িবিনেয়াগ এবং ঝুঁ িক
সভ তার
থেকই মানুষ হয়েতা স য় বনই িছল। েয়াজেনর অিতির
ব সাম ী মানুষ ভিবষ েতর জন মজুদ
রাখত। এই স েয়র বণতা আসেল আমােদর আিথক পিরক নার অংশ। ভিবষ েতর আিথক া
লােভর জন আিথক
পিরক না অত
েয়াজন। এক উ ম আিথক পিরক নার মাধ েম ভিবষ েতর আিথক অব ােক সহেজই িনয় ণ করা
যায়।
স য় এবং িবিনেয়াগ আিথক পিরক নার মূল অংশ। য়জেনর অিতির পণ বা অথ ভিবষ েতর জন মজুদ রাখাটাই
স য়। আর এই বতমান স য় হেত ভিবষ ৎ মুনাফা অজন, স েয়র উপেযািগতা বজায় রাখা এবং বৃি অজেনর জন
দীঘেময়ােদ স েয়র ব বহােরর ে িবিনেয়াগ অত
পূণ এক িবষয়।
দীঘেময়ােদ আিথক ল অজন বা ভিবষ ৎ ব য় িনবােহর জন িবিনেয়াগ করা হয়। িবচ ণ িবিনেয়াগ যমন দীঘেময়ােদ
স েদর বৃি ঘটায়, তমন অিবেবচনা সূত িবিনেয়াগ স দ ক ঝু িকপূন কের তােল এবং স েদর াস ঘটায়।
আপনার সি ত অথ িবিনেয়ােগর জন আপনার চািহদার অনুযায়ী িবিভ িবক রেয়েছ। আপনার ক ািজত ও সি ত
অথ িবেনােয়াগ ক ন আপনার ঝুঁ িক হন মতা িবেবচনা কের। িবদ মান যসব িবিনেয়ােগর িবক আেছ এসেবর
মুনাফার ধরণ ও ঝু িকর পিরমান িবিভন রকম। একজন িবচ ণ িবিনেয়াগকারী অবশ ই এসব িবষয় িবেবচনা কেরই
উপযু িবক
বাছাই করেবন।
●
●
●

ব াংেকর স য়ী িহসাব এবং ায়ী আমানত।
বীমা ক ানীর িবিভ
ীম।
পুিঁ জবাজােরর িবিভ িসিকউির জ, ই ই , িমউচু য়াল ফা , অ ারেন ভ ইনেভ েম
ইত ািদ।

ফা , ব ,

উৎপাদনশীল খােত অথ সরবরাহ কের দেশর উ য়েন সি য় অংশ হেনর অন তম উপায় হল পুিঁ জবাজাের িবিনেয়াগ
করা। লােখা মানুেষর িবিনেয়ােগর সুেযাগ এবং কমসং ান তরী কের এই পুিঁ জবাজার। িবিনেয়াগকারীেদর স য় সচল ও
স ািলত হেয় উেঠ পুিঁ জবাজাের িবিভ িসিকউির জ ইসু র মাধ েম। কৃ ত পে িবিনেয়াগ তহিবল ব বহারকারী
কখেনাই স য়কারীর সােথ সা াৎ কের িসিকউির েজর িবিনমেয় পুিঁ জ সং হ কের না। কারন তহিবল ব বহারকারী
কতৃ ক ািবত িসিকউির জ স য়কারীর চািহদা ও পছে র সােথ সাম স পূন নাও হেত পাের।
স জন ক াকার, িমউচু য়াল অথবা অ ারেন ভ ফা ম ােনজার, মােচ ব াংকার এর মতন বাজার
ম তাকারীগন স য়কারী ক তার চািহদা ও পছে র সােথ সাম স পূণ িসিকউির জ িচি তকরণ ও িবিনেয়ােগর পথ
দশক ও সাহায কারী িহেসেব কাজ কের।
স য়কারী তথা িবিনেয়াগকারী এবং তহিবল ব বহারকারী ক একি ত কের তােদর মেধ এই লনেদন করার সুেযাগ এবং
িনরাপ া সুিবধা দান কের আমােদর এ েচ সমূহ, CDBL এবং CCP ইত ািদ সং াসমূহ। আর বাংলােদেশর
পুিঁ জবাজােরর িনয় ক সং া িহসােব কাজ কের আসেছ বাংলােদশ িসিকউির জ এ এ েচ কিমশন।
একজন িবিনেয়াগকারী পুিঁ জবাজাের ত বা পেরা ভােব িবিনেয়াগ করেত পােরন। ই ই শয়ার এবং বে
িবেনােয়ােগর মাধ েম সহেজই একজন িবিনেয়াগকারী ত িবিনেয়ােগ শািমল হেত পােরন। ই ই শয়ােরর মাধ েম

একজন িবিনেয়াগকারী কােনা কা ানীর পিরেশািধত মূলধেনর আংিশক মািলকানা ে র অিধকারী হন। IPO আেবদন
কের ( াইমাির মােকট) এবং ক এ েচে তািলকাভু
শয়ার েয়র মােধ েম (secondary market) ই ই ত
িবিনেয়াগ করা যায়। ই ই শয়ার-এ দীঘেময়ােদ িবিনেয়ােগর মাধ েম িবিনেয়াগকারীরা আশান প িডিভেড এবং
ক ািপটাল গইন অজন করেত পাের।
অন িদেক ঋণপ হল এক চু ি িভি ক স িতপ যার ইসু য়ার এবং িবিনেয়াগকারীর মেধ হেয় থােক এবং যার উপর
িবিনেয়াগকারী িনিদ হাের িনিদ সমেয় সুদ/মুনাফা পেয় থােক। িবিভ কা ািন, আিথক িত ান , সরকার ও
সরকাির িত ান সাধারণত মূলধন সং েহর জন ঋণপ ইসু কের থােক।
সাধারণ ব এবং িজেরা পন ব এর মা েম আমরা ত ভােব ঋণপে িবিনেয়াগ করেত পাির। সাধারণ বে র
ে সুেদর হার এবং সুদ দান এর সময় পূবিনধািরত থােক। যখােন িজেরা পন ব িডসকাউ (বা া) এর িভি ত
ইসু করা হয়, অথাৎ এই ব ফস ভ ালুর কম মূেল ইসু করা হয় এবং ময়াদ শেষ সুদ সহ আসল দান করা হয় যা এই
বে র ফস ভ ালু।
িবিনেয়াগকারীরা চাইেল িমউচু য়াল ফাে িবিনেয়ােগর মাধ েম পেরা িবিনেয়ােগও স
ফা ম ােনজার তু লনামূলক অ ঝুঁ িকপূণ িবিনেয়াগে ে িবিনেয়াগ কের থােকন।

ৃ হেত পােরন , যখােন অিভ

িবিনেয়াগ কী এবং কন েয়াজন
ত িবিনেয়ােগর সােথ িবিভ ধরেণর ঝুঁ িক স ৃ থােক। িকছু মৗিলক িবষয় িবেবচনা কের সহেজই একজন
িবিনেয়াগকারী এসব ঝুঁ িক এড়ােত পােরন। থেমই িবেবচনা করা উিচত কা ািনর ািত ািনক সুশাসন এর িবষয় ।
কারণ, ািত ািনক সুশাসন স িলত িত ান মা ই িবিনেয়াগকারীর াথ িবেবচনা করেব। সু ূ ািত ািনক সুশাসন
স িলত কােনা কা ািন িচি ত করেত আমরা িকছু িবষয় িবেবচনায় রাখেত পাির।
িবিনেয়ােগর সফলতা ব লাংেশ িনভর কের স দ এর যথাযত ব বহার এর উপর। স দ এর যথাযত ব বহার
করেত ব থ হেল াভািবক ভােবই িবিনেয়াগকারী স াব লভ ংশ থেক বি ত হেবন। কােনা িত ান তার স দ এর
যথাযত ব বহার করেছ িকনা সহেজই িত ান র “Return on Equity” বা “Return on Assets” ওই স র এর
অন ান কা ািনর সােথ তু লনা কের যাচাই করেত পাির।
ি তীয়ত, ািত ািনক সুশাসন স িলত এক কা
এবং অবশ ই তার শয়ার হা ারেদর মতামেতর

ািন অবশ ই িনয়িমত ভােব AGM (বািষক সাধারণ সভা) করেব
দান করেব।

এক মৗলিভি স
কা ািন াভািবক ভােবই িনয়িমত এক স িতপূণ হাের লভ ংশ দান করেব। িক িকছু
িবেশষ ে এর ব াত য় ঘটেত পাের। যমন, কা ািনর পিরসর বৃি র ে তার অেনক িবিনেয়ােগর েয়াজন হয়।
সই ে ওই কা ািন সীিমত লভ াংশ িদেত পাের।
এক
িত ােন মূল সংেবদনশীল অেনক ঘটনা ঘেট থােক। এসব মূল সংেবদনশীল তথ স ক সময়
ািত ািনক সুশাসন স িলত িত ােনর ল ণ।

কাশ করাই এক

আবার, ািত ািনক সুশাসন স িলত এক
িত ান সব সময়ই িসিকউির জ সং া সকল আইন কানুন, িবিধিবধান
পিরপালন করেব। এক মৗলিভি স ূণ কা ািন আইেনর মেধ থেকই সেবা
বৃি অজন করেত পারেব।
ািত ািনক সুশাসন এক অবশ িক একমা িবেবচ িবষয় নয়, কা ািনর মৗল িভি
েলাও (fundamentals)
িবেবচনা করেত হেব।

কােনা কা ািনর মৗলিভি িবেবচনা ে দখেত হেব তার স েদর যথাযত ব বহার হে িকনা, ব াবসােয় মুনাফা
অজন করেত পারেছ িকনা, শয়ার িত আয় (EPS) ও শয়ার িত নীট স দ (NAV) বৃি পাে িকনা। যিদ শয়ার
িত আয় এবং নীট স দ বৃি পায়, তেব াভািবক ভােবই ওই িত ান িনয়িমত লভ াংশ ঘাষণা করেব এবং আমরা
ধের িনব এ এক মৗলিভি স
িত ান।
সু ূ ািত ািনক সুশাসন এবং মৗলিভি
েলা িবেবচনার পর িবিনেয়াগ িস া হেণর পূেব আেরা িকছু মৗিলক িবষয়
আমােদর অবশ ই িবেবচনা করেত হেব:
থেমই এক
িত ােনর িবগত সমেয় মূল উঠা-নামা পযােলাচনা কের দখেত পাির িত ােনর আয় াস বা
বৃি র সােথ িত ােনর মূল িকভােব পিরবিতত হেয়েছ। এর মাধ েম িবিনেয়াগ িস া হেণর পূেব িত ােনর যথাযত
মূল স েক াথিমক ধারণা পাওয়া যােব।
ি তীয়ত, মােকট P/E, স র P/E, এবং ক P/E পযােলাচনা কের আমরা িত ােনর ফয়ার ভ ালু স েক
ধারণা পােবা।
িবিনেয়ােগর ঝুঁ িক সমূহ
১. শয়ার বাজােরর িবিনেয়ােগর থম ঝুঁ িক টা হেলা এই িবিনেয়াগেক ঝু ি মু মেন করা এবং শয়ার বাজার ক কম
সমেয় অিধক মুনাফা অজন এর সহজ উপায় মেন করা।
২. ি তীয় ঝুঁ িক হেলা জব। অেনক িবিনেয়াগকারী িনেজ িবে ষণ না কের মানুষ এর কথায় তথাকিথত িবে ষকেদর
পরামেশ, জব এ আকৃ হেয়, ঝুঁ িকর কথা না ভেব অিধক মুনাফার লােভ িবিনেয়াগ কেরন। এই ধরেণর িবিনেয়াগ
খুবই ঝুঁ িকপূণ।
৩. আবার, অেনেকই আেছন যারা ব ি গত পযােয় আ ীয় বা ব ু েদর কাছ থেক িনেজর মতার অিতির ঋণ িনেয়ও
পুিঁ জবাজাের িবিনেয়াগ কেরন। এভােব পুিঁ জবাজােরর ঝুঁ িক না বুেঝ এবং মুনাফার স বনা না জেন ঋণ িনেয় িবিনেয়াগ
করেল কখেনা না কখেনা আিথক িতর মুেখ পড়েত হয়। লাকসান হেয় সই িবিনেয়াগকারীর ঋণ শােধর মতাও আর
থােক না। এভােব অ সময় ধনী হওয়ার লােভ অিতির ঝুঁ িক িনেয় পুিঁ জবাজাের িবিনেয়ােগর ফেল অেনক
িবিনেয়াগকারীই সবশা হেয়েছন। তারপর জিম-জমা বা াবর স ি িব য় কের ঋণ পিরেশাধ করেত হেয়েছ অেনক
কই। অেনেকর ন হেয়েছ আ ীয়তা, হািরেয়েছন ব ু েদর , সইেত হেয়েছ তী মানিসক চাপ।
পুিঁ জবাজাের িবিনেয়ােগর ঝুঁ িক আেছ কই, সাফেল র গ ও িক কম নয়। পযা িবে ষণ ও পযােলাচনা কের
দীঘেময়ােদ মৗলিভি স
কা ািন ত িবিনেয়াগ করেল সাফল িনি ত।

পুিঁ জবাজাের িবিনেয়ােগ অিতির ঝুঁ িক এড়ােত সব িবিনেয়াগকারীর উিচত িকছু করণীয় িবষয় িবেবচনা করা:
১. পুিঁ জবাজার ক সহেজই মা ািতির লাভজনক িবিনেয়াগে
িহসােব িবেবচনা করা হেত িবরত থা ন।
মেন রাখেবন,
সমেয়, িবনা িবে ষেণ অিতির মুনাফা আশা করাই এক িবশাল ঝুঁ িক।
২. িবিনেয়াগ িস া হেণর আেগই আয় - ব েয়র সাম স িনি ত ক ন। এমন ভােব ব ি গত বােজট এবং
আিথক পিরক না ক ন যন িবিনেয়ােগ লাকসান হেলও দনি ন জীবন-যাপন বাধা না হয়।
৩. িবিভ িবিনেয়াগ পণ ও মাধ ম স েক ভােলা ভােব জানুন। এেদর ঝুঁ িক এবং মুনাফার হার স েক জানুন।
যমন, ব াংেকর স য়ী িহসাব ও ায়ী আমানত িহসােব যমন ঝুঁ িক কম এবং মুনাফাও কম, অন িদেক পুিঁ জবাজাের
িবিভ িসিকউির জ, ই ই ইত ািদেত মুনাফা যরকম বিশ, ঝুঁ িকও বিশ।
৪. িবিনেয়াগ িস া হেণর পূেব িবিনেয়াগ খাত েলার স েক জানুন এবং কান খােতর কান িসিকউির জ
এ কতটু িবিনেয়াগ করেবন সই স েক আেগই িস া িনন।

৫. িবিনেয়ােগর পূেব অবশ ই এই িবিনেয়াগ স েক পযা িবে ষণ ক ন এবং তারপর িস া িনন। িবে ষণ
িববিজত িবিনেয়াগ সাধারণত ভু ল িস া ই হয়।
৬. আপনার িহসােব রি ত িসিকউির জ এবং অেথর িবষয় সেচতন থা ন।
৭. িবিনেয়াগ সং া আইন কানুন স েক জানুন এবং এসব িবিধিনেষধ মেন চলুন।
৮. পুিঁ জবাজাের িবিনেয়ােগর ে িত ােনর আিথক অব া, পিরচালক পষদ, ম ােনজেম এর ধরণ,
সামািজক দায়ব তা মূলক কায ম ইত ািদ স েক ধারণা িনন।
৯. BO একাউ খালার আেগ াকার স েক জানুন।
১০. অযথা জব েন িবিনেয়াগ করেবন না। িনেজই িনেজর িবিনেয়ােগর িস া িনন। েয়াজেন পশাদার
িবিনেয়াগ িবে ষকেদর সহায়তা িনন।
১১. িবিনেয়ােগর ময়াদ িনবাচন ক ন আপনার আিথক পিরক না অনুযায়ী। িবিনেয়াগ িস া হেণর পূেবই
আপনার িবিনেয়াগ বােজট এবং আিথক পিরক না
ত ক ন।
১২. ঋণ িনেয় িবিনেয়াগ করেত চাইেল তা আপনার মতার মেধ সীিমত রাখুন। ঋণ হেণর পূেব আপনার ঋণ
পিরেশােধর স িত এবং ঋেণর শতসমূহ ভােলা ভােব জানুন।
১৩. কােনা অিভেযাগ থাকেল অবশ ই ক এ েচ বা কিমশন ক অবিহত ক ন।
১৪. সফল িবিনেয়াগ এর জন সময়মেতা িবিনেয়াগ িস া নয়া যমন
পূণ তমনই িব য় িস া ও
সময়মেতা নয়া খুবই
পূণ।
সফল িবিনেয়াগ িনি ত করেত এসব অবশ করণীয় এর সােথ িকছু বজনীয়ও রেয়েছ।
১. আপনার স েয়র পুেরাটা একই খােত িবিনেয়াগ করেবন না। িবিভ স র এবং িবিভ িসিকউির জ এ
িবিনেয়ােগর মাধ েম পাটেফািলও গঠন কের িবিনেয়ােগর ঝুঁ িকর সু ূ ব ব াপনা িনি ত ক ন।
২. মতার অিতির ঋণ িনেবন না। িবিনেয়াগ মােন িনি ত লাভ - এই ধারণা িনেয় পুিঁ জ বাজাের িবিনেয়াগ
করেবন না। াকার এর কাছ থেক মািজন লান িনেল অবস ই মািজন িলে র বাইের িবিনেয়াগ করেবন না।
৩. কখেনা জব এর িভি েত িবিনেয়াগ করেবন না। আ ীয়, ব ু র বা অন কােরা ারা েরািচত হেয় কখেনা
িবিনেয়াগ করেবন না। অিনি ত তথ বা চটকদার িব াপেন আকৃ হেয় িবিনেয়াগ করেবন না।
৪. েত ক িবিনেয়ােগ িতর ঝুঁ িক রেয়েছ, ঝুঁ িক িবে ষণ না কের কখেনা িবিনেয়াগ করেবন না। অেযৗি ক
অিতির দের িবিনেয়াগ করেবন না।
৫. জেন েন বআইিন বা অননুেমািদত কােনা খােত িবিনেয়াগ করেবন না। অননুেমািদত দিলল বা ফম এ
া র করেবন না।
৬. কােনা অ ািত ািনক খােত িবিনেয়াগ করেবন না। েয়াজনীয় অনুেমাদন ব ািতত ইসু কৃ ত কােনা
িসিকউির স বা চু ি পে আেয়র হার অেনক বিশ ও কম - ঝুঁ িকপূণ বেল িত িত িদেলও িবিনেয়াগ করেবন না।

