असते ही कांपनीच्या शेअरिारकाांसाठी एक आनांदाची र्ोष्ट आहे.
कांपनी वेळोवेळी विवव्हिांि जाहीर करत असते. इतर स्पिथक
कांपन्ट्यापां ेक्षा िॉ. लालपॅर्लॅब्ज जास्त नफा कमवते.
कांपनीचे माके ट कॅ वपटल तेवीस हजार कोटी रुपयाांचे आहे.
मार्च्या वतमाहीमध्ये कांपनीने एकशे एकोणतीस कोटी रुपयाच
ां ा
नफा कमवला, वदवसेंवदवस नफ्याचे आकिे वाढतच आहेत.
सवथसािारण भारतीय माणसू आता आपल्या आवण कुटूांवबयाांच्या
आरोग्याबद्दल
् भलताच सतकथ झाला आहे. कोरोनाराक्षसाने तर
आता आपल्याला सदी खोकल्यासारख्या क्षल्ु लक समस्याांकिे
कानािोळा न करता त्याकिे र्भां ीरपणे बघायला वशकवलां आहे.

भववष्यातही आरोग्याला प्रािान्ट्य देण्याचा हा रम असाच सरुु
राहील आवण िॉ. लालपॅर् सारख्या पॅर्ॉलॉजी लॅब्जचा िदां ा
असाच बहरत राहील. अशा वेळी आपण त्या कांपनीचे शेअर
होल्िर असणां, ही आपल्यासाठी एक आनांदाची आवण फायद्याची
र्ोष्ट असेल.
शेअर बाजारात खरे आवण कष्टाळू वमत् खपू कमी असतात.
मात् िॉ. लालपॅर्लॅब्ज हा एक भरवशाचा वमत् आहे, ज्याच्या
िांद्याला मरण नसल्यामळ
ु े तो आपल्याला किीही िोका देणार
नाही असा अदां ाज बािां ायला हरकत नाही.

-------------------------------------------------------------समृिीर्ं रक्षण; भारत रसायन
-------------------------------------------------------------र्ेल्या काही वदवसात मी तम्ु हाला अत्यांत आत्मववश्वासाने
अनेक स्टॉक्स ररकमिां के ले. जोपयंत एखादी कांपनी मी अनेक
कसोट्याांवर पारखनू बघत नाही, मी त्या कांपनीवर लेख वलहीत
नाही. कोसथ सरुु के ल्यापासनू एका स्टॉककिे माझे लक्ष वारांवार
जात होते आवण तो स्टॉक प्रमोट करावा की नाही याववषयी मन
दोलायमान होत होते. दोन वेळा मी हा स्टॉक लेख वलहण्यासाठी
वनविला आवण ररसचथ करुन तसाच सोिून वदला.
मानसशास्त्रामध्ये कॉग्नेटीव्ह विसोनांस नावाची एक टमथ असते.
याला मराठीत आकलनीय असांतोष असे म्हणता येईल. उदा.
तम्ु हाला देवर्ि हापसू आबां े खायला खपू आविते. पण एक िझन
देवर्ि आांब्याची वकांमत आठशे रुपये आहे. आांबे आवितात पण
एवढ्या महार्ात खरे दी करावी वाटत नाही. एक मन म्हणतां, महार्
तर महार् आांबे घेऊ, दसु रां मन म्हणतां, एवढे महार् आांबे नाही घेतले
तरी काही वबघिणार नाही. जेव्हा माणसाच्या बद्ध
ु ीचा र्ोंिळ
उितो आवण मन वनणथय घेऊच शकत नाही त्या अवस्र्ेला
कॉग्नेटीव्ह विसोनन्ट्स असे म्हणतात. आज जो स्टॉक मी साांर्णार

आहे तो मला आवितो आवण पण त्यासोबतच तो मला महार्ही
वाटतो म्हणनू मी इतके वदवस त्यावर लेख वलहायचे पढु े ढकलत
राहीलो. पण आज मात् त्या स्टॉकने मला लेख वलहण्यासाठी
वववश के ले आहे. या कांपनीचे नाव आहे भारत रसायन.
भारत रसायन ही भारत ग्रपु ची एक उपकांपनी आहे. एसएन
र्प्तु ा, आरपी र्प्तु ा आवण एमपी र्प्तु ा हे तीन भाऊ भारत समहु ाचे
सवोसवाथ आहेत. भारत रसायनची स्र्ापना १९८४ मध्ये झाली.
भारत रसायन कृ षीउद्योर्ाांना आवश्यक असलेल्या रासायवनक
तावां त्क अकांचां उत्पादन करतात. यालाच टेवक्नकल ग्रेि्स असे
म्हणतात. खताांच्या आवण वकटकनाशकाांच्या वनवमथतीसाखळीचे
तीन टप्पे आहेत. टेवक्नकल ग्रेिस बनवणे. फॉमथल
ु ेशन करणे आवण
विस्ट्रीब्यश
ु न करणे. कृ षी उत्पादनाांच्या पवहल्या पायरीवर
रासायवनक ताांवत्क अकाथची वनवमथती के ली जाते. त्यानांतर तो अकथ
वापरून खते आवण वकटकनाशकाांच्या कारखान्ट्यात मोठ्या
प्रमाणावर उत्पादन के ले जाते. वतसरा टप्पा ववतरणाचा असतो.
आपल्या देशात ताांवत्क अकथ बनवण्याचे तांत्ज्ञान पी आय
इिां स्टीज, भारत रसायन अशा मोजक्या कांपन्ट्यानी ववकवसत के ले
आहे. भारत एग्रोटेक आवण भारत इन्ट्सेक्टीसाईि या भारत
समहु ाच्या इतर दोन कांपन्ट्या आहेत ज्या फॉमथल
ु ेशन आवण

ववतरणाच्या क्षेत्ात काम करतात. भारत रसायन वलवमटेि ही शेअर
बाजारातील वलस्टेि कांपन्ट्या समहु ाच्या इतर दोन्ट्ही कांपन्ट्याच
ां ा
ताांवत्क कणा आहे. आज भारताच्या बावीस राज्याांमध्ये भारत
समहु ाची उपवस्र्ती आहे. कांपनीचे सािेतीन हजार विस्ट्रीब्यटु सथ
सांपणू थ भारतात पसरले आहेत.
कृ षीक्षेत्ाांच्या आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये खते वकांवा
वकटकनाशके दसु ऱ्या देशामध्ये वनयाथत करण्यासाठी त्या देशातील
सरकारकिे वकांवा वनयांत्क मांिळाांकिे आपल्या उत्पादनाांचे
रवजस्ट्रेशन करणे बिां नकारक असते. भारत रसायनकिे आज
दोनशेहून अविक कृ षीरसायनाांचे परवाने आहेत जे त्याांना
आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हक्काचा व्यवसाय देतात. एकूण पासष्ट
देशामां ध्ये याचां ा माल वनयाथत के ला जातो. कांपनीचा बाहत्तर टक्के
व्यवसाय त्याांना देशाअांतर्थत बाजारपेठेतनू वमळतो तर अठ्ठावीस
टक्के व्यवसाय इतर देशाांमध्ये झालेल्या वनयाथतीतनू वमळतो.
खतेकीटकनाशके बनवणाऱ्या देशीववदेशी सप्रु वसद्ध कांपन्ट्यानां ा
भारत रसायन कच्चामालाच्या स्वरुपात अकथ आवण ताांवत्क अांश
परु वठा करते.
एकदा याांच्या ग्राहकाांच्या यादीवर नजर टाका. रॅ लीज इवां िया,
यनु ायटेि फॉस्फरस वलवमटेि आवण इिां ोवफल अशा आघािीच्या

वदग्र्ज देशी कांपन्ट्या त्याांच्या रासायवनक अांशासाठी भारत
रसायनवर अवलबां नू आहेत. आतां रराष्ट्रीय बाजारात वसजां ेंटा,
वनसान के वमकल्स आवण मोंसॅटोां अशा टॉपच्या कांपन्ट्या भारत
रसायनकिून त्याांना लार्णारा रासयवनक अकथ खरे दी करतात.
२०१२ नांतर कांपनीने आांतराराष्ट्रीय व्यवसायवृद्धीकिे ववशेष लक्ष
द्यायला सरुु वात के ली.
कृ षीसांबांवित ताांवत्क अकथ सद्ध
ु ा औषिी उत्पादनाांसारखी दोन
प्रकारची असतात. पवहली पेटांट असलेली मॉवलक्यल्ु स आवण
दसु री जेनेरीक. जेनेरीक उत्पादने कोणीही तयार करु शकतो.
त्यावरचा शोिकत्याथचा मालकी हक्क सांपष्टु ात आलेला असतो.
भारत रसायन दोन्ट्ही प्रकारची उत्पादने वनमाथण करते. वहमाचल
प्रदेशात रोहतक आवण र्जु रातमिील दहेज अशा दोन वठकाणी
याांचे कारखाने आहेत. दहेजमिील साईटवर मार्च्या वषी
शांभरकोटी रुपये र्ांतु वनू त्याांनी आपली क्षमता वाढवली आहे.
जेव्हा खोलात जाऊन मावहती काढली तेव्हा कळाले की वनसान
के वमकल नावाच्या जपानी कांपनीसोबत याांच्या एक जॉईटां
व्हेंचरसाठी बोलाचाली सरुु आहेत. र्ेली अनेक वषथ भारतातील
कृ षी कांपन्ट्याांना चीनमिनू टेवक्नकल ग्रेिसचा परु वठा होत होता.
आता मात् भारत सरकार चीनच्या मसु क्या आवळत चालला आहे.
उचापती आवण कुरापती चीन अिनु मिनू भारताला विवचत

राहील. येणारा काळ चीनी आयातीला पयाथय उभा करणाऱ्या
भारतीय कांपन्ट्याच
ां ा आहे. सरकार आवण जनता दोघेही भारतीय
कांपन्ट्याांनाच प्रािान्ट्य देतील.
भारत रसायनचे माके ट कॅ वपटल पाच हजार चारशे सत्त्याहत्तर
कोटी रुपये आहे. याांच्या एका शेअरची वकांमत बारा हजार आठशे
चाळीस रुपये आहे. आज वदवसभरात शेअरची वकांमत वीस
टक्क्याांनी वाढली म्हणजे कांपनीमध्ये नक्कीच मोठे काहीतरी
काहीतरी वशजत आहे. पढु ील काही वदवस प्रॉवफट बक
ु ींर् झाली
तरी पैसे असतील तर सिां ी वमळाली तेव्हा या शेअरमध्ये एट्रां ी घ्या.
जमल्यास एक शेअर घेऊन त्याचे वकमान एक दोन वषथ वनरीक्षण
करा. प्रत्येक वषी हा शेअर तीस टक्के ररटनथ देतो हा त्याचा रे कॉिथ
आहे. शेअरची वकांमत दहा हजाराच्ां या पढु े आहे म्हणनू मी या
कांपनीवर लेख वलहणे टाळत होतो. मात् आज शेअसथचा भाव
उसळणे हा मला एक शभु सांकेत वाटला.

-------------------------------------------------------------तंिज्ञानार्ी गॅलेक्सी; टाटा एलेक्सी
-------------------------------------------------------------जर्ातील सवाथत जास्त श्रीमांत असणारी माणसां आवण
बाजारपेठेचा बदलता ट्रेंि यात एक छूपां समीकरण असतां. १९१०
ते १९५० या काळात चारचाकी कार प्रचांि वेर्ाने लोकवप्रय
झाल्या. त्याांचा जन्ट्मदाता हेन्री फोिथ जर्ातील सवाथत श्रीमांत माणसु
म्हणनू नावाजला र्ेला. १९४७ मध्ये त्याचां वनिन झालां तोपयंत
त्याला कोणीही स्पिथक तयार झाला नाही. नांतर वॉलमाटथच्या सॅम
वॉल्टनने ती जार्ा काबीज के ली. ववसाव्या शतकाच्या शेवटी
जसेजसे कॉम्पटु र आवण इटां रनेट याांनी आपल्या आयष्ु यात
वशरकाव के ला, सवाथविक श्रीमांत माणसाची जार्ा वबल र्ेटसने
घेतली. एकववसाव्या शतकात तत्ां ज्ञान आणखी पढु े र्ेले. जेफ
बेजोस या माणसाने व्यापार आवण तांत्ज्ञान याांची अमेझींर् साांर्ि
घातली आवण अमेझॉनने जर् काबीज के ले. वकत्येक वषथ जर्जेत्ता
श्रीमतां म्हणनू राज्य के ल्यावर त्याला आता इलॉन मस्क आव्हान
देतो आहे. येत्या काही वषाथत टेस्ला, फे सबक
ू वकांवा र्र्ु ल इतके
मोठे होतील की तेच उद्याचे नवे सवाथत मोठे सांपत्तीवान असतील.
या सर्ळ्या अब्जािीशाांच्या पोवजशन बदलण्यामार्े एक पॅटनथ

लपलेला आहे. ज्या प्रकारच्या तांत्ज्ञानाची चलती असते, त्याच
क्षेत्ात काम करणारी व्यक्ती जर्ातला सवाथत जास्त सपां त्ती
असलेली व्यक्ती ठरते. या रहस्याचा वापर शेअर बाजारात करुन
आपणही सांपत्तीवनमाथण करु शकतो.
उदा.
एकोणीसावे शतक वाफे चे इवां जन, छापखाना, बदां क
ु ा अशा
भौवतकशास्त्राशी सांबांवित उपकरणाांचे होते. ववसावे शतक र्ाि्या,
रे िीओ, टीव्ही, फ्रीज, कॉम्पटु र अशा सख
ु सवु विा देणाऱ्या वकांवा
इलेक्ट्रीवसटीवर चालणाऱ्या यत्ां ानां ी र्ाजवले. पढु ची ऐशां ी वषथ
वशल्लक असणारे हे एकववसावे शतक िेटा आवण कृ वत्म
बवु द्धमत्तेच्या जोरावर चालणार आहे. येत्या काही वषांमध्ये आपली
टीव्ही, मोबाईल, कार, फ्रीज, लाईट, पांखे सर्ळे काही एकमेकाांशी
जोिलेले असतील. व्हॉईस कमाांिवर जर् चालू लार्ले तर
वकबोिथवर टाईप करण्याचे झझां टच राहणार नाही. पासविथपद्धती
हद्दप् ार होईल. येत्या दहा पांिरा वषांत पेन ड्राईव्ह, हािथविस्क
कालबाह्य होतील कारण र्र्ु ल ड्राईव्ह सारख्या क्लाऊि सववथसेस
त्याचां ी जार्ा घेतील. हवा वतर्े हवा वततका िेटा साठवणे
आपल्यासाठी आणखी सल
ु भ होत जाईल. क्लाउि कांप्यवु टांर्
आवण ऑटोमेशनमध्ये तांत्ज्ञानाचां भववष्य लपलेले आहे. पांिरा

वीस वषांनांतर कार चालवण्यासाठी ड्रायव्हरची र्रज भासणार नाही
अशा ऑटोमेशन प्रणालीच्या स्वयच
ां वलत कार अनेक कांपन्ट्या
ववकवसत करत आहेत.
तत्ां ज्ञान क्षेत्ातील भववष्यातील सिां ी शोिनू त्यावर काम
करणाच्या नामाांवकत भारतीय कांपन्ट्या तम्ु हाला मावहत आहेत का?
यादी बरीच मोठी आहे. एम्फॅ वसस, एल एांि टी टी एस, कोफोजथ,
पवसथटांट आवण टेनला प्लॅटफॉमथस! पण या सर्ळ्या आय टी
सॉफ्टवेअर कांपन्ट्याांमध्ये माझी आविती कांपनी आहे टाटा एलेक्सी.
मार्च्या एका वषाथपासनू टाटा एलेक्सीचा शेअर सर्ळीकिे
चचेत राहीला आहे. एका वषाथत पाचशे रुपयाांपासनू आज तीन
हजार तीनशे रुपयापां यंत त्याने र्क्क करणारी उसळी मारली आहे.
टाटा एलेक्सीची सरुु वात १९८९ मध्ये झाली. त्यावेळी
वाहनउद्योर्, माध्यमे आवण दरु सांचार क्षेत्ातील कांपन्ट्या आपलां जनू ां
रुप बदलनू आिवु नक टॅकसेव्ही अवतार िारण करत होत्या.
अर्ाथतच व्यवसायवृद्धीसाठी त्याांना तांत्ज्ञान परु वणाऱ्या एका
दजेदार कांपनीची आवश्यकता होती. टाटा एलेक्सीने ही पोकळी
भरुन काढली आवण फारच कमी वेळात स्वतुःला प्रस्र्ावपत के ले.
एकतर कांपनीच्या नावात टाटा असले की व्यवसाय, भार्ीदार,
भाांिवल आवण कमथचारी सर्ळे च वमळणे सोपे असते आवण

पांचवीस तीस वषाथखाली या क्षेत्ात अर्दी र्ोि्या कांपन्ट्या काम
करत होत्या. टाटा एलेक्सी त्याच्ां या कॉपोरे ट ग्राहकानां ा इवतपासनू
अर्पयंत सर्ळी सेवा देते. त्याांच्यासाठी इलेक्ट्रॉवनक आवण
मेकॅवनकल यांत्े तयार करुन देत.े कांपनीचा कारभार सोपा सटु सटु ीत
व्हावा म्हणनू त्याांना वेर्वेर्ळी सॉफ्टवेअसथ परु वते. या
सॉफ्टवेअरचा वापर करताना अचानक उदभवलेल्या सवथ
प्रकारच्या समस्यावां र मार्थ शोिनू देत.े टाटा एलेक्सीचे विझाईन
स्टुिीओ, ऑवफसेस आवण सवव्हथस सेंटसथ जर्भर पसरले आहेत.
टाटा एलेक्सीचा रोल फक्त कांपन्ट्याांना सॉफ्टवेअर बनवनू देणे
इतकाच नाही तर ते त्याांच्या ग्राहकाच
ां ी उत्पादने आविकाविक
तांत्स्नेही आवण ग्राहकस्नेही कसे होतील याचेही आराखिे आखनू
देतात. आपल्या ग्राहक कांपन्ट्याांना ते वेळोवेळी वापरण्यास सोपे
सल
ु भ असे ऍवप्लके शन बनवनू देतात. व्हचथअ
ु ल ररएवलटी
(आभासी वास्तववकता) आवण आवटथवफशल इटां ेवलजन्ट्स (कृ वत्म
बवु द्धमत्ता) या दोन्ट्हीमध्ये टाटा एलेक्सीचा हातखांिा आहे.
टाटा एलेक्सी ही इन्ट्फोवसस वकांवा टीसीएस सारखी फक्त
आवश्यक सॉफ्टवेअर सेवा परु वणारी कांपनी नाही. टाटा एलेक्सी
भववष्यात लपलेल्या तांत्ज्ञानाच्या सांिींना शोिनू काढण्याचे,
तल
ु नेने कवठण असे कायथ करणारी कांपनी आहे. एांबेिेि प्रॉिक्ट
विझाईनमिनू यानां ा याच
ां ा सवाथत मोठा व्यवसाय वमळतो. वाहनानां ा

सटु े इलेक्ट्रॉवनक भार् परु वठा करणाऱ्या कांपन्ट्या टाटा एलेक्सीकिून
तत्ां ज्ञान सहाय्य घेतात. कारमध्ये ब्लटु ू र्, जीपीएस, अद्ययावत
सांर्ीत यांत्णा, अपघातानांतर जीवनरक्षक एअरबॅर् तात्काळ बाहेर
वनघणे अशा वकत्येक वठकाणी प्रर्त अशा इलेक्ट्रॉवनक यांत्ाांची
आवण त्याांना आज्ञा देणाऱ्या सॉफ्टवेअरची आवश्यकता असते.
टाटा एलेक्सी वाहन कांपन्ट्याांना या दोन्ट्ही सेवा परु वते.
उदा. टाटा मोटसथ जी नव्या प्रकारची इलेक्ट्रीन चारचाकी
र्ाि्या बनवत आहे, त्या सवथ र्ाि्याांमध्ये जी स्वयांचवलत यांत्े
आहेत, ती सवथ यत्ां े आवण त्याच
ां ी आज्ञावली बनवण्याचे काम टाटा
एलेक्सीला देण्यात आले आहे. इलेक्ट्रीक वाहनाांना परांपरार्त
वाहनाांच्या तल
ु नेत र्ोि्या अविक ववकवसत तांत्ज्ञानाची र्रज
आहे, ही जबाबदारी टाटा एलेक्सीने सहजररत्या पार पािली. बॅटरी
मॅनेजमेंट, वाहनाची कायथक्षमता वाढवणे, ड्रायव्हर नसतानाही योग्य
प्रकारे र्ािी चालवण्याऱ्या स्वयांचवलत यांत्णा वनमाथण करणे, अशा
प्रकारची तत्ां ाांवर टाटा एलेक्सीमध्ये काम के ले जात आहे. पणु थत्वास
नेले जात आहे. या अत्यािवु नक यांत्णेला त्याांनी ‘ऑटोनोम’ असे
नाव वदले आहे. जर का हे लोकवप्रय झाले तर फक्त टाटा मोटसथ
नाही तर मवहद्रां ा, बजाज, मारुती आवण ह्यांिु ई अशा सवथ वदग्र्ज
कांपन्ट्या टाटा एलेक्सीकिे आपल्या स्वयांचवलत वाहनाांना
टेक्नॉलॉजी परु वण्याचा आग्रह िरतील.

फक्त वाहन क्षेत्ातच नाही तर ब्रॉिकास्ट, घरर्तु ी इलेक्ट्रॉवनक
वस्तु आवण मोबाईलसारखी दरु सच
ु ा
ां ार यत्ां े बनवणाऱ्या कांपन्ट्यासां द्ध
टाटा एलेक्सीने वदलेल्या सेवाांवर अवलांबनू असतात. ज्या वेर्ाने
इटां रनेटची उपलब्िता आवण वेर् वाढतो आहे, येणाऱ्या काळात
ओटीटी प्लॅटफॉमथ वर प्रचांि मोठ्या प्रमाणावर मनोरांजन उपलब्ि
होत जाणार आहे. िेटा वाढला की त्याचे योग्य व्यवस्र्ापन
करणारी चोख यत्ां णाही हवी. हे कामसद्ध
ु ा टाटा एलेक्सी अर्दी
लीलया पार पािते. अशातच झी फाईव्ह या आघािीच्या ओटीटी
कांपनीने टाटा एलेक्सीसोबत एक मोठा करार के ला. येणाऱ्या दहा
वषाथत कोट्याविी नवे स्माटथफोन आवण र्ॅझेट्स बाजारात दाखल
होतील. साहवजकच त्याांना जोिल्या र्ेलेल्या कांपन्ट्याांना यांत्े आवण
सॉफ्टवेअर परु वण्याचे काम टाटा एलेक्सीलाच करावे लार्ेल.
आवाजाने पांखे, लाईट, इलेक्ट्रॉवनक वस्तु आवण र्ाणे चालू बदां
करणाऱ्या एलेक्सासारख्या यांत्ाची वदवसेंवदवस वाढत चाललेली
मार्णी टाटा एलेक्सीच्या पथ्यावर पित आहे.
आरोग्यसेवाांमध्ये सद्ध
ु ा सॉफ्टवेअर आिाररत इलेक्ट्रॉवनक
सािनाांचा वापर वाढत चालला आहे. प्रत्येक वदवशी नवी नवी
अत्यािवु नक उत्पादने बाजारात येत आहेत. अशा अनेक
हेल्र्के अर कांपन्ट्याांना टाटा एलेक्सी आपला सपोटथ देते.

र्ेल्या एका वषाथत कांपनीचे माके ट कॅ वपटल सािेपाच हजार
कोटी रुपयावां रुन एकवीस हजार कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे ते
उर्ीच नाही. शेअर बाजार टाटा एलेक्सीच्या उज्वल भववष्याकिे
पाहून त्याांच्या शेअरला सोन्ट्याचा भाव देतो आहे. तम्ु हीही सांिी
वमळे ल तशी टाटा एलेक्सीचे शेअसथ जमा करुन ठे वा. टाटा एलेक्सी
ही दमदार कांपनी आहे कारण त्याांच्याकिे ऑपॉचथवु नटीची र्ॅलेक्सी
आहे.

-------------------------------------------------------------आय टी क्षेिातला उगवता तारा; लासचन एडं टुब्रो
इन्वफोटे क!..
-------------------------------------------------------------आज ज्या कांपनीची तम्ु हाला मावहती सार्ां णार आहे, त्या
कांपनीचे नाव आहे लासथन एांि टुब्रो इन्ट्फोटेक वलवमटेि!..या
स्टॉकला एल टी आय असेही म्हणतात. एल एांि टी इन्ट्फोटेक ही
आय टी क्षेत्ामध्ये जर्भर सेवा देणारी एक खपू मोठी कांपनी आहे.
विवजटल आवण ऑटोमेशन क्षेत्ात कांपनीचे चाांर्लेच वचथस्व आहे.
जर्भरातल्या मोठमोठ्या कांपन्ट्याना त्याांची आय टी सवव्हथस
मॅनेजमेंट, आय टी कन्ट्सलटेशन आवण त्याच्ां या वबजनेसची क्षमता
वाढवण्यासाठी तज्ञाांचे मार्थदशथन हवे असते. ही जबाबदारी लासथन
एिां टुब्रो इन्ट्फोटेक लीलया स्वतुःच्या खाद्यां ावर घेते आवण
यशस्वीरीत्या पार पािते. ही भारतातली सहावी मोठी आय टी
कांपनी आहे. कांपनीची सरुु वात १९९७ मध्ये झाली. पण मार्च्या
तेवीस वषाथत कांपनीने प्रचिां मोठी र्रूिभरारी घेतली आहे.
कांपनीची व्याप्ती वकती मोठी आहे, हे खालील तीनचार र्ोष्टींवरून
लक्षात येईल.

एल एांि टी इन्ट्फोटेकमध्ये आजघिीला तब्बल एकतीस हजार
कमथचारी काम करतात. जर्भरात सदतीस देशातील वेर्वेर्ळ्या
मख्ू य शहराांमध्ये त्याांचे अठ्ठावन्ट्न ऑवफसेस पसरलेले आहेत. आज
जर्ातल्या टॉपच्या मानल्या र्ेलेल्या, फॉचथनु ५०० ह्या जर्प्रवसद्ध
यादीतल्या, तब्बल सहासष्ट कांपन्ट्या ह्या एल एांि टी इन्ट्फोटेकच्या
सन्ट्माननीय ग्राहक बनल्या आहेत. याांच्याकिे आांतरराष्ट्रीय दजाथचे
४२४ क्लायटां स आहेत. आय टी क्षेत्ात कांपनी सातत्याने
नावीन्ट्यपणू थ सेवा देण्याचा प्रयत्न करते. मवशन लवनंर्, अल्र्ोरीदम,
िेटा, ऑटोमेशन आवण क्लाऊि कांम्प्यटु ींर् या सर्ळ्याांमध्ये
कांपनीचा हातखिां ा आहे.
२०१९ मध्ये एल एांि टी इन्ट्फोटेकने माईिट्री
ां या सॉफ्टवेअर
क्षेत्ातल्या आघािीच्या वदग्र्ज कांपनीचे अविग्रहण के ले. ह्या एका
चालीने एल एांि टी ने आपल्या सवथ स्पिथक खेळािूांना मोठा हादरा
वदला. कांपनीचे आकारमान, वतचा माके ट शेअर, नावीन्ट्याची कास
िरण्याची वृत्ती आवण कुशल कमथचारी वर्थ या सर्ळ्या र्ोष्टींमळ
ू े
आपोआपच एक आवर्थक मोट वकांवा मक्तेदारी वनमाथण करण्यात
कांपनीला यश आल्याचे वदसते. सहजासहजी याांच्या व्यवसायात
वशरणे आवण याांच्या वाढत्या वचथस्वाला आव्हान देणे, आता
कूठल्याही नव्या वकांवा स्पिथक कांपनीला सहजासहजी शक्य होवू

नये, इतका मोठा आराळववराळ आवण महाकाय व्यवसाय याांनी
उभा करून ठे वला आहे.
कांपनीचा सत्तर टक्के व्यवसाय अमेरीके तनू येतो, सतरा टक्के
यरु ोपमिनू आवण बाकीचा इतर वठकाणाहून येतो. िॉलर आवण
यरु ोच्या तल
ु नेत रुपया पाच दहा पैशाने जरी कमजोर झाला की एल
एांि टी इन्ट्फोटेकसारख्या इन्ट्फोटेक कांपन्ट्याांना जबरदस्त फायदा
होतो. र्ेल्या वकत्येक वषाथपासनू आय टी कांपन्ट्या खोऱ्याने पैसा
ओढत आहेत, आवण वदवसार्वणक श्रीमांत होत चालल्या आहेत,
याचे एक महत्वाचे कारण वदवसार्वणक कोसळणारा रुपया हेच
आहे. कांपनीचे व्यवस्र्ापन करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये कांपनीचे मॅनेवजांर्
िायरे क्टर एस एन सब्रु ामन्ट्यम, सी ई ओ सांजय जालोना आवण
चेअरमन ए एम नाईक अशा एकाहून एक वदग्र्ज व्यक्ती आहेत. ही
व्यवस्र्ापन करणारी टीम कांपनीची वाढ जोमाने व्हावी यासाठी
दमदार आवण आरमक पावलां टाकत आहे.
जार्वतक महामारीचा आपल्या व्यवसायाला फटका बसू नये
म्हणणू व्यवस्र्ापनाने आपल्या परदेशी ग्राहकाांना मयाथवदत
वेळेपयंत सेवा घेण्यासाठी आवर्थक सवलती वदल्या. पोस्ट
कोवव्हि आय टी क्षेत्ात अनेक नव्या सांिी उपलब्ि होतील, आवण
व्यवसाय वाढावा म्हणनू कांपनी आणखीन प्रयत्नशील आहे.

माईिट्री
ां आवण एल एांि टी इन्ट्फोटेक याांची जोिी येणाऱ्या तीन चार
वषाथत विवजटल ऑटोमेशनचे क्षेत् र्ाजवेल, यात मला तरी शक
ां ाच
नाही. एका अांदाजानसू ार २०२४ मध्ये ही मजथ झालेली कांपनी
सािेतीन वबवलयन िॉलसथचा व्यवसाय करे ल. जर हा अांदाज खरा
ठरला तर कांपनी टेक मवहद्रां ाला सद्ध
ू ा मार्े टाके ल. येणारा काळ हा
आवटथवफशल इटां ेलेजन्ट्स, ऑटोमेशन आवण आिवू नक तांत्ज्ञानाचा
असेल. त्यामळ
ू े कांपनीसमोर उज्ज्वल भववष्याच्या आवण प्रर्तीची
नवीनवी वशखरे सर करण्याच्या अनेक सांिी उपलब्ि आहेत.
आजघिीला कांपनीचे माके ट कॅ वपटल त्ेपन्ट्न हजार चाळीस कोटी
रुपये इतके आहे. कांपनीकिे चार हजार दोनशे एक्कवन्ट्न कोटी
रुपयाांचे एसेट्स आहेत. त्याबदल्यात कांपनीवर फक्त आठशे
एकसष्ट कोटी रुपयाांचे कजथ आहे, जे मालमत्ताांच्या तल
ु नेत अल्प
म्हणावे लार्ेल. कोरोना सांकटाने बऱ्याच सेक्टरचे कांबरिे मोिले,
पण काही मोजक्या सेक्टरसाठी कोरोना नवसांजीवनी घेऊन आले.
उदा. फामाथ आवण आय टी!..
जनजीवन ठप्प असतानाही लोक किी नव्हे एवढ्या र्ॅझेटसचा
वापर करत होते आवण त्यासाठी लार्णाऱ्या आय टी सेवा वापरत
होते. लॉकिाऊनच्या काळात प्रत्येक आय टी कांपनीचा व्यवसाय
आवण नफा वाढल्याचे तम्ु हाला वदसनू येईल. २०१९-२० या

आवर्थक वषाथत कांपनीने दहा हजार आठशे एकोणाऐशां ी कोटी
रुपयाचां ा व्यवसाय के ला होता. मात् लॉकिाऊन आवण
कोरोनासारखी भीषण पररवस्र्ती असताना देखील २०२० च्या जनू
आवण सप्टेंबर वतमाहीची ववरी सहा हजार कोटींच्या घरात जाऊन
पोहचली आहे. आय टी कांपन्ट्याांना पांिरा ते वीस टक्के इतके
घसघशीत प्रॉवफट मावजथन वमळते. सप्टेंबर २०२० च्या वतमाहीमध्ये
कांपनीने आजवरचा सवोच्च म्हणजे चारशे छप्पन कोटी इतका
नफा नोंदवला. कांपनीची पाळे मळ
ू े खोलवर रुजत असल्याचे हे
लक्षण आहे.
दोन हजार चौदामध्ये अवनंर् पर शेअर फक्त सत्तावन्ट्न रुपये
होते, आज ते शहान्ट्नव रुपयाांवर जाऊन पोहोचले आहे. कांपनीचा
पी ई रे शो एकतीस इतका आहे.
आजघिीला कांपनीच्या एका शेअरची वकांमत एक हजार
नऊशे एकोणसत्तर रुपयावां र जाऊन पोहोचली आहे.
इन्ट्फोवसस आवण टीसीएस जर भारतीय आय टी मिले तळपते
तारे असतील तर एल एिां टी इन्ट्फोटेक हा इर्ला उर्वता तारा
आहे.
इकोनॉवमक मोट, व्यवसाय आवण व्यवस्र्ापन, ग्रोर् रे शोज,
प्रॉवफटेवबवलटी रे शोज, कॅ श फ्लो, व्हॅल्यएु शन आवण भववष्यात

लपलेल्या सांिी या सवांचे एकवत्त आकलन के ले तरी मी कांपनीला
पाच पैकी पाच स्टार देईन.
लॉन्ट्र् टमथ साठी र्ांतु वणक
ू ीचा ववचार करणाऱ्या प्रत्येकाने या
कांपनीचा वकमान एक तरी शेअर खरे दी करून ठे वायलाच हवा.

-------------------------------------------------------------औषध कंपन्वयांर्ा महाराजा – एबॉट इर्ं डया!..
-------------------------------------------------------------शेअर बाजारात चाांर्ली कांपनी वनविण्यासाठी एक ठोकताळा
वापरला जातो. जर तम्ु हाला कांपन्ट्याच
ां ी आवर्थक आकिेवारी
कळत नसेल तर तम्ु ही सरळ सरळ माके ट लीिरमध्ये पैसे र्ांतु वनू
मोकळे व्हा. आज अशीच एक माके ट लीिर कांपनी तमु च्यासमोर
घेऊन आलो आहे. आजपासनू बरोब्बर पाच वषांपवु ी म्हणजे ०३
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जर एखाद्याने कांपनीचा पाच हजार रुपये
वकांमतीचा एक शेअर ववकत घेतला असता, तर आज त्या एका
शेअरची वकांमत पिां रा हजार पाचशे रुपये इतकी झाली असती.
त्याआिीच्या २०१० ते २०१५ या पाच वषांमध्ये तर शेअरचा
भाव पाच पटींनी वाढला होता. आता २०२५ पयंत शेअरचा भीती
वकती पट होईल, हे मावहत नाही, पण दरवषी वाढणारा कांपनीचा
एकूण व्याप बघता ही कांपनी आपल्या शेअरिारकाांना घसघशीत
कमाई करून देईल, हे वनवश्चत!..
या कांपनीचे नाव आहे एबॉट इवां िया वलवमटेि!.. फामाथ क्षेत्ात
सन फामाथ, िॉ. रे ि्िी, लवु पन, वसपला, ग्लेनमाकथ , विववज लॅब
आवण कॅ िीला अशा कांपन्ट्याांची नावे अनेक जणाांना तोंिपाठ

असतात. पण एबॉट इवां िया, फायजर ह्या मात् अशा छुप्या रुस्तम
फामाथ कांपन्ट्या आहेत, ज्याांची किीही जास्त चचाथ होत नाही.
आवण त्यातल्या त्यात एबॉट इवां िया भारतातल्या फामाथ सेक्टरचा
शहनां शहा होण्याकिे जोमाने वाटचाल करत आहे. तसां पावहलां तर
अबॉट ही एक अवाढव्य मवल्टनॅशनल कांपनी आहे.
पण एबॉट इवां िया ही वतची उपकांपनी मार्च्या पांच्याहत्तर
वषाथपासनू भारतीय लोकाांसाठी औषिे तयार करत आहे. आजच्या
घिीला भारतातील सवाथत मोठ्या हेल्र्के अर कांपन्ट्याांपैकी एक
अशी एबॉट इवां ियाची ओळख आहे. भारत स्वतत्ां होण्याआिीच
, म्हणजे १९४४ पासनू एबॉट इवां िया भारतात आपली उत्पादने
ववरी करू लार्ली होती. तम्ु ही जर औषिाांच्या नावाांशी र्ोिेबहुत
पररवचत असाल, तर एसीविटीवर लोकवप्रय असलेले िायवजन, पेन
वकलर म्हणनू वापरले जाणारे ब्रफ
ु े न आवण लॅक्सेटीव्ह म्हणनु
वापरले जाणारे रे मेवफन ह्या तीन औषिाांची नावे तम्ु ही किी ना
किी ऐकली असतील.
ही वतन्ट्ही लोकवप्रय उत्पादने एबॉट इवां ियाचीच आहेत. आजही
एबॉट इवां िया भारतात सवाथत वेर्ाने वाढ करणारी एक फामाथ कांपनी
आहे. आज एबॉट इवां ियाकिे सािेतीन हजारपेक्षा जास्त कमथचारी
काम करतात.

एबॉट इवां ियाचा औषिे तयार करण्याचा कारखाना र्ोव्यात
आहे. सपां णु थ देशात त्याच
ां े सािेचार हजाराहां ून अविक स्टॉवकस्ट
आहेत, आवण सत्तर हजारपेक्षा जास्त ररटेल दक
ु ानाांमिनू त्याांचा
माल ववकला जातो. एबॉट इवां ियाची खावसयत म्हणजे एकदा
याांच्या कांपनीत कामाला लार्लेला माणसु शक्यतो किीही याांची
नौकरी सोिुन दसु ऱ्या कांपनीत जात नाही. एबॉटमध्ये ज्यवु नअर
कमथचाऱ्यानां ा सद्ध
ु ा वररष्ठासां मोर आपली मते, नव्या कल्पना
माांिण्याचे पणु थ स्वातांत् असते. इतके खल
ु े आवण मक्त
ु वातावरण
इतर कुठल्याही कॉपोरे ट कांपनीमध्ये पहायला वमळत नाही. याचाच
पररणाम म्हणनू की काय, आज टॉपच्या शभां र भारतीय फामाथ
ब्रॅिपै
ु
ां की सहा ब्रॅिां एकट्या एबॉट इवां ियाचे आहेत. कांपनीचे प्रमख
नऊ ब्रॅिां हे त्याांच्या स्पिथकाांना मार्े टाकून के व्हाच माके ट लीिर
बनले आहेत, आवण वकत्येक वषाथपासनू आपली नांबर वनची
पोवजशन वटकवनू आहेत.
उदा. स्वाईन फ्लु होवु नये म्हणनू एबॉटने इन्ट्फ्लव्ु हॅक नावाचे
एक व्हॅवक्सन काढले होते, त्याचा माके ट शेअर चक्क त्ेसष्ट टक्के
होता.
र्ायरॉईिला आटोक्यात ठे वण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या
र्ायरोनॉमथच्या र्ोळ्याांनी बाजारपेठेचा एक्कावन्ट्न टक्के वहस्सा

काबीज के ला आहे. रे अन, व्हवटथन आवण ि्यफ
ु ॅ स्टीक ही सर्ळी
उत्पादने आज माके ट लीिर म्हणनु प्रस्र्ावपत झाली आहेत. एकदा
का एखाद्या व्यवक्तच्या मिमु ेहाने िोक्याची पातळी ओलाांिली तर
त्याला आयष्ु यभर इन्ट्सवु लन घेणे अवनवायथ असते. एबॉट इवां िया
आिी फक्त अशी इन्ट्सवु लन, वव्हटॅवमन्ट्स आवण एवनमल हेल्र्
प्रॉिक्टस अशीच वलवमटेि उत्पादने बनवायची. पण मार्च्या दहा
वषाथत कांपनीने र्क्क करणारी प्रर्ती के ली. या दहा वषाथत त्यानां ी
अनेक स्पिथक कांपन्ट्याांना खरे दी करण्याचा सपाटा लावला, आवण
एकामार्े एक तब्बल शांभर नवी उत्पादने बाजारात आणली.
ह्या आरमक ववस्तारनीतीमळ
ू े च, २००९ मध्ये सातशे सदसु ष्ट
कोटी असणारा कांपनीचा नफा २०१९ मध्ये तीन हजार सहाशे
चाळीस कोटी रुपयावां र जाऊन पोहोचला आहे. काही वषांपवु ी
भारतातली वदग्र्ज फामाथ कांपनी सॉल्व्हे फामाथला ववकत
घेतल्यामळ
ू े अबॉट इवां ियाला वेर्वेर्ळ्या प्रकारच्या औषिाांची
बाजारपेठ ताब्यात घेणे एकदम सोपे झाले, आवण कांपनीचा जोमाने
ववस्तार होवु लार्ला. मार्च्या तीन वषांपासनू इिां ीयन फामाथ माके ट
दरवषी सरासरी आठ टक्क्याांनी वाढत होते. मात् कोवव्हि
इतराांसाठी प्राणसांकट घेऊन आले असले तरी फामाथ कांपन्ट्यासाठी
सांजीवनी घेऊन आले. भारतातली औषिाांची बाजारपेठ ही

जर्ातली वतसऱ्या रमाांकाची बाजारपेठ आहे. आवण अशा
अराळववराळ माके टचा एबॉट इवां िया वबर् बॉस आहे.
माके टमिली मक्तेदारी, प्रचांि मोठा पोटथफोवलओ, पांच्याहत्तर
वषांचे र्िु ववल, जार्वतक दजाथची उत्पादने, एम एन सी असल्याचा
फायदा आवण कुशल व्यवस्र्ापन ह्या कांपनीच्या जमेच्या बाजू
आहेत. एबॉट इवां ियावर एक रुपयाचेही कजथ नाही. प्रत्येक वषी
नवी नवी उत्पादने बाजारात आणण्याचा िमु ििाका यापढु ील
काळातही सरुु च राहील. कोरोना महामारीमळ
ु े कांपनीने प्रभावीपणे
विवजटल प्लॅटफॉमथ वापरण्याची सरुु वात के ली आहे. मार्च्या दहा
वषाथपासनू सातत्याने ववरीच्या आकि्यामध्ये आवण वनव्वळ
नफ्यात होणारी वाढ ही एबॉट इवां ियाच्या शेअरिारकाांच्या दृष्टीने
एक सख
ु ावणारी र्ोष्ट आहे. भववष्यात सरकारने बहुराष्ट्रीय
कांपन्ट्याांच्या मक्तेदारीववरोिात आवण नफे खोरीववरोिात कठोर
पावले उचलली तर कांपनीच्या नफ्यावर पररणाम होवु शकतो, पण
कोरोनाव्हायरसची लस उपलब्ि होऊन घराघरात पोहचेपयंत
आवण सर्ळे वातावरण पवु ीसारखे सरु ळीत होईपयंत फामाथ
कांपन्ट्याांना भारतात मोकळे रान वमळाले आहे, हे नक्की! तोपयंत
तरी त्याांच्यावर कसलीही बांिने लादली जाणार नाहीत.

२०१९ - २० या आवर्थक वषाथत कांपनीने पाचशे त्र्यान्ट्नव कोटी
इतका वनव्वळ नफा कमवला होता. रे व्हेन्ट्यमु ध्ये आवण टॅक्स
भरण्याआिी झालेल्या नफ्यामध्ये अकरा टक्क्याांची वाढ आहे,
मार्च्या पाच वषांपासनू ररटनथ ऑन कॅ वपटल एम्लॉईिचा आकिा
म्हणजे आर ओ सी ई चोवीस टक्के इतका ववरमी नोंदवला
जातोय. त्यामळ
ू े च वषाथर्वणक कांपनीचा शेअर रॉके टसारखा उांच
उितो आहे. कोरोना महामारी नतां र सर्ळ्याच फामाथ कांपन्ट्याच्ां या
शेअसथचे भावा वाढले. आज एबॉट इवां ियाच्या एका शेअरची
वकांमत पांिरा हजार दोनशे सत्तेचाळीस रुपये इतक्या उच्चाांकावर
जाऊन पोहोचली आहे. मार्च्या एका वषाथत कांपनीने त्याच्या
शेअरिारकाला एकशे तीस टक्क्याांचे ररटनथ वदले आहेत. स्रीनर
िॉट इन या वेबसाईटवर तम्ु हाला कुठल्याही कांपनीचा आजचा पी
ई रे शो पाहता येतो. एबॉट इवां िया या स्टॉकचा प्राईज अवनंर् रे शो
एकोणपन्ट्नास आहे. कांपनीचा िेट टू इवक्वटी रे शो ०.०७ आहे, तर
करांट रे शो ३.१८ आहे. हे दोन्ट्ही इवां िके टर कांपनी आवर्थकदृष्ट्या
उत्तम असल्याचे वनदेशक आहेत. म्हणनू माके टमध्ये आलेल्या
प्रत्येक करे क्शननांतर आपण हा शेअर ववनाववलांब खरे दी करायला
हवा. कारण एबॉट इवां ियासारखे शेअर किीही वनराश करत नाहीत.
वदघथकालीन र्ांतु वणक
ू ीची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येक लॉन्ट्र् टमथ
इन्ट्व्हेस्टरने हा स्टॉक आवजथनू आपल्या वॉचवलस्टमध्ये ठे वला

पावहजे. कमीत कमी भावात जास्तीत जास्त सांख्येने ह्या शेअसथला
तम्ु ही आपल्या पोटथफोवलओमध्ये जमा करत रहा.
मार्च्या दहा वषाथत कांपनीने जी काही जीवतोि मेहनत के ली
आहे, इतर फामाथ कांपन्ट्याच
ां े अविग्रहण के ले आहे, त्याची फळे
शेअरिारकाला पढु च्या दहा वषाथतही अशीच वमळत राहतील, हे
नक्की!..

Save money; and money will save you!..
-------------------------------------------------------------शेअर माके टमधलं रामबाण औषध – अल्के म लॅबॉरेटरीज
-------------------------------------------------------------चार्ां ला शेअर वनविणां, म्हणजे लग्नासाठी जोिीदार
वनविण्यासारखांच असतां, चोखांदळ र्ांतु वणक
ू दाराला हवा तसा
परफे क्ट स्टॉक लवकर सापितच नाही, लग्न करण्याची इच्छा
असणाऱ्या प्रत्येकाची आपल्या जोिीदाराबद्दल
् सप्तु अपेक्षा असते,
जोिीदार सांदु र असावा, कमवता असावा, घरचा सिन असावा,
त्याच्यावर कूटूांबाच्या जबाबदाऱ्या नसाव्यात, पण कूटूांबाची
आवर्थक बाजू भक्कम असावी. अर्दी असांच शेअसथचां! आपल्या
अशी कांपनी हवी असते, जी दरवषी भरघोस नफा कमवते, कांपनीने
दरवषी भरभक्कम ररटनथ द्यावेत पण कांपनीने स्वतुःच्या
ववस्तारीकरणासाठी कजथ काढू नयेत. स्टॉकचा परफॉमथन्ट्स उत्तम
असावा, स्टॉकचे भववष्यही उज्वल असावे, पण त्याचे
व्हॅल्यएु शन, पी ई रे शो मात् एकदम स्वस्त असावे. प्रत्येक
वनकषावर कांपनी शांभर नांबरी सोन्ट्यासारखी उजळून वनघावी. जसां
प्रत्येकाला आदशथ जोिीदार वमळत नाही, तसां प्रत्येक कसोटीवर
खरा उतरणारा स्टॉक सहजासहजी हाती लार्त नाही. पण आज

असाच एक स्टॉक मी तमु च्यासाठी शोिनु आणला आहे.
फांिामेंटल एनॅवलवससच्या प्रत्येक कसोटीमध्ये हा स्टॉक
विस्टींक्शन मध्ये उत्तीणथ होईल.. या कांपनीचे नाव आहे, अल्के म
लॅबोरे टरीज!..
१९७३ मध्ये मांबु ईमध्ये औषिे आवण पोषकतत्वे बनवणाऱ्या
या कांपनीची स्र्ापना झाली. आजच्या घिीला वनवश्चतपणे ही एक
वेर्ाने वाढणारी कांपनी आहे. क्लेव्हेम ६२५ हे शरीरातल्या
ववषाणांनू ा वनष्प्रभ करणारां उपयक्त
ु औषि बनवण्याचा मान अल्के म
लॅबोरे टरीज ला जातो. अल्के म एटां ी इन्ट्फेक्टीव्ह, र्ॅस्ट्रो इटां ेस्टीनल
ड्रग्ज पासनू वव्हटॅवमन्ट्स आवण न्ट्यवु ट्रएांटसपयंत सर्ळां काही बनवते.
कांपनीचे सांस्र्ापक होते, सांप्रादा वसांर्!.. आज भारत आवण
अमेरीके त वमळून पांिरा हजाराहां ून अविक कमथचारी या कांपनीमध्ये
काम करतात. यावरुन कांपनीचा आवाका आपल्या लक्षात येतो.
औषिाच्ां या व्यवसायात पेटांटला अनन्ट्यसािारण महत्व आहे,
आवण शेअरिारकाांच्या दृष्टीने चाांर्ली र्ोष्ट म्हणजे अल्के म
लॅबोरे टरीजच्या नावावर बरीचशी पेटांट रवजस्टर आहेत.
अमेरीकच्या औषिी प्रशासनाने अल्के म लॅबोरे टरीच्या
वेर्वेर्ळ्या प्रकारच्या सातशे पाचहून अविक असे मेिीसीन्ट्सला
अमेरीके त वापरण्यासाठी मांजरू ी वदली आहे.

काही वषांपवू ी अल्के मने चक्क अमेरीके तल्याच अनेक
छोट्यामोठ्या औषि कांपन्ट्यानां ा ववकत घेण्याचा सपाटा लावला
आवण सांपणू थ अमेरीके त एकच खळबळ उिवनू वदली. औषिाांचा
व्यवसाय प्रत्येक वषी एका ठराववक पण ठाम आवण वनवश्चत वेर्ाने
वाढणारा वबजनेस आहे. आज फामाथ सेक्टरचा पी ई रे शो छत्तीसच्या
घरात र्ेला, मात् अल्के मचा पी ई मात् अजनु ही बावीसच्या
आसपास घटु मळतोय, म्हणजे आपल्या स्पिथकापां ेक्षा ही कांपनी
स्वस्त दरात उपलब्ि आहे. कांपनीच्या काही जमेच्या बाजू जाणनू
घेऊयात.
अल्के म लॅब मर्च्या वकत्येक वषांपासनु आपल्या
र्ांतु वणक
ू दाराांना वनयवमत लाभाांश म्हणजे विवव्हिांि देत.े कांपनीवर
अत्यतां माफक कजथ आहे, इतर सवथ फामाथ कांपन्ट्याांच्या तल
ु नेत
अल्के मचे ररटनथ ऑन कॅ वपटल एम्प्लॉईि, म्हणजे भाांिवलावर
वमळणारा परतावा सवाथत जास्त आहे. वजतका जास्त परतावा,
वततके शेअरिारक खषु ! अनेक कांपन्ट्यानां ा नफा तर होतो, पण
त्याांच्याकिे रोख रकमेची कमतरता असते, पण र्ेल्या वकत्येक
वषांपासनु अल्के मकिे मोठ्या नफ्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात
र्ांर्ाजळी म्हणजे कॅ श फ्लो उपलब्ि आहे. हे एका सदृु ढ मॅनेजमेंटचे
लक्षण आहे. मार्च्या एका वषाथत अल्के म लॅबच्या शेअरने पस्तीस
टक्के ररटनथ वदला आहे, त्यामळ
ू े आज नवी खरे दी के ली तर लर्ेच

सहा मवहन्ट्यात वकांवा एका वषाथत स्टॉक आपल्याला अजनू कमाई
करुन देईल, अशी आशा ठे वणे, जरा अिचणीचे होईल. पण जर
तम्ु ही तीन ते पाच वषांचा ववचार करत असाल, तर मात् अल्के मचा
शेअर र्ांतु वणदू ाराांना अवजबात वनराश करणार नाही. कांपनीचा
खालील आवर्थक ताळे बांद पावहला तर तमु च्या लक्षात येईल की
प्रत्येक वषी रे व्हेन्ट्यु वाढत चालला आहे.
आवर्थक वषथ २०१५ – ३९२४ कोटी
आवर्थक वषथ २०१६ – ५१६४ कोटी
आवर्थक वषथ २०१७ – ५७९९ कोटी
आवर्थक वषथ २०१८ – ६५१६ कोटी
आवर्थक वषथ २०१८ – ७४४४ कोटी
प्रत्येक वषी बारा टक्के वाढ तम्ु हाला वदसेल.
कांपनीचा वनव्वळ नफ्यामध्ये चढउतार होत आहेत. पण
मार्च्या पाच वषांचा इवतहास जोिून पावहले तर अल्के मने
समािानकारक वेर्ाने प्रर्ती के ली यात शांकाच नाही. अल्के म
कांपनीच्या पासष्ट टक्के शेअसथच्या वहश्शावर प्रमोटसथची मालकी
आहे, आवण हे शेअसथ कूठे ही र्हाण टाकलेले नाहीत, ही
वदघथकालीन र्ांतु वणक
ू ीच्या दृवष्टने चाांर्ली र्ोष्ट आहे. परदेशी

सस्ां र्ाांकिे सािेआठ टक्के आवण घरर्तू ी म्यचु ल फांिाांकिे अकरा
टक्के शेअसथचा वहस्सा आहे.
तम्ु हाला आम्हाला खरे दी करण्यासाठी फक्त वीस टक्के शेअसथ
उपलब्ि आहेत. र्ेल्या तीन वषांपासनु फांि हाऊसनी अल्के मचा
शेअर ववकलेला नाही, ही सद्ध
ु ा ह्या शेअरच्या दृष्टीने सकारात्मक
र्ोष्ट आहे. कांपनीचे एकूण भार्भाांिवल तेहतीस हजार कोटी रुपये
इतके आहे. २०१८ मध्ये हा शेअर तीस टक्क्याांनी खाली आला
होता, पण मार्च्या अिीच तीन वषाथत अल्के मने जोरदार मसु ांिी
मारली आवण दरमहा सरासरी वीस टक्के ररटनथ ऑन इवक्वटी
र्ाठली, जो एक भरघोस कमाई करुन देणारा आकिा मानला
जाईल. कांपनीसमोर अनेक वेर्वेर्ळी आव्हाने असताना देखील
अल्के मने आपला चढता आलेख कायम ठे वला. कोरोनासक
ां टाने
तर सवथच फामाथ कांपन्ट्याांना नवसांजीवनी वदली, अल्के मसद्ध
ू ा त्याला
अपवाद नाही. भववष्यातही कांपनीची ही घौिदौि अशीच वेर्ाने
चालू राहील, अशीच पररवस्र्ती आहे. कोरोना नतां र
रोर्प्रवतकारशक्ती वाढवणाऱ्या न्ट्यट्रु ीशन सप्लामेंटच्या आवण
औषिाांच्या मार्णीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कोरोनामळ
ु े फामाथ
कांपन्ट्यावर पन्ट्ू हा एकदा र्ांतु वणक
ू दाराांच्या उि्या पित आहेत.
प्रत्येक वतमाहीत ववरीचे आकिे वाढलेले वदसत आहे.
महामारीमळ
ू े अमेरीकन औषिी प्रशासन आता अमेरीके तल्या

भारतीय कांपन्ट्याांशी अविक सौजन्ट्याने आवण वमत्त्वाने वार्त
आहे. जर्ाला किीही नव्हती इतकी औषिाच
ां ी आवण उपचाराची
र्रज भासते आहे. पढु चे अठरा मवहने आय टी आवण फामाथ
कांपन्ट्याच र्ाजवणार यात मला तरी शांका नाही. अशा वेळी
वदघथकाळासाठी सद्ध
ु ा आपण या दोन्ट्ही सेक्टरला प्रािान्ट्य देऊ
शकतो. एक मवहन्ट्यापवू ी अल्के मचा भाव दोन हजार सहाशे रुपये
होता. आज तो दोन हजार आठशे एके चाळीस झाला आहे. चालू
भावात पवहल्या टप्प्याची खरे दी करुन चोवीसशे रुपयाांना दसु रा
टप्पा खरे दी के ला जाऊ शकतो. तम्ु ही जर आता हा स्टॉक खरे दी
के ला तर जार्वतक उलर्ापालर्ीमळ
ू े घाबरुन ववकू नका.
कमीत कमी पाच वषांसाठी या स्टॉकला आपल्या वि मॅटच्या
वतजोरीत ठे ऊन ववसरुन जा. २०२२ पयंत माके टवर फामाथ
कांपन्ट्याांचीच सत्ता चालणार आहे.
आपल्या एकूण
पोटथफोलीओच्या दहा टक्के रक्कम, अल्के मच्या शेअसथमध्ये
र्तांु वणक
ू करु शकता. एकाच स्टॉकमध्ये आपली सर्ळी सपां त्ती
र्ांतु वण्याची चक
ू करु नका. प्रत्येक पिझिीनांतर खरे दी करत
राहीलो आवण तीन हजाराांचे टारर्ेट मनात ठे वले तर अल्के ममध्ये
तीस चाळीस टक्क्याांची अपेवक्षत वाढ तम्ु हाला साध्य करता येईल.
कोरोना काळात एक मॅसेज वारांवार यायचा, अत्यावश्यक काहीच
नाही, जीवनच आवश्यक आहे आवण जीवनाला आजारापां ासनु

वाचवण्यासाठी अल्के मची औषिे आवण पोषणतत्वे लार्तात.
त्या दृष्टीने आवण आवर्थक ताळे बदां ाच्या दृष्टीने अल्के म लॅब एक
परफे क्ट मॅच आहे. अल्के म लॅबसारखा वहरा सहजासहजी हातात
येत नसतो, आवण चाांर्ला जोिीदार आवण चाांर्ला शेअर एकदा
आविला की त्याच्याकिे अवजबात दल
ु थक्ष करायचे नसते.
त्याच्यामार्े मार्े करुन त्याला आपले बनवायचे असते आवण
दोघाश
ु ादुःु खामध्ये कायम
ां ीही एकदा नाते जोिले तर ते नाते सख
वनभवायचे असते.

-------------------------------------------------------------नर्थंग र्फटस बेटर; पेज इडं स्रीज
-------------------------------------------------------------पेज इिां स्ट्रीज ही कांपनी दोन ब्रॅिां ् सची मालक आहे, पवहल्याचां
नाव जॉकी!...दसु ऱ्याचां नाव आहे स्पीिो!.. तसां पावहलां तर जॉकी
हा ब्रॅिां पेज इिां स्टीने बनवलेला नाही, पण भारत, यु ए ई, बाांग्लादेश,
श्रीलांका आवण नेपाल या देशाांमध्ये जॉकीचा व्यवसाय करण्याचा
परवाना पेज इिां स्टीला वमळालेला आहे. स्पीिोचे लायससां फक्त
भारतापरू ते सीमीत आहे. जॉकी हा जेन्ट्टस आवण लेविज अांिर
र्ामेंटसचा सप्रू वसद्ध आवण सवाथत लोकवप्रय ब्रॅिां आहे. सॉक्सपासनू
टॉवेलपयंत जॉकी बरचां काही बनवते. स्पीिो कांपनी स्वीमवेअर
बनवते. पोहण्याचा पोषाख, वस्ववमांर् कॉस्चमु , र्ॉर्ल, वॉच, इअर
बि आवण शजू बनवण्यामध्ये स्पीिोचा हातखिां ा आहे. पेज
इिां स्टीजचे दोन्ट्ही ब्रॅिां माके ट लीिर आहेत. कांपनीच्या
विस्ट्रीब्यश
ु न नेटवकथ ला तोि नाही. जवळपास एकोणीसशे
शहरामां ध्ये याच
ां ी आऊटलेट्स आहेत. याच
ां ा माल छोट्या
दक
ु ानदाराांपासनू भव्य अवलशान शॉवपांर्मॉलपयंत सर्ळीकिे
उपलब्ि असतो.

र्ेल्या काही दशकाांपासनू ही भारतातली लाजेस्ट इनरवेअर
सेलर कांपनी आहे, आजही हे स्र्ान वटकून आहे. ववशेषतुः तरूण
तरूणींमध्ये जॉकीची रे झ वाढतच जाणार आहे. अनलॉक सरू
ू
झाल्यापासनू पेज इिां स्ट्रीचा शेअर चौखरू उिळलेल्या
घोि्यासारखा बेभान होवनू िावत सटू ला आहे. कांपनीचा
आरओईसी सािे त्ेपन्ट्न टक्क्याांवर पोहोचला आहे. तीस
टक्क्यापां ेक्षा चार्ां ला आर ओ ई सी असणां, ही वदघथकालीन
र्ांतू वणक
ू दारासाठी एक प्रकारची सवु णथसांिी असते. नोटबांदी आवण
जी एस टी या दोन कारणाांमळ
ू े २०१७ मध्ये कांपनीच्या ववरीच्या
आकि्यावां र वाईट पररणाम झाला होता. पण मार्च्या तीन वषाथत
पन्ट्ू हा एकदा कांपनीची र्ािी व्यववस्र्त रूळावर आली आहे.
२०१७ नांतर कांपनीचा नफा देखील प्रत्येक वषी वाढतो आहे.
सािेचोवीस हजार माके ट कॅ अ असलेल्या कांपनीवर एकशे
त्ेचाळीस हजार कोटी रूपयाांचे तल
ु नेने नाममात् कजथ आहे. िेट टू
इवक्वटी रे शो ०.१६ आहे. प्रमोटरच्या हातात अठ्ठेचाळीस टक्के
शेअसथ आहेत. एकही शेअर र्हाण नाही. अशातच आलेल्या
भयांकर तेजीमळ
ू े कांपनीचा पी ई एकशे एकोणतीसवर र्ेला आहे.
जेव्हा माके टमध्ये करे क्शन येते तेव्हा असे आिवेवतिवे वाढलेले
स्टॉक्स सवाथत आिी कोसळतात. जानेवारी मवहन्ट्यात बायिेनने

सत्ता हाती घेतली आवण अमेरीके त कॉपोरे ट टॅक्स वाढवल्याच्या
घोषणा के ल्या तर माके टमध्ये एक जबरदस्त करे क्शन येऊ शकते.
पेज इिां स्ट्रीजच्या एका शेअरची वकांमत 27475 हजार
रुपयाच्ां या आसपास आहे. पेज इिां स्टीजसारखी वप्रवमयम कांपनी
आपल्या पोटथफोवलओमध्ये असणे, ही प्रत्येक व्हॅल्यु इन्ट्व्हेस्टरची
इच्छा असते.

-------------------------------------------------------------It’s्more्than्just्an्oil;्Castrol्India!..
-------------------------------------------------------------कॅ स्ट्रॉलचे नाव लहानमोठ्या सवांनाच माहीत असते. ही फक्त
भारतातली नाही, तर जर्ातली एक सप्रु वसद्ध कांपनी आहे. कांपनी
तशी मळ
ू ची इग्ां लांिची! कांपनी र्ाि्याांना लार्णारे ल्यवु ब्रके शन
ऑईल बनवते. तम्ु हाला ऐकून र्ांमत वाटेल, पण कॅ स्ट्रॉल ऑईलची
मार्णी पढू ारलेल्या देशापां ेक्षा भारतासारख्या िेव्हलपींर् देशामां ध्ये
जास्त आहे. कॅ स्ट्रॉल ऑईल आपल्या सेक्टरचा माके ट लीिर
आहे.
ही जर्ातली सवाथत मोठी इवां जन ऑईल बनवणारी कांपनी तर
आहेच, पण भारतात सद्ध
ू ा ऑईल ववरीच्या बाबतीत कांपनी
पवहल्या रमाांकावर आहे. भारतात जेवढे ऑईल ववकले जाते,
त्यापैकी अठ्ठेचाळीस टक्के ऑईल एकट्या कॅ स्ट्रॉलचे
असते.येणाऱ्या काळात भारतामध्ये कॅ स्ट्रॉल ऑईलचे भववष्य
नेमकां काय असेल? त्याांची ववरी खरोखरच वाढेल का?
कशावरून वाढेल? या प्रश्णाच्या उत्तरामध्ये एक रोचक
आकिेवारी सार्ां तो. अमेरीके मध्ये एक हजार माणसाांमार्े आठशे
अठरा प्रवासी वाहने जसे की कार, ट्रक, बस आवण मालवाहू

चारचाकी वाहने आहेत. भारतामध्ये प्रवत हजार माणसाांमार्े फक्त
अठ्ठावीस चारचाकी र्ाि्या आहेत. चीनमध्ये हा आकिा एकशे
शहाऐशां ी एवढा आहे. हा आकिा भारतापेक्षा सातपट मोठा आहे.
भारताची अर्थव्यवस्र्ा जसजशी वाढत जाईल, तसतशी
र्ाि्याांची सांख्याही वाढेल, आवण त्यासोबतच इवां जन ऑईलची
मार्णीही वाढत जाईल. मोवबल ऑईल फक्त वाहनाांमध्येच नाही
तर कारखान्ट्याांमध्ये असलेल्या उपकरणाांमध्ये सद्ध
ू ा घषथण कमी
करण्यासाठी वापरले जाते. जसां बांदक
ू ीच्या र्ोळ्या नसतील तर ती
बदां क
ां ज्या
ू काहीच कामाची नाही, फक्त शोभेची आहे अर्दी तसच
वाहनामध्ये ऑईल नाही, ते वाहन फक्त शोभेसाठी उरते. र्ोिक्यात
इवां जन ऑईलच्या िांद्याला मरण नाही. अनेक ब्रॅिच्या
ां वाहनाांच्या
सवव्हथवसर्ां सेंटरमध्ये कॅ स्ट्रॉल ऑईलच वापरल्याचे तम्ु हाला
वदसेल. आज कॅ स्ट्रोलचा शेअर घेण्यामध्ये अजनू एक फायदा
आहे. आज रुपयाची वस्तू बारा आण्याला वमळत आहे. कोरोना
येण्यापवू ी कॅ स्ट्रॉलचा शेअर एकशे बासष्ट रुपयावां र र्ेला होता.
आज मात् तो एकशे तेवीस रुपयाांना वमळतो आहे. एक प्रकारे ही
लॉन्ट्र् टमथ र्ांतू वणक
ू दाराांसाठी सवु णथसांिी आहे. कांपनीचे माके ट
कॅ वपटल बारा हजार एकशे सहासष्ट कोटी रुपयाांचे आहे. ही एक
चाांर्ली वमिकॅ प कांपनी आहे. ररटनथ ऑन कॅ वपटल एांप्लॉईि छप्पन्ट्न
टक्के आहे. तर ररटनथ ऑन इवक्वटीचा आकिा बेचाळीस टक्के

इतका मोठा आहे. आर ओ सी ई आवण आर ओ ई हे दोन आकिे
वीसच्या वर असतील, तर ते एका आवर्थकदृष्ट्या सदृु ढ असलेल्या
कांपनीचे लक्षण असते.
कांपनीवर शन्ट्ू य रुपयाच
ां े कजथ आहे. र्ेल्या बारा वषाथत कांपनीने
एक रुपयाांचेही कजथ काढले नाही. कांपनी एक कॅ श रीच कांपनी
आहे. एका ब्रॅिेां ि कांपनीचा शेअर ववकत घेण्यासाठी इतकी एक
र्ोष्ट सद्ध
ू ा परू े शी आहे. कांपनीवर असलेल्या देण्याच्या प्रमाणात
कांपनीची मालमत्ता दप्ु पट आहे. म्हणजे कांपनीचा करांट रे शो दोन
आहे. हे एक आवर्थकदृष्ट्या सदृू ढ कांपनीचे लक्षण आहे. कॅ स्ट्रॉल
इवां ियामध्ये प्रमोटसथची होवल्िांर् एक्कावन्ट्न टक्के आहे. एफ आय
आय आवण िी आय आय किे कॅ स्टॉलचे एकतीस टक्के शेअसथ
सरू वक्षत आहेत. सामान्ट्य र्ांतु वणक
ू दारासाठी बाजारात फक्त अठरा
टक्के शेअसथ उपलब्ि आहेत.
कांपनीचा पी ई रे शो अठरा आहे. मार्च्या दहा वषांचे ट्रॅक
रे कॉिथ काढून बवघतले तर सहज लक्षात येईल, की प्रत्येक वषी
कांपनीच्या व्यवसायामध्ये आवण नफ्यामध्ये वाढ होत आहे.
२०२० हे वषथ लॉकिाऊन आवण कोरोनामदां ीमळ
ु े झाकोळले र्ेले.
जनजीवन ठप्प झाले याचा सवाथत मोठा फटका वाहन उद्योर्ाला
बसला, तरीही कांपनीने र्ेल्या मार्च्या वतमाहीमध्ये अिीचशे कोटी

रुपयाचां ा नफा कमवला. कॅ स्ट्रॉल इवां ियाच्या शेअरची टी.व्ही.
चॅनेलवर फारशी चचाथ होत नाही.
वमवियामध्ये वजलेट इवां िया, प्रॉक्टर एांि र्ॅबल,
ां नेसले, ह्या
सोन्ट्याची अिां ी देणाऱ्या स्टॉक्सऐवजी इतर सटरफटर कांपन्ट्याच
ां े
शेअसथ का प्रमोट के ले जातात, हेच कळत नाही. अनेक कांपन्ट्या
आपल्या शेअसथ लोकाांच्या र्ळ्यात मारण्यासाठी पॅनवलस्टला पैसे
देतात अशी शांका येते. दोन हजार पांिराच्या तेजीमध्ये कॅ स्ट्रॉल
इवां ियाच्या शेअसथच्या वकांमतीने दोनशे अष्ट्याहत्तरचा उच्चाांक
र्ाठला होता. आज तो खाली येत येत एकशे तेवीस रुपयानां ा
उपलब्ि झाला आहे. र्ेल्या दोन तीन वषाथत ऑटोमोबाईल
सेक्टरमध्ये मांदी आली होती.
बी एस स्टॅििथ
ां ववषयी तम्ु ही ऐकले असेल. सरकारने
विझेलच्या जन्ट्ु या मॉिेलच्या र्ाि्याांवर बांदी घातली आवण
शेअरचा भाव र्िर्िायला सरू
ू वात झाली. कोरोनाच्या सहा
मवहन्ट्याांच्या लॉकिाऊनने ह्या वाहन क्षेत्ाच्या मांदीला महामांदीमध्ये
पराववतथत के ले. कोरोनापवू थ काळात म्हणजे फे ब्रवू ारी मवहन्ट्यात
शेअसथचा भाव एकशे नव्वदच्या घरात होता. आज तो एकशे वीस
रुपयाांना विस्काऊांटमध्ये वमळत आहे.

पण इर्नू पढू े लोक स्वतुःच्या सरू वक्षततेसाठी बस, ट्रेनने प्रवास
करण्याचे टाळतील आवण जास्तीत जास्त र्ाि्या खरे दी के ल्या
जातील. वदवसानांतर रात् उर्वते आवण रात्ीनांतर वदवस उर्वतो,
अर्दी तसांच ऑटॉमोबाईल सेक्टरसद्ध
ू ा भववष्यात नक्कीच चाांर्ले
परफॉमथ करे ल. तम्ु हालाही जाणवत असेल की पवब्लक ट्रान्ट्सपोटथची
जार्ा खाजर्ी वाहनाांनी घेतली आहे. वजतक्या जास्त र्ाि्या
िावतील, वततके जास्त ऑईल वापरले जाईल.
जोपयंत भारतात परविणाऱ्या दरात इलेवक्ट्रक व्हेहीकल
उपलब्ि होत नाहीत, आवण घराघरात लोकवप्रय होत नाहीत,
तोपयंत कॅ स्ट्रॉल इिां ीयाचे साम्राज्य अभेद्य आहे. येणाऱ्या दहा
वषाथत २०३० पयंत हे काही सहजासहजी शक्य नाही. आज
सव्वाशे रुपयानां ा वमळणारा हा शेअर अजनू खाली येऊन येऊन
कूठपयंत येईल? ररस्क ररवॉिथ रे शो खपू चाांर्ला आहे. ह्या शेअरने
दोनशे वदवसाांचे वसांपल मव्ू हींर् एव्हरे ज तोिले आहे. हे ही स्टॉक
बाईर्ां झोनमध्ये असल्याचे लक्षण असते.
प्रत्येक मोठ्या घसरणीनांतर हा शेअर आत्मववश्वासाने खरे दी
करा. जो कोणी ह्या ब्रॅिवर
ां ववश्वास ठे ऊन शेअसथचा साठा करत
राहील, त्याला पढू च्या पाच वषाथत नक्कीच चाांर्ले ररटनथ पहायला
वमळतील.

काही काही शेअसथ िोळे झाकून ववकत घ्यायचे आवण ववसरून
जायचे असतात. कॅ स्ट्रॉल इवां िया सद्ध
ू ा या कॅ टॅवर्रीमिलाच एक
स्टॉक आहे. आभार आवण शभु ेच्छा!..

-------------------------------------------------------------ब्लू र्र्प कंपन्वयांर्ा राजा; र्ड्हीस लॅब
-------------------------------------------------------------शेअर बाजारात तम्ु ही ‘ब्लू वचप स्टॉक’ हा शब्द अनेकदा
ऐकला असेल. ‘ब्लु वचप स्टॉक’ हे नक्की काय र्ौिबांर्ाल आहे,
असा प्रश्णही तम्ु हाला किीतरी पिला असेल. अमेरीके च्या
कॅ वसनोमध्ये पोकर नावाचा एक खपु लोकवप्रय खेळ खेळला जातो.
आपल्याकिे नव्या व्यापारमध्ये असते, तशी या पोकरमध्ये
प्लास्टीकची करांसी असते. खरे पैसे देऊन आपल्याला तीन रांर्ाांचे
प्लास्टीक कॉईन घ्यावे लार्तात.
पाांढरे , लाल आवण वनळे !..
एका व्हाईट वचपची वकांमत असते एका िॉलर, रे ि वचप्सची
वकांमत पाच िॉलसथ आवण ब्लु वचप ची वकांमत दहा िॉलसथ असते.
अर्ाथतच पोकरमध्ये सवाथत जास्त महत्व ब्लु वचपला असते.
१९२३ मध्ये ओवलव्हर वर्नर्ोल्ि या िाऊ जोंसच्या कमथचाऱ्याने
जर्ात सवाथत पवहल्याांदा दजेदार आवण उच्च प्रवतच्या कांपन्ट्याांच्या
शेअसथसाठी ‘ब्लु वचप स्टॉक्स’ हा शब्द वापरला आवण आज तो
जर्भर रुळला आहे, लोकवप्रय झाला आहे. ज्या कांपन्ट्या सप्रु वसद्ध
असतात, ज्या कांपन्ट्याची पाळे मळ
ू े खोलवर रुजलेली असतात,

ज्याचां े भार्भाांिवल भरभक्कम असते, आपापल्या क्षेत्ात त्या
वदग्र्ज आवण आघािीच्या असतात, ज्यानां ी सेवा आवण उत्पादने
देऊन बाजारात वचथस्व वनमाथण के लेले असते, ज्याांना स्पिाथ वनमाथण
करणे सहजासहजी शक्य नसते, अशा माके ट लीिर कांपन्ट्याांना
सरसकट ‘ब्लु वचप स्टॉक्स’ असे म्हणण्याची प्रर्ा रुढ झाली.
र्तांु वणक
ू दाराांना ब्लु वचप कांपन्ट्या आवितात याचे कारण
हजारो कोटी रुपयाांची माके ट कॅ वपटल असल्यामळ
ू े त्याांना आपली
र्ांतु वणक
ू सरु वक्षत वाटते. हे स्टॉक्स इतर कांपन्ट्याांच्या तल
ु नेत
अविक वस्र्र असतात. हे सांर् र्वतने वाढतात, वकांवा पितात. ह्या
शेअसथचे भाव हळूहळू का होईना, पण सातत्याने वाढत जातात.
वदघथकाळापयंत वटकून राहण्याची क्षमता असल्यामळ
ू े हे तल
ु नेने
याच्ां यामध्ये पैसे टाकणे कमी जोखमीचे असते. लॉन्ट्र् टमथ मध्ये
र्ांतु वणदू ाराांना चाांर्ले ररटनथ वमळवनू देण्यामध्ये हे नक्कीच सक्षम
ठरतात.
ब्लु वचप स्टॉक्स आपल्याला व्याजरुपामध्ये प्रत्येक वषी
चाांर्ला विवव्हिांि सद्ध
ु ा देतात. या कांपन्ट्याांमध्ये किीही अप्पर
वकांवा लोअर सवकथ ट लार्त नाही. अनेक लोकाांना स्टॉक
माके टमध्ये आपण पैसे र्मावू अशी भीती वाटत असते. जर
तम्ु हाला शेअर बाजारात पैसे टाकल्यावर सद्ध
ु ा सख
ु ाची, आवण

समािानाची झोप यावी असे, मनापासनू वाटत असेल तर तम्ु ही
ब्लु वचप कांपनीच वनविायला हवी. म्हणनू अशा स्टॉक्सना ‘बाय
एांि फोरर्ेट स्टॉक्स’ असे सद्ध
ु ा म्हण्टले जाते. कोणत्याही देशाच्या
अर्थव्यवस्र्ेमध्ये ह्या ब्लु वचप कांपन्ट्याांचे सवाथत मोठे योर्दान
असते. अशाच एका ब्लु वचप स्टॉकबद्दल
् मी आज तम्ु हाला
साांर्णार आहे, ती म्हणजे विव्हीस लॅबोरे टरी!..
ह्या कांपनीचे सांस्र्ापक आहेत, मरु ली वदवी!..
आपले फामाथस्यवु टकल वशक्षण पणु थ करून मरु ली नव्या
सिां ीच्या शोिात अमेरीके ला र्ेले. आपल्या अमेरीके च्या
वास्तव्यात त्याांनी ररसचथ कसा करावा, याचा प्रर्ाढ अभ्यास के ला,
आवण कररअरमध्ये मोठी झेप घेतली. पण १९८४ मध्ये,
कररअरच्या वशखरावर असताना, वयाच्या पस्तीसाव्या वषी
पढु च्या सर्ळ्या सवु णथसांिी सोिून ते पन्ट्ु हा भारतात वापस आले,
आवण िॉ. रे ि्िीज लॅबोरे टरीमध्ये त्याांनी भार्ीदारी स्वीकारली.
१९९० मध्ये त्याांनी स्वतुःची एक कांपनी सरुु के ली, त्याचे नाव
विवव्हस लॅब!..
सरुु वातीला ही फक्त एक कन्ट्सल्टींर् फमथ होती. एखाद्या नव्या
कांपनीला औषि वनवमथतीच्या कामात मदत वकांवा मार्थदशथन हवे
असेल, तर विवव्हस लॅब त्यानां ा औषिवनवमथतीच्या प्रवरयेत सहाय्य

करत असे. नांतर हळूहळू विवव्हज लॅब स्वतुः अनेक कांपन्ट्याांना
कॉन्ट्ट्रॅक्ट बेसीसवर औषिे तयार करून देऊ लार्ली. कूठलीही
र्ोळी असो वा औषि, त्यामध्ये रोर्ावर उपचार करणारे खरे
औषि एक टक्का आवण नव्यान्ट्नव टक्के इतर सामग्री असते.
वैद्यकशास्त्रात त्या रोर्ावर उपचार करणाऱ्या घटकाला एक्टीव्ह
इनग्रेवियांटस, वकांवा ए वप आय असेही म्हणतात.
एक प्रकारे हा ए पी आय हाच प्रत्येक औषिाचा प्राण असतो.
हे ए पी आय बनवण्यामध्ये विव्हीस लॅबोरे टरीचा हातखांिा आहे.
ववदेशी औषि कांपन्ट्याच
ां ी इतर भारतीय कांपन्ट्यासां ोबत एक स्पिाथ
चालते. पण विवव्हस लॅब ही औषि बनवणारी नसनू ए पी आय
बनवणारी कांपनी असल्यामळ
ू े त्याांना वदग्र्ज ववदेशी औषि
वनमाथत्याक
ां िुनही कोट्याविी रुपयाच
ां ा व्यवसाय वमळतो. औषिे
बनवणाऱ्या जर्ातल्या टॉपच्या पाच कांपन्ट्या काढल्या तर त्या सद्ध
ु ा
विव्हीज लॅबच्या ग्राहक आहेत, एवढा मोठा विव्हीज लॅबचा
दबदबा आहे.
असे का?
कारण विवव्हस लॅबोरे टरीकिे आज भारतातल्या तज्ञ
वैज्ञावनकाांची फौज आहे. र्ेल्या तीस वषांपासनू विवव्हज लॅबने
आपल्या ग्राहकानां ा इतकी चोख आवण दजेदार सेवा वदली आहे

की ग्राहक याांना पन्ट्ु हा पन्ट्ु हा नवीन ऑिथर देतो. औषि वनवमथतीमध्ये
खपू मोठ्या प्रमाणावर पळवापळवी चालते. पण विवव्हजला
आपला ररसचथ सोपवताना, आपले मॉवलक्यल
ु चोरी होणार नाही,
याची ववदेशी कांपन्ट्याांना पणू थ खात्ी असते, हे विवव्हज लॅबचे
वेर्ळे पण आहे.
आणखी एक महत्वाचा भार् म्हणजे ड्रर् बनवण्यापेक्षा जास्त
मेहनत आवण जास्त नफा हा त्या ड्रग्जचा आत्मा असलेल्या ‘ए पी
आय’ बनवण्यामध्येच असतो. हे काम अवघि आहे, आवण म्हणनू
ह्या कामात जास्त कमाईसद्ध
ु ा होते. यामळ
ू े ही कांपनी दरवषी
कोट्याविी रुपयाांचा नफा कमवते.
ज्या ज्या वषी सपां णु थ जर्भर पसरलेल्या औषि कांपन्ट्या चार्ां ला
नफा कमवतात, त्या त्या वषी विवव्हज लॅबची सद्ध
ु ा रग्र्ि कमाई
होते. विवव्हज लॅबची आणखी एक वैवशष्ट्य म्हणजे याांचे कुशल
व्यवस्र्ापन!
सपां णु थ जर्ामध्ये एपीआय बनवणारे एकवीस मोठे खेळािू
आहेत, विवव्हज लॅबचा नबां र पवहल्या तीन कांपन्ट्यामां ध्ये लार्तो.
यावरून कांपनीचे भववष्य काय असेल याचा आपल्याला अांदाज
येतो.

आपल्या स्पिथकाांपेक्षा कमी वकांमतीत उत्पादन तयार करण्यात
कांपनीचा हातखिां ा आहे. कांपनी ऑिथर स्वीकारण्याआिी
नफ्यातोट्याचा बारीक ववचार करते. ज्या व्यवसायात नफा होणार
नाही, अशा उत्पादनाांना कांपनी हातच लावत नाही. कांपनीची
माके ट कॅ प एकोणनव्वद हजार कोटी रुपयाांवर जाऊन पोहोचली
आहे.
आज एका शेअरची वकांमत तीन हजार आठशे एके वीस रुपये
आहे. कोवव्हिनांतर प्रत्येक फामाथ कांपनीचे भाव आभाळाला जाऊन
वभिले, विवव्हज लॅबही त्याला अपवाद नाही. त्यामळ
ू े कांपनीचा
पी ई रे शो पन्ट्नास वर जाऊन पोहोचला आहे. पण प्रत्येक
करे क्शनमध्ये तम्ु ही ह्या कांपनीचे जास्तीत जास्त शेअसथ साठवनू
ठे वायल हवेत. ररटनथ ऑन इवक्वटी अठरा टक्के इतका आहे.
आवर्थक वषथ २०२० मध्ये विवव्हज लॅबने पाच हजार पाचशे कोटी
रुपयाांची उलाढाल के ली. त्यापैकी चक्क तेराशे शहात्तर कोटी
रुपयाचां ा नफा त्यानां ी वखशात घातला. मार्च्या पाच वषाथत त्याच
ां ा
रे व्हेन्ट्यु पाचशे कोटी रुपयाांनी वाढत चालला आहे. जर्ात
चाललेल्या एकूण घिामोिी पाहता, येणाऱ्या ह्याांच्या व्यवसायाची
काळात सद्ध
ु ा अशीच भरभराट होत राहील अशी आशा करण्यास
हरकत नाही. कांपनीच्या प्रमोटसथकिे आजही बावन्ट्न टक्के
शेअसथची मालकी आहे. कांपनीवर अत्यतां नाममात् कजथ आहे.

विवव्हज लॅबला खरी स्पिाथ कोणाकिून असेल तर ती चीनी
कांपन्ट्यापां ासनू आहे. भारताच्या तल
ु नेत चीनमध्ये कच्चा माल, वीज
आवण लेबर अत्यांत स्वस्त दरात उपलब्ि आहे. चीनची उत्पादन
क्षमता प्रचांि मोठी असल्यामळ
ू े तो जर्ाचा कारखाना बनला. त्या
बाबतीत त्याांना कोणीच टक्कर देऊ शकत नाही. अनेक भारतीय
कांपन्ट्या त्याांना लार्णाऱ्या एपीआय साठी आजही चीनवर
अवलबां नू आहेत. पण सीमावती तणावानतां र भारत सरकारने
आत्मवनभथर बनण्यासाठी जी िोरणे आखली त्याचा फायदा
विव्हीज लॅब सारख्या कांपन्ट्याांना वनवश्चतपणे होईल. कांपनीचा
फायदा हा त्याच्या शेअर होल्िसथचा फायदा असतो. सर्ळ्या
कसोट्याांवर पारखनू घेतली तर िीव्हीज लॅब हा ब्लु वचप
कांपन्ट्याांचा राजा आहे. आपल्या पोटथफोवलओला नेहमी सदाबहार
आवण वहरवेर्ार ठे वायचे असेल तर हा ब्लु वचप स्टॉक तमु च्या
पोटथफोवलओमध्ये असलाच पावहजे.

We् don’t् have् a् monopoly;् we् have् a् market्
share!..
-------------------------------------------------------------मोनोपलीवाला स्टॉक - र्पर्डलाइट इडं स्रीज!..
-------------------------------------------------------------स्टॉक माके टच्या जर्ात सवाथत जास्त भाव त्या कांपनीलाच
वमळतो, ज्याला स्पिाथच नाही. अशा कांपन्ट्या ज्याच
ां े माके टमध्ये
एकहाती साम्राज्य असते, अशी कांपनी जी एकमेववद्वतीय असते,
अशी कांपनी जी आपले स्पिथक तयार होवचू देत नाही, कोणी
आव्हान वदलेच तर त्याला तात्काळ वर्ळून टाकते, आवण ढेकर
सद्ध
ू ा देत नाही. व्हॉटसएपकिून भववष्यात िोका आहे, असे लक्षात
येताच फे सबक
ू ने व्हॉटसएपला खरे दी करून टाकले. वबल र्ेटसने
वकतीही चॅररटी के ली तर शेकिो नव्या कांपन्ट्यानां ा साम दाम दिां भेद
असे नाना वापरून त्याने मायरोसॉफ्टच्या दावणीला बाांिले
म्हणनू च जर्भर ववांिोज प्रणालीचे अनावभषीक्त साम्राज्य तयार होवू
शकले. आजही त्याला आव्हान देण्याची ताकत कोणात नाही.
वॉरे न बफे आवण चाल्सथ मांर्ु ेर अशा मोनोपलीवाल्या कांपन्ट्याच
हेरायचे, वजलेट ही दाढीचे ब्लेि बनवणारी कांपनी या क्षेत्ात प्रचांि
आरमक आहे, आवण ती स्पिथक तयार होवचू देत नाही, असे

लक्षात आल्यावर त्याांनी ताबितोब वजलेटमध्ये प्रचांि मोठी
र्तांु वणक
ू के ली, पढु च्या पन्ट्नास वषाथत याच वजलेटने बफे ला
मालामाल के ले, आवण त्याांचा ववश्वास सार्थ ठरवला. भारतीय
शेअर बाजारात प्रत्येक क्षेत्ातच प्रचांि मोठी स्पिाथ आहे.
आपल्याकिे एखाद्या क्षेत्ात स्वतुःची मोनोपली तयार करणाऱ्या
आवण वषाथनवु षथ ती वटकवनू ठे वणाऱ्या अर्दी मोजक्या कांपन्ट्या
आहेत. त्यापैकी एक कांपनी म्हणजे फे ववकॉल बनवणारी
वपविलाईट कांपनी!.. एविजीव्ह बनवण्याच्या क्षेत्ात कांपनीचे
एकहाती वचथस्व आहे, आवण त्याला आव्हान देण्याची, हे वचथस्व
मोिून काढण्याची क्षमता आज तर कोणामध्येही नाही. फे वव्हकॉल,
फे वववक्वक ही जोिर्ोळी आज सांपणु थ देशाची विांक बनली आहे.
भारतात असे एकही घर नसेल, ज्या घरात आजपयंत
फे वव्हकॉल वापरले र्ेले नसेल. लहान मल
ु ाांना वापरायला सोपे असे
फे ववस्टीकसद्ध
ु ा बच्चे कांपनीचे आविते उत्पादन आहे. बाांिकाम
करताना कॉन्ट्रीटमध्ये वॉटरप्रफ
ू साठी वापरले जाणारा लोकवप्रय
ब्रॅिां िॉक्टर वफवक्सट हा सद्ध
ु ा वपविलाईट कांपनीच्याच मालकीचा
आहे. एखाद्या पाईपचे वछद्र बजु वण्यासाठी वापरला जाणारा एम
सील नावाचा दोन वेर्वेर्ळ्या पेस्टला एकत् करून बनवला
र्ेलेला एक वचकट पदार्थ तम्ु ही किी ना किी तयार के ला असेल.
वपिीलाईट टवमथनेटर नावाचे एक वाळवी वकिे मारणारे औषिसद्ध
ु ा

बनवते. ही अनोखी उत्पादने त्याांच्या मनोरांजक आवण कल्पक
जावहरातींमळ
ू े आपल्या चार्ां लीच लक्षात राहीली आहेत.
जसे “ये फे ववकॉलका जोि है टुटेर्ा नही!...” मासे
पकिण्यासाठी फे वववक्वकचा वापर के लेली एका मच्छीमाराची
जावहरात!.. वकांवा पाईपचे पाणी र्ळाल्यामळ
ू े मृत्यपू त्ावरचा एक
आकिा पसु नू र्ेल्यावर रिणारा स्वार्ी मल
ू र्ा! वपविलाईटच्या
सवथच उत्पादनाांनी दजाथ, जावहरात आवण स्वस्त वकांमत या
वतकिीच्या बळावर लोकाांच्या मनात घर के ले आहे.
मख्ु यतुः वपिीलाईट कांपनी के मीकल आवण एिीवजव्ह
बनवण्याच्या सेक्टरमिली दादा कांपनी आहे. आिीच या क्षेत्ात
भारतामध्ये खपू च कमी कांपन्ट्या काम करतात. त्यात एखादा
खेळािू िोके वर काढू लार्ला, तर वपविलाईट त्यालाच खरे दी
करून स्वतुःमध्ये वववलन करून टाकते. आजकाल कांपनी खपू
चचेमध्ये आली आहे. त्याचे कारण म्हणजे यावेळी वपिीलाईटला
किवे आव्हान देणारी त्याांची आपला प्रमख
ु स्पिथक मळ
ू अमेरीकन
कांपनी असलेल्या ह्टसमन एि्व्हान्ट्सि मटेररअलसची
वपविलाईटने वशकार के ली आहे.
हटसमन मटेरीअलची ओळख म्हणजे एरल्िाईट नावाचे
एिीवजव्ह!.. बािां कामापासनू इिां स्टीपयंत आवण घरर्तू ी

वापरापासनू
व्यवसावयक वापराांपयंत वजकिेवतकिे
अल्िथिाईटचाच बोलबाला आहे. वदवसेंवदवस ह्टसन एिीजीव्ह
इिां ीया, वपविलाईटसमोर एिीजीव्ह आवण वसलांटच्या क्षेत्ात किवे
आव्हान वनमाथण करत होता, यावेळी हटसमन या आपल्या सवाथत
मोठ्या शत्ल
ु ाच आपली ताकत बनवण्याची आरमक खेळी
वपविलाईटने खेळली आहे. एकवीसशे कोटी रुपये देऊन हा
व्यवहार पणू थ के ला जाणार आहे, असे पत् खद्दु वपविलाईटने एन
एस ईला वदले, जे एन एस ई च्या वेबसाईटवर पहायला वमळे ल.
जे लोक बािां काम क्षेत्ात सवरय असतील त्यानां ा नक्कीच
मावहत असेल की अल्िाथईट काय चीज आहे? याांचे सांपणु थ भारतभर
जाळे पसरलेले आहे, आवण सवथ मोठ्या ररटेल दक
ु ानाांमध्ये
अल्िाथईट उपलब्ि असते. प्लबां र पासनू इलेक्ट्रीवशअन पयंत
सर्ळ्याांच्या तोंिात अल्िाथईट हा शब्द असतो. वपविलाईटची
माके ट कॅ वपटल एक्क्याऐशां ी हजार कोटी रुपये इतके आहे. त्याचा
प्राईस अवनंर् रे शो नव्वद इतका असल्यामळ
ू े कांपनीच्या शेअरची
वकांमत महार्िी वाटू शकते, पी ई रे शो जास्त आहे, पण या
स्टॉकमध्ये भववष्यात ग्रोर् करण्याची जबरदस्त क्षमता आहे, अशी
खात्ी असल्यामळ
ू े च ह्या स्टॉकचा पी ई असा र्र्नाला वभिला
आहे.

त्यामळ
ू े इर्ेही आपली टप्प्याटप्प्याने खरे दी करण्याची योजना
आपल्या र्तांु वणक
ू ीचे रक्षण करण्यासाठी मदत करे ल. रे व्हेन्ट्यु
आवण प्रॉवफट या दोन्ट्ही कसोट्याांवर कांपनी शांभर नांबरी सोनां आहे.
मार्च्या पाच वषाथचे ट्रॅक रे कॉिथ काढून पावहले तरी प्रत्येक वषी
याांचा नफा जवळ जवळ दप्ु पट होतो आहे, असे तमु च्या लक्षात
येईल. मार्च्या वतमाहीत कोरोना असनू ही कांपनी आठशे पन्ट्नास
कोटींचा नफा कमवला यामळ
ू े शेअरच्या भावात ववशेष पिझि
झाली नाही. मार्च्या दहा वषाथत स्टॉकने त्याच्या इन्ट्व्हेस्टरला
प्रवतवषी वनयवमतपणे तब्बल सव्वीस टक्क्याांची वाढ वदली आहे.
माके टमध्ये अशी करामत करणारी दसु री कुठलीही ब्रॅिेां ि कांपनी
माझ्या तरी पाहण्यात नाही. वपविलाईट वशवाय कोणत्याही
वदघथकालीन र्ांतु वणदू ाराचा पोटथफोवलओ अपणु थ असेल, असा
वनष्कषथ काढला तर त्यात अवतशयोक्ती नाही.
अरल्िाईटचे अस्त्र स्वतुःच्या भात्यात खेचनू घेतल्यामळ
ू े
नजीकच्या भववष्यात वपिीलाईटचा व्यवसाय दप्ु पट वकांवा वतप्पट
झाला तर त्यात आश्चयथ वाटण्यासारखे काहीच नाही. आिीच
भक्कम असलेला वपिीलाईट या अविग्रहणामळ
ू े अजनू
शवक्तशाली झाला आहे, यात शांकाच नाही. हा शेअर वनविण्याचे
आणखी एक कारण म्हणजे कांपनीवर कसलेच कजथ नाही, याउलट
कांपनीकिे भरपरु कॅ श उपलब्ि आहे.

कांपनीचा िेट टू इवक्वटी रे शो ०.०५ इतका अत्यल्प आहे.
याउलट सध्याची एकूण उिारी आवण एकूण मालमत्ता याच
ां े र्णू ोत्तर
साांर्णारा करांट रे शो २.५५ इतका मजबतू आहे.
कांपनीच्या एका शेअरची वकांमत एक हजार आठशे चोवीस
रुपये आहे. प्रत्येक करे क्शनमध्ये हा शेअर तम्ू ही शक्य तेवढा
साठवणक
ू करायला हवा. सवथ एफ एम सी जी कांपन्ट्याांची खावसयत
हीच असते की त्याांचा व्यवसाय एखाद्या दभु त्या र्ायीसारखा
असतो, ज्यामळ
ू े त्याांना किीही रोखीची कमतरता भासत नाही.
नव्वदच्या दशकात एकीक्विे टी.व्ही. वर जावहरातनाजी करत
दसु रीकिे वपिीलाईटने देशातील लाकूिकाम आवण प्लायविू चे
काम करणाऱ्या सतु ाराांना, कारपेंटसथना देखील आपलेसे के ले,
भारतातल्या कारपेंटसथसाठी वपविलाईट आजही हेल्र् कॅ पां
ऑर्थनाईज करते, रक्तदान वशवबरे आयोवजत करते. प्रत्येक
फे वव्हकॉलच्या बॅरेलमध्ये कारपेंटरसाठी एक कुपन ठे वलेले
असायचे, जे दक
ु ानात जमा के ल्यावर त्याला पैसे वमळायचे.
त्यामळ
ू े कारपेंटर मालकाकिे फे वव्हकॉल घेण्यासाठीच हट्ट
िरायचा.
अशा अनेक वेर्वेग्ळ्या क्लृप्त्या वापरुन भारतीय कारपेंटसथना
फे वव्हकॉलने इतके आपलेसे के ले की त्याांना फे वव्हकॉल त्याांचा

हक्काचा ब्रॅिां वाटु लार्ला, आवण त्याांनी मोठ्या प्रमाणावर त्याची
माऊर् टु माऊर् जावहरात के ली. अर्दी तसेच एल्िाथईट आवण
बाकी उत्पादनाांनाही ते अजनू मोठ्या उांचीवर आवण तळार्ाळात,
घराघरात ते घेऊन जातील.
कांझ्यमु सथ सेग्मेंट आवण इिां स्ट्रीअल सेग्मटें मध्ये आपला
एकछत्ी अांमल असलेली आवण उज्वल भववष्य असलेली
वपिीलाईट कांपनी आपलेच नफा आवण रे व्हेन्ट्यचु े जनू े ववरम तोित
जाईल, आवण वेर्ाने अशीच घौिदौि चालू ठे वेल, याबद्द्ल
माझ्या मनात तरी तीळमात् शक
ां ा नाही.

-------------------------------------------------------------पैशार्ी कधीही न संपणारी खाण – इन्वफोर्सस!..
-------------------------------------------------------------आयष्ु यात प्रत्येकालाच किी ना किी हा अनभु व येतो की,
दसु ऱ्या कोणत्याही वफल्िपेक्षा आय टी क्षेत्ात जास्त पैसा आहे.
तम्ु ही जर सॉफ्टवेअर इवां जवनअर नसाल तर तम्ु हाला किीतरी
मनातनू तीव्रपणे वाटले असेल की, काश मी सॉफ्टवेअर इवां जवनअर
झालो असतो. मलापण दहा वीस लाख रुपयाच
ां े पॅकेज भेटले
असते. लाईफ एकदम सख
ु ी झाली असती. जे आय टी इवां जवनअर
असतात, त्याांना इन्ट्फोवससचे आकषथण असते. इन्ट्फोवसस आपल्या
कमथचाऱ्यानां ा अनेक सवु विा देत.े बोनस रुपामध्ये कांपनीचे शेअसथ
देत.े किी ऑनसाईट म्हणनू यरु ोप अमेरीके त जाण्याची सांिी
वमळते. कांपनीत छान छान जेवायला वमळते. टेबल टेवनस,
बॅिवमांटन कोटथ अशा फॅ वसवलटीज असतात.
आता या जन्ट्मात तर आपल्याला इन्ट्फोवससमध्ये टॉपचा जॉब
वमळणार नाही, पण त्याचे शेअर खरे दी करून आपणच
इन्ट्फोवससचे एक भार्ीदार झालो तर इन्ट्फोवससने कमवलेल्या
फायद्यामध्ये आपलाही वहस्सा असेल. जे सदस्य काही वषाथपासनू
ट्रेिींर् वकांवा इन्ट्व्हेस्टमेंट करत आहेत, त्याांनी किी ना किी

इन्ट्फोवससची खरे दी ववरी के लीच असेल, पण बहुताांश ररटेल
इन्ट्व्हेस्टरची चक
ु काय असते तर ते इन्ट्फोवससला वषाथनवु षथ
साांभाळत नाहीत.
माचथ १९९३ मध्ये इन्ट्फोवससच्या एका शेअसथचा भाव
पांच्यान्ट्नव रुपये होता, त्यावेळी जर तम्ू ही ९५०० रुपये र्ांतु वनू
इन्ट्फोवससचे १०० शेअसथ घेतले असते, आवण त्याला आत्तापयंत
साांभाळले असते, तर आतापयंतच्या आठ बोनस मळ
ू े आवण एका
वस्प्लटमळ
ू े तमू च्याकिच्या शेअसथची सख्ां या झाली असती, चक्क
१०२४००. एक लाख चोवीस हजार! अर्दी प्रत्येकी २० रुपयाच
ां ा
विवव्हिांि िरला तरी वीस लाख रुपये प्रत्येक वषी घरबसल्या
वमळाले असते, आवण शेअसथची वकांमत दहा कोटी असती ती
वेर्ळीच!..
मार्च्या पांचवीस वषाथत इन्ट्फोवससने बॅकां एफ िी पेक्षा एक
हजार पटीहून जास्त ररटनथ वदले आहेत. मार्च्या पाच वषाथत सद्ध
ु ा
तम्ु ही बॅकेां त वफक्स विपॉझीट करण्याऐवजी इन्ट्फोवससमध्ये पैसे
र्ांतु वले असते तरीसद्ध
ु ा बोनस, विवव्हिांि आवण वस्प्लट होऊन
तमु चे पैसे चारपट झाले असते. हे सर्ळे मावहत असनु ही ररटेल
इन्ट्व्हेटर इन्ट्फोवसससारखा स्टॉक र्ोि्याश्या नफ्यासाठी ववकत

राहतो. कोरोनामळ
ू े ज्या मोजक्या सेक्टरची चाांदी झाली आहे,
त्यामध्ये आयटी सवाथत पढु े होता.
इन्ट्फोवसससारख्या कांपन्ट्याांचे शेअसथ नेहमीच त्याच्या इट्रां ेवसक
व्हॅल्यपु ेक्षा जास्त वकांमतीवर ट्रेि करतात. कांपनीत वदघथकाळासाठी
पैसे र्ांतु वण्यामध्ये कसलाही िोका नाही. इन्ट्फोवसस प्रत्येक वषी
आपल्या र्ांतु वणदू ाराांना एका शेअरमार्े वीस ते तीस रुपयाांचा
विवव्हिांि देत असते, ही आपल्यासाठी वरकमाई असते. जेव्हा
सर्ळे जर् लॉकिाऊनमळ
ू े त्स्त झाले होते, आवण कोरोनाच्या
िास्तीने जीव मठू ीत घेऊन कसेतरी जर्त होते, इतर उद्योर्िदां े बदां
पिले होते, त्या प्रवतकूल काळातसद्ध
ु ा टीसीएस आवण इन्ट्फोवसस
या दोन आय टी क्षेत्ातल्या अग्रर्ण्य कांपन्ट्या खोऱ्याने पैसा ओढत
होत्या.
र्ेल्या वतमाहीमध्ये टीसीएसने चाळीस हजार तर इन्ट्फोवससने
चोवीस हजार कोटी रुपयाांचा व्यवसाय के ला. मार्च्या वषीच्या
तल
ु नेत इन्ट्फोवससने र्ेल्या वतमाहीत सािेआठ टक्के वाढ के ली.
आय टी कांपन्ट्याांना आणखी एक फायदा वमळतो, ज्याच्याकिे
कोणाचे लक्ष जात नाही. जेव्हा के व्हा रुपयाच्ां या तल
ु नेत िॉलरचा
भाव विारतो, तेव्हा तेव्हा प्रत्येक वेळी बसल्या बसल्या, आय टी

कांपन्ट्याांच्या नफ्यात घसघशीत वाढ होते. कारण त्या कमवतात
िॉलरमध्ये आवण खचथ करतात रुपयाांमध्ये!..
मार्च्या वतमाहीत के वळ चलनामध्ये झालेल्या तफावतीमळ
ू े
इन्ट्फोवससला सव्वादोन टक्क्याच
ां ा फायदा झाला. अर्ाथत हा पैसा
सरळ शेअरिारकाांच्याच वखशात जातो. हे वप्रवव्हलेज, हे सौभाग्य
आपली उत्पादने वनयाथत करणाऱ्या उद्योर्ाांवशवाय इतर कुठल्याही
व्यवसायाांच्या नवशबी येत नाही. मार्च्या पाच दहा वषाथत
िॉलरच्या तल
ु नेत रुपयाचे वकती अवमल्ू यन झाले आहे, यावर
नजर टाकली तर इन्ट्फोवसससारख्या कांपन्ट्यानां ा वकती एिव्हाटां ेज
वमळाले आहे ते सहज लक्षात येते. अमेरीके ने आपल्या शक्तीच्या
बळावर जर्ाच्या आवर्थक नाि्या आजही आपल्या हातात र्च्च
पकिून ठे वल्या आहेत.
भववष्यकाळातही प्रत्येक अमेरीकन राष्ट्राध्यक्ष िॉलरच
जर्ातल्या सवथ करन्ट्सीला असच
ां िॉवमनेट करत राहील. २०२५
मध्ये इन्ट्फोवससचा भाव काय असेल? तोपयंत कांपनीने वकती बोनस
वदले असतील? वकती विवव्हिांि वाटला असेल? असा ववचार
के ल्यावर वनवश्चतच एक सकारात्मक वचत् आपल्यासमोर उभे
राहते. मार्च्या वतमाहीत इन्ट्फोवससने सहा हजार दोनशे कोटी
रुपयाांचा एकूण नफा कमवला, ज्यापैकी कांपनीला चार हजार

आठशे कोटी इतका वनव्वळ नफा झाला. अर्ाथतच या ररझल्टचा
शेअरच्या वकांमतीवर सकारात्मक पररणाम होणारच होता, आवण
तो तसा झालाही!..
इन्ट्फोवसस आवण टी सी एस या दोघाच
ु ना के ली तर एकूण
ां ी तल
आकारमानाच्या बाबतीत टी सी एस ही इन्ट्फोवससपेक्षा मोठी कांपनी
आहे, पण र्ेल्या वतमाहीत नफा कमवण्याच्या बाबतीत मात्
इन्ट्फोवसस जास्त सरस ठरली आहे. टीसीएस किे दहा हजार कोटी
रुपयाांचा कॅ श फ्लो आहे, तर इन्ट्फोवससकिे पाच हजार कोटी
रुपयाचां ा कॅ श फ्लो आहे. मार्च्या वषाथच्या तल
ु नेत टीसीएसची
रोखी सव्वीस टक्क्याांनी आवण इन्ट्फोवससची र्ांर्ाजळी एकतीस
टक्क्याांनी वाढली आहे. ही सर्ळी जर्ाला हैराण परे शान करणाऱ्या
कोरोना बाबाचीच कृ पा आहे.
आजही यरु ोप अमेरीके त आवण इतर सवथ प्रर्त देशाांमध्ये सवथ
कारभार घरात बसनू करण्याकिेच भर वदला जातोय अशा वेळी
त्याांची आय टी कांपन्ट्याांवर विपेंिांसी वाढत जातेय. कोणी वकतीही
बढाया मारल्या तरी भारतीय सॉफ्टवेअर कांपन्ट्याांना अमेरीके तल्या
साम्राज्याला सरुु ां र् लावणे इतके सोपे नाही. मार्च्या पच
ां वीस
वषाथत भारतीयाांनी आय टी क्षेत्ात अमेरीके त एक घट्ट जाळे ववणले
आहे. भारतीय आय टी कांपन्ट्याांना अमेरीके बाहेर घालवण्याच्या

वकतीही वल्र्ना के ल्या तरी मार्च्या एका वषाथत इन्ट्फोवससचे एक
हजार क्लायटां वाढले आहेत. मार्च्या एका वषाथत टीसीएस ने
अिीच हजार नवे ग्राहक जोिले आहेत. स्वस्त दरात चोख सेवा
द्या, िांदा वाढतोच, हे या व्यवसायवाढीमार्चे सािे सरळ सोपे सत्ु
आहे. अमेरीका सोिुन इतर देशाांमध्येही हातपाय पसरवण्यासाठी
कांपनी प्रयत्नशील आहे.
सध्या अमेरीके तनु कांपनीचा साठ टक्के वबजनेस येतो, पांचवीस
टक्के वबजनेस यरु ोवपयन देशातनु वमळतो. इतर देश इन्ट्फोवससला
बारा टक्के व्यवसाय देतात. आवण एकूण व्यवसायात फक्त तीन
टक्के वाटा भारताचा आहे. उद्या भारताच्या अर्थव्यवस्र्ेचे कांबरिे
मोिले, आवण भारतीय शेअर बाजार चार पाच वषांसाठी झोपले
तर इन्ट्फोवसससारखा जार्वतक शेअर आपल्या पोटथफोवलओमध्ये
असायलाच हवा, जो आपल्या पोटथफोवलओमध्ये सांतल
ु न कायम
ठे वण्याचे काम करे ल. के वळ आपल्या िीमॅट मध्ये इन्ट्फोवसस
असल्यामळ
ू े , वेळोवेळी अमेरीकन सरकार त्याच्ां या नार्ररकाांना जे
वस्टम्यल
ु स पॅकेज देईल, त्याचा फायदा इन्ट्फोवसस सारख्या
कांपन्ट्याांच्यामाफथ त आपल्यापयंत पोहोचेल. ही सवु विा अर्दी
मोजक्या कांपन्ट्याांनाच उपलब्ि असेल, त्यामध्ये इन्ट्फोवसस ही
रमाांक एकची कांपनी आहे. आय टी कांपन्ट्याांचे अजनु एक
एिव्हाटां ेज म्हणजे आिीच या कांपन्ट्यानां ा मोठमोठ्या इिां स्ट्री,

र्ोिावनु , कच्चा मालाची पचेस, प्रॉिक्टची ववरी अशी कुठलीही
झझां ट नसते. याच
ां े कुशल कमथचारी हेच याच
ां ी सवाथत मोठी मालमत्ता
असते. आता त्याांनाही वकथ फ्रॉम होम हा पयाथय वदल्यामळ
ू े कांपनीचे
ऑफीसचे भािे, लाईट वबल, कमथचाऱ्याांना आणण्यानेण्याचा खचथ,
त्याांच्या जेवणखाण्याचा खचथ सर्ळां काही वाचणार आहे. येणाऱ्या
वषांमध्ये ह्या पैशाची बचत होत राहील्यामळ
ू े कांपनीचा नफा
वदवसेंवदवस वाढत जाईल आवण शेअरचा भाव अजनू च वाढत
राहील. मी इन्ट्फोवससला पैसे कमवनू देणारी सोन्ट्याची खाण
म्हणतो, ते उर्ाच नाही. प्रत्येक करे क्शननांतर बारीक लक्ष ठे ऊन
एका शहाण्या र्तांू वणक
ू दाराने इन्ट्फोवसस आवण टी सी एस वर तटू ु न
पिले पावहजे. कोणी र्ोववांद घ्या, कोणी र्ोपाळ घ्या, या चालीवर
म्हणायचे असल्यास, कोणी ‘इन्ट्फोवसस’ घ्या, कोणी ‘टी सी एस’
घ्या, असे जरी म्हण्टले तर ती आवतशयोक्ती होणार नाही.

-------------------------------------------------------------गुड फूड, गुड लाईफ एडं गुड स्टॉक; नेसले इर्ं डया
-------------------------------------------------------------आज तम्ु हाला एका एकशे चौसष्ट वषथ जन्ट्ु या कांपनीबद्द्ल
सार्ां णार आहे. कांपनीची सरुु वात १८६६ मध्ये वस्वत्झलॅंिमध्ये
झाली होती, आज मात् जर्ातल्या एकशे एकोणनव्वद देशात ह्या
कांपनीचां जाळां पसरलां आहे. बेबी फुि पासनू मेिीकल फुि पयंत,
बॉटल्ि वॉटरपासनू ब्रेकफास्ट वसररअलपयंत, टी-कॉफी पासनू
चॉकलेट पयंत, आवण आईसवरमपासनू िेअरी प्रॉिक्टपयंत, नेसले
सर्ळां काही बनवते.
नेसलेचे पदार्थ इतके सकस, दजेदार आवण चववष्ट होते की ती
जर्ातली एकोणतीसाव्या रमाांकाची कांपनी बनली. १९९० मध्ये
नेसले कांपनीचा शेअर चारशे बत्तीस रुपयाच
ां ा होता, आज तो सतरा
हजार रुपयाांवर जाऊन पोहोचला आहे. र्ेल्या तीस वषाथत
नेसलेच्या शेअरची वकांमत बत्तीस पट झाली. आवण त्या चारशे
रुपयाांच्या शेअरने आपल्या र्ांतु वणक
ू दाराांना बाराशे रुपयाांचा
विवव्हिांि वदला तो वेर्ळाच!.. पैशाची खाण वकांवा पैशाचां झाि
अजनु वेर्ळां ते काय असतां? नेसलेने इतकी र्क्क करणारी प्रर्ती

कशाच्या बळावर के ली? नेसलेचा शेअर असा ससु ाट वेर्ाने का
िावतो?
आपल्यापैकी प्रत्येक जणाने आजपयंत किी ना किी नेसलेचे
उत्पादन खरे दी के लेच असेल. हॉस्पीटलमध्ये बाळ जन्ट्मल,ां की
त्याला परु े सां पोषण व्हावां म्हणनू लॅक्टोजन नाहीतर नान नावाचां दिु
पाविर वदलां जातां. बाळ सहा मवहन्ट्याचां झालां की त्याला सेरेलॅकचा
वरवा सरुु होतो. बाळ वदि दोन वषांचे होईपयंत राईस, वव्हट, वव्हट
एप्पल, रार्ी राईस, ओटस, व्हेवजटेबल, वमक्सि फ्रुट, वखचिी असे
वकतीतरी प्रकारचे सेरेलॅक त्याला वदले जातात. बाळ अजनू र्ोिां
मोठां झालां की त्याचे मांच, वकटकॅ ट, वमल्कीबार असे चोचले सरू
ु
होतात. फाईव्हस्टारला टक्कर देणारां आवण तोंिातल्या तोंिात
ववरघळणारां बार वन वकांवा नावासारखच
ां वरस्पी वरस्पी असलेलां,
वबवस्कटाांच्या र्राांनी बनलेलां रांच चॉकलेट एकदा चाखलां तर
उदास माणसू सद्ध
ु ा खश
ु होईल, हा मल
ु र्ा आठ दहा वषांचा झाला
की त्याला मॅर्ी खाण्याची सवय लार्ते, ती काही आयष्ु यभर सटु त
नाही. शाळकरी बालकाांपासनू हॉस्टेल राहणाऱ्या तरुणाांपयंत दोन
वमवनटात नाष्टा बनवण्याचा भारतीय आहार आजही मॅर्ीच आहे.
नेसलेचा अजनु एक लोकवप्रय पदार्थ आहे. “पॅ पॅ रे प रा
रा...नेसकॅ फे !...” नेसकॅ फे ची िनु आवण नेसकॅ फे ची चव कोणाला
भरु ळ घालत नाही? दवक्षण भारतात तम्ु ही हॉटेलात जरी र्ेला तरी

मेनक
ु ािाथवर नेसकॅ फे असा मेन्ट्यु तम्ु हाला वदसेल. र्ोिक्यात
नेसलेची वमल्क प्रॉिक्टस आहेत, न्ट्यवु ट्रशन्ट्स आहेत, स्वयपां ाकाचे
पदार्थ आहेत, चॉकलेटसारखी कन्ट्फेक्शनरी आहे, एव्हरीिे आवण
मायलो सारखी दिु पाविर आहेत, वलवक्वि वबव्हीरे ज आहेत.
र्ेल्या काही दशकाांपासनू नेसलेनां आपलां एक ववशाल असां
साम्राज्य बनवलां आहे. आवण सर्ळ्यात महत्वाचां म्हणजे नेसले
कांपनी इतकी भव्य आवण महाकाय आहे, की वतला टक्कर देणारा
कोणी प्रवतस्पिी तयारच झाला नाही. काही वषांपवु ी मॅर्ीबद्द्ल
इतका र्दारोळ झाला होता, पण आजही मॅर्ीला पयाथय उभा राहू
शकलेला नाही. ‘वदन दर्ु नु ी आवण रात चौर्नु ी’ अशा वेर्ाने
कांपनीच्या प्रत्येक सेग्मेंटचा खप वदवसाांर्वणक वाढतच आहे. असा
एक समज आहे की जी कांपनी टी.व्ही. वर जास्तीत जास्त जावहराती
करते, त्याच्ां याच उत्पादनाच
ां ा जास्त खप होतो,
पण तम्ु हाला एक र्ांमत साांर्तो. नेसले इवां ियाचे
एिव्हटाथईवजर्ां चे बजेट हे जी एस के , वहदां स्ु र्ान यवु नवलव्हर, मॅररको,
प्रॉक्टर एांि र्ॅबल
ां या इतर समकक्ष एफ एम सी जी खेळािुांच्या
तल
ु नेत खपु च कमी आहे. खपु च कमी कांपन्ट्या असतात, ज्याांचा
ब्रॅिां लोकाांच्या मनामनात असा काही वभनलेला असतो, की आता
ग्राहकाांना आकवषथत करण्यासाठी त्याांना जावहरातीवर भरमसाठ
खचथ करावा लार्त नाही. अशा मोजक्या दजेदार कांपन्ट्यामां िली

नेसले इवां िया ही एक कांपनी आहे. नेसले कांपनी प्रत्येक वषी
सरासरी पाच टक्के वेर्ाने वाढते. ह्या वेर्ाने कांपनीला दप्ु पट
व्हायला चौदा वषथ लार्तील, पण त्याांच्या नफ्याच्या आकिेवारी
वर नजर टाका. त्याांचा प्रत्येक वषी नफा सरासरी तीस टक्के इतका
आहे.
आजकाल असे वकती िांदे उरले आहेत, ज्याच्यामध्ये तीस
टक्के मावजथन उरले आहे? पण नेसले इवां ियाचे कुशल व्यवस्र्ापन
ही अनोखी र्ोष्ट सातत्याने साध्य करते. एका बाजल
ु ा ववरी
वाढवायची, दसु ऱ्या बाजल
ू ा नफ्याच्या टक्के वारीचा आलेख
उांचावत न्ट्यायचा, ही वकमया नेसलेला कशी जमते, हे फक्त देव
आवण नेसलेच जाणे!.. २०१९ – २० मध्ये त्याांनी तेवीस टक्के
इतका घसघशीत नफा कमवला होता. नर्दी कमवनू देणाऱ्या अशा
दभु त्या र्ायी शेअर बाजारात तरु ळक असतात. म्हणनू नेसलेचा
स्टॉक एकोणऐशां ीच्या पी ई वर असनू ही त्यावर र्ांतु वणक
ू दाराांच्या
उि्या पितात.
कांपनीचे माके ट कॅ वपटल एक लाख साठ हजार कोटी रुपये
इतके महाप्रचिां आहे. भारतामध्ये एक लाख कोटी रुपयाच्ां या वर
भार्भाांिवल असलेल्या कांपन्ट्या अर्दी बोटावर मोजता
येण्याइतक्या आहेत. त्यापैकी नेसले इवां िया ही एक वदग्र्ज खेळािू

आहे. ऑक्टोबर २०२० ते विसेंबर २०२० या तीन मवहन्ट्याांमध्ये
नेसलेने तीन हजार चारशे तेहतीस कोटी रुपयाच
ां ी ववरी के ली होती.
त्यामिनू चारशे त्र्याऐशां ी कोटी रुपयाांचा वनव्वळ नफा त्याांनी
कमवला होता.
आज तम्ु ही ववकत घ्यायला र्ेलात तर नेसले इवां ियाच्या एका
शेअरची वकांमत आज सतरा हजार एकोणनव्वद रुपये इतकी आहे.
माझा आग्रह आहे की आज तमु च्याकिे पैसे असतील तर तम्ु ही
नेसलेचा एक शेअर खरे दी करून टाका. शेअसथच्या भावात
चढउतार चालचू असतात. तरीही माझा आग्रह आहे की तम्ु ही
नेसलेचे र्ांतु वणक
ू दार बनले पावहजे. एखादा व्यक्ती तकथ देईल की
नेसलेचा शेअर खाली येणार असेल तर मी तेव्हा खरे दी करे न, मी
आज का खरे दी करू? कारण नेसलेचा शेअर नसु ता स्टॉक नाही,
ती एक सोन्ट्याची खाण आहे. जो व्यक्ती शेअरच्या वकांमती खाली
येण्याची वाट पाहतो, तो माके ट पिल्यावर सद्ध
ु ा शेअर खरे दी
करण्यास िजावत नाही, हाच बहुताश
ां लोकाच
ां ा इवतहास असतो.
तम्ु हाला नेसलेमध्ये एक लाख रुपये र्ांतु वायचे असतील,तर
चालू भावामध्ये एक शेअर खरे दी करून टाका. नतां र प्रत्येक तीन
टक्क्याांच्या फॉलवर एक एक नेसलेचा शेअर जमा करत रहा. ह्या
स्टॉक जास्तीत जास्त तेरा हजार दोनशे रुपयाांपयंत खाली जाऊ

शकतो, वतर्नु तो पन्ट्ु हा उसळतो. एकशे चोपन्ट्न वषथ जनू ी कांपनी
इतकी वशस्तबद्ध आवण दमदार आहे की पढु चे वदिशे वषथसद्ध
ु ा ती
भारतामध्ये असाच व्यवसाय करत राहील. याची दोन ठळक कारणे
आहेत.
पवहले कारण - नेसलेच्या वबजनेसला मरण नाही. याांनी
वकतीही रे टस वाढवले तरी लोक नेसलेचा माल खरे दी करतच
राहणार!..
दसु रे कारण – नेसलेच्या उत्पादनाांना स्पिाथ नाही.
वकतीतरी आले, आवण वकतीतरी र्ेले, पण नेसलेच्या
घरट्यामध्ये रोज रोज घातली जाणारी सोन्ट्याची अांिी आतापयंत
तरी कुणालाही पळवता आली नाहीत. कॉपोरे ट र्व्हनंस कसां
असावां, हे नेसलेने जर्ाला वशकवलां आहे. दजाथशी तिजोि न
करता नफा कसा वाढवावा, हे ज्याला वशकायचां असेल त्याने
नेसलेच्या व्यवस्र्ापन तांत्ाचा बारकाईनां अभ्यास करावा. या
बाबतीत ही एक आदशथ कांपनी आहे.
मी नेहमी म्हणतो, चाांर्ला स्टॉक कोणता हे वशकायचे असेल
तर आिी चाांर्ला वबजनेस कोणता हे ओळखायला वशका. असा
अभ्यास करून शेअर खरे दी कराल तर तमु च्या स्टॉकचे भाव
आपोआपच वाढत राहतील. माझे पैसे शेअर बाजारात बिु तील

का? अशी भीती, अशी वचांता तम्ु हाला किीही सतवणार नाही.
नेसले सारखे खपु कमी शेअसथ असतात, ज्यानां ा ‘लाईफ टाईम
इन्ट्व्हेस्टमेंट’ असा दजाथ देता येऊ शकतो. र्िु फुि, र्िु लाईफ;
अशी नेसले कांपनीची टॅर्लाईन आहे. र्िु लाईफ, र्िु स्टॉक; ही
मात् नेसलेच्या प्रत्येक इन्ट्व्हेस्टरची अवभव्यक्ती आहे.

The modern banking system manufactures
money; out of nothing!.. – Josiah Stamp
-------------------------------------------------------------बाप बाप होता है! – एर् डी एफ सी र्लर्मटे ड
-------------------------------------------------------------२००१ मध्ये एक र्दर नावाचा वसनेमा आला होता, त्यावेळी
तो प्रचिां र्ाजला होता, आपला वहरो सनी देओल र्ेट
पावकस्तानात जातो, आवण वतर्ल्या हजारो पवब्लकसमोर एक
िायलॉर् मारतो, “बाप बाप होता है!...”
भारतीय शेअर बाजाराचा बाप शेअर कोणता असेल? असा
ववचार के ला तर एका क्षणाचाही ववलांब न करता एक नाव समोर
येईल, ते म्हणजे एच िी एफ सी!.. वनफ्टी इिां ेक्स मध्ये HDFC,
HDFC आवण HDFC LIFE या वतघाांचे वमळून अठरा टक्के
वेटेज आहे. म्हणजे इिां ेक्स आज वर जाईल का खाली हे सद्ध
ु ा एच
िी एफ सी समहु ावरुन ठरवले जाते, त्या अर्ाथने तो इिां ेक्सचाही
बाप आहे. एच िी एफ सी ला अनेक लोक फक्त एक हाऊवसांर्
फायनाांस कांपनी समजतात, पण ते पणु थ सत्य नाहीये. ही सर्ळ्या
एच िी एफ सी समहु ाची पालक कांपनी आहे.

सामान्ट्य र्ांतु वणदू ाराांना एच िी एफ सी वलवमटेि आवण एच िी
एफ सी बॅकां या दोघामां ध्ये नेमके काय नाते आहे, हेच मावहत नसते.
सोप्या भाषेत असां समजा, एच िी एफ सी वलमीटेि तो खांबीर बाप
आहे, ज्याला सात कमावती मल
ु े आहेत. ह्या आपल्या कमावत्या
मल
ु ाांच्या सांपत्तीमध्ये बापाची मालकी वकती ते मी कांसात वदले
आहे.
१) एच िी एफ सी बॅकां (२१.२%)
२) एच िी एफ सी लाईफ (५०.१%)
३) एच िी एफ सी म्यचु ल फांि (५२.७%)
४) एच िी एफ सी एर्ो (५०.५%)
५) एच िी एफ सी सेल्स (१०० %)
६) एच िी एफ सी रे िीला (१०० %)
७) एच िी एफ सी प्रॉपटी फांि (१०० %)
एच िी एफ सी वलवमटेि या कांपनीने आजवर भारतातल्या ऐशां ी
लाख घराांना अर्थसहाय्य वदले आहे. म्हणजे एकशे पस्तीसमिल्या
सािेतीन कोटी जनतेला स्वतुःच हक्काचां घर वमळवनू देण्यासाठी
कांपनीने त्याांना आिार वदला. येणाऱ्या काळात भारतात
कोट्याविी तरुण तरुणी आपली घरां ववकत घेण्यासाठी आपल्या
कांपनीकिुन कजथ काढतील, आवण त्याचा फायदा शेअरिारकाांनाच

होईल. अन्ट्न, वस्त्र, वनवारा ह्या माणसाच्या मल
ू भतू र्रजा आहेत.
घरासाठी कजथ घेण्याच्या व्यवसायाला तरी किीही मरण नाही.
तम्ु ही आजपयंत किी ना किी एच िी एफ सी बॅकेां त र्ेला
असाल, रखरखत्या उन्ट्हात र्िां एसीचा वशिकावा, चकाचक
फवनथचर, कसलाही र्ोंिळ र्िबि नाही, एक अनावमक वशस्त
तम्ु ही एच िी एफ सी बॅकेां त अनभु वली असेल, पांचवीस वषाथखाली
बॅकां म्हणजे एक कोंदट, भकास, उदासवाणी, आवण मेंढराप्रमाणे
माणसां जमलेली एक कांटाळवाणी जार्ा असायची, पण एच िी
एफ सी समहू ाने भारतातल्या बॅकीं
ां र् सेक्टरचा चेहरामोहराच बदलनू
टाकला. त्याांनी हाऊवजांर् फायनाांस, बॅक,
ां लाईफ इन्ट्शरु ां स, म्यचु ल
फांि या वतन्ट्ही सेक्टर मध्ये चकचकीत कापोरे ट कल्चर आणले.
आपल्या ग्राहकानां ा अत्यच्ु च प्रवतची सेवा देऊन त्यानां ी फायनान्ट्स
सेक्टरमध्ये तीव्र स्पिाथ वनमाथण के ली. १९७७ मध्ये हसमख
ु भाई
पाररख या र्जु राती माणसाने एच िी एफ सी वलवमटेिचां रोपटां
लावलां, तारण ठे ऊन कजथ देणारी ती भारतातली पवहली कांपनी
होती.
आवण ते म्हणतात ना,
इवलेसे रोप लाववयेले व्दारी।
त्याचा वेलू र्ेला र्र्नावरी॥

आजचे कांपनीचे सवोसवाथ वदपक पारीख आपल्या प्रभावी
व्यवस्र्ापन कौशल्याने त्या इवलाशा वेलाला आज र्र्नाच्याही
बाहेर घेऊन र्ेले आहेत. एचिीएफसी वलवमटेि एक असा
आकषथक आवण भरर्च्च आकषथक असा रांर्बेरांर्ी पष्ु पर्च्ू छ आहे,
की ज्यामध्ये बॅक,
ां इश
ां रु ां स, म्यचु ल फांि अशी वेर्वेर्ळी रांर्ीत,
मनमोहक फुले आहेत. आजची समहु ाची एकुण वकांमत वकती आहे
हे जाणनू घ्यायला बसलो तर बेरीज करताना र्ोि्या वेळात चक्कर
यायला लार्ते. एच िी एफ सी वलवमटेिची बाजारभावाने वकांमत
= सव्वा तीन करोि लाख रुपये
एच िी एफ सी बॅकेां ची बाजारभावाने वकांमत = पाच लाख
साठ हजार करोि रुपये वकांमतीच्या मानाने इर्े बापापेक्षा बेटा
सवाई झालेला वदसत असला तरी बॅकेां मध्ये त्याच्या बापाची
म्हणजे एच िी एफ सी वलवमटेिची मालकी तब्बल एके वीस टक्के
आहे म्हणजे सव्वा लाख करोि रुपये वहस्सा पॅरेंट कांपनीचाच आहे.
एचिीएफसी वलवमटेि दरवषी नऊ टक्के वेर्ाने आपली वाढ
नोंदवत आहे, तर एचिीएफसी बॅकां मार्च्या दहा वषाथपासनू
प्रवतवषी वीस टक्के वेर्ाने घौिदौि करत आहे. यामळ
ु े वतच्या
पालक कांपनीचीही प्रचांि मोठी कमाई होते. एवढांच नाही, तर एच
िी एफ सी लाईफ ह्या देशातल्या लाईफ इश
ां रु ां स कांपनीची आवण
एचिीएफसी म्यचु ल फांि ह्या दोन्ट्हीची चक्क पन्ट्नास टक्के मालकी

पॅरेंट कांपनीकिे आहे. म्हणजे याांना वमळालेल्या नफ्यातही बाप
फुकटचां पन्ट्नास टक्क्याच
ां ा वाटेकरी असतो. एचिीएफसी
वलमीटेिचे तब्बल सत्तर टक्के शेअसथ आजही परदेशी सांस्र्ाकिे
आहेत, ते लोक ह्या शेअसथला वषाथनवू षथ वचटकून बसले आहे,
कारण त्याांना ह्या कांपनीवर पवथताएवढा भक्कम ववश्वास आहे.
परदेशी कांपन्ट्या किीही कुठल्याही ऐऱ्यार्ैऱ्या, सोम्यार्ोम्या
कांपन्ट्याचां े शेअसथ घेत नाहीत, ज्या कांपन्ट्यामां ध्ये आवर्थक वशस्त
आहे, ज्याांच्याकिे कारभार हाताळण्याची उत्तम हातोटी आहे,
त्याच कांपन्ट्याांकिे एफआयआय आकवषथत होतात. एकदा का
त्यानां ा कांपनी आविली तर मर् ते चढ्या दराने शेअर खरे दी
करायला सद्ध
ु ा मार्े पढु े पाहत नाहीत. नेमके हेच एच िी एफ सी
सोबत झाले आहे. एफआयआय ची सत्तर टक्के र्ांतु वणक
ू ही
भारतातल्या सवाथत मोठ्या आवर्थक समहू ाच्या कॉपोरे ट र्व्हनंसला
वदलेली सवाथत मोठी पोचपावती आहे.
आज भारतातल्याच काय जर्ातल्या बॅकावर
सक
ां
ां टाचे ढर्
घोंघावत आहेत. पण एच िी एफ सी समहू त्याला अपवाद आहे.
तम्ु ही एखाद्या सरकारी बॅकेां ची एच िी एफ सी ची तल
ु ना करुन
बघा, सरकारी बॅकामध्ये
वकती बेवफवकरी असते, वतर्े मोठा
ां
भ्रष्टाचार चालतो, खश
ु ाल कजथ बिु वली जातात, पण करि्या
मॅनेजमेंटमळ
ू े एचिीएफसीमध्ये भ्रष्टाचार वकांवा कजथबिु व्यानां ा

जराही र्ारा नाही. याांचे बिु ीत कजथ होण्याचे प्रमाण अत्यांत नर्ण्य
आहे, हा समहू फे िण्याची क्षमता पाहून आवण काहीतरी र्हाण
ठे ऊनच कजथ देतो. आवण लोन देण्याआिी, जमीन र्हाण ठे वताना
हे कमथचारी प्रॉपटीचे कार्दपत् ज्या बारकाईनां तपासतात, त्याला
तोि नाही. माके टमध्ये र्ांमतीने म्हणतात, की प्रॉपटी वाांद्याची आहे
की नाही, हे कमी खचाथत जाणनू घ्यायचां असेल तर
एचिीएफसीकिून नावापरू तां लोन घ्या, ते तम्ु हाला प्रॉपटीची
जन्ट्मकांू िलीच आणनू देतील.
कारण त्याांना स्वतुःच्या प्रत्येक रुपयाची प्रचिां वचतां ा आहे. ही
वृत्ती सरकारी बॅका
ां ांमध्ये अवजबात नसते, आवण म्हणनू च मोठे मोठे
घोटाळे होतात, आवण शेअरिारकाांना चनू ा लार्तो. कांपनीचा पी ई
रे शो 25 आहे, जो आजही आकषथकच आहे.
समहू ाचा पी ई अठरा एकोणीसच्या घरात आहे, तो सद्ध
ु ा फार
महार् नाही. यानां ी वदलेली कजथ बिु ण्याचे प्रमाण फक्त ०.१४ %
इतके च नर्ण्य होत् े. कांपनीच्या शेअरिारकाांसाठी, एफ िी
होल्िरसाठी ही वकती वदलासा देणारी र्ोष्ट आहे? तम्ु ही कोणत्याही
म्यचु ल फांि काढुन बघा, तम्ु हाला त्यामध्ये एचिीएफसी समहू ाचे
शेअसथ मोठ्या प्रमाणात वदसतील, ही लोकवप्रयता, हेच या समहू ाचे

सवाथत मोठे यश आहे. इिां ेक्स फांिाांना तर एचिीएफसी समहू मोठ्या
प्रमाणावर खरे दी करावाच लार्तो.
ज्यानां ा फार काही कळत नाही, त्याांना एकच साांर्ेन,
सोन्ट्यासारखा शेअर आहे, िोळे बदां करुन खरे दी करत रहा, याला
शक्य असेल वततकी वषथ साांभाळा, भववष्यात हा शेअर तमु ची
सांपत्ती प्रत्येक वषी वाढत राहील, हे नक्की!... र्ेल्या पाच वषाथचा
चाटथ काढुन बघा, शेअर दप्ु पट झाला आहे, वेळोवेळी विवव्हिांि
वमळाला तो वेर्ळाच!..
आज एचिीएफसी वलवमटेि ह्या शेअरचा भाव दोन हजार
चारशे नऊ रुपये होता, आपण शेअर खरे दी के ले आवण भाव वरच
जातील, असे किीही नसते. माके टमध्ये करे क्शन झाले की भाव
खाली येतील, सांिी वमळे ल तशी मी अजनु खरे दी करत राहीन.
तमु च्या सविीप्रमाणे तम्ु हीही हा शेअर खरे दी करु शकता
एच िी एफ सी चा िेट टू इवक्वटी रे शो २.९७ आहे. बॅवक
ां ां र्
कांपनी असनू ही हा रे शो खपू च कमी आहे. पण भारताची रमाांक
एकची हाऊवझर्ां फायनान्ट्स कांपनी असल्यामळ
ू े आवण कापोरे ट
र्व्हनंन्ट्सच्या बाबतीत खपू च उत्तम असल्यामळ
ू े एकमेव एच िी
एफ सी या वनयमाला अपवाद आहे. येणाऱ्या काळात कांपनीचे
आवण समहू ाचे, दोघाच
ां ेही भववष्य उज्वल आहे, याबद्दल माझ्या

मनात अवजबात तरी शांका नाही. कारण एच िी एफ सी वलवमटेि
भारतीय शेअर बाजाराच्या कूटुांबाचा एक खबां ीर वपता आहे.
एकाहून एक सरस आवण कतथत्ु ववान अशा आपल्या बच्चे
कांपन्ट्याांचा तो मजबतू आिारवि आहे. आवण म्हणतात ना, शेवटी
बाप ‘बाप’ होता है!..

-------------------------------------------------------------एक भक्कम पाया असलेला स्टॉक – बाटा इर्ं डया!..
-------------------------------------------------------------असां म्हणतात, देशाचा पवहला कापोरे ट लोहार, टाटा आवण
देशाचा पवहला स्टॅण्ििथ चाभां ार, बाटा!.. बाटाचे चप्पल, सॅिल
ां
वकांवा शजू वापरले नाहीत, असा मध्यमवर्ीय माणसू ववरळाच
असेल. अनेक लोकाांचा र्ैरसमज असतो, की बाटा ही एक भारतीय
कांपनी आहे, पण असे नाही. टॉमस बाटा नावाच्या व्यक्तीने
इसवीसन १८९४ मध्ये झेकोस्लावव्हया देशामध्ये बाटा कांपनीची
स्र्ापना के ली होती. हळूहळू वतचा व्यवसाय जर्भर पसरू
लार्ला. भारतामध्ये बाटा शू कांपनी प्रायव्हेट वलवमटेि कांपनीची
सरुु वात १९३१ मध्ये कलकत्ता ह्या शहरात झाली. १९७४ मध्ये
ती भारतात पवब्लक वलवमटेि झाली आवण बाटा इवां िया नाव घेऊन
शेअर बाजारात उतरली.
आज बाटा इवां िया चप्पल बटू ाांच्या व्यवसायातला भारतातला
सवाथत मोठा ररटेलर बनला आहे. आज बाटाचे आतां रराष्ट्रीय
मख्ू यालय वस्वत्झरलॅिां येर्े आहे. अशातच बाटा इवां ियाबद्द्ल
घिलेली एक ववशेष घटना सार्ां तो. एच िी एफ सी बॅकेां ला ज्याांनी

घिवले, आवण या सवोच्च स्र्ानावर नेऊन ठे वले, ते
व्यवस्र्ापनाचे जादईू वकमयार्ार म्हणजे आवदत्य परू ी!..
बाटा इवां ियाच्या ट्ववटर हॅिलवर
एक पोस्ट वाचण्यात आली.
ां
श्रीयतू आवदत्य परू ी याांनी बाटा इवां ियाच्या ऑवफसला एक के क
पाठवला होता, आवण सोबत वदलेल्या कािथवर वलहले होते, “मला
र्वथ आहे की, मी बाटा इवां ियाचा वनष्ठावान ग्राहक आहे. मी या
कांपनीचे रुप बदलताना पावहले आहे. तमु ची कांपनी कमालीच्या
वेर्ाने प्रर्ती करत आहे, त्याबद्द्ल अवभनांदन!..“ बाटाची अनेक
नवनवीन उत्पादने ववशेषतुः तरुणामां ध्ये लोकवप्रय आहेत. त्याांनी
हशपवपज नावाने सरुु के लेल्या काढलेल्या ब्रॅिवर
ां आवण त्याांच्या
स्टायवलश उत्पादनाांवर अल्पाविीतच तरूणाांच्या उि्या पिल्या.
पावर, नॉर्थस्टार, वेनब्रेनर, स्कोल ही सर्ळी ववववि नावाख
ां ाली
ववकली जाणारी बाटाचीच उत्पादने आहेत. तरूणींसाठी,
वस्त्रयाांसाठी व लहान मल
ू ाांसाठी बाटाकिे प्रचांि मोठी प्रॉिक्ट रें ज
उपलब्ि आहे. वीस पच
ां वीस वषाथपवू ी म्हणजे आपल्या लहानपणी
एक चपलेचा आवण एक बटू ाचा जोिा असला तरी भार्त होते.
आता मात् तसे राहीले नाही. वॉवकांर्, रवनांर् वकांवा वजमला
जाण्यासाठी वेर्ळे शजू वापरले जातात. ऑवफसला जाताना
कॉपोरे ट लक
ू ला साजेसे लेदर शजू वापरले जातात. तर पाटीला

वकांवा एखाद्या छानशा समारांभाला जाण्यासाठी खास ठे वणीतले
बटू वेर्ळे ठे वलेले असतात.
जसां आपलां कपाट कपि्याांनी खच्चनू भरलेली असनू ही
आपण नवे नवे कपिे खरे दी करतच असतो, तसां जनू े बटू
असतानाही नवे नवे चप्पल बटू ाांचे जोि खरे दी के लेच जातात. याचां
कारण मार्च्या वीस वषांमध्ये उच्च आवण मध्यम वर्ीयाांकिे एक
आवर्थक सबू त्ता आली आहे. लेिीजसाठी बाटाने स्कॉल ब्रॅिच्या
ां
नावाने ज्या वप्रवमयम कॅ टेवर्रीच्या चप्पल बाजारात आणलेल्या
आहेत, त्या इतक्या ववशेष प्रकारे विझाईन के ल्या आहेत की
बरे चशे अवस्र्रोर् िॉक्टर सद्ध
ू ा आपल्या पेशांटसना स्कॉलच्या
चप्पल आवण सॅिल
ां वापरण्याचा सल्ला देतात. प्रर्मदशथनी ही
उत्पादने एखाद्या ववदेशी ब्रॅिची
ां आहेत का काय, अशी शक
ां ा येते,
इतक्या उच्च दजाथची पादत्ाणे बाटाने तयार के ली आहेत.
ज्याप्रकारे टायर, पेंट ह्या वस्तू तयार करण्यासाठी कच्च्या
तेलापासनू बनलेल्या पदार्ांची आवश्यकता असते, त्याप्रमाणे
फूटवेअर बनवण्यासाठी सद्ध
ू ा कच्च्या तेलापासनू बनलेले
िेरीव्हेटीव्ह्ज वापरले जातात. २००० सालापयंत बाटा इवां िया
स्वतुः आपली उत्पादने तयार करायची. मात् जवळपास वीस
वषांखाली बाटा इवां ियाला एक जोरदार झटका बसला.

२०००, २००१, २००२ ह्या काही वषाथमध्ये अचानक कच्च्या
तेलाच्या वकांमती वाढल्यामळ
ू े बाटा कांपनी सातत्याने मोठ्या
नक
ू सानीत जाऊ लार्ली होती. त्यातच भारतामध्ये चप्पल बटू
बनवण्याचे मख्ू य कारखाने पवू थ भारतामध्ये बांर्ालसारख्या राज्यात
होते. पण वतर्े िाव्या सांघटना मजबतू असल्यामळ
ू े नेहमीनेहमी
होणारा कामर्ाराांचा सांप ही वतर्ल्या कांपन्ट्याांना भेिसवणारी प्रमख
ू
िोके दख
ू ी होती. अशा ववववि समस्यावां र बाटा कांपनीमध्ये
यद्ध
ु पातळीवर मांर्न झाले आवण कांपनीने नवी रणनीती आखली.
त्याांनी स्वतुःचे बरे चशे कारखाने बांद के ले आवण इतराांकिून कांत्ाटी
पद्धतीने आपल्याला हव्या असलेल्या स्टॅििथ
ां चा माल बनवनू
घेण्याची सरू
ू वात के ली.
मर् मात् कांपनीने किीही मार्े वळून बवघतले नाही. मार्च्या
एका वषाथत त्याांनी सहा कोटी चप्पल बटू आवण सॅिलचे
जोि
ां
बनवले. त्यापैकी चार कोटी जोि त्याांनी वेर्वेर्ळ्या कांपन्ट्याांकिून
कॉन्ट्ट्रॅक्ट बेवससवर अत्यतां कमी वकमतीत बनवनू घेतले होते. याचा
पररणाम कांपनीचा नफा वाढवण्यामध्ये होतो. कांत्ाटी पद्धतीने
मॅवनफॅ क्चरींर् करण्याचे ठरवनू त्याांनी आपले सांपणू थ लक्ष विझाईन
आवण ररसचथ बनवण्यावर एकाग्र के ले. चार वषांपासनू बाटा
इवां ियाने आपल्या सर्ळ्या ररटेल स्टोसथचे चेहरे मोहरे बदलनू
टाकले. जेव्हा के व्हा आपण एखाद्या शॉवपर्ां मॉलला भेट देतो,

वतर्ल्या दक
ु ानामां ध्ये सर्ु ांिी परफ्यमु मारलेला असतो. मांद सांर्ीत
लावलेले असते आवण नेत्वदपक रांर्सांर्ती आवण प्रकाशरचना
के लेली असते, ह्या सर्ळ्याचा एकवत्त पररणाम असा होतो की
आपले मन आनांदी आवण प्रसन्ट्न होतो.
ग्राहकाला वातावरणाची इतकी भरु ळ पिते की उर्ीचच
आपण खपू श्रीमांत आहोत असा त्याला भ्रम होतो, आवण र्रज
असो वा नसो, तो भरभरून खरे दी करतो. र्ेल्या काही वषाथत
बाटानेदख
े ील आपल्या आऊटलेट्समध्ये नेमकी हीच यक्त
ु ी
वापरली आहे. वप्रवमयम दजाथची उत्पादने चकचकीत इवां टरीअसथ
असलेल्या दक
ु ानाांमिनू महार्ि्या रे ट्समध्ये ववकण्यावर त्याांनी भर
वदला आवण त्याचा पररणाम त्याांच्या बॅलांसशीटवर सद्ध
ू ा वदसनू
येतोय. तरुणाांचा लािका वहरो जो आता आपल्यात नाही तो सश
ु ाांत
वसांर् राजपतू आवण लोकवप्रय वहरोईन कृ ती सॅनन या दोघाांना बाटाने
आपले ब्रॅिां अम्बेवसिर बनवले होते. ह्या ववववि क्लृप्त्याांमळ
ू े
आवण आरमक जावहरातबाजीमळ
ू े जी कांपनी काही वषांखाली
दहा पांिरा टक्के नफा कमवायची, ती आता सातत्याने पांचवीस ते
अठ्ठावीस टक्क्याांएवढे प्रॉवफट मावजथन कमवते आहे.
कोवव्हिमळ
ू े चप्पलबटू ाांचा व्यवसाय एक वषाथपासनू ठप्प
झाला आहे. जेव्हा के व्हा कोवव्हि भारतातनु आपला र्ाशा

र्िांु ाळे ल, तेव्हा चप्पल बटू ाचां ी मार्णी वाढायला लार्ेल. बाटाचा
मोठा ग्राहक शाळकरी मल
ु े मल
ु ी आहेत. वाढत्या वयाच्या
कूमारवयीन मल
ू ामल
ू ींना चप्पल बटू सॅिल
ां लहान होतात, म्हणनू
सातत्याने नवे खरे दी करावे लार्तात.
तसेच कॉलेजच्या मल
ू ाांसाठी बटू ही फक्त र्रज नसते, ते एक
स्टाईल स्टेटमेंट असते, त्यामळ
ू े काही मवहन्ट्याांनी नवे बटू वापरणे
त्याांची र्रज होऊन बसते. ऑवफसमध्ये आपले चाांर्ले इप्रां ेशन
पिावे यासाठी दक्ष असलेले कमथचारी आपल्या फुटवेअर बद्द्ल
कमालीचे कॉवन्ट्शअस असतात, आवण नवीन खरे दी करतच
असतात. ह्या सवथ कारणाांमळ
ू े बाटा इवां ियाचा व्यवसाय
वदवसेंवदवस वृवद्धांर्त होतच राहणार!.. बाटा इवां ियाचा एक शेअर
आज 1298 रुपयानां ा वमळत आहे. र्ेल्या चार मवहन्ट्यात शेअरच्या
वकांमतीत चाांर्लीच पिझि झाली आहे. माचथ २०२० मध्ये बाटा
ज्या पातळीवर होता, त्याच वकांमतीवर तो आज आपल्याला
उपलब्ि आहे.
कांपनीचे माके ट कॅ प सोळा हजार कोटी असनू कांपनीवर फक्त
दोनशे अकरा कोटींचे कजथ आहे. त्याच
ां ा िेट टू इवक्वटी रे शो ०.१२
इतका असनू , कांपनीची एकूण मालमत्ता व देणी याांचे र्णु ोत्तर
साांर्णारा करांट रे शो २.४६ इतका तर्िा आहे. कांपनीने आपला

एकही शेअर र्हाण ठे वलेला नाही. ह्या सवथ इवां िके टरनसू ार बाटा
इविया कांपनीमध्ये वदघथकाळासाठी र्तांु वणक
ू करण्यास काहीच
हरकत नाही. अमेरीके मध्ये पीटर वलांच नावाचे एक प्रचिां हुशार फांि
व्यवस्र्ापक होवनू र्ेले. वॉल स्ट्रीटवर त्याांनी आपली स्वतुःची
एक ववशेष ओळख वनमाथण के ली होती. सातत्याने चौदा वषथ त्याांनी
आपल्या र्ांतु वणक
ू दाराांना तीस टक्के ररटनथ वमळवनू वदले, जो
ववरम आजही कोणाला मोिता आला नाही. पीटर वलांच सामान्ट्य
माणसाला शेअर बाजारात यशस्वी होण्याचां एक सािां सोपां तांत्
साांर्ायचे. ज्या वस्तू वकांवा सेवा तम्ु ही वापरता, तम्ु हाला आवितात
आवण जी उत्पादने तम्ू ही इतरानां ा आनदां ाने ररकमिां करता, अशा
कांपन्ट्याांमध्येच पैसे र्ांतु वा. २०० वदवसाांचे मवु व्हर्ां एव्हरे ज कांपनीने
तोिले की तो शेअर खरे दी करण्याचा योग्य भाव असतो.
वदघथकालीन र्ांतु वणक
ू ही खपू कांटाळवाणी प्रवरया आहे, म्हणनू
अनेकाांना शेअसथना वषाथनवू षथ साांभाळणे शक्य होत नाही. लॉन्ट्र् टमथ
इन्ट्व्हेस्टरने खपू मोठा रॅ श होवनू माके ट कोसळले तरी अवजबात
दुःु खी व्हायचे नसते तर त्याउलट शेअसथ ववकत घेण्याची एक
बहूमल्ु य सांिी वमळाल्याबद्द्ल आनांदी व्हायचे असते. वदघथकालीन
र्तांु वणक
ू ीत खरे दी ववरीला महत्व नाही, स्वस्त दरात जमतील
तेवढे शेअसथ पदरात पािून घेण्यास खपू महत्व आहे. पीटर वलांच
ने साांर्ीतलेले दोन वसांपल ठोकताळे वापरून जर तम्ु ही चाांर्ल्या

कांपन्ट्याांचे शेअसथ वषाथनवू षथ साठवत रावहलात तर दहा पांिरा वषांनी
आपोआप इतकी सपां त्ती वनमाथण होईल की तम्ु हाला पैशासाठी
नौकरी आवण व्यवसायावर अवलबां नू राहण्याची र्रजच राहणार
नाही.
आवर्थकदृष्ट्या स्वतांत् होण्याचा भक्कम पाया रचायचा असेल
तर पायाला भक्कम आवरण देणाऱ्या बाटा इवां ियाचा स्टॉक
आपल्याला नक्की मदत करे ल.

-------------------------------------------------------------इन्व्हेस्टरर्ी के अर – झायडस हेल्थके अर!..
-------------------------------------------------------------आज तमु च्यासाठी एक िमाके दार मल्टीबॅर्र कांपनी घेऊन
आलो आहे. कांपनीचे विटेल्स सार्ां ण्याआिी त्याच
ां ी काही प्रवसद्ध
उत्पादने साांर्तो. दिु ामध्ये टाकून प्यायचे चववष्ट पाविर कॉम्प्लॅन
आठवतयां? लहानपणी टी.व्ही. वर शावहद कपरू आवण आयेशा
टावकया ‘आय एम ए कॉम्प्लॅन बॉय’ ‘आय एम ए कॉम्प्लॅन र्लथ’
अशी त्याची जावहरात करायचे. उन्ट्हाळ्यामध्ये शवक्तविथक पेय
म्हणनू ग्लॉकॉन िी सराथस वापरले जाते. मिमु ेहाच्या रुग्णाांना
आयष्ु यभर शर्ु र फ्रीच्या र्ोळ्याांवशवाय दसु रा पयाथय नसतो. किक
उन्ट्हात वफरून, घामोळ्या आल्यावर पाठीवर वशांपिायचे नायवसल
तम्ु ही किी ना किी वापरलेच असेल, कॉस्मेटीक इिां स्ट्रीमध्ये
‘एव्हरयर्ु ’ नावाचे एक स्वस्त आवण लोकवप्रय उत्पादन आहे.
फे सवॉशपासनू , वपल ऑफ मास्क आवण स्रब पयंत मोठी
बाजारपेठ त्याांनी काबीज के ली आहे. तर ही कॉम्प्लॅन, ग्लक
ु ॉनिी,
शर्ु र फ्री, नायवसल आवण एव्हरयर्ु असे एकाहून एक लोकवप्रय
प्रॉिक्ट बनवणाऱ्या कांपनीचे नाव आहे, झायिस हेल्र्के अर!..

बारा वषांपवु ी म्हणजे २००९ साली ह्या कांपनीचा आय पी ओ
भारतीय शेअर बाजारात वलस्ट झाला होता. वकांमत होती फक्त
दोनशे पाच रुपये. आज कांपनीच्या एका शेअरची वकांमत दहापटींनी
वाढून तब्बल २०८८ रुपये झाली आहे.मअकरा वषाथत
र्ांतु वणदू राांचे पैसे दसपट बनवनू देणाऱ्या ह्या अनोख्या कांपनीचे
नाव आहे झायिस हेल्र्के अर! जेव्हा एखाद्या शेअरची वकांअत
अनेक पटींनी वाढते, अशा कांपन्ट्यानां ा मल्टीबॅर्र असे म्हणतात.
पण तम्ु हाला काय वाटते, २००९ मध्ये ज्याांनी ज्याांनी हा शेअर
खरे दी के ला होता, त्या सर्ळ्याांचे पैसे दहापट झाले? मळ
ु ीच नाही.
लोक मोठ्या हौशेने शेअर बाजारात येतात, आवण चने फुटाणे
घेतल्यासारखे शेअर ववकत घेतात, पण पाच दहा टक्के फायदा
वदसला की लर्ेच फुकून मोकळे होतात. ज्याांनी वचकाटीने ह्या
शेअसथला अकराबारा वषथ साभां ाळले असे लोक फारच कमी
असतील. पण अशा वचवट वृत्तीच्या लोकाांचाच शेअसथमिल्या
र्ांतु वणक
ू ीचा खरा फायदा होतो. शेअर मल्टीबॅर्र होण्यासाठी
वजतका शेअरमध्ये दम असावा लार्तो, त्यापेक्षा जास्त
र्ांतु वणक
ू दारामध्ये सांयम असावा लार्तो. कांपनीची एकूण माके ट
कॅ प अकरा हजार कोटी रुपये इतकी आहे. झायिस वेलनेस ही
कांपनी तशी एफ एम सी जी सेक्टरचाच भार् आहे, पण इतर
कांपन्ट्याांसारखां ती चहा, वबवस्कट, तेल, शाांप,ू साबण बनवत नाही,

तर स्वतुःची अशी खास, यवु नक हेल्र्के अर उत्पादने बनवण्यावर
कांपनीचा भर आहे. फुि आवण मेिीसीन या दोन सेक्टरच्या मध्ये
एक छोटीशी पोकळी आहे, त्याला हेल्र्के अर इिां स्ट्री असे नाव
वदले जाऊ शकते. हजारो कोटींचा व्यवसाय असलेल्या ह्या
सेक्टरकिे अद्याप कोणाचे वततके लक्ष र्ेले नाही. काही मोजके च
खेळािू या बाजारपेठेवर वचथस्व र्ाजवत आहेत. झायिस वेलनेस
ही त्यापैकीच एक मोठी कांपनी आहे. हेल्र्के अर फुि आवण
कॉस्मेटीक्स या दोन र्ोष्टी आज अत्यावश्यक म्हणणू च ववचारात
घ्याव्या लार्तील. त्यामळ
ू े कांपनीच्या िांद्याला मरण नाही. उलट
भववष्यात त्याांचा व्यवसाय असाच वदवसेंवदवस बहरत राहणार
आहे. झायिस वेलनेस ही कॅ िीला हेल्र्के अरची उपकांपनी आहे.
कॅ विला समहु हे औषिाांच्या क्षेत्ात सन्ट्मानाने घेतले जाणारे नाव
आहे.
झायिस इवां िया आपली उत्पादने फक्त भारतातच ववकली जात
नाहीत, तर त्याच
ां ा व्यवसाय वमिल इस्ट, न्ट्यवु झलॅि,ां पावकस्तान,
मॉवसशस आवण नायजेररया या देशाांमध्ये सद्ध
ु ा पसरला आहे.
शेअरचा र्ेल्या बावन्ट्न आठवि्याांचा उच्चाांक १९५० आवण
नीचाांक १०७० रुपये इतका आहे. २००० च्या दशकाआिी
भारतामध्ये एक हेन्ट्झ इवां िया नावाची कांपनी होती, त्या कांपनीची
ववववि लोकवप्रय उत्पादने होती. मात् काही कारणामळ
ू े हेन्ट्झ

इवां िया ववरीला वनघाली, आवण झायिस वेकनेसने ही सांिी
सािली. झायिस इवां ियाचे मख्ु यतुः सात प्रॉिक्टस आहेत,
त्यापैकी पाचमध्ये ते माके ट लीिर आहेत.
बाजारात ग्लक
ु ोज पाविर खरे दी करायला जाणाऱ्या शभां र
लोकाांपैकी एकोणसाठ माणसां ‘ग्लक
ु ॉन िी’ ववकत घेतात. प्रत्येक
वषी एक हजार पन्ट्नास कोटी रुपये इतक्या रुपयाांच्या ग्लक
ु ोज
पाविरची ववरी होते. िायबेटीस झालेल्या लोकाांना चहामध्ये
साखर टाकलेली चालत नाही, पण त्याला सोल्यश
ु न
काढण्यासाठी कोणीही पढु ाकार घेतला नाही, इर्ेही नाववन्ट्य आवण
कल्पक वृत्तीने झायिसने बाजी मारली. देशात सवथप्रर्म स्पेशल
मिमु ेहींसाठी बनवल्या जाणाऱ्या वबनसाखरे च्या बेचव चहाला
र्ोि बनवणाऱ्या ‘शर्ु र फ्री’ र्ोळ्या त्यानां ीच आणल्या.
िायवबटीजच्या रुग्णाांची सांख्या अब्जाविी मध्ये र्ेली आहे, आवण
वदवसाांर्वणक वाढते आहे. चहामध्ये टाकण्याच्या स्पेशल
र्ोळ्याच्ां या ववरीमध्ये आजही पच्ां यान्ट्नव टक्के वाटा ‘शर्ु र फ्री’
च्या उत्पादनाांचा आहे. ‘शर्ु र फ्री’ ला फस्टथ मव्ु हर असल्याचे
एिव्हाांटेज वमळाले, त्याांचा ब्रॅिां लोकाांच्या मनावर ठसत र्ेला
आवण कोणतीही दसु री कांपनी किी त्याांच्याशी स्पिाथच करू
शकली नाही. घामोळ्याांवर वापरल्या जाणाऱ्या नायवसल
पाविरचा माके टमिला वाटा चौतीस टक्के इतका आहे. तल
ु नेने

त्याचां ी कॉम्प्लान आवण एव्हरयर्ु ही उत्पादने वततके वचथस्व तयार
करु शकलेली नाहीत. हे प्रॉिक्टस फक्त पाच सहा टक्के लोकच
वापरतात.
बोनथवव्हटा आवण बस्ु ट यानां ी चोकोपाविरची तर एच यु एल
आवण इतर कांपन्ट्याांनी फे सवॉश, मास्क आवण स्रबची बाजारपेठ
व्यापनू टाकली आहे. लोण्यामळ
ू े कोलेस्टोरॅ ल वाढते, म्हणनू
अनेक लोकाांना इच्छा असनू ही ह्रदयववकार, मिमु ेहाच्या रुग्णाांना
लोणी खाता येत नाही. त्यावर उपाय म्हणनू कांपनीने न्ट्यट्रु ीलाईट
नावाचा बटरसाठी पयाथय असलेला प्रॉिक्ट काढला आहे. हळूहळू
का होईना, पण ही इतर उत्पादने सद्ध
ु ा बाजारात वषाथर्वणक प्रर्ती
करत आहेत. ब्रॅन्ट्ि कसा बनवावा, आवण लोकाांच्या मनात कसा
ठसवावा, या ववषयात झायिसची मास्टरी आहे. अजनु ही अनेक
नवनवीन उत्पादने बाजारात आणण्यावर ते कठोर मेहनत घेत
आहेत. माके टमध्ये याांना आव्हान देईल, असा एकही खेळािु
आत्तातरी याांच्यासमोर नाही, त्यामळ
ू े एकप्रकारे याांना ववस्तार
करण्यासाठी रान मोकळे आहे.
प्रचिां मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून कमीत कमी खचाथत
वस्तु ग्राहकापयंत पोहचवायची त्याांची रणवनती आतापयंत तरी
चाांर्लीच यशस्वी ठरली आहे. कांपनीचे सदसु ष्ट टक्के शेअसथ

प्रमोटसथच्या ताब्यात आहेत. परदेशी आवण भारतीय ववत्तसांस्र्ानी
एकोणतीस टक्के शेअसथ दाबनू ठे वले आहेत. तमु च्या
आमच्यासारख्या ररटेल इन्ट्व्हेस्टरला, बाजारात खरे दी करण्यासाठी
फक्त सािेचार टक्के शेअसथ उपलब्ि आहेत. जेव्हा उपलब्ि शेअसथ
खपु कमी असतात, तेव्हा वेर्ाने त्याांचा भाव वाढवणे आवण कमी
करणे खपु सोपे असते. कांपनीने दोन वषांपवु ी वदि हजार कोटी
रुपयाचां े कजथ घेतले होते. अजनु ही कांपनीच्या िोक्यावर ते कजथ
तसेच आहे. मार्च्या वषी त्याांच्या आवर्थक ताळे बांदामध्ये
व्याजापोटी भराव्या लार्लेल्या चाळीस कोटी रुपयाांचे नक
ु सान
दाखवले आहे. पण म्हणनू कांपनीचे भववष्य िोक्यात आहे असे
मानायचे का? झायिस वेलनेसचे व्यवस्र्ापन ही त्याांची ववशेष
जमेची बाजू आहे. त्याांनी ज्या र्वतने वाढ के ली, खपु च कमी
कांपन्ट्यानां ा इतक्या कमी वेळात अशी वदमाखदार प्रर्ती सािता येते.
ररसचथ, इनोव्हेशन, प्रॉिक्शन, ब्रॅन्ट्िींर्, माके टींर्, एक्पोटथ
सर्ळ्या क्षेत्ात कांपनीच्या वसस्टीम्स एकदम इन्ट्टॅक्ट आहेत.
कांपनीने येणाऱ्या वतमाहीमध्ये असेच भरमसाठ व्याज भरले तर
शेअरचे भाव आणखी खाली येतील, तेव्हा नव्या र्ांतु वणक
ू दाराांना
शेअरिारक बनण्याची सवु णथ सांिी वमळे ल. कांपनीकिे रोख
र्ांर्ाजळी नसल्यामळ
ू े भववष्यात ती फार मोठा बोनस वकांवा
विवव्हिांि देऊ शकणार नाही. प्रत्येक वदघथकालीन र्तांु वणदू ाराच्या

पोटथफोवलओमध्ये हा शेअर असलाच पावहजे. फक्त प्रत्येक दहा
टक्के फॉल वर शेअरला एक्यवु मलेट करत रहा. येणाऱ्या काळात
हा शेअर आपल्याला नक्कीच भरघोस नफा वमळवनू देईल. कमीत
कमी कांपनीचा इवतहास बघनु तरी तशी अपेक्षा आपण बाळर्ू
शकतो.

-------------------------------------------------------------रंगांछया स्टॉक्सर्ा राजा – कन्वसई नेरोलॅक!..
-------------------------------------------------------------प्रत्येक सणासदू ीच्या वदवसाांमध्ये आपल्याला कलर के लेल्या
इमारती वदसतात. घरानां ा, इमारतींना रांर्बेरांर्ी कलर वदल्यावशवाय
त्याांचां खरां मनमोहक रुप आपल्या नजरे समोर येत नाही. तमु च्या
र्ल्लीत, तमु च्यादेखत रोज शेकिो नव्या इमारती बनत असतील.
अनेक जन्ट्ू या इमारतींच्या मजल्यावर मजले चढवले जात असतील.
आवण आतनू बाहेरून पेंट वदल्यावशवाय ती इमारत वापरली जाऊ
शकत नाही. नक
ु त्याच बाांिलेल्या नव्या वकांवा ओर्ां ळवाण्या
वदसणाऱ्या जन्ट्ू या वबल्िींर्ला पेंट करण्याची र्रज वनमाथण होत
असते, त्यामळ
ू े पेंटची मार्णी वाढतच आहे. पेंटचे उत्पादन
करणाऱ्या चार प्रमख
ू कांपन्ट्या आहेत. एवशयन पेंटस, बजथर पेंटस,
एक्झो नोबेल आवण कन्ट्सई नेरोलॅक!.. खरां साांर्ायचां तर या चारही
कांपन्ट्या चाांर्ल्याच आहेत. यापैकी एक तरी पेंटची कांपनी तमु च्या
पोटथफोवलओमध्ये असायलाच हवी. कारण हा हमखास ररटनथ
देणारा सेक्टर आहे.
आजच्या लेखात मी तम्ु हाला कन्ट्सई नेरोलॅक ह्या कांपनीमध्ये
वदघथकाळासाठी र्ांतु वणक
ू करण्यासाठी साांर्णार आहे. ज्याप्रमाणे

एवशयन पेंटसचा घराांना लार्णाऱ्या आकषथक रांर् बनवण्याच्या
व्यवसायामध्ये हातखिां ा आहे, अर्दी तसांच कमवशथअल पेंटमध्ये
कन्ट्सई नेरोलॅकने स्वतुःचे एक मजबतू स्र्ान वनमाथण के ले आहे.
कन्ट्सई नेरोलॅक साध्या इमारतींना पेंट करण्यासाठी लार्णारी
उत्पादने तर बनवतेच, पण इिां स्ट्रीसाठी लार्णाऱ्या उत्पादनाांवर
त्याांचा जास्त फोकस आहे.
इमारतींप्रमाणेच टु वव्हलर, फोर वव्हलर, छोटा हत्ती वकांवा
ट्रकसारखी कमवशथअल वाहने, ऑटोरीक्षा अशा सर्ळ्या र्ाि्याांना
रांर् देण्यासाठी जे वववशष्ट प्रकारचे कोटींर् लार्तात, ते कन्ट्सई
नेरोलॅक तयार करते. इतके च नाही तर वफ्रज, वॉवशांर्मशीन,
मायरोव्हेव आवण अशा इतर इलेक्ट्रीकल उपकरणाांसाठी
लार्णारा वववशष्ट प्रकारचा पाविर कोटींर् तयार करण्यामध्ये
कन्ट्सई नेरोलॅकला ववशेष रस आहे. नेरोलॅक फक्त वभांतीना
लावायचे रांर्च बनवत नाही, त्यासोबत ती वेर्वेर्ळ्या िातांनु ा
आवण रबराला लावण्यासाठी लार्णारे प्राईमर, टॉप कोट, रबर
कोटींर्, इपॉक्सी कोटींर्, वझांक रीच कोटींर्, फ्लोअर कोटींर्
आवण पाईप कोटींर्सद्ध
ू ा बनवते. याांचे ग्राहक पेट्रोवलयम
इिां स्ट्रीपासनू हेल्मेट बनवणाऱ्या कांपन्ट्याांपयंत आवण इन्ट्फ्रास्ट्रक्चर
कांपन्ट्याांपासनू बाांिकाम उपकरणे बनवणाऱ्या कारखान्ट्याांपयंत
सर्ळीकिे पसरले आहेत.

भारतामध्ये इलेक्ट्रॉवनक माके ट वाढण्यासाठी अजनू ही मोठा
स्कोप आहे. भारताचा वाढत्या मध्यमवर्ाथसोबत इलेक्ट्रॉवनक
वस्तांचु ा खप वाढत राहील. तसेच आांतरराष्ट्रीय पातळीवर
जर्भरातील अनेक देश चीनवर खश
ू नाहीत, आवण त्यामळ
ू े
भववष्यात भारतामध्ये इलेक्ट्रीकल आवण इलेक्ट्रॉवनक वस्तांच्ु या
उत्पादनाांच्या मोठ्या सांिी दिलेल्या आहेत. नेरोलॅकचे माके ट
कॅ वपलायजेशन सत्तावीस हजार कोटी रुपये इतके आहे.
सध्या कन्ट्सई नेरोलॅकच्या एका शेअरची वकांमत पाचशे
एक्कावन्ट्न रुपये इतकी आहे. कांपनीवर फक्त दोनशे पस्तीस रुपयाच
ां े
कजथ आहे, जे अर्दीच नाममात् आहे. कांपनीचा िेट टु इवक्वटी हा
रे शो ०.०६ इतका अत्यल्प प्रमाणात आहे. तर करांट रे शो २.५५
इतका चार्ां ला आहे. एवशयन पेंटस ही माके ट लीिर कांपनी आहे.
आजही कलर इिां स्ट्रीचा पन्ट्नास टक्क्याांहून मोठा वाटा एवशयनकिे
आहे. पण शेअरची वकांमत इतकी जास्त वाढलेली आहे की त्याचा
पी ई रे शो एकशे पाच वर जाऊन पोहोचला आहे. बजथर पेंट ही सद्ध
ु ा
चाांर्ली कांपनी आहे, पण वतचा पी ई रे शो एकशे एकवीस वर ट्रेि
करतो आहे. शेअर महार् आहे.
कन्ट्सई नेरोलॅक मात् ह्या दोन्ट्ही स्पिथक कांपन्ट्याांच्या तल
ू नेत
स्वस्त आहे. कारण त्याचा पी ई रे शो चौऱ्याहत्तर ह्या अांकावर ट्रेि

करतो आहे. कोरोनाच्या काळात सर्ळ्याच पेंट कांपन्ट्याांचा िांदा
एकदम ठप्प झाला होता पण अनलॉक सरुु झाल्यावर मार्च्या
वतमाहीमध्ये नेरोलॅकने दणदणीत प्रॉफीट ग्रोर् दाखवली आहे.
कन्ट्सई नेरोलॅक कांपनीची एक ववशेष बाब म्हणजे कांपनीकिे आज
तीन हजार सातशे अठरा कोटी इतका कॅ श ररझव्हथ पिून आहे.
कांपनीच्या प्रमोटसथना आपल्या कांपनीवर इतका ववश्वास आहे
की पांच्याहत्तर टक्के शेअसथ त्याांनी अजनू ही स्वतुःच्या ताब्यात
ठे वले आहेत. कांपनीचा एकही शेअर त्याांनी कोणाकिे र्हाण
ठे वलेला नाही.
इटां रे स्ट कव्हरे ज रे शोच्या बाबतीत सद्ध
ू ा नेरोलॅक एवशयन
पेंटसला टक्कर देत.े नेरोलॅकचा इटां रे स्ट कव्हरे ज रे शो तेवीस इतका
आहे. १९७४ पासनू कन्ट्सई नेरोलॅकने आपल्या शेअरिारकाांना
आतापयंत पाच वेळा बोनस वदला आहे. तसांच कांपनी दरवषी
इन्ट्व्हेस्टरला काही ना काही विवव्हिांि सद्ध
ू ा देत.े
एवशयन पेंटसच्या एका शेअरची वकांमत दोन हजार पाचशे
एकोणसाठ रुपये आहे आवण प्रमोटसथनी स्वतुःकिे फक्त बावन्ट्न
टक्के शेअसथ ठे ऊन कांपनीचे अकरा टक्के शेअसथ र्हाण टाकले
आहेत.

एवशयन पेंटसच्या दृष्टीने ह्या दोन वनर्ेटीव्ह र्ोष्टी आहेत, मात्
नेरोलॅक ह्या दोन्ट्ही कसोट्याांवर एकदम खऱ्या सोन्ट्यासारखे उजळून
वनघते, म्हणनू पेंट कांपन्ट्याांमध्ये मी कन्ट्सई नेरोलॅकला झक
ू ते माप
वदले आहे. तमु च्या वदघथकालीन पोटथफोवलओमध्ये तम्ु ही
नेरोलॅकचा अवश्य समावेश करा, शेअर तम्ु हाला भववष्यात
नक्कीच फायदेशीर ठरे ल, अशी मला खात्ी आहे.

-------------------------------------------------------------स्वछि इध
ं नार्ी रक्तवार्हनी - इद्रं प्रस्थ गॅस र्लर्मटे ड
-------------------------------------------------------------इद्रां प्रस्र् र्ॅस वलवमटेि ही एक वनमसरकारी कांपनी आहे.
वदल्ली सरकार, र्ेल इिां ीया वलवमटेि आवण भारत पेट्रोवलयम
कापोरे शन हे वतघेजण इद्रां प्रस्र् र्ॅस वलवमटेिचे मख्ू य प्रवतथक
आहेत. या तीन प्रमोटसथकिे पन्ट्नास आय जी एलची पन्ट्नास टक्के
मालकी आहे. र्ेल्या पाच सात वषांमध्ये पी एस यु कांपन्ट्यानां ी शेअर
बाजारात सपाटून मार खाल्ला आहे. भेल, कोल इवां िया,
ओएनजीसी, एन टी पी सी पयंत एकाही शेअरने चाांर्ले ररटन्ट्सथ
वदलेले नाहीत. त्यामळ
ू े आजकाल पी एस यु कांपन्ट्याक
ां िे बघण्याचा
र्ांतु वणक
ू दाराांचा दृवष्टकोन वततका चाांर्ला नसतो.
अर्दी फॉरे न इन्ट्व्हेस्टसथ आवण िोमेस्टीक इन्ट्व्हेस्टरसद्ध
ू ा
सरकारी उपरमाांकिे साशांकतेने बघत आहेत, आवण र्ांतु वणक
ू
करताना हात आखिता घेत आहेत. मात् इद्रां प्रस्र् र्ॅस याला
अपवाद ठरताना वदसतीये. आय जी एल मध्ये एफ आय आय चा
तेवीस टक्के वहस्सा आहे. िी आय आय म्हणजे घरर्तू ी म्यचु ल
फांि वकांवा इश
ां रु ां स कांपन्ट्या, याच
ां ी देखील आय जी एल मध्ये सतरा
टक्के मालकी आहे. म्हणजे कांपनीचे जवळपास नव्वद टक्के

शेअसथ चाांर्ल्या आवण सक्षम वठकाणी सरू वक्षत आहेत. कांपनी
चार्ां लां परफॉमथ करत असल्याचां हे द्योतक आहे. आय जी एल चे
फक्त दहा टक्के शेअसथ बाजारात आपल्यासाठी उपलब्ि आहेत.
इद्रां प्रस्र् र्ॅस वलवमटेिचा बहुताश
ां व्यवसाय हा वदल्ली, नोएिा,
र्रुु ग्राम, र्ावझयाबाद, रे वािी ह्या एन सी आर ररजनमध्ये पसरलेला
आहे. कांपनीची दोन प्रमख
ू उत्पादने आहेत. म्हणजे कॉम्प्रेस्ि
नॅचरल र्ॅस आवण पाईप्ि नॅचरल र्ॅस!.. कारमध्ये आवण ऑटोमध्ये
वापरतात तो सी एन जी आवण घराांघराांमध्ये वसलेंिरच्या ऐवजी
पाईपलाईन टाकून स्वयपां ाकासाठी इिां न म्हणनू परु वला जातो तो
पी एन जी!..
वदवसेंवदवस पाईपलाईनने र्ॅस परु वठा करण्याचा व्यवसाय
वाढतच जाणार आहे. वाहनाांसाठी असो वा स्वयांपाकासाठी, र्ॅस
ही आज एक अत्यावश्यक सेवा होवनू बसली आहे. जसजशी
लोकसख्ां या वाढत जाईल, कांपनीचा व्यवसाय आवण नफा दोन्ट्ही
वाढत जाईल. त्यामळ
ू े इद्रां प्रस्र् र्ॅस वलवमटेिच्या िांद्यालाही मरण
नाही. र्ॅससाठी लार्णारे नेटवकथ उभा करणे सोपे काम नाही.
त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भािां वल लार्ते, हे सवां ेदनशील आवण
अपघातप्रवण काम असल्यामळ
ू े अनेक परवानग्या घ्याव्या
लार्तात.

जराशी चक
ू शेकिो लोकाांच्या जीवावर बेतू शकते, आवण
म्हणणू च या क्षेत्ात नव्या कांपन्ट्यानां ा वशरकाव करण्यास बराचश्या
मयाथदा आहेत. आज भारतात अर्दी बोटावर मोजण्याइतक्या
कांपन्ट्या पाईपने र्ॅस परु वण्याच्या क्षेत्ात काम करत आहेत. आवण
त्यामध्ये आय जी एल चा नांबर बराच वर लार्तो. भारत सरकारने
नॅचरल र्ॅस सेक्टरसाठी एक ववशेष िोरण आखले आहे. आपण
ज्या काही नैसवर्थक वायचू े उत्पादन करतो, त्यावर पवहला हक्क
भारतीय कांपन्ट्याांचा असतो, जर त्याांची मार्णी पणु थ झाली तरच
नैसवर्थक वायू देशाबाहेर वनयाथत के ला जाऊ शकतो. ह्या प्रायोरीटी
पॉवलसीमळ
ू े आय जी एल सारख्या कांपन्ट्यानां ा कच्चा माल उपलब्ि
होण्यासाठी फायदा होतो. तसेच र्ॅस सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या
कांपन्ट्याांना आणखी एक एिव्हाांटेज वमळते.
सरपण आवण चल
ू ीवर के ला जाणारा स्वयांपाक, आवण पेट्रोल,
विझेल वर चालणाऱ्या र्ाि्या िरू ओकतात. प्रदषू ण करतात.
सरकारला प्रदषू णाला वनयवां त्त करायचे आहे, म्हणनू स्वच्छ उजेला
मोठ्या प्रमाणावर प्रािान्ट्य वदले जाते. वदल्लीसारख्या शहरात
प्रदषू णाची पातळी इतकी जास्त आहे की येणाऱ्या दशकात हळूहळू
इतर सवथ इिां नाांना कमी करून इलेक्ट्रीवसटी आवण नॅचरल र्ॅसवर
चालणाऱ्या जास्तीत जास्त चारचाकी र्ाि्याांना प्रोत्साहन देण्याचा
मार्थ वदल्ली आवण इतर सरकाराांना स्वीकारावा लार्ेल. नजीकच्या

भववष्यात पेट्रोलवर चालणाऱ्या सवथ चारचाकी वाहनाांना इतर
प्रकारचे इिां न वापरण्यास मनाई करून फक्त पी एन जी म्हणजे
पाईप्ि नॅचरल र्ॅस वापरण्याची सक्ती के ली जाईल, हा बदल अटळ
आहे. वरचेवर सवथ सरकारे प्रदषू णाला आळा घालण्यासाठी काही
ना काही उपाययोजना करत राहतील, ज्याचा नॅचरल र्ॅस सेक्टरला
अप्रत्यक्ष फायदा होत राहील. जर यापैकी काहीच नाही झाले
तरीसद्ध
ू ा ह्या र्ॅसच्या व्यवसायात इतके पोटेनशीअल लपलेले आहे
की प्रत्येक वषी बारा टक्के वाढ र्ृवहत िरली तरी येत्या दहा वषाथत
र्ॅसची ववरी वतपटीने वाढेल.
आय जी एल चे माके ट कॅ वपटलायजेशन तीस हजार करोि
रुपये आहे. कांपनीवर पांच्याऐशां ी करोि रुपयाांचे कजथ आहे. पण
कांपनीचा िेट टू इवक्वटी रे शो फक्त शन्ट्ु य दशाश
ां दोन इतका आहे.
कांपनीचा आर ओ ई म्हणजे ररटनथ ऑन इवक्वटी हा वनदेशाांक
चोवीस टक्के आहे. खद्दु भारत सरकारने ह्या कांपनीचे दरवषी बारा
टक्के वाढीचे ध्येय ठे वले आहे. आय जी कांपनी आपल्या
व्यवसायामध्ये सािारण वीस टक्के ऑपरे टींर् प्रॉवफट कमवते.
बदलत्या नवनवीन तांत्ज्ञानामळ
ू े आवण सरकारच्या पावठांब्यामळ
ू े हे
मावजथनचे आकिे भववष्यात अजनू ही वाढू शकतात. कांपनीला
नव्या जार्ी र्ॅस परू वण्यासाठी पाईपलाईनचे नवीन जाळे वनमाथण

करण्यासाठी भाांिवलाची र्रज पिते. हे भाांिवल कांपनी स्वतुः
कमवलेल्या पैशातनू च उभा करते.
आय जी एल ने काही वषांपवू ी सी यु जी एल नावाच्या एका
कांपनीला अिुसष्ट कोटी रुपयानां ा ववकत घेतले होते. सी यु जी एल
नावाची कांपनी उत्तर प्रदेशातल्या कानपरू , बरे ली, उन्ट्नाव आवण
झाांशी या शहराांमध्ये सवरय होती. आपल्या राज्यात ववशेषतुः पणू े
आवण आजबू ाजच्ू या पररसरात पाईपने र्ॅसपरू वठा करण्याच्या
व्यवसायात महाराष्ट्र नॅचरल र्ॅस वलवमटेि नावाची एम एन जी एल
कांपनी बऱ्यापैकी सवरय आहे. तर आय जी एल ने एम जी एन
एलचेही पन्ट्नास टक्के शेअसथ ववकत घेतले, व वतचेही अविग्रहण
के ले.
आय एल जी चा चौऱ्याहत्तर टक्के वबजनेस हा वाहनाांना
लार्णाऱ्या सी एन जी र्ॅसचा परु वठा के ल्याने वमळतो. सी एन जी
वर चालणाऱ्या र्ाि्या पेट्रोल िीझेलपेक्षा जास्त चार्ां ले मायलेज
देतात, त्यामळ
ू े ग्राहक सी एन जी कासथला जास्तीत जास्त पसांती
देत राहतील. तीव्र स्पिेमळ
ू े आांतरराष्ट्रीय बाजारात नैसवर्थक
वायच्ू या वकांमती वरचेवर कमी होत आहेत, त्याचाही फायदा
भारतासारख्या ववकसनशील देशाला आवण आय जी एल सारख्या
र्ॅस परू वठा करणाऱ्या कांपन्ट्याांनाही होतो. प्रदषू ण कमी करत

असल्यामळ
ू े सरकार सद्ध
ू ा सी एन जी वर चालणाऱ्या र्ाि्याांनाच
प्रोत्साहन देत राहील. आज घिीला आय एल जी चौदा लाख
घराांना पाईपने र्ॅस परू वते, भववष्यात हा ग्राहकाांचा नांबर वेर्ाने
वाढत राहील. मॅकिोनाल्ि, के एफ सी अशा रे स्टॉरांट आवण
हॉटेल्सला सद्ध
ू ा आय जी एल र्ॅस परू वते. आय जी एल किे र्ॅसची
मार्णी इतकी जास्त आहे की कांपनीला ववदेशातनू र्ॅस आयात
करावा लार्तो. र्ोिक्यात आय जी एल ही माझ्या दृष्टीने देशाला
स्वच्छ इिां न परु वणारी जीवनवावहनी आवण रक्त वावहनी आहे. ह्या
कांपनीमध्ये सातत्याने वदघथकाळासाठी पैसे र्ांतु वत राहीलो तर
कांपनीचा शेअर आपल्यासाठी सपां त्तीचे वनमाथण करील, यात मला
तरी शांका नाही.

Self-defence्is्nature’s्oldest law.
-------------------------------------------------------------र्मश्र धातू र्नगम – एक बल
ू ेट प्रूफ स्टॉक
-------------------------------------------------------------२०२० मध्ये भारताचे अर्थकारण एकदम बदलले. कारणे दोन
–
१) भारतात कोरोनाचे घातलेले र्ैमान
२) चीनने लिाखमध्ये के लेली दादावर्री
कोरोनाच्या फटक्याइतकाच चीनचा झटकाही मोठा होता.
आपला देश प्रत्येक क्षेत्ात चीनवर वकती परावलांबी बनला आहे,
याची जाणीव सरकारपासनू नार्ररकानां ा झाली. आता यापढू े
भारताने शस्त्रास्त्राांच्या बाबतीत तरी स्वावलांबी आवण स्वयांपणू थ
व्हायलाच पावहजे, अशी भावना व्यक्त होवू लार्ली, आवण
आत्मवनभथर भारताची घोषणा वदली र्ेली. सांरक्षण मांत्ालयाने
जाहीर के ले यापढू े आयात उपकरणाांपेक्षा भारतामध्ये बनवल्या
र्ेलेल्या सािनानां ा प्रािान्ट्य देतील. आपल्या इवां ियन आमीच्या
सैवनकाांना सीमेवर आवण देशाअांतर्थत सैवनकी कारवाई करताना
मोठ्या प्रमाणात बल
ु ेटप्रफ
ू जॅकेट्सची आवश्यकता असते. हे
बल
ु ेटप्रफ
ू जॅकेटस आता देशातच बनवले जाणार आहेत, आवण

त्यासोबतच त्याांची इतर र्रजू देशाांनासद्ध
ु ा वनयाथत के ली जाणार
आहे. आतापयंत आपल्याला बल
ु ेटप्रफ
ू जॅकेटसाठी ववदेशी
कांपन्ट्याांवर अवलांबनू रहावे लार्त होते, पण यापढु े त्याची र्रज
असणार नाही.
मांबु ईमध्ये भाभा एटॉवमक ररसचथ सेंटर (BARC) नावाची एक
ररसचथ सांस्र्ा काम करते. ह्या सांस्र्ेने एक असे अनोखे बल
ु ेटप्रफ
ू
जॅकेट तयार के ले आहे, की एके सत्तेचाळीस ह्या घातक बांदक
ु ीतनु
आलेल्या र्ोळ्या सद्ध
ु ा ह्या कवचाला भेदू शकणार नाहीत. म्हणनू
ह्याला भाभा कवच असे नाव वदले र्ेले आहे. हे कवच बनवण्याचे
कांत्ाट कोणाला वमळाले? हैदराबादमध्ये भारत सरकारचा उपरम
असलेली वमश्र िातू वनर्म नावाची एक कांपनी आहे, वतला वमिानी
अशा टोपणनावाने सद्ध
ू ा ओळखले जाते. र्ृह मत्ां ालयाने
वमिानीला त्याांना हव्या असलेल्या सािनाांची आवण उपकरणाांची
विटेल स्पेवसवफके शन वदली.
भाभा कवच बनवण्यासाठी आिी उच्च घनत्व असलेल्या
पॉवलर्ीनच्या अनेक र्राांना उच्च तापमानावर ववतळवले जाते. ह्या
पदार्ांची एक जाि, कठोर अशी प्लेट तयार के ली जाते, आवण
त्यावर भाभा ररसचथ सेंटरने शोिनू काढलेले अनोखे काबथन

नॅनोमटेरीअलचा र्र वदला की बांदक
ु ीच्या र्ोळ्या भेदु शकत नाहीत
असे एक अभेद्य असे कवच तयार होते. जॅकेटला बोरॉन काबाथईि
वसरॅ वमक्स, काबथन नॅनो ट्यबु आवण काांपोवजट पॉवलमर ह्या
घटकाांनी एक वमश्रिातू बनवले जातात. हे बनवण्याचे तांत्ज्ञान
भाभा आवण वमिानीने ववकवसत के ले आहे. आतापयंत अमेरीका,
रवशया, चीन, जमथनी आवण फ्राांस अशा मठू भर लोकाांकिेची ही
जॅकेटस बनवण्याची यत्ां णा होती. आता मात् वमिानी ही अस्सल
देशी आवण सरकारी कांपनी आपल्या शरू जवानाांसाठी आांतरराष्ट्रीय
दजाथचे बल
ू ेटप्रफ
ू जॅकेट आवण बल
ू ेटप्रफ
ू र्ाि्या बनवणार आहे.
या र्ािीच्या टायरला बदां क
ु ीने जवळून जरी र्ोळी मारली तरी
र्ािी शांभर वकलोमीटरचा प्रवास करू शकते, अशा दजाथच्या
कॉम्बॅट र्ाि्या वमिानीमध्ये तयार होत आहेत. बांदक
ू ीच्या र्ोळ्या
ह्याला भेदू शकत नाहीत, अशा उच्च दजाथचे वमश्रिातू बनवण्यात
वमिानीचा हातखांिा आहे. भाभा कवच या नावाने ओळखली
जाणारी बल
ु ेटप्रफ
ू जॅकेटसची पवहली खेप पॅरॅवमवलट्री फोसेसला
पाठवली र्ेली आहेत, आवण त्यानां ा ती पसतां पिली आहेत. यापढू े
सात एम एमच्या र्ोळ्याांचा जवळून मारा करून सद्ध
ु ा भाभा कवच
घातल्यामळ
ू े आपल्या सैवनकाांना इजा वकांवा दख
ु ापत होणार नाही.

ही वकती आनांदाची आवण अवभमानाची र्ोष्ट आहे! 18 march
2018 या वदवशी वमश्र िातू वनर्मचा आय पी ओ बाजारात आला
होता. त्यावेळी नव्वद रुपयाांना वलस्ट झालेला शेअर फक्त दोन
वषाथत दप्ु पट झाला आहे. देवाने भारताला समृद्ध भमू ी वदली आवण
सोबत पावकस्तान, चीनसारखे कूरापती शेजारीही वदले. या दोन्ट्ही
देशातील राज्यकत्यांना आपल्या जनतेचा रोष कमी करायचा
असेल तेव्हा ते सीमेवर भारताची खोि काढतात. येत्या काळात या
दोन्ट्ही सीमेवर छोट्यामोठ्या चकमकी वनवश्चत होत राहतील.
देशात कूठे ही दर्ां ल उसळली तर पॅरॅवमल्ट्री ट्रुप्सला बोलवले जाते.
त्यानां ाही बल
ु ेटप्रफ
ू जॅकेटस आवण र्ाि्या लार्तात. त्यामळ
ू े
भववष्यातही वमिानी बनवत असलेल्या सांरक्षण उपकरणाांची
मार्णी उत्तरोत्तर वाढतच राहील.
वमश्र िातू वनर्मचे माके ट कॅ वपटलायजेशन तीन हजार तीनशे
कोटी रुपये आहे. आज वमिानीच्या एका शेअरची वकांमत एकशे
ऐशां ी रुपये आहे. कांपनीचा पी ई रे शो पांचवीस आहे. कांपनीवर
वदिशे कोटी रुपयाच
ां े कजथ आहे. ररटनथ ऑन इवक्वटी सतरा टक्के
आवण आर ओ सी ई वीस टक्के आहे. र्ेल्या दोन वषाथत कांपनीने
आपल्या शेअरिारकाांना प्रवतवषी वदि टक्का विवव्हिांिसद्ध
ू ा वदला

आहे. प्रमोटसथकिे चौऱ्याहत्तर टक्के शेअसथ सरु वक्षत ठे वलेले
आहेत. माचथ १८ मध्ये फक्त पाच टक्के होवल्िांर् असलेल्या म्यचु ल
फांि हाऊसेसनी जनु २०२० पयंत एके वीस टक्के शेअसथ खरे दी के ले
आहेत. आता आपल्यासारख्या ररटेल इन्ट्व्हेस्टरसाठी बाजारात
फक्त पाच टक्के शेअसथ वशल्लक आहेत. कांपनी बल
ू ेटप्रफ
ू
वशरस्त्राण, जॅकेट, व्हेहीकल, ट्रक आवण हेवलकॉप्टर आमथरींर्
बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कांपनीचे भववष्य उज्वल आहे.
त्यामळ
ू े आज परविणाऱ्या दरात असलेला हा स्टॉक
वदघथकाळासाठी आपल्या पोटथफोवलओमध्ये असायला हरकत
नाही. आपली सर्ळी र्तांु वणक
ू वेर्वेर्ळ्या सेक्टरमध्ये
ववखरू लेली असायला हवी आवण भववष्यात यद्ध
ु सदृश्य पररवस्र्ती
वनमाथण झालीच तर हा स्टॉक वकती वेर्ाने उसळी घेईल, याची
कल्पनाच के लेली बरी.

पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांर्े ईसार्हत्य प्रकार्शत
पुस्तक.
क्हरवर र्क्लक करा आर्ण र्मळवा.

पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांर्ी पुस्तके .
३ ते ११ लवकरर् येत आहेत.
१) सत्ता आणि शक्ती
२) संपत्तीचा पंकोमागग
३) ‘ग’ गुंतविूकीचा
४) ‘अ’ आकर्गिाचा
५) ‘बी’ णबजनेसचं
६) शुन्यातून णशखराकडे
७) पयाग वरिस्नेही घरे
८) णनसगाग यि
९) णनसगगगाथा
१०) आठविींचा पेटारा
११) ‘अ’ आनंदाचा
१२) स्वतः ला ओळखा.

ई सार्हत्य प्रर्तष्ठानर्े हे १३ वे वषच.
पंकज कोटलवार यांर्े ईसार्हत्यवरर्े हे दुसरे पुस्तक.

जर्ाकिे स्वच्छ दृष्टीने पहाण्याची देणर्ी लाभलेले श्री पक
ां ज
कोटलवार उफ़थ पांको. ववचाराांची स्पष्टता, शब्दाांचा ठामपणा आवण
स्वभावातला उदारपणा याांचा वत्वेणी सांर्म म्हणजे त्याांचे लेखन.
आपला वाचक सवथ दृष्टींनी समृद्ध व्हावा ही एकमेव तळमळ ठे वनू
ते वलहीतात. पैशाची वकांमत आवण पैशाची मयाथदा या दोन्ट्हींची
नेमकी जाणीव त्याच्ां या दृष्टीकोनात आहे. त्यामळ
ु े त्याांचा वाचक
सवाथर्ांनी समृद्ध होईल याची खात्ी बाळर्ा.
असे लेखक ज्यानां ा लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने र्ेली दोन
हजार वषे कवीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही
परांपरा सरू
ु आहे. अखिां . अजरामर. म्हणनू तर ई सावहत्यवर
वदनानार् मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू र्णपल
ु े(९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीिर
जाविेकर(९), िॉ. वसांत बार्ल
ु (१९), शभु ाांर्ी पासेबांद(१२),
अववनाश नर्रकर(४), िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे
(२८), अनील वाकणकर (९), फ्रावन्ट्सस आल्मेिा(२), मिक
ु र
सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मिू वशरर्ाांवकर (७), अशोक
कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी

भावार्थ), मोहन मद्वण्णा (जार्वतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांर्ीता
जोशी (आद्य र्झलकारा, १७ पस्ु तके ), ववनीता देशपािां े (७)
उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण
(८), िॉ. वृषाली जोशी(२३), िॉ. वनमथलकुमार फिकुले (१९),
CA पनु म सांर्वी(६), िॉ. नांवदनी िारर्ळकर (८), अांकुश
वशांर्ािे(१०), आनांद देशपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२),
अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (३) स्वाती पाचपािां े(२),
साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव. देशपाांिे(५), वदर्ांबर आळशी,
प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांिती बापट(२), अरुण कुळकणी(८),
जर्वदश खादां वे ाले(४) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभु वी लेखक ई
सावहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत पोहोचवतात.
एकही पैशाची अपेक्षा न ठे वता.
अशा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यार्ातनू च एक वदवस मराठीचा
सावहत्य वृक्ष जार्वतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठे वील याची
आम्हाला खात्ी आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक
मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत.
त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत.
आवण या सवांचा सामवू हक स्वर र्र्नाला वभिून म्हणतो आहे.
आवण ग्रांर्ोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी ।

