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12th Std.    வணிகவியல்   பா டம் 5:       மூலதனச ்சந்தத 

 

1. மூலதன சந்தத: நீண்ட கால நிதிகளான கடன் மற்றும் பங்கு முதலலத ்

திரட்டுவதரக்்கான சந்லத.  முதலீடு சசய்வதற்கு வசதிகலள அளிக்கும் சந்லத. 

2. மூலதனச ்சந்ததயின் பணிகள்:  1.சசமிப்புகலள உருவாக்குதல். 

     2.வணிகம் ,மற்றும் உற்பத்தி சாரந்்த முதலீடுகளுக்கு நிதி அளிப்பது. 

     3.சசமிப்லப ஆக்கப்பூரவ்மான  வழியில் பயன்படுத்துதல் 

     4.சபாருளாதார   வளரச்ச்ி சமம்பட வலக சசய்தல் 

3. மூலதனச ்சந்தத சார்ந்த அதமப்புகள்: 

    1.வளரச்ச்ி   வங்கிகள்.     2.வணிக வங்கிகள்  3.பங்கு மாற்றகங்கள் 

4. சீரிய மூலதன சந்தத:  

நியாயமான சசலவில் நிதி கிலடக்கும் சந்லதசய சீரிய மூலதன  சந்லத  எனப்படும். 

5. மூலதனச ்சந்தத வதரவிலக்கணம்   

அருண்.சக.தத்தா அவரக்ள் கூற்றுப்படி, மூலதனச ் சந்லத என்பது பல்சவறு வலகயான 

ஆதாயங்களின்  சதலவ   மற்றும் அளிப்பிற்கு இலடசய    நிறுவன முதலீடுகள் மற்றும் 

சசல்பாடுகளின் ஒரு கலலவசய  என   வலரயறுக்கப்படுகிறது. 

6.மூலதனச ்சந்தத பபாருள்: தனி நபரக்ள் மற்றும் சபாது வலரயறு நிறுமங்கள் முலறசய 

தங்களின் முதலீட்டிலன   அளிப்பதும்       மற்றும் சபறுவதற்குமான சந்லத. 

7. மூலதனசச்ந்ததயின்  சிறப்பியல்புகள்: 1.பத்திரங்களின் சந்லத 2 விலல.                                                                                         

    3 பங்சகற்பாளரக்ள். 4 இடவலமப்பு. 5.நிதி சாரந்்த சசாத்துக்களின் சந்லத. 

8. மூலதனசச்ந்ததயின்  சிறப்பியல்புகள் – விவரி 

     1.பத்திரங்களின் சந்தத: பத்திரங்கள், கடனீட்டுப்பத்திரங்கள் லகயாளப்படுகிறது. 

எனசவ இது பத்திரங்களின் சந்லத  எனப்படுகிறது. 2.விதல: பத்திரங்களின் விலல, 

சதலவ மற்றும் அளிப்லப சபாறுத்து தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. 3.பங்ககற்பாளரக்ள்: 

தனிநபரக்ள், நிறுமங்கள், அரசு, வங்கிகள், மற்றும் இதர நிதி நிறுவனங்கள் இதில் 

ஈடுபடுவாரக்ள். 4.இட அதமவு: குறிப்பிட்ட எல்லலக்கு உட்பட்ட இடம் அவசியம் இல்லல. 

பங்கு மாற்றகம் சிறந்த இடம். 5.நிதிசார்ந்த பசாத்துக்களின் சந்தத: நீண்ட கால நிதி 

சாரந்்த சசாத்துக்களுக்கான சிறந்த சந்லத  மூலதனச ்சந்லத ஆகும். 

9.மூலதனச ்சந்ததயின் வதககள்:  1.முதல் நிலல சந்லத .2.இரண்டாம் நிலல சந்லத. 

10. முதல் நிதல சந்தத: இது புதிய சவளியீடுகளுக்கான சந்லத. நிறுமம் 

சபாதுமக்களுக்கு    சவளியிடும் பத்திரங்கலளக் லகயாளுகிறது. 

11. முதல்நிதல சந்ததயில் நிறுமம் பின்பற்றும் வழிகள்:  

     1.சபாது சவளியீடு    2 .உரிலம சவளியீடு.  3. தனியார ்சவளியீடு. 

12.  பபாது பவளியீடு: நிறுமங்கள் சபாது  மக்களுக்கு பத்திரங்கலள       விற்பலன சசய்து 

மூலதனம் திரட்டுவது சபாது     சவளியீடு  எனப்படும் இம்முலறலயப்   சபாதுநிறுமங்கள்  

பின்பற்றும். 

13. உரிதம பவளியீடு: நிறுமம் கூடுதல் முதல் திரட்டும் சபாது தனது பங்குதாரரக்ளுக்கு  

முதலில் பங்குகலள  ஒதுக்கீடு சசய்வது   உரிலம சவளியீடு  என்ப்படும். 

14. தனியார் பவளியீடு: ஒரு சிறு குழு முதலீட்டளரக்ளுக்கு  விற்பலன சசய்யும் முலற. 

15. இரண்டாம் நிதல சந்தத: ஏற்கனசவ சவளியிடப்பட்ட பத்திரங்களின் மறு விற்பலன 

நலடசபறும் சந்லத இரண்டாம் நிலல சந்லத எனப்படும். இரண்டாம் நிலல சந்லதயில் 

பங்கு மாற்றகம் மற்றும் உடனடி மாற்றகம் ஆகிய இரண்டும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 
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15A. மூலதனச ்சந்ததயின் பணிகள் மற்றும் முக்கியத்துவம்: 1.சசமிப்பு மற்றும் மூலதன 

உருவாக்கம் 2. நிலல மூலதனம். 3.சதாழிற்துலற வளரச்ச்ி  4. உடனடி மற்றும் 

சதாடரச்ச்ியான சந்லத. 5.சசயல் திறனுக்கு நம்பகமான வழிகாட்டி 6.நிதிகலள உரிய 

திலசயில் ஆற்றுப்படுதத்ுதல் 7. மூலதனச ்சந்லதயின் பல்சவறு இதர சசலவகள் 

15B. மூலதனச ் சந்ததயின் பணிகள் மற்றும் முக்கியத்துவம்-----விவரி 1. கசமிப்பு 

மற்றும் மூலதன உருவாக்கம் : மூலதனச ் சந்லத தனி நபர,் நிறுமங்கள், மற்றும் 

அரசிடமிருந்து சசமிப்லப திரட்ட உதவி சசய்கிறது. 2. நிதல மூலதனம்: பங்கு மாற்றகம் 

முதலீட்டாளற்களுக்குப் பத்திரங்கலள வாங்க விற்க வாய்ப்பு அளிப்ப்பதால் நிறுமத்திற்கு 

நிலல முதல் கிலடக்கும். 3. பதாழிற்துதற வளரச்ச்ி: நிறுமப் பத்திரங்களில் முதலீடு 

அதிகம் கிலடப்பதால் சதாழிற்துலற வளரச்ச்ி சாத்தியமாகிறது. 4. உடனடி மற்றும் 

பதாடரச்ச்ியான சந்தத: பத்திரங்களில் முதலீடு சசய்வதில் எளிலம மற்றும் 

நீரல்மதத்ன்லம இருப்பதால் உடனடி மற்றும் சதாடரச்ச்ியான சந்லதக்கு வாய்ப்பு 

உள்ளது. 5. பசயல் திறனுக்கு நம்பகமான வழிகாட்டி: மூலதனக் சந்லத நிறுமங்களின் 

சசயல் திறன் மற்றும் நிதி நிலலக்கு நம்பகமான வழிகாட்டியாகத்திகழ்கிறது.                           6. 

நிதிகதள உரிய திதசயில் ஆற்றுப்படுத்துதல்: பத்திரங்களின் நடப்புச ்சந்லத விலல, 

மற்றும் வருவாய் காரணமாக சபாதுமக்கள் தங்கள் உபரி நிதிலய முதலீடு சசய்ய ஒரு 

குறிப்பிட்ட சதரந்்சதடுக்க முடியும். 7. மூலதனச ்சந்ததயின் பல்கவறு இதர கசதவகள்: 

மூலதனச ்சந்லத சதாழில் முலனசவாரக்்கான   நீண்ட கால மற்றும்  மத்திய கால கடன் 

வழங்குதல், ஒப்புறுதி வழங்குதுல், நிறுமத ் சதாற்றுவிப்பில் உதவுதல், நிபுணரக்ளின் 

அறிவுலர வழங்குதுல், சபான்ற சசலவகலள வழங்குகிறது. 8. பின் தங்கிய பகுதிகதள 

கமம்படுத்துதல்:  பின் தங்கிய மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளின் சமம்பாட்டுத ்

திட்டங்களுக்கு நீண்ட கால நிதி வழங்குகிறது. 9. அயல் நாடட்ு மூலதனம்.: மூலதனச ்

சந்லத   அயல் நாட்டு மூலதனத்லத திரட்ட உதவி புரிகிறது. அதன் வாயிலாக அந்நியத ்

சதாழில் நுட்பமும் வருகிறது. 10. எளிய நீரத்மத்தன்தம: இரண்டாம் நிலலச ்சந்லதயில் 

பத்திரங்கலள விற்று சராக்கம் சபற முடிகிறது. 

16. இந்திய மூலதனச ்சந்ததயின் கதாற்றம் மற்றும் வளரச்ச்ி---விவரி 

1.1947 முதல்   1973  வலர --- மூலதனச ்சந்லதயின் கட்டலமப்புக்கான வளரச்ிக் காலம். 

நிதி நிறுவனங்கள் IFCI,ICCI,IDBI,UTI,SFCs, SDCs, சபான்றலவ உருவாக்கப்பட்டன. 

2. 1980 to 1982 வலரயிலான காலம் முதன்லமச ்சந்லதயில் கடனீட்டுப்பத்திரம் சக்தி 

வாய்ந்த ஆவணமாக சசயல்பட்டது. 

3. 1992ல் முதன்லமச ்சந்லத மற்றும் இரண்டாம் நிலலச ்சந்லதகலள ஒழுங்குபடுத்த 

SEBI  உருவாக்கப்பட்டது. கடன் மதிப்பீட்டு முலற (credit rating) அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

இரண்டாம் நிலலச ் சந்லதயின் சவலலகலள மறு சீரலமப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சசய்து 

ஆசலாசலன வழங்க பல குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

17. புதிய நிதி நிறுவனங்கள்: சதாழிற்சாலலகளின் நிதித ்சதலவகலளப் பூரத்த்ி சசய்ய 

புதிய நிதி நிறு வனங்கள்சதாற்றுவிக்கப்பட்டன.  

18. துணிகர நிதி நிறுவனம்: புதிய திட்டம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கு நிதி 

வழங்குவதரக்்காக உருவாக்கப்பட்டது. துணிகர மூலதனம் என்பது சதாழில் நுட்ப 

திட்டங்கலள வணிகமயமாக்குவதரக்்குத் சதலவயான நிதியிலனக் குறிக்கும். 

19 . துணிகர மூலதன நிதிக்கு எடுத்துக்காடட்ு:   

   1. ICICI யின் ஆபதத்ு மூலதனம்.  2. IDBI யின் துணிகர நிதி. 3. SIDBIN யின் சதாழில் நுட்ப  

வளரச்ச்ி. 4. இந்திய கட்டலமப்பு    நிறுவனம்.(TDICT) 
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20. பரஸ்பர நிதி: சிறு முதலீட்டாளரக்ளின் சசமிப்புகலள சபரிய முதலீடாக மாற்றும் நிதி 

நிறுவனங்கள் பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் எனப்படும் பங்குதாரரக்ளிடமிருந்து சபற்ற 

நிதியிலன முதலீடு சசய்து அதில் கிலடக்கும் வருவாலய முதலீட்டாளரக்ளுக்கு 

வழங்குகிறது. 

21. பரஸ்பர நிதியில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள்:   1. LIC   2. UTI  3. SBI.    4. Canara Bank. 

22. பரஸ்பர நிதியின் நன்தமகள்:  

      1.அதிக வருவாய்    2.சநகிழ்வு தன்லம   3.பாதுகாப்பு   4.வரி விலக்கு 

23. ஏடட்ுக்கடன் தரகு முகதம நிறுவனங்கள்: விற்பலன மூலம் சபற சவண்டிய 

சதாலகயின் அடிப்பலடயில் நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் நிதி ஏற்பாசட ஏடட்ுக்கடன் தரகு 

முகலம ஆகும். 

24. ஏடட்ுக்கடன்  முகதமயில் ஈடுபடட்ுள்ள நிறுவனங்கள். –எடுத்துக்காடட்ுகள் தருக. 

1.SBI  மற்றும் வணிக சசலவகள்  2. கான்சபங்க் சபக்டரிங் லிமிசடட். 

25. இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றகம் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?  

பங்குகலள இந்தியா முழுவதும் மின்னணு மூலம் வியாபாரம் சசய்யும் சநாக்சகாடு 

முதன்லம நிதி நிறுவனங்களால உருவாக்கப்பட்ட அலமப்பு. 

26. OTCEI யின் நன்தமகள்: 1.சவளிப்பலடத்தன்லம 2.விலரவானமுடிவு 3.சநகிழ்வு தன்லம 

27. இந்திய கதசிய பங்கு மாற்றகம் லிமிபடட:்  

1992ம் ஆண்டு பங்குச ் சந்லதயின் மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்டது. பங்குகலள 

மின்னணுபங்குகளாக (DEMAT) மாற்றி வியாபாரம் சசய்ய வலக சசய்கிறது. 

28. கதசிய தீரவ்க மற்றும் களஞ்சிய அதமப்பு:  பங்கில்லா வணிக முலறயில் கீழ் 

பத்திரங்களின் தீரவ்ுகள் அலனத்தும் பதிசவட்டின் மூலம் நலடசபறும் சதசிய தீரவ்க 

மற்றும் களஞ்சிய அலமப்பு நான்கு அலமப்புகலளக் சகாண்டுள்ளது. 

1.மத்திய காப்பகம் 2.பத்திர பதிவாளர ்3.தீரவ்க அலமப்பு      4.காப்பக பங்சகற்பாளரக்ள். 

29. மத்திய காப்பகம்: அலனத்து பங்குதாரரக்ளின் பத்திரங்கலளயும் (shares) மின்னணு 

முலறயில் (Electronic Format) பாதுகாக்கும் அலமப்பு. 

30. பத்திரப் பதிவாளரின் பணி: பத்திரங்கள் சவளியிடுவலதக் கட்டுப்படுதத்ும் 

அலமப்பு.சமலும் பதத்ிர விற்பலனயின் சபாது பத்திர உரிலம மாற்றத்லத நிரவ்கிக்கும். 

31. தீரவ்க அதமப்பின் பணி: பத்திரங்கலள வாங்குபவர ்  மற்றும் விற்பவருக்குச ் சசர 

சவண்டிய பணத்லத சசலுத்துகிறது. 

32.இந்திய பங்கு தவப்பு கழகம் லிமிபடட்: பங்கு சந்லதயில் பத்திரலவப்பாக 

சசயல்படும் அலமப்பு. அதிக நீரல்மதத்ன்லம சகாண்ட சந்லத. ஒருநாள் வரத்்தகம் 5 

டிரில்லியன் டாலர.் 

33. பண்டக சந்தத: 50 முக்கிய பண்டகசந்லதகளுக்கிலடசய முதல் நிலலப் சபாருடக்ள் 

வரத்்தகம் சசய்யப்படும் சந்லத.  

34. கடின பபாருடக்ளின் சந்தத: பூமியிலிருந்து சதாண்டி எடுக்கப்படும் 

சபாருடக்ளுக்கான சந்லத. (தங்கம், இரும்பு, எண்சணய், தாதுப் சபாருடக்ள்). 

35. பமன்பண்டக சந்தத: விவசாயம் சாரந்்த முதல் நிலலப் சபாருடக்ளுக்கான 

சந்லதலயக் குறிக்கும். (சகாதுலம,பருத்தி,சரக்்கலர மற்றும் காபி) 

36. வருவிக்கப்பட்ட சந்தத சில அடிப்பலட சசாத்துக்களின்  மதிப்பு மற்றும் விலலயில் 

ஏற்படும் மாற்றத்லதக் கணக்கில் சகாண்டு இரண்டு நபரக்ளுக்கிலடசய ஏற்படும் 

ஒப்பந்தசம வருவிக்கபப்பட்ட சந்லத எனப்படுகிறது. 

37. அடிப்பதட பசாத்துக்கள்:  

    1.பத்திரங்கள்.  2.பிலணயங்கள் 3.வட்டிவிகிதம் 4.சந்லத குறியீடு. 
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38. தங்க முலாம் மூலதன சந்தத: அரசு பத்திரங்களுக்கான சந்லதசய தங்க முலாம் 

மூலதன சந்லத எனப்படுகிறது. 

39. தங்க முலாம் மூலதன சந்ததயின் சிறப்பியல்புகள்:  

1. முதலீடுகள் மீது உத்திரவாத வருமானம்          2. ஊக வணிகம் இல்லல 

3. மதிப்பில் நிலலதத்ன்லம.                        4. அதிக அளவு பரிவரத்த்லனகள். 

 

 

 


