
 

 

आयआयएफएल असॅटे मनॅजेमटन ेलाचँ केला दीघर्कालीन गुंतवणकूदारासंाठी 
आयआयएफएल कॅिपटल एनहान्सर फंड- सीिरज १ 

मुबंई, ११ एिपर्ल २०१८: आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमट िलिमटेडने (आयआयएफएल एएमसी) आज 
आयआयएफएल कॅिपटल एनहान्सर फंड सीिरज-१ची (इिक्वटी आिण इिक्वटीशी संबंिधत िसक्युिरटीजमध्ये 
गुंतवणूक करणारी एक वािषक इंटवर्ल योजना) (“द स्कीम”) घोषणा केली. समभागांच े दर चढे असताना 
होणारे सवर् फायद ेिमळवून दणे ेव बाजार उतरणीला लागला असता संरक्षण दणे ेह ेया योजनेच ेउि  आह.े 
या योजनेची रचना वािषक मध्यंतर (इंटवर्ल) योजना अशी करण्यात आली असून, इिक्वटी व इिक्वटीशी 
संबंिधत िसक्युिरटीजमध्ये गुंतवणूक करून आिण िनफ्टी 50 पुट ऑप्शन व अन्य इिक्वटी डेिरएिटव्ह्जच्या 
मदतीन ेफंडाच ेसंरक्षण करून दीघर्कालीन भांडवली अिधमूल्य (अॅिपर्िसएशन) पर्ा  करणे ह ेया योजनेच ेल य 
आह.े  

गुंतवणूकदार इिक्वटीवर िनि त असे उत्प  िमळण्यास पर्ाधान्य दतेात ह ेभारतातील मालम ा गुंतवणुकीच्या 
िचतर्ावरून िदसून येते. िनि त उत्प ामळेु िनयिमत व िस्थर परतावा िमळत राहतो तसेच भांडवल सुरिक्षत 
राहते अशी सवर्साधारण धारणा आह,े तर इिक्वटी म्हटले की त्यात एक धोक्याची बाजू असते. मातर्, 
इिक्वटीतील गुंतवणूक छो ा कालावधीमध्य े अिस्थर वाटली, तरी दीघर्काळात ती मोठी संप ी िनमार्ण 
करणारी ठरत ेया तथ्याकडे गुंतवणूकदार पुरेसे लक्ष दते नाहीत. 

आयआयएफएल असॅेट मनॅजेमट िबझनसेच ेमखु्य कायर्कारी अिधकारी शर्ी. अिमत शहा म्हणाल:े “इिक्वटीतील 
जोखम बाबत गुंतवणूकदारांच्या भावना आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमटला समजतात आिण त्यांची काळजी 
दरू करण्यासाठी आम्ही काही सुधािरत वैिशष् ांसह योजना आणली आह.े आयआयएफल कॅिपटल फंड 
एन्हान्सर सीिरज १ ही योजना ‘पुट ऑप्शन’मध्य े गुंतवणूक करून बाजारपेठेतील करेक्शनमुळे येणाऱ्या 
उतरणीपासून पैशाच ेरक्षण करण्याच्या उि ाने तयार करण्यात आली आह.े गुतंवणूक योजनांना िमळणाऱ्या 
परता ाचा ९५ टके्क भाग मालम ेच्या योग्य िवतरणावर अवलंबून असतो, तर केवळ पाच टके्क उत्पादनाच्या 
िनवडीवर अवलंबून असतो, ह ेआम्हाला अभ्यासाअंती लक्षात आले आह.े आयआयएफएल कॅिपटल एन्हान्सर 
फंड- सीिरज १च ेउि  दीघर्कालीन गुंतवणूकदारांना तात्पुरत्या अिस्थरतेकडे दलुर्क्ष करून मालम ेच्या योग्य 
िवतरणावर लक्ष किदर्त करण्याची मुभा दणेे ह ेआह.े” 

ही योजना पर्ामुख्यान े मो ा कंपन्यांमध्ये गुंतवणकू करेल आिण िनफ्टी 50 पुट ऑप्शनच्या मदतीने 
गुंतवणुकीच े संरक्षण करेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना ‘िकमान जोखीम आिण च ा िकमतीचा कमाल फायदा’ 
असे ल य ठेवून गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य िमळेल. बाजारपेठेतील घसरणीचा तोटा मयार्िदत ठेवून आिण 
अनपेिक्षत तेजीचा फायदा करून दते अितिरक्त परतावा िनमार्ण करण्याच े या योजनेच े उि  आह.े वािषक 



 

मध्यंतराच्या सुिवधेमुळे गुतंवणूकदारांना दरवष  िविश  वहार कालखंडात 
खरेदी करणे िकवा वहारातून बाहरे पडणे शक्य होणार आह.े  

आयआयएफएल असॅटे मनॅजेमट िलिमटेडच ेमखु्य कायर्कारी अिधकारी आिण या योजनचे ेफंड वस्थापक शर्ी. 
पर्शस्त सठे म्हणाल:े “कॅिपटल एन्हान्सर फंड- सीिरज १ हा आमच्या गुंतवणूकदारांच्या गरजांना अनुकूल असा 
फंड आह.े भारत सध्या खूपच रोमांचक अशा टप्प्यातून जात आह;े लोकांना हळुहळू दीघर्कालीन गुंतवणुकीचे 
मोल समज ूलागले आह ेआिण त्यातील जोखम बाबतही ते खुलेपणाने िवचार करू लागले आहते. आमची नवीन 
योजना सवर् धोके कमी करून गुंतवणूकदारांना िनि त करण्याच्या उ ेशानचे िवकिसत करण्यात आली आह.े 
आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमटने नेहमीच िनयिमत उत्पादनांपासून वेगळे असे काहीतरी दऊेन या के्षतर्ात 
स्वत:चे वेगळे असे स्थान िनमार्ण केले आह.े आमची पयार्यी गुंतवणूक फंड पर्कारातील मागील योजना 
आयआयएफएल स्पेशल ऑपॉच्युर्िनटीज फंड आयपीओपूवर् आिण आयपीओ के्षतर्ावर लक्ष किदर्त करणारी 
भारतातील पिहलीच योजना होती. या योजनेत १.१ अब्ज डॉलसर्ची गुंतवणूक झाली असून (३१ िडसबर 
२०१७ रोजी उपलब्ध आकडेवारी) तो दशेातील सवार्ंत मोठा एआयएफ झाला आह.े” 

भारत लवकरच गुंतवणुकीसाठी जगातील पाच ा कर्मांकाची आकषर्क बाजारपेठ होणार आह.े जागितक 
आिथक वाढीसंदभार्तील िचतर् आतापयर्ंत कधीही नव्हते एवढे आशादायी िदसत आह े आिण भारतातील 
पिरिस्थती तर त्याहून चागंली आह.े पारंपिरक उत्पादनांहून वेगळी, कल्पक उत्पादने सवर् मालम ा के्षतर्ांत 
आणून तसेच एक सवर्ंकष दिृ कोन ठेवून बाजारपठेेत स्वत:चे स्थान भक्कम करण्यासाठी आयआयएफएल 
एएमसी पर्य  करत आह.े गुंतवणूकदारानंा जास्तीत जास्त लाभ िमळवून दणेारी व त्यातील जोखीम कमीत 
कमी ठेवणारी उत्पादने दणे्याच्या िदशेन ेकॅिपटल एन्हान्सर फंड- सीिरज १ ह ेएक पाऊल आह.े   

भांडवली नफा सुधारण्याच ेउि  असलेल ेगुंतवणूकदार तसेच बाजारात पर्थमच गंुतवणुकीचा िवचार करणारे 
नवीन गुंतवणकूदार आयआयएफएल एन्हान्सर फंड- सीिरज १अंतगर्त िनयिमत िकवा थेट योजनेत (िकवा 
योजनांमध्ये) गुंतवणूक करू शकतात. हा फंड खरेदी करण्यासाठी िकमान रक्कम ५००० रुपये आह.े   

या बाब च्या शोधात असलले्या गुतंवणकूदारासंाठी ह ेउत्पादन अनकूुल* 

-  

दीघर्कालीन भांडवली वाढ 

- इिक्वटी आिण इिक्वटीशी संबंिधत 
िसक्युिरटीजमध्ये गुंतवणूक आिण िनफ्टी 
50 पुट ऑप्शन तसेच अन्य 
डेिरएिटव्ह्जची खरेदी करून संरक्षणाचे 
धोरण; 

 
मु लाला मध्यम स्वरुपाची जोखीम आह े ह े
गुंतवणूकदारानंी समजून घतेले पािहज े



 

उत्पादन आपल्यासाठी अनुकूल आह ेकी नाही याब ल शंका वाटत असल्यास गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या िव ीय 
सल्लागारांचा सल्ला घेऊन खातर्ी करून घ्यावी.  

 

आयआयएफएल असॅटे मनॅजेमट िलिमटेडिवषयी 

आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमट िलिमटेड हा आयआयएफएल इन्व्हसे्टमट मॅनेजसर्चा भाग आह.े 
आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमट (आयआयएफएल एएमसी) ही जागितक मालम ा वस्थापन कंपनी 
बाजारपेठेतील वातावरणाला अनुकूल अशी वेगळी गुंतवणूक उत्पादन ेदणे्याच्या उ ेशाने २००८ मध्ये स्थापन 
करण्यात आली. आयआयएफएल अॅसेट मॅनेजमट वसाय म्हणज े आयआयएफएल इन्व्हसे्टमट मॅनेजसर् ारे 
त्यांच्या िसगापूर, भारत आिण मलेिशयांतील कंपन्यांमाफर् त चालवले जाणारे परवानापर्ा  मालम ा 

वस्थापन उपकर्म आहते. आयआयएफएल एएमसीचे वेगळे म्युच्युअल फंड्स आिण व्हचर कॅिपटल फंड्स 
यांमध्ये सावर्जिनक व खासगी समभाग, िनि त उत्प  दणेाऱ्या िसक्युिरटीज आिण िरअल इस्टेटचा समावेश 
होतो. कंपनीच्या आगळ्यावेगळ्या उत्पादनांमध्ये ती ण उ ोजकता, चापल्य आिण वेगवान कायार्त्मकता ही 
वैिशष् े आहते.  

"म्युच्यअुल फंडातील गुतंवणकू बाजारपठेेतील धोक्यावंर अवलबंून आह,े योजनशेी संबिंधत सवर् कागदपतर् े
काळजीपवूर्क वाचा" 

अस्वीकृती : या पर्िस ी पतर्कामध्ये असलेल्या मािहतीच्या तयारीसाठी एएमसीन ेसावर्जिनकिरत्या उपलब्ध 
असलेल्या मािहतीसोबतच अंतगर्त तयार करण्यात आलेल्या मािहतीचा उपयोग केला आह.े गोळा करण्यात 
आलेली मािहती व या पर्िस ी पतर्कामध्ये वापरण्यात आलेली मािहती िवश् वसनीय सर्ोतांकडून िमळाल्याच े
मानण्यात आले आह.े पण एएमसी कोणत्याही मािहतीची अचूकता, िवश् वसनीयता आिण / िकवा पिरपूणर्तेची 
जबाबदारी घते नाही. आम्ही या पर्िस ी पतर्कामध्ये ज्यामध्ये ‘असेल’, ‘िशवाय’, ‘केले असेल’, ‘िवश् वास’ 
यांसारखे शब्द े िकवा वाक्ये आिण अशाच पर्काराची पैलू िकवा िविवध पर्काराची पैल,ू जी ‘भिवष्यकालीन 
िवधाने’ आहते यांचा समावेश केला आह.े आमच्या सेवा आिण / िकवा गुंतवणूका, भारताची आिथक व 

ाजिवषयक धोरण,े महागाई, ाजदर, परकीय िविनमय दर, इिक्वटी िकमती िकवा इतर दर िकवा 
िकमत मध्ये अनपेिक्षत बदल इत्याद वर पिरणाम करणार् या भारतातील व जागितक स्तरावरील इतर 
दशेांमधील बाजारपेठा जोखीम, सामान्य आिथक व राजनैितक िस्थत नुसार आमच्या अपेक्षांशी संबंिधत 
जोखीम िकवा अिनिश् चततामंुळे अस्सल पिरणाम भिवष्यकालीन िवधानांपेक्षा वेगळे असू शकतात. एएमसी 
(ितच्या संलग्न संस्थेसह), म्युच्युअल फंड, टर्स्ट आिण त्यांचे कोणतेही अिधकारी, संचालक, क्ती व कमर्चारी ह े
पर्त्यक्ष, अपर्त्यक्ष, दडंात्मक, िवशेष, अनुकरणीय, पिरणामी कोणत्याही स्वरुपाच्या नुकसानासाठी, तसेच 
कोणत्याही प तीने या मािहतीच्या वापरामधून िनमार्ण होणार् या फाय ामधील नुकसानासाठी जबाबदार 
नसतील. फक्त पर्ा कतार्च या मािहतीसदंभार्त घेण्यात आलेल्या कोणत्याही िनणर्यासाठी पणूर्पण े जबाबदार 



 

असेल/ जबाबदार आह.े योजनेचा पोटर्फोिलओ योजनेच िस्कम इन्फमशन पतर्काच्या 
तरतुद अंतगर्त बदलू शकते. गुंतवणूका प त, धोरण व जोखीम घटकांसाठी कृपया एसआयडीचा संदभर् घ्या. 
आयआयएफएल म्युच्युअल फंडाचे युिनट्स सबस्कर्ाईब करण्यामधील संभा  कर, कायदा व इतर आिथक 
पिरणाम जाणून घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी त्यांचे स्वतःच्या कायदा, कर व आिथक सल्लगारांचा सल्ला 
घ्यावा. 


