
 

 

આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ ારા લાબંા ગાળાના 
રોકાણકારો માટ આઈઆઈએફએલ કિપટલ એ હા સર ફંડ 

િસર ઝ 1 લો ચ કરાઈ 
 

ંબુઈ, 11મી એિ લ, 2018- આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ િલિમટેડ (આઈઆઈએફએલ એએમસી) 
ારા આ  બજાર નીચામા ંહોય તેની સામે હજે સાથે ઊંચામા ંઈિક્વટીના લાભો આપવાન ં ુલ ય ધરાવતી 
યોજના આઈઆઈએફએલ કેિપટલ એ હા સર ફડં- િસરીઝ 1 (ઈિક્વટી અને ઈિક્વટી સબંધંી િસ િુરટીઝમા ં
રોકાણ કરતી વાિષર્ક મ યાહન યોજના) લો ચ કયાર્ની જાહરેાત કરી છે. આ યોજનાન ં ુમાળખં ુવાિષર્ક 
મ યાહન યોજના તરીકે કરવામા ં આ યં ુ છે, નો હતે ુ િન ટી 50 પટુ ઓ શન અને અ ય ઈિક્વટી 
ડેિરવેિટ ઝ સાથે પોટર્ફોિલયો હજે કરવી યહૂરચના સાથે ઈિક્વટી અને ઈિક્વટી સબંધંી િસ િુરટીઝમા ં
રોકાણ કરીને લાબંે ગાળે મડૂી વિૃ  હાસંલ કરવાનો છે. 
 

ભારતમા ંઅ કયામત ફાળવણીના સજંોગો એવં ુસચૂવે છે કે રોકાણકારોએ ઈિક્વટીની સામે િનિ ત આવકને 
અગ્રતા આપવી જોઈએ. આ એ ધારણામાથંી ઉદભ યં ુ છે કે િનિ ત આવક િનયિમતઅને િ થર વળતરો 
સાથે મડૂીની સરુક્ષા આપે છે, યારે ઈિક્વટી જોખમન ં ુભાન દાખલ કરે છે. રોકાણકારો એ વા તિવકતા 
ભલૂી જાય છે કે ટંકૂા ગાળે ઈિક્વટીઓ અિ થર હોય છે, પરંત ુલાબંે ગાળે તે સપંિ  િનમાર્ણ કરે છે. 
 

આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ િબઝનેસના સીઈઓ ી અિમત શાહ ેજણા ય ં ુહત ં ુકે આઈઆઈએફએલ 
એસેટ મેનેજમે ટ ઈિક્વટીના ંજોખમો બાબતે રોકાણકારોની ભાવનાઓને સમ  છે અને તેમની સધુાિરત 
સભંાવનાઓ આપીને તેમની િચંતાઓને પહ ચી વળવાનો હતે ુ ધરાવે છે. આઈઆઈએફએલ કેિપટલ 
એ હા સર ફંડ િસરીઝ 1 પટુ ઓ શનમા ંરોકાણ કરીને નીચામા ંઅંકુશ રાખવાના હતે ુસાથ તૈયાર કરવા ં
આવી છે, થી રોકાણકારને બજારમા ંકરેકશન સામે હજે પરુંૂ પાડે. અમારા ંઅ યયનોમા ંએવં ુબહાર આ યં ુ
છે કે લાબંા ગાળામાથંી આવતા ં95 ટકા પોટર્ફોિલયોના ંવળતરો યોગ્ય અ કયામત ફાળવણીમાથંી આવે છે 
અને ફક્ત 5 ટકા પ્રોડક્ટની પસદંગીમાથંી આવે છે. આઈઆઈએફએલ કેિપટલ એ હા સર ફડં- િસરીઝ 1નં ુ
લ ય ટંકૂા ગાળાની અિ થરતા િવશે િચંતા કરવાને બદલે યોગ્ય અ કયામત ફાળવણી પર યાન કેિ દ્રત 
કરવા માટે લાબંા ગાળાને રોકાણકારોને િનિ ંતતા આપવાન ં ુછે. 
 

આ યોજના મખુ્ય વે લા  કેપ પોટર્ફોિલયોમા ંરોકાણ કરશે અને િન ટી 50 પટુ ઓ શન સાથે પોટર્ફોિલયો 
હજે કરશે. આથી રોકાણકારો એવી થીમમા ં રોકાણ કરી શકે છે, નં ુલ ય જોખમ લઘતુમ કરવ ં ુઅને 
ઊંચામા ંમહ મ લાભ લેવો. યોજનાન ં ુલ ય અનકે ડ ઊંચામા ંસભંાવના સાથે નીચામા ંઅંકુશ રાખીને 



 

ઉ મ વળતરો ઊપજાવવાન ં ુછે. વાિષર્ક મ યાહન િવિશ ટતાથી રોકાણકારોને દર 
વષેર્ િનધાર્િરત લેણદેણના સમયગાળા દરિમયાન સબ ક્રાઈબ અથવા એિક્ઝટ કરવાનો િવક પ મળે છે. 
 

આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ િલિમટેડના સીઈઓ અને યોજનાના ફંડ મેનેજર ી પ્રશા ત સેઠે 
જણા ય ં ુહત ં ુકે કેિપટલ એ હા સર ફંડ- િસરીઝ 1 અમારા રોકાણકારોની જ રતોને અનકુળૂતા આપે તે રીતે 
તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. ભારત અ યતં રોમાચંક તબક્કામા ં છે અને લોકો ધીમે ધીમે લાબંા ગાળાના ં
રોકાણોમા ંમ ૂ યને ઓળખવા લાગ્યા છે અને તેમા ંસકંળાયેલા ંજોખમો ઉઠાવવા માટે પણ તૈયાર છે. અમારી 
નવી ઓફર સકંળાયેલા ંજોખમો ઓછા ંકરવાના લ ય સાથે રોકાણકારોની આ િચંતાઓને ખાસ પહ ચી વળે 
છે. આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ હમેંશા ં િનયિમત યોજનાઓથી દૂર રહીને ઉ ોગમા ં પોતાની 
આગવી ઓળખ િનમાર્ણ કરવામા ંસફળ રહી છે. અમારી આ ટરનેિટવ ઈ વે ટમે ટ ફં સ ેણી હઠેળ ગત 
ઓફર(રો), એટલે કે, આઈઆઈએફએલ પેિશયલ ઓપો યર્િુનટીઝ ફડં પવૂર્- આઈપીઓ અને આઈપીઓ 
અવકાશ પર કેિ દ્રત હોઈ ભારતમા ંપહલેી વાર રજૂ કરવામા ંઆવી હતી, ણે 1.1 અબજ અમેિરકન ડોલર 
(31 િડસે બર, 2017ના રોજ) ઊપજા યા હતા અને દેશમા ંએક સૌથી િવશાળ એઆઈએફ બની છે. 
 

ભારત રોકાણો માટે પાચંમી સૌથી આકષર્ક બજાર બનવા માટે સસુ જ છે. વૈિ ક આિથર્ક વિૃ  સામે 
આશાવાદ િવક્રમી તરે છે અને ભારતના િક સામા ંતે વધ ુઉ ચ છે. આઈઆઈએફએલ એએમસી પારંપિરક 
યોજનાઓથી દૂર રહીને ઉ ોગમા ંઆગવી ઓળખ કંડારવા અને બજારનં ુઅંતર ભરી કાઢે તેવી મજબતૂ 
પિરપણૂર્ સશંોધનના આધાર સાથેના અ કયામત વગ મા ં ઘણી બધી અનોખી, નાવી યપણૂર્ યોજનાઓ 
ઓફર કરી રહી છે. કેિપટલ એ હા સર ફડં- િસરીઝ 1 નફો મહ મ કરવામા ંઅને જોખમ લઘતુમ કરવામા ં
રોકાણકારોને મદદ પ થતા ંિનવારણો પરૂા ંપાડવાની િદશામા ંવધ ુએક પગલં ુછે. 
 

રોકાણકારો મડૂીલાભ સધુારવા માગતા હોય અને પ્રથમ વાર બજારમા ંરોકાણ કરવા માગતા હોય તેવા 
આરંિભકો . 5000ની લઘતુમ ખરીદી રકમ સાથેની આઈઆઈએફએલ કેિપટલ એ હા સર ફડં- િસરીઝ 1 
ારા ઓફર કરાતા રેગ્યલુર અથવા ડાયરેક્ટ લાન(નો)મા ંરોકાણ કરી શકે છે. 

 

આ યોજના િન નિલિખત ચાહતા રોકાણકારો માટે અનકુળૂ છે * 

‐ લાબંા ગાળાની મડૂી વિૃ . 

‐ િન ટી 50 પટુ ઓ શન અને અ ય 
ઈિક્વટી ડેિરવેિટ ઝ ખરીદીને હિેડંજની 
યહૂરચના સાથે ઈિક્વટી અને ઈિક્વટી 
સબંધંી િસ િુરટીઝમા ંરોકાણ. 

 

રોકાણકારોએ સમજી લેવ ં ુજોઈએ કે તેમની મળૂ રકમ 
મ યમ જોખમે છે. 

*રોકાણકારોને યોજના તેમને માટ અ ુ ળૂ છે ક નહ  તે િવશે શકંા હોય તો તેમના ફાઈના શયલ 



 

એડવાઈઝરનો સપંક કરવો જોઈએ. 
 

 

આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ િલિમટેડ િવશે 
આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ િલિમટેડ આઈઆઈએફએલ ઈ વે ટમે ટ મેનેજસર્નો િહ સો છે. 
આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ (આઈઆઈએફએલ એએમસી) બજારના વાતાવરણ માટે અનકુૂળ 
અનોખી રોકાણ યોજનાઓ પરૂી પાડવાના હતે ુસાથે 2008મા ં રજૂ કરવામા ંઆવેલી વૈિ ક અ કયામત 
યવ થાપન કંપની છે. આઈઆઈએફએલ એસેટ મેનેજમે ટ વેપાર િસંગાપોર, ભારત અને મોિરિશયસમા ં
િ થત તેની પુની કંપનીઓ થકી આઈઆઈએફએલ ઈ વે ટમે ટ મેનેજરો ારા હાથ ધરવામા ંઆવતી 
લાઈસ ડ એસેટ મેનેજમે ટ પ્રવિૃ નો સદંભર્ છે. આઈઆઈએફએલ એએમસીએ યુ યઅુલ ફં સ, 
આ ટરનેિટવ ઈ વે ટમે ટ ફં સ અને પિ લક અને પ્રાઈવેટ ઈિક્વટીઝમા ં વે ચર કેિપટલ ફં સ, િફક્ ડ 
ઈ કમ િસ િુરટીઝ અને િરયલ એ ટેટની ેણીઓની અનોખી તારવી છે. તેની અજોડ યોજનાઓ વેપાર 
સાહિસકતા ધાર, િ થિત થાપકતા અને બિુટક એસેટ મેનેજમે ટ કંપનીના અમલની ગિત લાવે છે. 
 
 

“ ુ અુલ ફંડમા ંરોકાણો બ રના ંજોખમોને આધીન છે, ૃપા કર ન યોજના સબંધંી દ તાવેજો યાન વૂક 
વાચંો.” 

 

અ વીકારઃ આ દ તાવેજમા ં સમાિવ ટ સામગ્રી તૈયાર કરવામા ંએએમસીએ ઈન-હાઉસ િવકસાવવામા ંઆવેલી માિહતી સિહત 
જાહરેમા ંઉપલ ધ માિહતીનો ઉપયોગ કય  છે. આ ભેગી કરવામા ંઆવેલી માિહતી અને આ દ તાવેજમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવેલી 
માિહતી િવ સનીય સતૂ્રો પાસેથી હોવાન ં ુમાનવામા ંઆવ ્ છે. એએમસી જોકે કોઈ પણ માિહતીની અચકૂતા, યવહારુતા અને - 
અથવા સપંણૂર્તાની બાયંધરી આપતી નથી. અમે આ દ તાવેજમા ંએવા ં િનવેદનો સમાિવ ટ કયાર્ં છે, મા ંએવા શ દો અથવા 
વાક્યો છે, મ કે, થશે, ધારણા, થવં ુજોઈ, માનીએ છીએ અને આવા હાવભાવ અથવા આવા હાવભાવની િભ તાનો સમાવેશ થાય 
છે,  ભાિવમા ંડોિકય ં ુકરતા ં િનવેદનો છે. વા તિવક પિરણામો અમારી અપેક્ષાઓ સાથે સકંળાયેલા ંજોખમ અથવા અિનિ તતાને 
લીધે ભાિવમા ંડોિકય ં ુકરતા ંિનવેદનોમા ંસિૂચતથી સામગ્રીની રીતે િભ  હોઈ શકે છે,  બજારના ંજોખમોની સ મખુતા, ભારત અને 
વૈિ ક તરે અ ય દેશોમા ંસામા ય આિથર્ક અને રાજકીય િ થિત, નો અમારી સેવાઓ અને - અથવા રોકાણો પર પ્રભાવો હોય, 
ભારતની આિથર્ક અને યાજની નીિતઓ, મ ઘવારી, ગાવો, યાજ દરોમા ંઅણધાય  ઘટાડો, ફોરેન એક્સચે જ રે સ, ઈિક્વટીની 
િકંમતો અથવાઅ ય રે સ અથવા િકંમતો વગેરેને મયાર્િદત નથી. એએમસી (તેની સલંિગ્નતો સિહત), યુ યઅુલ ફંડ, ટ્ર ટ અને 
તેના કોઈ પણ અિધકારીઓ, ડાયરેક્ટરો, અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓ કોઈ પણ રીતે આ સામગ્રીના ઉપયોગથી ઉદભવનાર 
પ્ર યક્ષ, અપ્ર યક્ષ, દંડા મક, િવશેષ, દાખલા પ, પિરણામકારીને મયાર્િદત નહીં રહતેા ંતેના સિહત કોઈ પણ નકુસાન, હાિન તેમ જ 
કોઈ પણ તે નફામા ંકોઈ પણ નકુસાન માટે ઉ રદાયી નહીં રહશેે. પ્રાિ તકતાર્ આ સામગ્રીને આધારે લેવાનાર કોઈ પણ િનણર્ય માટે 
સપંણૂર્ જવાબદાર અથવા ઉ રદાયી રહશેે. યોજનાનો પોટર્ફોિલયો યોજનાના યોજના માિહતી દ તાવેજની જોગવાઈઓમા ંફેરફારને 
આધીન છે. કૃપા કરીને રોકાણોની શૈલી, યહૂરચના અને જોખમના ં પિરબળો માટે એસઆઈડી જુઓ. રોકાણકારોને 
આઈઆઈએફએલ યુ યઅુલ ફંડના ંયિુન સ સ ક્રાઈબ કરવા પવૂેર્ શક્ય કર, કાનનૂી અને અ ય નાણાકીય જવાબદારીઓ અથવા 
પિરણામો નક્કી કરવા માટે તેમના કાનનૂી, કર અને ફાઈનાિ શય એડવાઈઝરોની સલાહ લેવાનો અનરુોધ છે. 


