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ைற

ம த ப் (Disclaimer)
இந்த அ ப்பைட தகவல் ஏ
ெபா வான தகவல் தர ம், வழிகாட்ட ம்
அளிக்கப்ப கிற .
இதன்
அ ப்பைடயில்
எ க்கப்ப ம்
எந்த
தீர்மானங்க க்கும்/நடவ க்ைகக க்கும்
இந்திய
ாிசர்வ்
வங்கி
ெபா ப்ேபற்கா .
அவ்வப்ேபா
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ெவளியி ம்
குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்ைககைள பார்ைவயி ம்ப
இதைனப் ப ப்பவர்கள்
ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.
இந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிட் ள்ள தகவல் சாியானதாக அைமய, அைனத்
யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அேதேவைளயில், இதில் குறிப்பிட் ள்ள
தகவைல
ைமயாகேவா, பகுதியாகேவா, நம்பிக்ைக ைவத்ேதா அதன்
அ ப்பைடயில் எ க்கப்ப ம் எந்த ஒ
ெசய க்ேகா அல்ல
இந்த
ஆவணத்தில் பிைழ இ ந்தாேலா அல்ல ஏதாவ வி பட்டாேலா இவற்றிற்கு
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி எந்தெவா விதத்தி ம் ெபா ப்ேபற்கா .
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ன்

ைர

இந்திய அரசு பத்திர சந்ைத கடந்த பத்தாண் காலகட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க
மாற்றங்கைள சந்தித்த .
மின்ன
ைறயில் வர்த்தகம், காகிதவ வில் இல்லா
(கணினிப்பதி ) பத்திரங்கள், ேநர யான ெசயலாக்க
ைற, உத்தரவாத ள்ள
தீர் க்காக, மத்திய ேநெரதிராளி(CCIL)யாக இந்தியத்தீர்
ைறக் கழகத்ைத
நி
தல்,
திய வைகயிலான உபகரணங்கள், சட்டசூழ ல் மாற்றங்கள் ஆகிய
க்கியமான ேமம்பா கள் இந்த சந்ைதயின் ாித வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தன.
ெப ம்பா ம் ெபாிய
தலீட்
நி வனங்கேள காலம் காலமாக அரசுப்
பத்திரச் சந்ைதயின் க்கிய பங்ேகற்பாளர்களாக இ ந் வந்தனர். வளர்ச்சிக்கான
பல்ேவ
யற்சிகளால், சி நி வனங்களான, கூட் ற வங்கிகள், சிறிய ஓய் திய
மற் ம் இதர நிதிநி வனங்கள்
இந்த சந்ைதயில்
ைழந்தன.
அவற்றிற்குாிய
ஒ ங்கு ைறயாளர்கள் விதிக்கும் நிபந்தைனகளால், இத்தகு சிறிய நி வனங்கள்
அரசுப்பத்திரங்களில்
தலீ
ெசய்வ
கட்டாயமாகி
விட்ட .
அரசுப்பத்திரச்சந்ைதயின் ெவவ்ேவ
அம்சங்கைளப் ாிந்
ெகாள்வ
சில சி
தலீட்டாளர்க க்கு சிரமமாக உள்ள . இத்தகு சி
தலீட்டாளர்களிடம்
அரசுப்பத்திரச்சந்ைதகள் குறித்த விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் ெபா ட் , இந்திய
ாிசர்வ் வங்கி சில ன் யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ள்ள . நிைலயான வ வாய் த ம்
அரசுப்பத்திரங்கள், நடப்பி ள்ள வர்த்தக, தலீட் பழக்கவழக்கங்கள், அைவசார்ந்த
ஒ ங்கு ைற விதிகள் மற் ம் வழிகாட் தல்கள் ஆகிய அ ப்பைட ேகாட்பா கள்
குறித்த பயிற்சி காம்கள் இவற்றில் அடங்கும்.
சி
தலீட்டாளர்க க்கும் ெபா மக்க க்கும் அரசுப்பத்திரச்சந்ைத குறித்த
தகவைலப் பரவலாக்கும் ெபா ட் இந்த அ ப்பைடத் தகவல் ஏ இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியின் மற் ெமா
ன் யற்சியாகும். எளிதில் ாிந் ெகாள் ம் வைகயில்
ேகள்வி-பதில் வ வில் பல்ேவ
ெசயல் ைறகள், நைட ைற அம்சங்கள் மற் ம்
சந்ைத குறித்த அைனத்ைத ம் உள்ளடக்கிய வைகயில் ஒ குறிப்ைப இந்த ஏட் ல்
த ம்
யற்சி எ க்கப்பட் ள்ள . இத் டன் கூடேவ இந்த ஏட் ல்,
தனிைல
வணிகர்களின் பட் யல், எக்சல் ெசயல் கூ கள் (Excel functions), சந்ைத வழக்குச்
ெசாற்களின் களஞ்சியம் ஆகியைவ பிற்ேசர்க்ைகயாக ெகா க்கப்பட் ள்ளன.
அரசுப்பத்திர
தலீ கள் குறித்த
கைள எ ப்பதற்கு,
தலீட்டாளர்க க்கு
குறிப்பாக, சி
தலீட்டாளர்க க்கு இந்த அ ப்பைடத் தகவல் ஏ உபேயாகமாக
இ க்குெமன்
நான் நம் கிேறன். இந்த தகவல் ஏட்ைட ேம ம் பய ள்ளதாக்க
ஆேலாசைனகைள இந்திய ாிசர்வ் வங்கி வரேவற்கிற .

தி மதி எஸ். ேகாபிநாத்
ைண ஆ நர்
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ெபா ளடக்கம்
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வினாக்கள்
அரசுப்பத்திரம் என்ப என்ன?
அரசுப்பத்திரங்களில் ஒ வர் ஏன் தலீ ெசய்யேவண் ம்?
அரசுப்பத்திரங்கள் எவ்வா ெவளியிடப்ப கின்றன?
பத்திரங்கள் ெவளியி வதற்கான பல்ேவ விதமான ஏலங்கள் யாைவ?
திறந்த சந்ைத நடவ க்ைககள் என்றால் என்ன?
‘நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட் வசதி” (LAF) என்ப என்ன?
அரசுப்பத்திரங்கைள எவ்வா அல்ல எந்த வ வில் ைவத்தி க்கலாம்?
அரசுப்பத்திரங்களில் வர்த்தகம் எவ்வா நைடெப கிற ?
அரசுப்பத்திரங்கள் சந்ைதயில் க்கியமான பங்ேகற்பாளர்கள் யார்?
அரசுப்பத்திர வர்த்தகங்களில்/ தலீ களில் ஈ ப ம் கூட் ற வங்கிகள் ெசய்ய ேவண் யைவ,
ெசய்யக்கூடாதைவகள் யாைவ?
வர்த்தகம் நடக்கும் ேமைசயில் வர்த்தக நடவ க்ைககள் எவ்வா பதி ெசய்யப்ப கின்றன?
அரசுப் பத்திர பாிவர்த்தைனகளில் ஈ ப ம்ேபா
கவனிக்கேவண் ய
க்கிய விஷயங்கள்
யாைவ?
அரசுப்பத்திரங்களின் விைல ஏன் மா கிற ?
அரசுப்பத்திரங்களின் விைல குறித்த தகவைல ஒ வர் எவ்வா ெபற
ம்?
அரசுப்பத்திரங்களின் பாிவர்த்தைன குறித்த தகவல் அறிவிப் எவ்வா அளிக்கப்ப கிற ?
அரசுப்பத்திரங்களின் பாிவர்த்தைனகள் எவ்வா தீர் ெசய்யப் ப கின்றன?
பணி நைடெபறா காலம் என்ப என்ன?
‘பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடத்தல்’ – தீர்
ைற என்ப என்ன?
CCIL இந்தியத்தீர்
ைறக் கழகத்தின் பங்கு என்ன?
“எப்ேபா ெவளியீேடா அப்ேபா ” - என்ப என்ன?
பத்திரங்களின் விைல மற் ம் வ வாய் குறித்த கணக்குகைள அறிந் ெகாள்வ எப்ப ?
பத்திரத்தின் விைல எவ்வா கணக்கிடப்ப கிற ?
ஒ வர்த்தகத்தின் ெமாத்த மதிப் மற் ம் அதில் ேச ம் வட் எவ்வள ?
பத்திரத்தின் வ வாய்க்கும் அதன் விைலக்குமிைடேய உள்ள ெதாடர் என்ன?
ஒ பத்திரத்தின் மீதான வ வாய் எவ்வா கணக்கிடப்ப கிற ?
பத்திரங்கள் வ வாையக் கணக்கி ம்ேபா நாட்களின் அ ப்பைடக் கணக்கு ைறயின் மர
என்ன?
ஒ க
ல உண் ய ன் வ வாய் எவ்வா கணக்கிடப்ப ம்?
காலவைரயைற என்ப என்ன?
பத்திரங்கைள மதிப்பீ ெசய்ய என்ன க்கிய வழிகாட் தல்கள் உள்ளன?
அரசுப்பத்திரங்கைள ைவத்தி ப்பதில் உள்ள இடர்வர கள் என்ன? அவற்ைற குைறப்பதற்கான
வழிவைககள் என்ன?
பணச்சந்ைத என்ப என்ன?
FIMMDAவின் பயன்க ம் அதன் பங்கும் என்ன?
அரசுப் பத்திரங்கள் பற்றி தகவல் அளிக்கும் பல்ேவ இைணயதளங்கள் யாைவ?
அரசுப்பத்திரத்தின் மாதிாி
தன்ைம வணிகர்களின் பட் யல்
வணிகத்ெதாடர் க்கான விளக்க மாதிாிச்சீட்
பத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட கணக்கீ க க்கான க்கிய எக்ெஸல் ெசயல் கூ கள் (Excel functions)
அ ஞ்ெசால் விளக்கப்பட் யல் – க்கியவார்த்ைதக ம் ெபா வாக பயன்ப த் ம் சந்ைத
வழக்கு ெசாற்க ம்
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அரசுப்பத்திரச்சந்ைத – அ ப்பைடத் தகவல் ஏ
1. அரசுப்பத்திரம் என்ப

என்ன?

மத்திய அரசு அல்ல மாநில அரசுகளால் ெவளியிடப்ப ம் வர்த்தகத்தில்
ஈ பட வசதி ைடய ஒ உபகரணம் அரசுப்பத்திரம் எனப்ப ம். இ
அரசின் கடன் ெபா ப்ைப உ தி ெசய்கிற . ஓராண் ற்கும் குைறவான
திர் க்கால ைடய க
ல உண் யல்கள்(Treasury Bills) என்
அைழக்கப்ப ம் கு கிய கால பத்திரங்களாக இ க்கலாம் அல்ல அதற்கு
அதிகமான திர் க்கால ைடய அதாவ ஒ வ டம் அல்ல அதற்கும்
ேமற்பட்ட நீண்டகால பத்திரங்களாக ம் இைவ இ க்கலாம். இந்தியாவில்
மத்திய அரசு க
ல உண் யல்கேளா
அரசுப்பத்திரங்கள் மற் ம்
ேததியிட்ட பத்திரங்கைள ம் ெவளியி கிற . ஆனால் மாநில அரசுகள்
அரசுப்பத்திரங்கள்
மற் ம்
மாநில
வளர்ச்சிக்
கடன்கள்
என்
அைழக்கப்ப ம் ேததியிடப்பட்ட பத்திரங்கைள மட் ம் ெவளியி கின்றன.
அரசுப்பத்திரங்களில் பணம் ம க்கப்ப ம் இடர்வர
என்ற ேபச்சுக்ேக
இடமில்ைல.
ஆகேவ “இடர்வரவில்லா” உயர்பா காப் (தைடயின்றி
வட் யளிக்கும்) பத்திரங்கள் என் இைவ அைழக்கப்ப கின்றன. இந்திய
அரசு ேசமிப் உபகரணங்கள் (ேசமிப் ப் பத்திரங்கள், ேதசிய ேசமிப்
சான்றிதழ்கள் – இன்னபிற) சிறப் ப் பத்திரங்கள் (எண்ெணய் பத்திரங்கள்,
இந்திய உண ப்ெபா ள் கழகப்பத்திரங்கள், உரப்பத்திரங்கள், சக்திப்
பத்திரங்கள் – இன்னபிற) ஆகியவற்ைற ம் ெவளியி கின்ற . இைவ
அைனத் ம்
ைமயாக வர்த்தகத்திற்கு உாியைவ என் கூற
யா .
ஆகேவ இைவ சட்டப் ர்வ உடன
பணமாக்கும் விகிதத்திற்கு (SLR)
ஏற் ைடய பத்திர தலீ கள் ஆக மாட்டா .
a. க

ல உண் யல்கள் ( . பில்கள்)

1.2. க
ல உண் யல்கள் அல்ல
. பில்கள் என்பைவ இந்திய அரசால்
ெவளியிடப்ப ம் பணச்சந்ைதக்கான கு கியகால கடன் உபகரணமாகும்.
ெபா வாக ன் காலகட்டங்களில் இைவ ெவளியிடப்ப கின்றன. அைவ 91
நாட்கள், 182 நாட்கள் மற் ம் 364 நாட்கள். க
ல உண் யல்கள் ஜ்ய
கூப்பன் (வட்
விகிதம்) பத்திரங்கள் ஆகும். எந்தவிதமான வட் ைய ம்
அைவ அளிப்பதில்ைல. உதாரணமாக, 100 பாய் கமதிப் க்ெகாண்ட 91
நாட்கள் க
ல உண் யல் 98.20க்கு ெவளியிடப்ப ம் அதாவ
.1.80
கழிவில், எனி ம்
.100
கமதிப்பில் மீட்கப்ப ம்.
தலீட்டாளர்க க்கு
கிைடக்கும் வ வாய், திர் மதிப் அல்ல
கமதிப் (அதாவ
.100/-)
மற் ம் ெவளியீட்
விைலக்கு இைடேய ள்ள வித்தியாசமாகும். (க
ல
உண் யல்களின்
லம் வ வாய் பற்றிய கணக்கீட்ைட அறிய ேகள்வி எண்
26ஐ பார்க்க ம்) வழக்கமாக, ஒவ்ெவா
தன் கிழைம ம் க
ல
உண் யல்கள் ெவளியீட் ற்கான ஏலங்கள் இந்திய ாிசர்வ் வங்கியால்
நடத்தப்ப கிற . வாங்கப்பட்ட க
ல உண் யல்க க்கான பண அ ப்பீ
அைதத் ெதாடர்ந்
வ ம் ெவள்ளிக்கிழைமகளில் ெசய்யப்ப ம். 91 நாள்
க
ல உண் யல்கள் ஒவ்ெவா
தன் கிழைமகளில் ஏலம் விடப்ப ம். 182
நாட்கள் மற் ம் 364 நாட்கள் க
ல உண் யல்கள் ஒ வாரம் விட்
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ஒ வாரம் தன் கிழைமகளில் ஏலம் விடப்ப கின்றன. 364 நாட்கள் க
ல
உண் யல்கள், அறிக்ைக அளிக்கப்படேவண் ய ெவள்ளிக்கிழைமக க்கு
ந்ைதய
தன் கிழைமயில் ஏலம் விடப்ப ம்.
182 நாட்கள் க
ல
உண் யல்கள் அறிக்ைக அளிக்கப்படாத ெவள்ளிக்கிழைமக்கு ந்ைதய தன்
கிழைமயில் ஏலம் விடப்ப ம். ந்ைதய நிதியாண் ன் மார்ச் மாதத்தின் கைடசி
வாரத்தில், நிதியாண் ற்கான க
ல உண் யல்களின் ஆண்
நிகழ்ச்சி
நிரைலக் ெகாண்ட நாட்காட் ாிசர்வ் வங்கியால் ெவளியிடப்ப ம். ஒவ்ெவா
வார ம் க
ல உண் யல்கள் ெவளியீ பற்றிய விவரங்கைள ாிசர்வ் வங்கி
பத்திாிைக ெவளியீ
லம் அறிவிக்கிற .
b. ேததியிட்ட அரசு பத்திரங்கள்
1.3. ேததியிட்ட அரசு பத்திரங்கள் என்ப நீண்ட கால பத்திரங்கள். அைவ
நிைலயான அல்ல
மா கின்ற கூப்பனின் (வட்
விகிதத்தின்)ப
அதன்
கமதிப்பிற்கு வட் ெகா க்கப்ப கிற . இவற்றின் மீ வட் குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு, வழக்கமாக 6 மாதங்க க்கு ஒ
ைற வழங்கப்ப கிற .
ேததியிட்ட அரசு பத்திரங்களின் காலவைரயைற 30 வ டங்கள் வைர
இ க்கலாம்.
ாிசர்வ்
வங்கியின்
ெபா க்கடன்
ைற
அ வலகம்,
அரசாங்கப்
பத்திரங்க க்கு
பதி ட்டாளர்கள்/ைவப்பீட்டாளர்களாக
ெசயல்பட்
ெவளியீ , வட் அளிப் மற் ம் திர் க்குப்பிறகு அசல் ெதாைகைய தி ப்பி
அளிப்ப
ேபான்றைவகைளச் ெசய்கிற .
ெப ம்பாலான ேததியிட்ட
பத்திரங்கள் நிைலயான வட் விகிதப் பத்திரங்கள் ஆகும்.
ெபா வாக ேததியிட்ட நிைலயான வட் விகித அரசு பத்திரம் கீழ்க்கண்ட
அம்சங்கைளத் தன் இ
ெபயாில் ெகாண் ள்ள .
– கூப்பன் விகிதம்,
ெவளியி பவாின் ெபயர், கமதிப் ம் திர் மதிப் ம் உதாரணமாக, 7.49%
அரசுப்பத்திரம் 2017 என்ப :
வட் விகிதம்
: 7.49% கமதிப்பில் அளிக்கப்ப ம்
ெவளியி பவாின் ெபயர்
: இந்திய அரசு
ெவளியி ம் ேததி
: 2007 ஏப்ரல் 16,
திர்
: 2017 ஏப்ரல் 16.
வட் ப்பணம்(Coupon)
: அைரயாண் க்கு ஒ
ைற அதாவ
(ஒவ்ெவா ஆண் ம் அக்ேடாபர் 16 மற் ம்
அல்ல கூப்பன் பணம்
அளிக்கும் ேததிகள்
ஏப்ரல் 16)
குைறந்தபட்ச ெவளியீட் த்ெதாைக/விற்பைன : .10,000/ஒ ேவைள, இரண்
பத்திரங்கள் ஒேர கூப்பன் வட்
விகிதத்தில், அேத
வ டத்தில்
திர்வைடவதாக இ ந்தால், அவற்றில் ஒ
பத்திரத்தின்
இ ெபயர்
வில் மாதத்தின் ெபயர் ேசர்க்கப்பட்
க்கும். உதாரணமாக,
6.05% GS 2019 Feb. என்றால் 6.05% கூப்பைனக் ெகாண் ள்ள அரசு
பத்திரம் 2019 ஆம் ஆண்
பிப்ரவாியில்
திர்வைடகிற .
இதேனா
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மற்ெறா
2019இல்

6.05% உள்ள அேத கூப்பைனக்ெகாண்ட 6.05% 2019 ஜுன்,
திர்வைடகிற .

கூப்ப க்கு பணம் அளிக்கும் ேததி ஞாயிற் க்கிழைம அல்ல
ேவ
ஏேத ம் வி
ைற நாளில் வந்தால், அதற்க த்த ேவைல நாளில் கூப்பன்
பண அளிப் நைடெப ம். எனி ம் திர் ேததி, ஞாயிற் க்கிழைம அல்ல
வி
ைற நாளில் வந்தால் மீட்சி மதிப் அதற்கு ந்ைதய அ வலக ேவைல
நாளில் வழங்கப்ப ம்.
1.4. இந்திய அரசால் ெவளியிடப்பட்ட அைனத்
ேததியிட்ட பத்திரங்கள்
பற்றிய
விவரங்கைள
ாிசர்வ்
வங்கியின்
இைணய
தளத்தில்
http://www.rbi.org.in/scripts/financialmarkeswatch.aspx. என்ற இைணப்பில்
பார்க்கலாம். க
ல உண் யல்கள் ேபாலேவ மத்திய, மாநில அரசுகளின்
ேததியிட்ட பத்திரங்கள் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி நடத் ம் ஏலங்கள்
லம்
ெவளியிடப்ப ம். இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ஏலம் வி வதற்கு ஒ வாரத்திற்கு
ன்பாக பத்திாிைக ெவளியீ கள்
லம் ஏலங்கைளப் பற்றி அறிவிக்கும்.
அரசாங்க பத்திர ஏலங்கள் பிரபலமான தினசாிப் பத்திாிைககளில் விளம்பரம்
ல ம் அறிவிக்கப்ப ம். இதன்ப
தலீட்டாளர்கள் இத்தைகய ஏலங்கள்
லம் அரசு பத்திரங்கைள வாங்குவதற்கான திட்டமிட க்கு ேபாதிய
அவகாசம் தரப்ப கிற .
இைணப் 1ல் ேததியிட்ட பத்திரத்தின் மாதிாி உள்ள .
1.5. ெசயற்க விகள்
i.

நிைலயான விகித பத்திரங்கள் – இத்தைகய பத்திரங்களில் கூப்பன்
விகிதம், பத்திரத்தின் ஆ ட்காலம்
வ ம் நிைலயானதாக
இ க்கும்.
ெப ம்பாலான
அரசுப்பத்திரங்கள்,
நிரந்தர
விகித
பத்திரங்களாக ெவளியிடப்ப கின்றன.
உதாரணம் – 2008 ஏப்ரல் 22 அன் ெவளியிடப்பட்ட 8.24% GS 2018
பத்தாண் கால பத்திரம் 2018 ஏப்ரல் 22 அன்
திர்வைடகிற .
இந்த பத்திரத்தின் கூப்பன் அைர ஆண் க்கு ஒ
ைற க மதிப்பின்
4.12% என கணக்கிடப்பட்
(8.24% ஆண் க் கூப்பனில் அைர
ஆண் க்கு அளிக்கப்பட ேவண் ய ) அதன் க மதிப்பில் ஒவ்ெவா
ஆண் ம் அக்ேடாபர் 22 மற் ம் ஏப்ரல் 22ல் வழங்கப்ப ம்.

ii.

மா ப ம் வட்
விகிதப்பத்திரங்கள்: நிைலயான கூப்பன் விகிதம்
இல்லாத பத்திரங்கள் ‘மா ப ம் விகித பத்திரங்கள்’ எனப்ப ம்.
ன்னேர
அறிவிக்கப்பட்ட
இைடெவளிகளில்
(ஒவ்ெவா
6
மாதத்திற்கு ஒ
ைற அல்ல ஒ வ டம்) அ ப்பைட விகிதத்ைத
சற்ேற மிகுதியாக்கி கூப்பனின் விகிதம் மாற்றி அைமக்கப்ப கிற .
இந்திய அரசால் இ வைர ெவளியிடப்பட்ட மா ப ம் விகித
பத்திரங்கைளப் ெபா த்த வைர அ ப்பைட விகிதம் என்ப
பத்திரத்தின் விகிதம் மா ம் ேததிக்கு
ன்னர் நடந்த
ன்
364
நாட்கள் - க
ல உண் யல் ஏலங்களின் நி த்த எல்ைல
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வ வாய்களின்
மதிப் ட்டப்பட்ட
சராசாி
ஆகும்.
அதற்குேமல்
அளிக்கப்ப ம்
மிகுதி
விகிதம்
ஏலத்தால்
தீர்மானிக்கப்ப கிற . மா ப ம் விகித பத்திரங்கள் இந்தியாவில்
தன் த ல் 1995ஆம் ஆண் ெசப்டம்பர் மாதம் ெவளியிடப்பட்ட .
உதாரணமாக, மா ப ம் வட் விகித பத்திரெமான் 2002 ஜூைல 2
அன் 15 ஆண் கால கட்டத்திற்கு ெவளியிடப்பட் , 2017ஆம் ஆண்
ஜூைல 2 அன்
திர்வைடகிற . 364 நாட்கள் - க
ல
உண் யல்களின் கடந்த 6 ஏலங்களில் மதிப் ட்டப் பட்ட சராசாி நி த்த
எல்ைல வ வாய் விகிதமான 6.50% பத்திரத்தின் கூப்பன் பண அளிப்
அ ப்பைட விகிதமாக நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
பத்திர ஏலத்தில் 34
அ ப்பைட ள்ளிகள் (6.34%)மிகுதி விகிதமாகத் தீர்மானிக்கப்ப கிற .
எனேவ தல் 6 மாதங்க க்கு கூப்பன் விகிதம் 6.84%ஆக (6.50+.34)
நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
iii.

ஜ்ய கூப்பன் பத்திரங்கள் : கூப்பன் பண அளிப்
இல்லாத
பத்திரங்கள்
ஜ்ய
கூப்பன்
பத்திரங்கள்
ஆகும்.
க
ல
உண் யல்கைளப்ேபால,
கமதிப்பி
ந்
கழிவில்
இைவ
ெவளியிடப்ப கின்றன. ெதாண்
களில், இத்தைகய பத்திரங்கள்
இந்திய அரசால் ெவளியிடப்பட்டன. அதன்பிறகு
ஜ்ய கூப்பன்
பத்திரங்கள் ெவளியிடப்படவில்ைல.

iv.

லதன குறியீட் பத்திரங்கள் : இத்தைகய பத்திரங்களில் அதன் அசல்
ெதாைக, ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட பண க்க குறியீட்
எண் டன்
இைணக்கப்பட் , பத்திரம் ைவத்தி ப்பவைர பண க்கத்தி
ந்
காக்கும் ேநாக்கத் டன் ெசய்யப்ப கின்றன.
பண
க்கத் டன்
இைணப் ஏற்ப த்தப்பட்ட அசல் ெதாைகையக் ெகாண் ள்ள லதன
குறியீட்
பத்திரங்கள் 1997,
சம்பர் மாதம் ெவளியிடப்பட்டன.
இந்தப் பத்திரங்கள் 2002இல்
திர்வைடந்தன.
அரசு தற்ேபா
திதாக, பண க்க குறியீட் பத்திரங்கைள ெவளியி ம் யற்சியில்
ஈ பட் ள்ள . இதில் பத்திரங்களின் கூப்பன் மற் ம் அசல் ெதாைக
பண க்க குறியீட் டன் (ெமாத்த விற்பைன விைல குறியீ )
இைணக்கப்பட்
க்கும்.

v.

அைழப் மற் ம் அளிக்கும்-வாய்ப் க டன் கூ ய பத்திரங்கள் :
பத்திரத்ைத ெவளியி பவர் அைதத் தி ம்ப ெபற் க்ெகாள்வ
அைழப்
வாய்ப்
எனப்ப ம்
தலீட்டாளர்
பத்திரத்ைத
ெவளியி பவ க்ேக விற்ப அளிக்கும் வாய்ப் எனப்ப ம். இைவ
ேபான்ற வி ப்பத்ேதர் கைள பத்திரத்தின் நடப் காலகட்டத்திேலேய
ெகாண்ட பத்திரங்கைள ெவளியிடலாம். இத்தைகய பத்திரம் 2002
ஜூைல 18இல் 6.72% GS 2012
திர் காலம் 10 ஆண் ற்கு
ெவளியிடப்பட் , 2012 ஜூைல 18இல் திர்வைட ம். பத்திரத்தின்
மீதான வி ப்பத்ேதர் , பத்திரம் ெவளியிட்ட ேததியி
ந்
5
ஆண் கள் ர்த்தியான பிறகு ெசயல்ப த்தப்படலாம்.
கமதிப்பிற்கு
ஈடான விைலயில் பத்திரத்ைத வாங்கிட அரசுக்கு உாிைம உண் .
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அேத சமயம், அைரயாண்
கூப்பன் ேததிகள் 2007, ஜூைல
18ற்குப்பிறகு,
தலீட்டாளர்கள் அரசாங்கத்திடம் சாிசம மதிப்பிற்கு
( க மதிப் ) ஈடாக விற்பதற்கும் உாிைம உண் .
vi.

சிறப் பத்திரங்கள்: சந்ைதக் கடன் திட்டத்தின்கீழ், இந்திய அரசு
க
ல
உண் யல்கள்
மற் ம்
ேததியிட்ட
பத்திரங்கள்
ெவளியி வேதா மட் மின்றி, அவ்வப்ேபா சிறப் பத்திரங்கைள,
எண்ெணய் வியாபார நி வனங்கள், உர நி வனங்கள், இந்திய
உண க் கழகம் ேபான்ற அைமப் க க்கு ெவளியி கின்ற . பண
மானியத்திற்கான இழப்பீடாக
இந்நி வனங்க க்கு இைவகள்
அளிக்கப்ப கின்றன.
இவ்வைக பத்திரங்கள் நீண்ட ேததியிட்ட
பத்திரங்கள், மற்ற ேததியிட் ட பத்திரங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா 20-25
அ ப்பைட
ள்ளிகள் இதில் மிகுதியாக இ க்கும்.
இவ்வைக
பத்திரங்கள் SLR
தலீ களாக இ க்கத் தகுதியில்ைல. ஆனால்
சந்ைத ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனக க்கு இைணப்பிைணயமாக இ க்க
ம்.
எண்ெணய் விற்பைன நிைலயங்கள் இரண்டாம் நிைல
சந்ைதயில் வங்கிகள், காப்பீ
நி வனங்கள்/ தன்ைம வணிகர்கள்
ஆகிேயாாிடம் விற்
நிதி திரட் ட ேமற்கண்ட பத்திரங்கைளப்
பயன்ப த் ம்.

vii.

(பத்திரங்களின்
பதி
ெசய்யப்பட்ட
அசல்
மற் ம்
வட்
ஆகியவற்ைறத் தனித்தனியாக வர்த்தகம் ெசய்தல் – Separate Trading
of Registered Interest and Principal of Securities –STRIPS)

ஸ் ாிப்ஸ் ேபான்ற
திய வைக உபகரணங்கைள அறி கப்ப த்த
யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.
ஸ் ாிப்ஸ்
என் ம்
உபகரணங்களில், நிைலயான கூப்பன் பத்திரங்களில் ஒவ்ெவா பண
வர ம், தனிப்பட்ட வர்த்தகம் ெசய்யக்கூ ய ஜ்ய கூப்பன் பத்திரங்களாக
மாற்றப்பட் வணிகம் ெசய்யப்ப கிற . உதாரணமாக, 8.24% GS 2018
.100/- ஸ் ாிப் (STRIP) ெசய்யப்ப கிற . கூப்பனின் ஒவ்ெவா பண
வர ம் (அைரயாண் ற்கு .4.12) கூப்பன் ஸ் ாிப்பாக மா ம். மற் ம்
அசல் ெதாைக வர
( திர்வின்ேபா
.100/-) அசல் ஸ் ாிப்பாக ம்
மா கிற . இந்த கூப்பன்கள் இரண்டாம் நிைல சந்ைதயில் தனித்தனிேய
பத்திரங்கைளப்ேபால் வர்த்தகம் ெசய்யப்ப ம்.
C. மாநில ேமம்பாட்

கடன்கள் (State Development Loans (SDLs)

1.6. மாநில அரசுக ம் சந்ைதயி
ந் கடன்கைளப் ெப கின்றன. மாநில
ேமம்பாட் கடன்கள் என்பைவ ஏலத்தின் லம் ெவளியிடப்ப ம் ேததியிட்ட
பத்திரங்களாகும். இ மத்திய அரசு ெவளியி ம் ேததியிட்ட பத்திரங்க க்காக
நடத்தப்ப ம் ஏலம் ேபான்றேத ஆகும் (கீேழ ேகள்வி 3ஐ பார்க்க ம்). வட்
அைரயாண் இைடெவளிகளி ம் அசல் திர்வைட ம் காலத்தி ம் தி ப்பிக்
ெகா க்கப்ப ம். மத்திய அரசின் ேததியிட்ட பத்திரங்கைளப்ேபால் மாநில
அரசின் மாநில ேமம்பாட் கடன்க ம் SLRக்கு தகுதி ெப கின்றன. ாிசர்வ்
வங்கியின் நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட்
வசதியின்கீ ம் (LAF) சந்ைத ாிப்ேபா

9

லம் கடன் வாங்குவதற்கு அைவ இணப்பிைணயங்களாக ஏற் க்ெகாள்ளப்
ப கின்றன.
2.

அரசுப்பத்திரங்களில் ஒ வர் ஏன்

தலீ

ெசய்யேவண் ம்?

2.1. ஒ
வங்கி அன்றாடத் ேதைவக க்குேமல் பணத்ைத சும்மா
ைவத்தி ந்தால் எந்த லாப ம் கிைடயா . தங்கத்தில் தலீ ெசய்தால்,
அதன் தரத்ைத நிர்ணயித்தல், மதிப்பீ மற் ம் பா காப் உள்ளிட்ட பல
பிரச்சைனகள் உள்ளன. ஆனால் அரசுப்பத்திரங்களில் தலீ ெசய்வ
கீழ்க்கண்ட நன்ைமகைளத் த ம்.
•

கூப்பன் (வட் )
லமாக வ மானம் வ வ
மட் மின்றி, அரசு
பத்திரங்கள் அதிகபட்ச பா காப் த்தன்ைமையக் ெகாண்டதாகும்.
ஏெனனில் அைவ வட் ைய அளிப்பதி ம் அசல் ெதாைகையத்
தி ப்பி அளிப்பதி ம் ஒ நாட் ன் கடப்பாட்ைடக் ெகாண் ள்ளன.

•

அரசுபத்திரங்கைளப் ேபேரட் ப் பதி
கணக்கு
லம் ைவத் க்
ெகாள்ளலாம். அதாவ , பத்திரமில்லாத/தாள்களில் இல்லாத கணினி
பதிேவ
வ வத்தில்
இ ப்பதால்
பா காப்பாக
ைவப்ப
அவசியமற்றதாகி வி கிற .

•

அரசுப்பத்திரங்கள், 91நாட்கள் தல் 30 வ டங்கள் வைர பல்ேவ
திர்
கால கட்டங்களில் வங்கியின் நிதிப்ெபா ப் க க்ேகற்ப
கிைடக்கிற .

•

அரசுப்பத்திரங்கைள
இரண்டாம்
கட்ட
சந்ைதயில்
ேதைவப்ப ம்ேபா பணமாக்கிக் ெகாள்ளலாம்.

•

ாிப்ேபா சந்ைதயில் அரசுப் பத்திரங்கைள இைணப்பிைணயமாக
ைவத் கடன் வாங்க
ம்

•

பணத்திற்கு எதிரான ஒப்பைடப் (Delivery Versus Payment- DVP)
அ ப்பைடயில் அரசுப்பத்திரங்களின் வணிகத்தில் தீர்
ைற
என்ப மிக ம் எளிதான, பா காப்பான மற் ம் திறைமயான தீர்
ைறயாகும்.
பணத்திற்கு
எதிரான
ஒப்பைடப்
ைற
விற்பவாிடமி ந்
பத்திரங்கைள ம்,
அவற்ைற
வாங்குபவாிடமி ந் பணத்ைத ம் மிக எளிதாக மாற்றம் ெசய்கிற .
இதனால் தீர்விற்கான இடர்வர குைறகிற .

•

நீர்மத்தன்ைம டன் வி வி ப்பாக ம் உள்ள இரண்டாம் நிைல
சந்ைதயால் அரசு பத்திர விைலகள் உடன யாக ெதாிந் ெகாள்ள
கிற .
ேம ம் விைலகுறித்த தகவல் பரவலாக்கும்
ைற
ஒளி மைறவில்லாத தன்ைமேயா உள்ள .

•

வங்கிகள் காப்பீட்
நி வனங்கள் மற் ம் இதர ெபாிய
தலீட்டாளர்கள், சிறிய தலீட்டாளர்களான கூட் ற வங்கிகள்,

விற்
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பிராந்திய கிராமப் ற வங்கிகள், வ ங்கால ைவப்
நிதி
ஆகியைவக ம் கீழ்க்கண்டவா அரசுப் பத்திரங்கைள ைவத்தி க்க
ேவண் ம்.
A. ெதாடக்கநிைல (நகர) கூட் ற
Banks-UCBs)

வங்கிகள்(Primary(Urban) Cooperative

2.2. வங்கி ஒ ங்கு ைறச்சட்டம் 1949 பிாி
24ன்ப
(கூட் ற
சங்கங்க க்கு ெபா ந்தக்கூ ய ) ஒவ்ெவா ெதாடக்கநிைல (நகர) கூட் ற
வங்கி ம் பராமாிக்கும் நீர்ம ெசாத் க்களின் மதிப்
ஒவ்ெவா
நாளின்
அ வல் ேநர
வில் நிகர ேகட் மற் ம் குறித்த கால ெபா ப் களில் 25
சத தத்திற்கும் குைறவாக இ க்கக்கூடா (குைறந்தபட்ச ெராக்க இ ப் த்
ேதைவைய ம் தவிர). அத்தைகய நீர்ம ெசாத் க்கள் பண, தங்க வ வில்
அல்ல எந்த வில்லங்க ம் இல்லாத அரசு மற் ம் இதர அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பத்திரங்கள் வ வில் இ க்கலாம். இ ெபா வாக, சட்ட ர்வ நீர்ம விகிதம்
(SLR) எனப்ப கிற .
2.3. அைனத்
ெதாடக்கநிைல (நகர) கூட் ற
வங்கிக ம்(UCBs)
தற்ெபா
தங்கள
SLR
தலீ களில்
குைறந்தபட்சம்
கீேழ
குறிப்பிட்டவா அரசு மற் ம் இதர அங்கீகாிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் வ வில்
ைவத்தி க்கேவண் ம்.
a. பட் ய டப்பட்ட UCBக்கள் தங்கள SLR ேதைவயில் 25%ஐ அரசு
மற் ம்
இதர
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பத்திரங்கள்
வ வில்
ைவத்தி க்கேவண் ம்.
b. 25ேகா
பாய்க்குேமல், ேகட் மற் ம் குறித்த கால ெபா ப் கள்
இ க்கும் பட் ய டப்படாத UCBக்கள் தங்கள
SLR ேதைவயில்
15%ஐ அரசு மற் ம் இதர அங்கீகாிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் வ வில்
ைவத்தி க்கேவண் ம்.
c. 25ேகா
பாய்க்கு குைறவாக ேகட்
மற் ம் குறித்த கால
ெபா ப் கள் இ க்கும் பட் ய டப்படாத UCBக்கள் தங்கள SLR
ேதைவயில் 10%ஐ அரசு மற் ம் இதர அங்கீகாிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
வ வில் ைவத்தி க்கேவண் ம்.
B. கிராமப் ற கூட் ற

வங்கிகள் (Rural Coop. Banks)

2.4. வங்கி ஒ ங்கு ைறச்சட்டம் 1949 பிாி
24ன்ப , மாநிலகூட் ற
வங்கிகள் (SCB)
மற் ம் மாவட்ட மத்திய கூட் ற
வங்கிகள் (DCCB)
பின்வ ம் வைகயில் SLR ேதைவக்காக தலீ ெசய்யேவண் ம். எந்தெவா
ேவைல நாளின்
வி ம், இந்த வங்கிகள் வச ள்ள ேகட் மற் ம் குறித்த
கால ைவப் களின் 25% அளவிற்கு பணம், தங்கம் அல்ல
வில்லங்கம்
ஏ
மில்லாத அங்கீகாிக்கப்பட்ட பத்திரங்களின் (நடப் சந்ைத விைலையவிட
அதிகமாக மதிப்பிடப்படாத) வ வில் SLR இ ப் ைவத்தி க்கேவண் ம்.
மாவட்ட மத்திய கூட் ற
வங்கிகள் தங்களின் ெதாடர் ைடய மாநில
கூட் ற வங்கியில் ெராக்க இ ப்பாக ம் SLRஐ பராமாிக்கலாம்.
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C. பிராந்திய கிராம வங்கிகள் (Regional Rural Banks)
2.5. 2002 ஏப்ரல் மாதத்தி
ந் அைனத் பிராந்திய கிராம வங்கிகள் SLR
ேதைவகள்
வைத ம் அரசு மற் ம் இதர அங்கீகாிக்கப்பட்ட பத்திரங்களில்
தலீ ெசய்யேவண் ம். பிராந்திய கிராம வங்கிக க்கான தற்ேபாைதய
SLR ேதைவ, ேகட் மற் ம் குறித்த கால ைவப் களில் 25% ஆகும்.
2.6. தற்ேபா பிராந்திய கிராம வங்கிகளின் SLR பத்திரங்கள் விஷயத்தில்,
‘சந்ைதவிைலக்கு மதிப் ட்டப்பட்ட குறித்த நியமங்களி
ந்
விதிவிலக்கு
அளிக்கப்ப கிற . எனேவ பிராந்திய கிராம வங்கிகள் SLR பத்திரங்களின்
தங்கள
ஒட் ெமாத்த
தலீட்ைட “ திர்
காலம் வைர ைவத்தி ப்பதாக
க தி அைவகைள கணக்குப் பதிேவட்
ள்ள மதிப் ப்ப
மதிப்பீ
ெசய்யலாம்.
D. வ ங்கால ைவப் நிதிகள் மற் ம் இதர அைமப் கள்
2.7. ஜனவாி 24, 2005 தல் அரசு சாரா வ ங்கால ைவப் நிதிகள், பணி ஓய்
நிதிகள் மற் ம் பணிக்ெகாைட நிதிகள் தங்களின் கூ தலான் ேசமிப் களில்
40%ஐ பின்வ ம் வைகயான பத்திரங்களில்
தலீ ெசய்வ அவசியமாகும்.
அரசுப் (மத்திய மற் ம் மாநில)பத்திரங்கள், SEBI யின்
கட் ப்பாட் ன்
கீ ள்ள உயர்பா காப் நிதிகளின் னிட் பங்குகள் மற் ம் மாநில/மத்திய
அரசுகளால்
வ மாக எந்தவித நிபந்தைன மின்றி, உத்தரவாதம்
அளிக்கப்பட் ள்ள, மாற்றக்கூ ய எந்தவைகயான பத்திரங்களி ம்
தலீ
ெசய்யலாம். வ ங்கால ைவப் நிதி தன
ெமாத்த
தலீட் ல் 5%ற்கும்
அதிகமாக, ஒேர உயர்பா காப் நிதியின் பத்திரத்தில் எந்த ஒ ேநரத்தி ம்
தலீ ெசய்திடக்கூடா . ஏப்ரல் 2009 தல் திய அரசு அல்லாத வ ங்கால
ைவப் நிதிக க்கு
தலீட்
வழிகாட் தல் தி த்தி அைமக்கப்பட் ள்ள .
அதன்ப
வ ங்கால ைவப் நிதியங்கள் தங்களின்
தலீ
ெசய்யத்தக்க
நிதியில், 55%ஐ ெவவ்ேவ வைகயிலான மத்திய, மாநில அரசுப் பத்திரங்கள்,
உயர்பா காப்
நிதிகளின்
னிட் பங்குகள் ஆகியவற்றில்
தலீ
ெசய்யலாம்.
3.

அரசுப்பத்திரங்கள் எவ்வா

ெவளியிடப்ப கின்றன?

3.1. ாிசர்வ் வங்கி நடத் ம் ஏலங்களின்
லம் அரசுப்பத்திரங்கள்
ெவளியிடப்ப கின்றன. உடன்பாட் த்தீர்
ைறயிலான (Negotiated
Dealing System – NDS) மின்ன
ேமைட
லம் ஏலங்கள் நடத்தப்
ப கின்றன. வணிக வங்கிகள், பட் ய டப்பட்ட கூட் ற
வங்கிகள்,
தன்ைம வணிகர்கள் (ெதாடர்
ெகாள்ள ேவண் ய விவரங்க டன்
தன்ைம வணிகர்களின் பட் யல் இணப்
2ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ).
காப்பீட் நி வனங்கள் மற் ம் வ ங்கால ைவப் நிதிகள் ஆகியைவ ாிசர்வ்
வங்கியால் நிதிக்கணக்கு (நடப்
கணக்கு) மற் ம் பத்திரங்கள் கணக்கு
( ைணப் ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்கு-SGL) பராமாித் ேமற்கண்ட மின்ன
ேமைடயில் அங்கத்தினர்களாக உள்ளன. இந்த மின்ன
ேமைடயில் ெபா க்
கடன் அ வலகம் (PDO) – ேபசித் தீர் கா ம் ைற (NDS) இவற்ைறச்
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ேசர்ந்த அங்கத்தினர்கள் தங்கள
ஏலேபரங்கைள நடத்திக்ெகாள்ளலாம்.
பட் ய டப்படாத நகரக் கூட் ற
வங்கிகள் உள்ளடக்கிய அைனத்
NDSஇல் அல்லாத அங்கத்தினர்க ம் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
அல்ல
தன்ைம வணிகர்கள்
லம்
தன்ைம ஏலத்தில் பங்ேகற்கலாம்.
இந்த ேநாக்கத்திற்காக, நகர கூட் ற வங்கிகள் ஒ பத்திரங்கள் கணக்ைக
வங்கி/ தன்ைம வணிகாிடம் ெதாடங்கிட ேவண் ம். இ
கில்ட் கணக்கு
(உயர்பா காப் கணக்கு) எனப்ப கிற . அதாவ கில்ட் கணக்கு என்ப
காகிதத்தில் இல்லாத வ வ கணக்ைக பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கி அல்ல
தன்ைம வணிகர் தன உ ப்பின க்காக (உ.ம். – பட் ய டப்படாத நகர
கூட் ற வங்கி) பராமாிக்கும் ஒ வைக கணக்காகும்.
3.2. மத்திய அரசுடன் கலந்தாேலாசித் , ாிசர்வ் வங்கி உத்ேதசமான அைர
ஆண் ஏல நாட்காட் ைய ெவளியி கிற . இதில் கடன் வாங்கும் ெதாைக,
பத்திரத்தின் கால கட்டம் மற் ம் ஏலம் நைடெபறக்கூ ய ேததிகள் ேபான்ற
விவரங்கள் இ க்கும். ஏலத்திற்கு ஒ வாரத்திற்கு
ன் , இந்திய அரசால்
அறிவிக்ைக அல்ல
பத்திாிைக விளம்பரம்
லம் பத்திரங்கைளப்பற்றிய
கீழ்க்கண்ட விவரங்கள், ெபயர், ெதாைக, ெவளியீட் ன் வைக, ஏலங்கைளப்
பற்றிய விவரங்கள் ஆகியைவ இடம்ெப ம். அறிவிக்ைக மற் ம் பத்திாிைக
ெவளியீ
ஆகியவற்ைற
ாிசர்வ்
வங்கி
தன
இைணயதளமான
www.rbi.org.inல் ெவளியி ம். ேம ம்
ன்னனி ஆங்கில மற் ம் ஹிந்தி
தினசிாிகளில் விளம்பரங்கள் ெகா க்கப்ப ம். இ தவிர ேதர்ெத க்கப்பட்ட
ெபா த் ைற மற் ம் தனியார் ைற வங்கிக்கிைளகளி ம் மற் ம் தன்ைம
வணிகர்களிட ம் ஏலங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இ க்கும்.
4.

பத்திரங்கள் ெவளியி வதற்கான பல்ேவ

விதமான ஏலங்கள் யாைவ?

ெவளியி வதற்கு ஏல ைறைய அறி கப்ப த் வதற்கு
ன்னர், வட்
விகிதங்கள் நிர்வாக ாீதியாக அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட . ஏலங்களின்
அறி கத்தால் வட் விகிதம் (கூப்பன் விகிதம்) சந்ைத அ ப்பைடயிலான
விைல காணல் ைறைமயில் தானாகேவ நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
4.1. ஒ
ஏலம் என்ப
வ மான அ ப்பைடயிேலா அல்ல
அ ப்பைடயிேலா இ க்கலாம்.

விைல

i. வ மான அ ப்பைடயில் ஏலம்: ஒ
திய அரசுப்பத்திரம் ெவளியிடப்
ப ம்ெபா
வ மான அ ப்பைடயிலான ஏலம் நடத்தப்ப கிற .
தலீட்டாளர்கள் ஏலம் வ மான அ ப்பைடயில் என்றால் இரண் தசம
ஸ்தானங்களாக உதாரணமாக 8.19%, 8.20% என் இ க்கும். ஏலங்கள்
ஏ
க
வாிைசப த்தப்பட் ,
அதி
ந்
அறிவிக்கப்பட்ட
ஏலத்ெதாைகக்கு உாிய வ வாேய நி த்த எல்ைல வ வாயாகக்
கணக்கிடப்ப ம். நி த்த எல்ைல வ மானம் பத்திரத்திற்கான கூப்பன்
விகிதமாக எ த் க் ெகாள்ளப்ப கிற .
நி த்த எல்ைலக்குாிய
வ மானத்திற்கும் அதற்கு கீ ம் ஏலங்கள் ேகா பவர்கள் ெவற்றி
ெப பவர். வ மானத்தின் அ ப்பைடயிலான ஏலம் பற்றிய விாிவான
உதாரணம் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள .
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ஒ

திய பத்திரத்தின் வ மான அ ப்பைடயிலான ஏலம்.

: ெசப்டம்பர் 8, 2018
: ஏலத்தில் இவ்வா தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள (8.22%
கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள உதாரணத்தில் உள்ளவைர)
• ஏலத்ேததி
: ெசப்டம்பர் 5, 2008
• ஏலத் தீர் ேததி
: ெசப்டம்பர் 8, 2008*
• குறிப்பிடப்பட்ட ெதாைக: பாய் 1000 ேகா
* ெசப்டம்பர் 6 மற் ம் 7 வி
ைற நாட்களாக இ ந்தால் T+1 சுழற்சியின்கீழ்
2008ஆம் ஆண் ெசப்டம்பர் 8ல் தீர் ெசய்யப்ப ம்.

•
•

திர் த்ேததி
கூப்பன்

ஏல வ மான ஏ
க வாிைசயில்
ஏலங்கள் பற்றிய விவர பட் யல்
ஏல எண்

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ஏல வ மானம்
(yield)

8.19%
8.20%
8.20%
8.21%
8.22%
8.22%
8.23%
8.24%

ஏலத்
ெதாைக
( பாய் –
ேகா யில்)
300
200
250
150
100
100
150
100

ேசகரமான/
திரண்ட ெதாைக
( பாய் –
ேகா யில்)
300
500
750
900
1000
1100
1250
1350

கூப்பேனா
கூ ய
விைல
8.22% ஆக
100.19
100.14
100.13
100.09
100
100
99.93
99.87

ெவளியி பவர்,
எண்
5
வைர
ஏலேபரங்கைள
ெபற் க்ெகாண் ,
அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வார். ஏல நம்பர் 5ம், 6ம் ஒேர
வ மான அளவில் உள்ளதால், ஏல எண்கள் 5 மற் ம் 6 ஆகியைவ
ஒ க்கீட்ைட
ன்குறித்த விகித அ ப்பைடயில் ெப பவர் அதனால்
குறிப்பிடப்பட்ட ெதாைகக்கு ேமல் ஒ க்கீ இல்லாமல் இ க்கும். ேமற்கண்ட
உதாரணத்தில் ஏல எண் ஒவ்ெவான்றிற்கும் 50 ேகா கிைடக்கும். ஏல எண்கள்
7 மற் ம் 8 தள் ப
ெசய்யப்ப ம்.
ஏெனனில் நி த்த எல்ைல
வ மானத்ைதவிட அவற்றின் வ மானம் அதிகமாக உள்ள .
* ேகள்வி 24ல் உள்ள YTM கணக்கீட் ன்கீழ் ெகா க்கப்பட்ட வைகயில்
வ மானத்திற்கு ஏற்ற விைல தீர்மானிக்கப்ப கிற .
ii. விைலயின் அ ப்பைடயில் ஏலம்: இந்திய அரசு ன் ெவளியிட்ட பத்திர
வாிைசகைள மீண் ம் ெவளியி ம்ெபா
விைலயின் அ ப்பைடயிலான
ஏலம் நடத்தப்ப கிற . ஏலம் எ ப்பவர்கள் பத்திரத்தின் கமதிப்பான .100
விைல அ ப்பைடயில் (உதாரணம்
.102,
.101,
.100,
.99 இைவ
.100/-க்கு) விைலகள் ேகட்கப்ப கின்றன.
ஏலத்தில் விைல ேகட் கள்
இறங்கு கத்தில் வாிைசப் ப த்தப்பட்
மற் ம் நி த்த எல்ைல விைல
அல்ல அதற்குேமல் விைலேகட்டவர்கள் ெவற்றி ெபற்றவர்கள் ஆவார்கள்.
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விைல அ ப்பைடயிலான
ெகா க்கப்பட் ள்ள .

ஏலம்

பற்றிய

விாிவான

உதாரணம்

கீேழ

ஏற்கனேவ உள்ள பத்திரம் 8.24% GS 2018ன் விைல அ ப்பைடயிலான ஏலம்
•
திர் த்ேததி
: ஏப்ரல் 22, 2018
• கூப்பன்
: 8.24%
• ஏலத்ேததி
: ெசப்டம்பர் 5, 2008
• ஏலத் ேதர் ேததி : ெசப்டம்பர் 8, 2008*
• குறிப்பிட்ட ெதாைக: பாய் 1000 ேகா
* ெசப்டம்பர் 6 மற் ம் 7 வி
ைற நாட்களாக இ ந்தால் T+1 சுழற்சியின்கீழ்
2008ஆம் ஆண் ெசப்டம்பர் 8ல் தீர் ெசய்யப்ப ம்.

குைறந் வ ம் ஏல விைலயில் ெபறப்பட்ட
ஏலங்கள் பற்றிய விவர பட் யல்
ஏல எண்

ஏலத்திற்கான
விைல

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100.31
100.26
100.25
100.21
100.20
100.20
100.16
100.15

ஏலத்ெதாைக
( பாய் –
ேகா யில்)
300
200
250
150
100
100
150
100

உள்ளடக்கிய
வ மானம்
8.1912%
8.1987%
8.2002%
8.2062%
8.2077%
8.2077%
8.2136%
8.2151%

ஒன் கூ ய
ெதாைக ( பாய்
– ேகா யில்)
300
500
750
900
1000
1100
1250
1350

ெவளியி பவர், எண் 5 வைர ஏலங்கைள ெபற் க்ெகாண் , அறிவிக்கப்பட்ட
ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வார். ஏல நம்பர் 6ம் அேத வ மான அளவில்
உள்ளதால், ஏல எண்கள் 5 மற் ம் 6 ஆகியைவ ஒ க்கீட்ைட
ன் விகித
அ ப்பைடயில் ெப வர் அதனால் குறிப்பிட்ட ெதாைகக்கு ேமல் ஒ க்கீ
இல்லாமல் இ க்கும். ேமற்கண்ட உதாரணத்தில் ஏல எண் ஒவ்ெவான்றிற்கும்
50 ேகா கிைடக்கும். ஏல எண்கள் 7 மற் ம் 8 தள் ப ெசய்யப்ப ம்.
ஏெனனில் நி த்த எல்ைல விைலையவிட அவற்றின் ேகாாிய விைல குைறவாக
உள்ள .
4.2. ெவற்றிகரமான ஏலம் எ ப்ேபா க்கான ஒ க்கீட்
ைறயில், ஏலம் ஒத்த
விைல
அ ப்பைட
மற் ம்
பன் க
விைல
அ ப்பைட
என்
வைகப்ப த்தப்படலாம்.
ஓேர சீரான விைல ஏலத்தில், அைனத்
ெவற்றிகரமான ஏலம் ேகட்ேபா க்கும், ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட அள ைடய
பத்திரங்க க்கு ஒேர விைலயில் பணம் அளிக்கேவண் ம். (அதாவ , நி த்த
எல்ைல நடந்த ஏலம்). அவர்கள் கூறிய விைல எவ்வாறாயி ம் மற்ெறா
விதமாக, விைல ஏலத்தில், ெவற்றிெபற்ற ஏலம் ேகட்பவர், தாங்கள்
ேகட்டவிைல/வ மானத்தில்,
தங்க க்கு
ஒ க்கப்பட்ட
பத்திரங்கைள
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வாங்கேவண் ம்.
ெகா க்கப்பட்ட உதாரணத்தின்ப , சீரான விைல
அ ப்பைடயில் ஏலம் இ ந்தால், அைனத்
விைல ேகட்ேபா ம் நி த்த
எல்ைல விைலயில் அதாவ
.100.20இல் ஒ க்கீ ெப வார்கள். மற்ெறா
விதமாக, ஏலம் விைல அ ப்பைடயில் இ ந்தால் ஒவ்ெவா ேகட்பவ க்கும்
ேகட்ட விைலயின் அ ப்பைடயில் ஒ க்கீ
ெசய்யப்ப ம். உதாரணமாக
விைல ேகட்பவர் (1).
100.31, விைல ேகட்பவர் (2).
.100.26 என்
ேபாகும்.
4.3. ஒ

தலீட்டாளர் கீழ்க்கண்ட வைககளில், ஏலத்தில் விைல ேகட்கலாம்.

i.

ேபாட் விைல ேகட் : ேபாட் விைல ேகட்பில், ஒ
தலீட்டாளர்
குறிப்பிட்ட விைலயில்/வ மானத்தில் விைலேகட்க, அ
நி த்த
எல்ைலகேகா
விைல/வ மானத்திற்கு உட்பட்டதாக இ ந்தால்,
பத்திரங்கள் ஒ க்கீ
ெசய்யப்ப ம்.
வங்கிகள், நிதிநி வனங்கள்,
தன்ைம வணிகர்கள், பரஸ்பர நிதியங்கள் மற் ம் காப்பீ
நி வனங்கள் ேபான்ற நன்கு தகவல் அறிந்த தலீட்டாளர்கள் ேபாட்
விைல ேகட்ைப ெசய்வர். குைறந்தபட்ச ஏலத்ெதாைக .10,000/-இல்
ெதாடங்கி அதன்பிறகு .10,000/- த்தின் மடங்குகளாகும். ஒன் க்கும்
ேமலான விைல ேகட் ம் அ மதிக்கப்ப கிற .
அதாவ
ஒ
தலீட்டாளர் பல்ேவ விைல/வ மான அள களில் பல்ேவ விைல
ேகட் கைள அளிக்க ன்வரலாம்.

ii.

ேபாட் யில்லா
விைல
ேகட் :
ஏலத்தில்
ேநர யாக
பங்கு
ெப வதற்கான திறைமேயா
அைதப்பற்றிய ெதளிவான அறிேவா
இல்லாத சில்லைற
தலீட்டாளர்க க்கும் ஏலத்தில் பங்ேகற்கும்
வாய்ப்
ெகா க்கும்
வைகயில்
ேததியிட்ட
பத்திரங்களில்
ேபாட் யில்லா
விைல
ேகட்
திட்டம்
2002
ஜனவாியில்
அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
தனிப்பட்டவர்கள்,
இந்
கூட் க்கு ம்பங்கள், பிராந்திய கிராம வங்கிகள், கூட் ற வங்கிகள்,
நி வனங்கள், கம்ெபனிகள், கார்ப்பேரட் அைமப் கள், ஸ்தாபனங்கள்,
வ ங்கால ைவப்
நிதிகள் மற் ம் ட்ரஸ் கள் ஆகியைவக க்கு
ேபாட் யில்லா விைலேகட்
உண் .
இத்திட்டத்தின்கீழ்,
தகுதி
வாய்ந்த
தலீட்டாளர்கள், குறிப்பிட்ட விைல/ வ மானம் பற்றி
ெதாிவிக்காமல்
ஒ
ஏலத்தில்
ஒ
குறிப்பிட்ட
அளவிலான
பத்திரங்கைள விண்ணப்பிக்கலாம். அம்மாதிாி விைல ேகட்ேபா க்கு,
ஏலத்தின்
விைல/ வ மானத்தின் எைட ட்டப்பட்ட சராசாியில்
பத்திரங்கள் ஒ க்கீ ெசய்யப்ப ம். ெகா க்கப்பட்ட உதாரணத்தில்
4.1.ன்கீழ் (ii)ல் உள்ளப , அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைக .1000 ேகா யாக
இ ந்தால், ேபாட் யில்லா விைல ேகட் க்கு ஒ க்கப்பட்ட ெதாைக
.50 ேகா யாக இ க்கும். [கீேழ குறிப்பிட்டவா
அறிவிக்கப்பட்ட
ெதாைகயில்
5%]
உதாரணத்தில்
காட் யப
.100.26
மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி விைலயில்
ேபாட் யில்லா விைல
ேகட்ேபா க்கு ஒ க்கீ
ெசய்யப்ப ம்.
ேபாட் யில்லா விைல
ேகட்பில் பங்ேகற்ேபார் வங்கி அல்ல
தன்ைம வணிக டன் உயர்
பா காப் நிதிக்கணக்குகைள (gilt a/c) பராமாித்திட ேவண் ம். ாிசர்வ்
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வங்கியிடம்
ைணப்ேபேரட் க் கணக்கு மற் ம் நடப்
கணக்கு
ஆகியவற்ைறப் பராமாித் ம் பிராந்திய கிராம வங்கிகள் மற் ம்
கூட் ற வங்கிகள், கில்ட் கணக்ைக வங்காமேல, ேபாட் யில்லா
விைல ேகட் த்திட்டத்தில் பங்ேகற்கலாம்.
4.4. ஒவ்ெவா
ேததியிட்ட பத்திரங்களின் ஏலத்தி ம், அறிவிக்கப்பட்ட
ெதாைகயில் 5% ேபாட் யில்லா விைல ேகட் க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள .
க
ல உண் யல்களின் விஷயத்தில், ேபாட் யில்லா விைல ேகட் க்கு ஒப் க்
ெகாள்ளப்பட்ட ெதாைக, அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைகக்கு ேமலாக இ க்கும்
மற் ம் அதற்கு வரம் ஏ
ம் நிர்ணயிக்கப்படவில்ைல. எனி ம், க
ல
உண் யல்க க்கான ேபாட் யில்லா விைல ேகட்
என்ப
மாநில
அரசுக க்கும், சில ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அைமப் க க்கும் உண் . ஆனால்
கூட் ற வங்கிக க்கு இல்ைல.
தலீட்டாளரால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் ஒேர
ஒ
விைலேகட்
மட் ம் வங்கி அல்ல
தன்ைம வணிகர்
லமாக
அ மதிக்கப்ப ம். இந்த விைலேகட்பில் பங்ேகற்பதற்கு ஒ
தலீட்டாளர்
பத்திரங்கைள
ஒ க்கீ
ெசய்யக்ேகாாி,
உ திெமாழி டன்
கூ ய
விண்ணப்பைத வங்கி அல்ல
தன்ைம வணிகர் லமாக அ ப்ப ேவண் ம்.
ேததியிட்ட பத்திரங்கள் விஷயத்தில் ஒ
தனிப்பட்ட விைல ேகட்
குைறந்தபட்சம்
.10,000/- ஆக ம் அதிகபட்சம்
2 ேகா யாக ம்
இ க்கலாம். ஒ
வங்கி அல்ல
தன்ைம வணிகர் விண்ணப்ப பணம்
.100க்கு 6 ைபசாக்கைள தரகுக் கட்டணமாக தாங்கள் வழங்கும்
ேசைவக க்காக எ த் க் ெகாள்கின்ற . ேததியிட்ட பத்திரங்கள் ஏலத்தில்
அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைகயின் உச்ச வரம்பிற்குேமல் 5%, விண்ணப்பங்கள்
ேபாட் யில்லா விைல ேகட்பில் அதிகாித்தால் விைல ேகட்ேபா க்கு
பத்திரங்கள் ன் விகித அ ப்பைடயில் ஒ க்கீ ெசய்யப்ப ம்.
4.5. ேபாட் யில்லா விைல ேகட் திட்டம் மாநில அரசுகளின் பத்திரங்களில்
(SDL) ஆகஸ்ட் 2009
ந்
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . ெமாத்த ெதாைக
இந்ேநாக்கத்திற்காக SDLகளில் அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைகயில் 10%ஆகும்.
( .1000 ேகா
அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைக என்றால்
.100 ேகா
ஆகும்)
மற் ம் ஒ
தலீட்டாளர் ஒ
ஏலத்தில் ேகட்கும் அதிகபட்ச ெதாைக 1
சத தமாக நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
(மத்திய அரசின் பத்திரங்களில்
.2
ேகா க்கு எதிராக) ஒ க்கீ
ைற ம் மத்திய அரசுப் பத்திரங்க க்கு
உள்ள ேபால் இ க்கும்.
5.

திறந்த சந்ைத நடவ க்ைககள் என்றால் என்ன?

பணத்தின் நீர்மத்தன்ைமைய நீ த்த அ ப்பைடயில் மாற்றி அைமக்கும்
ேநாக்கத் டன் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி, அரசுப்பத்திரங்கைள சந்ைதயி
ந்
வாங்கி/விற் ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் “திறந்த சந்ைத நடவ க்ைககள்”
என் அைழக்கப்ப ம். சந்ைதயில் நீர்மத்தன்ைம அதிகமி ப்பதாக இந்திய
ாிசர்வ் வங்கி க தினால் அ
அரசுப்பத்திரங்கைள சந்ைதயில் விற்பைன
ெசய் ம் இதனால் அதிக அளவில் சந்ைதயி ள்ள பணப் ழக்கம் குைறந்
நீர்மத்தன்ைம குைற ம். அேத ேபால் இ க்கமான பணப் ழக்கம் சந்ைதயில்
நிலவினால் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி அரசுப்பத்திரங்கைள சந்ைதயில் பணம்
ெகா த் வாங்கும். இதனால் நீர்மத்தன்ைம அதிகமாகும்.
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6. ‘நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட்

வசதி” (LAF) என்ப

என்ன?

பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள் (பிராந்திய கிராம வங்கிகள் நீங்கலாக)
தனிைல வணிகர்கள் ஆகிேயா க்கு இந்திய ாிசர்வ் வங்கி இந்த வசதிைய
ெசய் த கிற . இந்த ஏற்பாட் ன்ப , மத்திய, மாநில அரசுப் பத்திரங்கைள
பிைணயமாகக்
ெகாண் ,
ேமற்குறிப்பிட்டவர்கள்,
இந்திய
ாிசர்வ்
வங்கியிடமி ந்
ஓாிர க்குள் தங்க க்குத் ேதைவயான ெராக்கத்ைத
கடனாகப் ெபறலாம். அல்ல அதிகமாக இ க்கும் பணத்ைத இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியிடம் ெகா த் ம் ைவக்கலாம்.
இ
தினசாி பணத்ேதைவகைள
நிரவாகம் ெசய்ய உதவி ம் ஒ
ஏற்பா .
இந்த ஏற்பா கள், மீண் ம்
வாங்கிக்ெகாள் ம் ஒப்பந்தங்களின்(ாிப்ேபா, ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா விளக்கத்திற்கு
பத்தி எண் 30.4
தல் 30.8 ேகள்வி எண் 30ஐ பார்க்க) அ ப்பைடயில்
ெசய்யப்ப கின்றன. இைவ அைனத்தி ம் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ‘ேநெரதிர்
கூட்டாளி’யாக ெசயல்ப கிற . இந்த நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட் வசதிக்கான
வட் விகிதத்ைத இந்திய ாிசர்வ் வங்கி அவ்வப்ேபா
நிர்ணயிக்கிற .
நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட் வசதியின் ாிப்ேபா விகிதம் (பங்ேகற்பாளர்கள் கடன்
வாங்க) தற்சமயம் 4.75% ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா விகிதம் (இந்திய ாிசர்வ் வங்கியில்
பணம் ேபா ம்) 3.25% ஆகும். நீர்மத்தன்ைம ஏற்பாட் வசதி என்ப பணக்
ெகாள்ைகயின் ெசயல்பாட் ல் ஒ
க்கிய க வியாகும். இ இந்திய ாிசர்வ்
வங்கி வட் விகிதம் குறித்த அறிகுறிகைள சந்ைதக்கு எ த் ச்ெசல்ல
உத கிற .
7. அரசுப்பத்திரங்கைள எவ்வா

அல்ல

எந்த வ வில் ைவத்தி க்கலாம்?

7.1. அரசுப்பத்திரங்களின் பதிவாளராக ம் காப்பாளராக ம் இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியின்
ம்ைபயி ள்ள
ெபா க்கடன்
அ வலகம்
(PDO)
ெசயல்ப கிற .
தலீட்டாளர்கள் அரசுப்பத்திரங்கைள காகிதவ வில்
பத்திரங்களாக ம் அல்ல பத்திரவ வின்றி மின் வ வ கணக்குகளாக ம்
ைவத்தி க்கலாம்.
ேம 20, 2002
தல் இந்திய ாிசர்வ் வங்கியால்
கட் ப்ப த்தப்ப ம்
அைமப் கள்
காகிதவ வில்லா
மின்
வ வ
கணக்குகளில் அரசுப்பத்திரங்கைள பராமாித்
நடவ க்ைகயில் ஈ பட
ேவண் ம் என்ப கட்டாயமாக்கப்பட் ள்ள . அதன்ப நகரக்கூட் ற
வங்கிக ம்
அரசுப்பத்திரங்கைள
காகிதவ வில்லா
கணக்குகளாக
ைவத்தி க்கேவண் வ அவசியமாகிற .
a. காகித வ வில் உ

ள்ள

தலீ கள்

அரசுப்பத்திரங்கைள ‘ஸ்டாக்’ பத்திரங்கள் வ வில் ைவத் இ க்கலாம்.
அைவ ெபா க்கடன் அ வலகப் த்தகங்களில் பதி
ெசய்யப்பட்
இ க்கும். இதில் ஒ வ க்குள்ள உாிைமைய பத்திரத்தில் குறிப்பிட் ,
ைகெயாப்பமிட்
மாற்றி ேவெறா வ க்கு தர
யா . இதற்ெகன
குறிப்பிட்ட “மாற் ப்ப வத்தில்”
ர்த்தி ெசய்த விவரங்க டன்
ெபா க்கடன்
அ வலகப்பதிேவட் ல்
ைறயாகப்
பதி
ெசய்தப்பின்னேர, ேவெறா வ க்கு உாிைமைய தர
ம். ெபா க்
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கடன் அ வலகப் பதிேவ களில் ைறயாகப் பதி ெசய்யப்பட்டால்
மட் ேம ஸ்டாக் பத்திரமாற்றம் என்ப
ைமயாக ெசல் ப யாகும்.
b. காகித வ வில்லா பத்திரம் – கணினிப் பதி

வ வம்

அரசுப்பத்திரங்கைள(காகித வ வின்றி) இவ்வா
ைவத்தி ப்ப
பா காப்பான, ெசளகாியமான ஒ
ைறயாகும். இதில் பத்திரங்கள்
தி
ேபாகும் அபாயம் மற் ம் பா காப்பாக ைவத்தி ப்பதில் உள்ள
பிரச்சைனகள் ஏ மில்ைல. இவற்றில் பராமாிப் மற் ம் மாற்றங்கள்
சிக்கல்கள் ஏ மின்றி மின்ன
வ வில் ெசயல்ப த்தப்ப கின்றன.
இதில் உாிைமயாளர்கள் பின்வ ம் இ வழிகளில் அரசுப்பத்திரங்கைள
ைவத் ப் பராமாிக்கலாம்.
i. ைணப்ெபா ப் ேபேரட் க்கணக்கு (SGL): இந்திய ாிசர்வ் வங்கி சில
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு ெபா ப் ேபேரட் க் கணக்கு வசதிைய
ஏற்பா ெசய் தந் ள்ள . இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் ெபா க்கணக்கு
அ வலகத்தில்
ைணப்ெபா ப்
ேபேரட் க்
கணக்குகளில்
அரசுப்பத்திரக்கணக்குகைள இவர்கள் பராமாித் ைவக்கலாம்.
ii. உயர்பா காப்
பத்திரக்கணக்கு (Gilt Account): ெபா ப்
ேபேரட் க் கணக்ைக ெபா க்கடன் அ வலகத்தில் பராமாிக்க சில
வைரயைறகள் இ ப்பதால், ஒ
தலீட்டாளர், ஒ
வங்கி டேனா
அல்ல
தனிைல வணிக டேனா உயர்பா காப் பத்திரக்கணக்ைக
ைவத் ப் பராமாிக்கலாம். அந்த
தனிைல வணிகர் அல்ல வங்கி
இந்திய ாிசர்வ் வங்கியில் “பங்ேகற்பாளாின் ைணப்ெபா ப் ேபேரட்
கணக்ைக” (CSGL) ெதாடங்க தகுதி ைடயவராக இ த்தல் ேவண் ம்.
இந்த குறிப்பிட்ட வங்கி அல்ல
தனிைல வணிகர் உயர்பா காப்
பத்திரக் கணக்காளர்களின் பா காவலர்களாய், இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியில் பங்ேகற்பாளர்களின் ைணப்ெபா ப் ேபேரட் கணக்ைக
( ைணப்ெபா ப்ேபேரட் கணக்கு II என் அைழக்கப்ப ம்) ைவத் ப்
பராமாிப்பர். இந்த உயர்பா காப் பத்திரக்கணக்குகளில் மின்ன
வ வில் கணக்குகள் பராமாிக்கப்பட் , நடவ க்ைககள்
ாிதமாக
சிக்க ன்றி நடத்தப்ப ம்.
திர் க்காலத் ெதாைக மற் ம் வட் ைய
ெப வ ம் ாிதமாக இ க்கும். இத்ெதாைக அந்தந்த வங்கி அல்ல
தனிைல வணிகத்தின் நடப் க்கணக்குகளில் (இந்திய ாிசர்வ் வங்கியில்
உள்ள) வர
ைவக்கப்ப ம்.
“பங்ேகற்பாளர்
ைணப்ெபா ப்
ேபேரட் ”க் கணக்கிற்கு பா காவலராய் உள்ள இந்த வங்கி/ தனிைல
வணிகர், உடன யாக அத்ெதாைகைய உயர்பா காப்
பத்திரக்
கணக்கிற்கு அ ப்பி வர்.
ஆகேவ
ாிதமாகப் பணம் கணக்கில்
ெசன் ேச ம்.
7.2.
தலீட்டாளர்கள் அரசுப்பத்திரக் கணக்குகைள காகிதவ வில்லா
மின்ன
ைறயில் NSDL, CDSL ைவப் காப்பாளர்களிடம் ைவத் ம்
பராமாிக்கலாம்.
இதன் லம் அரசுப் பத்திரங்களில் பங்கு பாிவர்த்தைன
நிைலய வர்த்தகத்தில் ஈ படலாம்.
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8. அரசுப்பத்திரங்களில் வர்த்தகம் எவ்வா

நைடெப கிற ?

8.1. அரசுப்பத்திரங்க க்ெகன
ைனப் ைடய இரண்டாம்கட்ட சந்ைத
உள்ள .
இதில்
அரசுப்பத்திரங்கைள
பின்வ ம்
ைறகளில்
வாங்கேவா/விற்கேவா
ம். 1. கப் களில் (OTC) 2. உடன்பாட் த்தீர்
ைறைம (NDS) லம் 3. வாங்கும் ேபரத்தின் ஒத்திைச டன் கூ ய
உடன்பாட் த்தீர்
ைற லம்(NDS-OM)
(i)

கப் களில் (Over the counter)/ெதாைலேபசி சந்ைத (Telephone Market)

8.2. இவ்வைக சந்ைதயில் அரசுப்பத்திரத்ைத வாங்க அல்ல விற்க வி ம் ம்
ஒ வர் வங்கி/ தனிைல வணிகர்/நிதிநி வனம் இவற்ைற ேநர யாகேவா
அல்ல
இந்திய பங்கு பாிவர்த்தைன வாாியம் (SEBI) பதி
ெசய்யப்பட்ட
தரகர்
லமாகேவா ெதாடர் ெகாள்ளலாம். ஒ
குறிப்பிட்ட விைலயில்
குறிப்பிட்ட அள ெதாைகக்கு குறிப்பிட்ட பத்திரங்கைள வாங்க/விற்க ேபரம்
ேபசலாம். இ ெப ம்பா ம் ெதாைலேபசி லம் நடக்கும். சம்பந்தப்பட்ட
நபர்கள் இ வ ம் சம்மதித்தால், வர்த்தகம் தீர்மானமாகும். பத்திரம் வாங்க
ற்ப ம் நபர் நகரக்கூட் ற வங்கி ேபான்றவரானால் அவர் தன வர்த்தக
கவர்
லம் வங்கியால், (அரசுப் பத்திரங்கள் சந்ைதயில் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ள அங்கீகாிக்கப்பட்டவர்) மற்ற சந்ைத பங்ேகற்பாளர்க டன்
ெதாைலேபசியில் ெதாடர் ெகாண் விைலவாசிக் குறிப் கைள வாங்கலாம்.
வர்த்தகம்
க்கப்ப மாயின், வங்கி வர்த்தக விவரங்கைள குறிப் ச்சீட் ல்
(மாதிாி ப வம் பிற்ேசர்க்ைக 3ல்) பதி
ெசய்யேவண் ம். அதில் தன
ஒப் தைலத் ெதாிவித்
எதிராளிக்கு அ ப்பேவண் ம்.
கிைடத் ள்ள
தகவல்களின் அ ப்பைடயில் ெதாிவிக்கப்ப ம் விைலக்குறிப் விவரங்கைள
கவர் கவனமாகப் பாிசீ க்க ேவண் ம். (அரசுப்பத்திரங்களின் விைலையத்
ெதாிந் ெகாள்ள வழிகாட் ம் தகவல் குறித் , ேகள்வி எண்14ஐப் பார்க்க ம்)
கப் களில் நடத்தப்ப ம் வர்த்தகர் அைனத் ம் NDS ல் இரண்டாம் கட்ட
சந்ைத விவரங்களில் தரப்ப ம் ( விவரங்கைள ேகள்வி எண் 15ல் பார்க்க ம்).
(ii) உடன்பாட் த்தீர்

ைற NDS

8.3.மின்ன
ைறயில் கணினி வழிேய அரசுப்பத்திர வர்த்தகங்கைள, கலந்
ேபசி தகவல் அளித் , தீர் கா ம் ைற பிப்ரவாி 2002ல் அறி கம் ெசய்யப்
ப த்தப்பட்ட . அங்கத்தினர்கள் தங்களின் ேபரங்கைள ம் அரசுப் பத்திர
தல்
ெவளியீட் க்கான
ஏலங்களின்
ேபா
விண்ணப்பங்கைள ம்
சமர்ப்பிக்க, இந்த
ைற வழிவைக ெசய்கிற . இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
ம்ைப
ெபா க்கடன்
அ வலகத்தில்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
அரசுப்பத்திரங்கள் தீர்
ைற டனான (இரண்டாம் கட்டசந்ைதயில் உள்ள
ேநர
வர்த்தகம்/ாிப்ேபா இரண் ற்கும்) இைணப் ப்பாலமாக ம் NDS
விளங்குகிற .
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி,
ம்ைபயில்
ைணப்ெபா
ேபேரட் க்கணக்கு/ மற் ம்/ அல்ல
நடப் க்கணக்கு ைவத்தி ப்பவர்கள்
மட் ேம NDS அங்கத்தினர்களாக ஆக
ம்.
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8.4.ஆகஸ் 2005ல் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ெபயர் குறிப்பிடாத ேபரங்கைள
மின்திைர லம் சமர்ப்பித் , உடன்பாட் த்தீர்
ைறைய NDSல் அறி கம்
ெசய்த
NDS-OM. இந்த
ைறயில் (கணினி
லம்) மின்ன
தளத்தில்
ஒ வர்
தன
ெபயைரக்
குறிப்பிடாமேல
ேபரத்தில்
இறங்கலாம்.
மற்றவாிடமி ந் வ ம் ேபரங்கைள ஏற்கலாம். இந்த வர்த்தக ைற, இந்திய
தீர்
ைறக்
கழகத்தால்
இந்திய
ாிசர்வ்
வங்கி
சார்பில்
ெசயல்ப த்தப்ப கிற . (இந்திய தீர்
ைறக்கழகம் பற்றி அறிய ேகள்வி
எண் 19ஐப் பார்க்க ம்) வர்த்தகவங்கிகள்,
தனிைல வணிகர், காப்பீ
நி வனங்கள், பரஸ்பர நிதிகள் ேபான்ற சில குறிப்பிட்ட அங்கத்தினர்க க்கு
மட் ேம இந்த விதி ைற அ மதிக்கப்ப ம். இதர உ ப்பினர்கள் தங்களின்
பா காப்பாளர்கள் (யாாிடம் உயர்பா காப் கணக்குகள் ைவத் ள்ளனேரா)
லம் இந்த
ைறயில் வர்த்தகம் ெசய்யலாம். இத்தகு பா காப்பாளர்கள்,
தங்களின் வா க்ைகயாளர்கள் சார்பில் (உ.ம்: நகரக் கூட் ற
வங்கிகள்
ேபான்றவர்கள்) பத்திரங்க க்கான வர்த்தக ேகாாிக்ைககைள ன்ைவக்கலாம்.
விைல நிர்ணயம் ெவளிப்பைடயானதாக ம் நல்ல ேபரம் ப ய ம் NDS-OM
ைற உதவி ெசய்கிற .
8.5. உயர் பா காப்
கணக்குகள் ைவத்தி ப்ேபார், NDSஐ ேநர யாக
இல்லாமல் பா காப்பாளர்
லம் அ கலாம்.
அரசுப்பத்திரங்கள்
ெதாடர் ைடய உயர்பா காப்
கணக்கு நடவ க்ைககைள, அங்கத்தினர்
(ேநர
ெதாடர் ைடயவர்) NDS
லம் அறிவிக்கலாம்.
இத்தகு
அங்கத்தினர்கள்
லம் உயர்பா காப்
கணக்குைடயவர்கள் NDS-OM
ைறயி ம் வணிகத்தில் ஈ படலாம். ஆயி ம் ஒேர பா காப்பாளாிடம்
உயர் பா காப்
கணக்கு ைவத் ள்ள இ
நபர்கள் தங்க க்கிைடேய
“ாிப்ேபா” பாிவர்த்தைனகளில் ஈ பட அ மதி இல்ைல.
(iii) பங்கு பாிவர்த்தைன நிைலயம்
8.6.சில்லைற
தலீட்டாளர்களின் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய் ம் வைகயில்
பங்கு பத்திர பாிவர்த்தைன நிைலயங்கள் (NSE, BSE)
லம் மட் ேம
அரசுப்பத்திர வர்த்தகங்கைள ேமற்ெகாள்ள வசதிகள் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
9. அரசுப்பத்திரங்கள் சந்ைதயில்

க்கியமான பங்ேகற்பாளர்கள் யார்?

வணிக வங்கிகள், தனிைல வணிகர், காப்பீ கழகங்கள் ேபான்ற நி வன
தலீட்டாளர்கள் ஆகிேயார் இதில் அடங்குவர். அரசுப்பத்திர சந்ைதகைள
உ வாக்குவதில்
தனிைல வணிகர்கள்
க்கிய பங்காற் கின்றார்கள்.
கூட் ற வங்கிகள், பிராந்திய கிராம வங்கிகள், பரஸ்பர நிதிகள், வ ங்கால
ைவப் நிதிகள், ஓய் திய நிதிகள் ஆகியைவ இதரப் பங்ேகற்பாளர்கள் ஆவார்.
ெவளிநாட்
நி வன
தலீட்டாளர்க ம் அவ்வப்ேபா
விதிக்கப்ப ம்
வரம் க க்கு உடபட்
அரசுப்பத்திர சந்ைதகளில்
தலீ
ெசய்ய
அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.
தங்களின் பட் யல்
தலீ களில் உள்ள
இடர்வரைவ நிர்வாகம் ெசய்ய சில கு மங்க ம் அரசுப்பத்திரங்கைள
வாங்கி/விற்கும் ெசயல்களில் ஈ ப கின்றனர்.
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10. அரசுப்பத்திர வர்த்தகங்களில்/ தலீ களில் ஈ ப ம் கூட் ற
ெசய்யேவண் யைவ, ெசய்யேவண்டாதைவகள் யாைவ?

வங்கிகள்

அரசுப்பத்திர நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் நகரக் கூட் ற வங்கிகள் இந்திய
ாிசர்வ் வங்கி ெவளியி ம் வழிகாட் தலகளின்ப நடக்கேவண் ம். இந்த
வழிகாட் தல்கள் ெதாகுக்கப்பட் , சுற்றறிக்ைக எண்.UBD.BPD.(PCB)MC.
No.12/16.20.000/2009-10 ஜூைல 1, 2009 ேததியிடப்பட்
ெதாகுப் ச்
சுற்றறிக்ைகயாக
ெவளியிடப்பட்ட .
அதில்
அவ்வப்ேபா
நடப் த்
தகவல்க ம் ேசர்க்கப்ப கிற .
இைத இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
இைணயதளத்தில் அறிவிப் கள் – ெதாகுப் ச் சுற்றறிக்ைககள் பிாிவில்
(http://rbi.org.in/scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?ld=3686). பார்க்கலாம்.
இதில் க்கியமான ஒ வழிகாட் தல், நகரக்கூட் ற வங்கிகள் தமக்ெகன
ஒ
தலீட் க்
ெகாள்ைகைய
நிர்வாக
மனறத்தின்
ஒப் தேலா
வகுத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேதயாகும்.
இந்தக் ெகாள்ைகயின்
குறிக்ேகாள் வர்த்தக ேபரங்களில் ஈ பட அதிகாரம் பைடத்தவர்கள்,
அதற்ெகன அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசயல் ைறகள், தரகர்கள்
லமாக நடத்த
வழி ைறகள், தரகர்களின் ெபயர் பட் யல் அவ்வப்ேபா
ஆண்
இைடெவளியில் மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் வதன் அவசியம், ஒவ்ெவா
தரகர்
ல ம் நடத்தப்ப ம் வர்த்தக அளவின் வைரயைறைய விேவகமான
ைறயில்
நிர்ணயித்தல்
ேபான்றைவயாகும்.
க்கியமான
சில
ெசய்யேவண் ய/ ெசய்யக்கூடாதைவகள் ெபட் யில் கீேழ தரப்பட் ள்ள

ெபட்

1

அரசுப்பத்திர நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம்ேபா
ெசய்யக்கூடாதைவ

ெசய்யேவண் யைவ/

ெசய்யேவண் யைவ:
 வர்த்தகத்தில் ஈ ப ம் அைமப் ம், அவற்றின் கணக்கு, தீர்
நிர்வாக ம் தனித்தனிேய பிாித் ைவக்கப்படேவண் ம். வாங்க/விற்க
கள் எ க்கும் அதிகாாிகள் ேவறாக ம், வர்த்தக
கைள
ெசயல்ப த்தி தீர்
ெசய்
கணக்கு ைவக்கும் ெபா ப் ள்ள
அதிகாாிகள் ேவறாக ம் இ க்கேவண் ம்.
 அைனத்
நடவ க்ைகக ம்,
தீர் நாளில்
தீர்க்கப்ப வைத
கண்காணிக்க ேவண் ம்.
நிதிக்கணக்கும்,
தலீட் க்கணக்கும்
ஒவ்ெவா
நாளின்
ேவைலேநர
இ தியில்
வித்தியாசமின்றி
சமச்சீராக்கப்பட ேவண் ம்.


ைணப்ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்குப் ப வங்கள் வாங்கப்பட்டைவ/
ெவளியிடப்பட்டவற்ைற பத்திரமாக பதி
ெசய்
ைவக்கேவண் ம்.
அதிகாாிகள்/தணிக்ைகயாளர்கள்/
இந்திய
ாிசர்வ்
வங்கியின்
ஆய்வாளர்கள் இவற்ைற சாியாக உள்ளதா என் பாிேசாதித் ப் பார்க்க
இ உதவி ம்.
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 நடவ க்ைகக க்கான ேநெரதிர் கூட்டாளியாக, பட் ய டப்பட்ட
வணிகவங்கி, ஒ
தன்ைம வணிகர், நிதி நி வனம் ஆகியவற்றில்
ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத க்கலாம்.
 ேநெரதிர்
கூட்டாளி டன்
நடத்தப்ப ம்
ேநர யான
நடவ க்ைகக்கு ன் ாிைம அளிக்கேவண் ம்.

வர்த்தக

 பங்ேகற்பாளர்
ைணப்ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்கு/உயர் பா காப்
கணக்குகளில் பத்திரக்கணக்குகைள ைவத் ப் பராமாிக்க ேவண் ம்.
எந்த வங்கியில் பணக்கணக்கு உள்ளேதா அேத வங்கியில் இந்த
கணக்குகைள ைவத் ப்பராமாிப்ப நன்ைம த ம்.
 எல்லா பாிவர்த்தைனகளி ம் பணம் த ம்ேபாேத உடன யாகப்
பத்திரங்கைள ஒப்பைடக்கும் ைறைய வ
த்த ேவண் ம்.
 இந்திய
ாிசர்வ்
வங்கி
நடத் ம்
தல்கட்ட
அரசுப்பத்திரங்கைள வாங்க, ேபாட் யில்லா ேபர
பின்பற்றிப் பயனைடயலாம்.

ஏலங்களில்
ைறையப்

 தரகாின்
லம் வர்த்தகம் நடத்தப்ப மாயின், சம்பந்தப்பட்ட இ
தரப்பினைர ம் ஒ ங்ேக ெகாண்
வந்
ேசர்ப்பேதா , தரகாின்
பங்களிப்ைப நி த்திக் ெகாள்வ நலம்.
 அங்கீகாிக்கப்பட்ட தரகர்களின் பட் யைல ைவத்தி க்கேவண் ம்.
இைடயீட்டாளராக அவர்கள் ெசயல்பட NSE, BSE அல்ல OTCEIயில்
பதி ெசய்யப்பட்ட தரகர்கைள மட் ேம பயன்ப த்தேவண் ம்.
 ஒ
வ டத்தில்,
ெமாத்த
பத்திரங்களின்
வாங்கல்/விற்பைன
நடவ க்ைககளின் மதிப்பில் 5%ஐ ஒவ்ெவா அங்கீகாிக்கப்பட்ட தரகர்
லமாக ெசய்யப்ப ம் வர்த்தகத்திற்கான உச்சவரம்பாக நிர்ணயித்திட
ேவண் ம்.
ஒன்
அல்ல
சில தரகர்கள்
லம் மட் ேம
ெப வாாியான நடவ க்ைககள் நடத் வைத தவிர்த்திட ேவண் ம்.
 அரசுப்பத்திர
நடவ க்ைககைள
காகிதவ வில்லா
ைணப்ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்கு/உயர் பா காப்
பங்ேகற்பாளர்
ைணப்ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்கில்
ைவக்கேவண் ம்.


கணக்காக,
கணக்காக
பராமாித்

ஒ
உயர் பா காப் கணக்கு ெதாடங்கி காகித வ வின்றி ஒேர
கணக்கில் அைனத் நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.

 உயர் பா காப் கணக்கு எந்த பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கி/ மாநில
கூட் ற
வங்கியில் உள்ளேதா, அேத வங்கியில் பங்குபத்திர
பாிவர்த்தைனக க்ெகன்
தனியான நிதிக்கணக்ைக ம் ெதாடங்கி
பராமாிக்க ேவண் ம்.
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 குறிக்கப்பட்ட நிதிக்கணக்கில் பத்திரங்கள் வாங்கிடப் ேபாதிய பண ம்
உயர் பா காப் கணக்கில் விற்பதற்கு ேதைவயான பத்திரங்க ம்
தயாராக இ ப்பைத பாிவர்த்தைனக க்கு
ன்னர் உ தி ெசய்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
 சட்டப் ர்வ
நீர்மத்தன்ைம
விகிதத்திற்குாிய
அ மதிக்கப்பட்ட
அரசுப்பத்திர (அரசுைடைமயாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் பத்திரங்கள்,
பட் ய டப்படாத பத்திரங்கள், அகில இந்திய நிதி நி வனங்களின்
பட் ய டப்படாத
பங்குகள்
மற் ம்
தனிப்பட்ட
ைறயில்
அளிக்கப்பட்ட கடன் பத்திரங்கள்) தலீ களில் தலீ ெசய் ம்ேபா
விேவகமான வரம் கைள வகுத் க் ெகாள்வ அவசியம்.
 மாதம் ஒ
ைறயாவ , நிர்வாக மன்ற இயக்குநர்கள் (Board of
Directors)
எல்லா
தலீட்
நடவ க்ைககைள ம்
கவனித்
உற் ேநாக்குதல் அவசியம்.
ெசய்யக்கூடாதைவ:
¾ ஒ தரகு நி வனத்திடமி ந்
விற்கும்
நடவ க்ைகைய
ேமற்ெகாள்ளக் கூடா .

மற்ெறா இைடயீட்டாள க்கு வாங்கி/
ேநாிைடயான
வர்த்தக
ைறயில்

¾ தீர்
ைறயில் தரகைர ஒ ேபா ம் உபேயாகிக்கக்கூடா . பணம்
ெகா ப்பேதா,
பத்திரங்கைள
அளிப்பேதா,
ெப வேதா
அ
சம்பந்தப்பட்ட ேநெரதிர் கூட்டாளிேயா மட் ேம நடத்த ேவண் ம்
¾ பணம்
மற் ம்
பத்திரச்சந்ைதகளில்
பாிவர்த்தைன
ெசய்ய
தரகர்/இைடயீட்டாள க்கு
அதிகாரப் ர்வ
நடவ க்ைகக்கான
ஒப் தைலேயா
(power
of
attorney)
அல்ல
மற்ற
எந்த
அதிகாரத்ைதேயா ஒ ேபா ம் அளிக்கக்கூடா .
¾ எந்த ஒ தரகாிட ம், காகிதவ வி ள்ள அரசுப்பத்திரங்கைளத் தந்
பாிவர்த்தைன நடவ க்ைகயில் ஈ படக்கூடா .
¾ சட்ட ர்வ பத்திரங்களல்லாத (கம்ெபனி பத்திரங்கள் ேபான்றைவ)
கு மங்கள்,
நி வனங்கள்
(கூட் ற த்
ைறயி ல்லாதைவ)
ெவளியி ம் பத்திரங்களில் வழக்கமாக தலீ ெசய் ம் நியதி கூடா .

11. வர்த்தகம் நடக்கும் ேமைசயில் வர்த்தக நடவ க்ைககள் எவ்வா
ெசய்யப்ப கின்றன?

பதி

11.1. வர்த்தக ேமைசயில், ஒவ்ெவா
ேபர நடவ க்ைக ம் பதி
ெசய்யப்ப ம். அதற்கு சான்றாக ஒ ேபர சீட் அளிக்கப்ப ம். அதில்
நடவ க்ைகயின் தன்ைம, ேநெரதிராளியின் ெபயர், ேநர யான வர்த்தகமா
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அல்ல
தரகர்
லமான (அவ்வாறாயின் தரகாின் ெபயர்) வர்த்தகமா,
பத்திரங்களின் விவரங்கள், ெதாைக, விைல ஒப்பந்த விபரம் மற் ம் ேநரம்
தீர் நாள், அைனத் ம் குறிப்பிடப்பட்
க்கும். இந்த சீட் கள் வாிைச
எண்களில் ெவளியிடப்ப ம். அந்தந்த வாிைச எண்கேளா
ெபா த்தி,
கணக்கு, தீர் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என் உ தி ெசய்ய இ வசதியாக
இ க்கும். ஒவ்ெவா
வர்த்தக ேபர ம் நடந்
ந்த பின்னர் இந்த
சீட் கள் பின் அ வலகத்திற்கு (Back office) கணக்கு மற் ம்
ெசயல்பாட் ற்கு அ ப்பப்ப ம். இ
ன்னிைல அ வலகத்தி
ந்
பிாிக்கப்பட் , தனியாக இ க்கேவண் ம்.
ஒவ்ெவா
வர்த்தக
ேபரத்திற்கும் ேநெரதிர் கூட்டாளிக்கும் ஒப் தல் அளிக்கும்
ைற
அ சாிக்கப்படேவண் ம். அந்த ேநெரதிர் கூட்டாளியிடமி ந்
வ ம்
எ த்
வ விலான ஒப் தல் வர்த்தக ேபரத்தின்
ன்னர் குறிப்பிட்ட
அைனத்
க்கிய விவரங்கைள ம் உள்ளடக்கியதாக இ க்கேவண் ம்.
இைத பின் அ வலகம் (Back office) கண்காணிக்கேவண் ம். NDS-OM
ைறயில் இத்தைகய கூட்டாளியின் ஒப் தல் ேதைவயில்ைல. காரணம்
இதில் ெபயர் குறிப்பிடப்படாத, ேபரம் ெசய் ம் நபாின் விைல டன்
தானாகேவ ேபரத்ைத ெபா த்தி ம் ெசயல் ைற உள்ள . ஆயி ம் ேநர
கப் களில்
க்கப்பட் , NDSல் பதி
ெசய்யப்ப ம் வர்த்தக
ேபரங்களில் ஒப் தைல ேநெரதிர் கூட்டாளி அளிக்க ேவண் ய
அவசியமாகும். (விாிவான விளக்கத்திற்கு ேகள்வி எண் 15ஐப் பார்க்க ம்).
11.2. ஒ வர்த்தக ேபரம் தரகர்
லம்
க்கப்பட் விட்டால், அதற்கு
பின்னர் ேநெரதிர் கூட்டாளிைய தரகர் மாற்றிடக்கூடா .
எந்த ஒ
சூழ
ம் பத்திரங்கைள ம் மாற்றி ேவ வைகப் பத்திரங்கைள ேபரத்தில்
ெகாண் வரக்கூடா .
தயாாித் , ேசாதித்தறி ம்
ைற ஒன்
நைட ைறப்ப த்தப்பட் , எந்த ஒ தனிநப ம், தவறாக ெசயல்ப வ
அ மதிக்கப்படக்கூடா .
கணினி வழிேய ேபரத்ைத தயாாிப்பவ ம்
(தகவல்கைளத் தந்
ெதாடங்குபவர்) அைத ேசாதித்
அறிபவ ம்
(தகவைல ேசாதித் அங்கீகாிப்பவர்) ேவ ேவறாக இ க்கேவண் ம்.
11.3. உண்ைமயில் நடந்த வர்த்தகத்திற்காக, தரகாிடமி ந்
சாிபார்க்கப்பட்ட ஒப்பந்த சீட் கள்/ ேநெரதிர் கூட்டாளியிடமி ந்
ேபர ஒப் தல் சீட் கள் ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் தயாாிக்கப்ப
அ வலக (Back office) சான்றாவணங்களின்(Voucher) ேபாில்
கணக்குகள் தயாாிக்கப்ப ம்.
12. அரசுப் பத்திர பாிவர்த்தைனகளில் ஈ ப ம்ேபா
க்கிய விஷயங்கள் யாைவ?
(1) பத்திரத்ைத வாங்க
ெகாள்ளேவண் ம்.

ற்ப ம்ேபா

ெபற்ற
ெபற்ற
ம் பின்
தனிேய

கவனிக்கேவண் ய

பின்வ ம் விவரங்கைளக் க த்தில்

I. எந்த பத்திரத்தில்
தலீ ெசய்யலாம்? இந்த
ைவ எ க்கும்
ன்னர், பத்திரத்தின் திர் க்காலம், வட் வ வாய் இரண்ைட ம்
தீர்மானிக்கேவண் ம்.
திர் க்காலம்
க்கியமான . காரணம்
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இதில் ெசய்யப்ப ம் தலீ இதர இடர்வர கைளத் தீர்மானிக்கும்.
குறிப்பாக, நகரக்கூட் ற
வங்கிகள் ேபான்றைவ நீண்ட கால
பத்திரங்களில்
தலீ
ெசய்தால், வட் விகிதம் மற் ம் சந்ைத
சார்ந்த இடர்வர க ம் அதிகமாக இ க்கும். சட்ட ர்வ விகிதத்
ேதைவக க்கான
தலீ களானால்
அதிகப்ப யான
சந்ைத
இடர்வரைவ ேமற்ெகாண் கு கியகால பத்திரங்களில் தலீ கள்
ெசய்வைதத் தவிர்க்கலாம். கு கியகால பத்திரங்களில் (5 தல் 10
ஆண் கள்) பணமாக எளிதில் மாற்றக்கூ ய பத்திரங்கைள
வாங்குவ நலம். குறிப்பாக அதிக அளவில் சந்ைதயில் ழங்கும்
பத்திரங்களில் தலீ ெசய்தல் நலம். இத்தகு பத்திரங்கள் குறித்த
தகவைல CCILன் (http://www.ccilindia.com/OMMWCG.aspx) என்ற
இைணயதளத்தில் பார்த் த் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம்..
NDS-OM
தளத்தில் இரண்டாம் கட்ட சந்ைத நிலவரம் குறித்த நிகழ் ேநரத்
தகவல்கள் இதி
ந்
கிைடக்கும்.
எளிதில் பணமாக்கக்கூ ய
பத்திரங்களின் விைலவிவரங்கள் ெவளிப்பைடயான
ைறயில்
நிர்ணயிக்கப்ப வதால், இவற்ைற எளிதில் ெதாிந்
ெகாள்ள
ம். இதனால் அவற்றின் விைலகள் குறித் தவறான தகவல்
ெப வ /தவறாக வழிநடத்தப்ப வ இதனால் தவிர்க்கப்ப கிற .
பத்திரங்களின் கூப்பன் விகித ம், மிக
க்கியமான
காரணம்
என்னெவன்றால்,
பத்திரங்களி
ந்
கிைடக்கும்
ெமாத்த
வ வாயில் அ தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ம். திர் க்காலத்ைத ம்,
கிைடக்கும் வ வாைய ம் ேசர்த் கணித் பத்திரங்கைள வாங்கத்
தீர்மானிக்கேவண் ம் (ெபட்
IIIல் பத்தி 24.4ல் YTM குறித்த
விாிவான விளக்கத்ைதப் பார்க்கலாம்). இவ்வா
திர் க்காலம்,
வ வாய் இரண்ைட ம் தீர்மானித்தப்பின் நகரக்கூட் ற
வங்கி,
விகிதங்குறித்
NDS-OMல் பாிவர்த்தைனயி ள்ள பத்திரங்களின்
விைல/வ வாய் தகவைலப் பார்த்
ேதர்ந்ெத க்கலாம் அல்ல
வங்கி டேனா, தனிைல வணிகர் அல்ல தரக டேனா ேபரத்தில்
ஈ பட் ம் தீர்மானிக்கலாம்.
II.

எங்கு எவாிடமி ந்
வாங்குவ ?
ெவளிப்பைடயான விைல
ேபரத்திற்கு NDS-OM
ைற மிக ம் சிறந்த . பா காப்பான .
தன
ெபயர், அைடயாளம் இவற்ைற குறிப்பிடாமல் ேபரத்தில்
இறங்கி,
சிறந்த
வர்த்தகத்ைத
நடத்திட
இ
உதவி ம்.
இம் ைறயில்
ேநர்
எதிர்கூட்டாளியின்
அைடயாளத்ைத ம்
அறியாமல், தகவல்கள் ெவளிப்ப த்தப்ப ம். ெதாைலேபசி
லம்
வர்த்தக நடவ க்ைக இ ந்தால், வங்கி டேனா,
தனிைல
வணிக டேனா
ேநர யாக
வர்த்தகத்தில்
ஈ ப வ
பா காப்பானதாகும். தரகாின் உதவிைய நா னால், அந்த தரகர்
NSE, BSE
அல்ல
இந்தியாவி ள்ள OTC பாிவர்த்தைன
நிைலயங்களில் பதி
ெசய்யப்பட்டவராக இ க்க ேவண் ம்.
வழக்கமாக, அரசுக்கடன் பத்திர வர்த்தகத்தில் உள்ள தரகர்கள் சி
வாணிபத்தி ள்ள ேபரங்களில் (வழக்கமாக
.5 ேகா ) ஆர்வம்
காட்ட மாட்டார்கள். ஆகேவ வங்கி/ தனிைல வணிகர் அல்ல
NDS-OM தளம்
லம் ேநர யாக சி
உதிாி ேபரங்களில்
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ஈ படலாம்.
எப்ேபாெதல்லம் தரகர்
லம் வாணிப ேபரம்
நடக்கிறேதா,
அவர்கள்
லம்
தீர்
நடத்தப்படக்கூடா .
ேநெரதிராளி டன் வர்த்தகக்கணக்குகைள வங்கி நிதி நி வனம்,
தனிைல வணிகர் லமாக மட் ேம நடத்த ேவண் ம். இதனால்
ேமாசமான விைலயில் வர்த்தகம் நடத்தப்ப ம் சிக்கல் எழா .
III.

13.

சாியான
விைலைய
உ தி
ெசய்வ
எப்ப ?
சி
தலீட்டாளர்களான நகரக்கூட் ற
வங்கிகள் ேபான்ேறாாின்
ேதைவகள்
குைறவாக
இ ப்பதால்
(வழக்கமான
சந்ைத
அளைவவிட) அவர்களின் ேபர விைல, சந்ைத விைலையவிட மிக
ேமாசமானதாக இ க்கக்கூ ம். விைல பற்றி சாியான ேபரத்தில்
ஈ பட, எளிதில் பணமாக்கும் பத்திரங்கைளத் ேதர்ந்ெத த்
வாங்குவ நலம். சிறிய
தலீட்டாளர்கள் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி
நடத் ம் ெபா க்கடன் அரசுப்பத்திர
தல் கட்ட ஏலங்களில்
ேபாட் யில்லாத ஏல ைறயில் பங்ேகற் வாங்குவ பா காப்பான
ேபரமாகும்.
மாதந்ேதா ம் இ
ைற இத்தகு ஏலங்கள் இந்திய
ாிசர்வ் வங்கியால்
நடத்தப்ப வதால், பத்திரங்கள் வாங்குவைத
அந்த ஏல ேநரத்ேதா
ஒத் ேபாகும்ப அைமத் க்ெகாள்ளலாம்.
அரசுப் பத்திரங்களின் விைலையத் ெதாிந்
ெகாள்வ
குறித்த
விளக்கங்கைள ேகள்வி எண் 14ல் பார்க்கலாம்.

அரசுப்பத்திரங்களின் விைல ஏன் மா கிற ?
இரண்டாம் கட்ட சந்ைதயில், அரசுப்பத்திரங்களின் விைல, மற்ற நிதி
உபகரணங்கைளப்ேபாலேவ மா தல்க க்கு உள்ளாகும்.
பத்திரத்தின்
விைல, ேதைவ மற் ம் அளிப்ைபப் ெபா த் நிர்ணயமாகும். நாட்
ள்ள
வட் விகித நிைல மற் ம் மாற்றங்கள் மற் ம் பண க்கம் குறித்த
எதிர்பார்ப் கள் சந்ைதயில் நில ம் நீர்மத்தன்ைம ஆகிய ேபாியல்
ெபா ளாதாரக் காரணிகைளப்ெபா த் ம், அரசுப்பத்திரங்களின் விைல
நிலவரம் நிர்ணயிக்கப்ப ம். பணச்சந்ைத, அந்நியச் ெசலாவணி சந்ைத
கடன் மற் ம்
லதனச் சந்ைத ேபான்ற இதர சந்ைத நிலவரங்க ம்
அரசுப்பத்திரங்களின் விைலைய பாதிக்கும்.
இைவ தவிர சர்வேதச
நிகழ் கள் குறிப்பாக அெமாிக்க பணம், பத்திர சந்ைத நிகழ் க ம் இந்திய
அரசுப்பத்திர விைலகளில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம்.
இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியின்
ெகாள்ைக
க ம்,
ெசயல்பா க ம்
கூட
அரசுப்பத்திரங்களின் விைலைய பாதிக்கும் (உ.ம்.)ாிப்ேபா, ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா,
ெராக்க இ ப் விகிதம், திறந்த சந்ைத நடவ க்ைககள் ேபான்றைவ.

14. அரசுப்பத்திரங்களின் விைல குறித்த தகவைல ஒ வர் எவ்வா
ம்?

ெபற

14.1. ஒ
பத்திரத்தி
ந்
கிைடக்கும் வ வாய் என்ப
இ
விஷயங்கைளக் சார்ந்த . 1. கூப்பன் விகிதம் அதாவ
அந்த பத்திரம்
மீதான வட் விகிதம் 2. பத்திரத்தில் விைலவாசி மாற்றங்களால் ஏற்ப ம்
நஷ்டங்கள், ம
தலீட் லாபங்கள் அல்ல நஷ்டங்கள்.
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14.2. அரசுப் பத்திரங்கைள வாங்கி/விற்க
ற்ப ம் எந்த ஒ
தலீட்டாள க்கும் விைல குறித்த தகவல்
க்கியமானதாகும். இந்திய
ாிசர்வ் வங்கியின் இைணயதளம் http://www.rbi.org.in → Home→Financial
market→Govt. Sec.market→NDS என்பதில் அரசுப்பத்திரங்களில் உள்ள வர்த்தக
ேபர விைல குறித்த தகவல்கள் கிைடக்கும். இதில் சந்ைதயில் சமீபமாக
நடந்த பத்திர வர்த்தக பாிவர்த்தைன குறித்த விவரங்க ம் விைல ம்
பட் ய டப்பட்
காட்டப்ப ம்.
ேம ம்
CCILன்
இைணயதளம்
(http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx) என்பதி ம் இந்த பட் யைலப்
பார்க்கலாம். இந்த பக்கத்ைத இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் இைணயதளத்தில்
உள்ள ெதாடர் கள்
லமாக ம் பார்க்கலாம்.
இந்த பக்கத்தில்,
பத்திரங்களின் பட் யல், நடத்தப்பட்ட வர்த்தக பாிவர்த்தைனகள்
அைனத்ைத ம் பார்க்கலாம். ஒவ்ெவா பத்திரத்தின் எதிாி ம் அன்ைறய
நாள்
வதில் ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த வர்த்தக ெதாைக (TTA)விபரம்
ெதாிவிக்கப்ப ம்.
நீர்மத்தன்ைம அதிக ள்ள பத்திரங்களில் ெமாத்த
வர்த்தக ெதாைக அதிக அளவில் இ க்கும். இவற்றின் விைல ம்
திறைமயாக நிர்ணயிக்கப்ப ம்.
ஆகேவ நகரக்கூட் ற
வங்கிகள்
தங்களின்
பாிவர்த்தைனக க்கு
இவ்வைகப்
பத்திரங்கைளத்
ேதர்ந்ெத க்கலாம். விைல திைரயில் ெதளிவாகத் ெதாிவதால், தங்களின்
பா காப்பாளர்
லமாக நகரக்கூட் ற வங்கிகள் இத்தகு பத்திரங்களில்
தலீ
ெசய்யலாம்.
பங்ேகற்பாளர்கள் பத்திரங்க க்கான வர்த்தக
விைலகைள உண்ைமேநரத்தில் அறிந் ெகாண் , அரசு பத்திரங்கள்
வாங்குவ /விற்ப குறித்த தகவலறிந்த, ேதர்ந்த
ைவ எ க்க
ம்.
அதன்ப , பத்திரங்கைள வாங்க/விற்க
ெசய்யலாம்.
கணினித்
திைரயில் ேதான் ம் வண்ணேம இந்தப் பட் யைல கீேழ கண்டவா
தந் ள்ேளாம். நிைலயான வ வாய், பணச்சந்ைத மற் ம் ெடாிேவ வ்ஸ்
சங்கத்தின் fixed Income, Money Market and Derivates Association
(www.fimmda.org.) ல ம் பத்திர விைல குறித்த தகவல்கைளப் ெபறலாம்.
குறிப்பாக, அ க்க
ெசய்யப்படாத பத்திரங்களின் விைல குறித்த
தகவல்கைள இங்கி ந் ெபறலாம்.
உடன்பாட்

தீர்

ைற சந்ைத (NDS Market)
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உடன்பாட்

தீர்

ைற சந்ைத (NDS-OM Market)

15. அரசுப்பத்திரங்களின் பாிவர்த்தைன குறித்த தகவல் அறிவிப்
அளிக்கப்ப கிற ?

எவ்வா

15.1. ெதாைலேபசி
லம் /OTC சந்ைத பங்ேகற்பாளர்க க்கிைடேய
நைடெப ம் வர்த்தக ேபரம்
ந் , வர்த்தகம் தீர்மானமான ம் 15
நிமிடங்க க்குள் NDSக்குத் தகவல் ெதாிவிக்கப்படேவண் ம்.
OTC
வர்த்தகங்கள் NDSன் இரண்டாம் கட்ட சந்ைதப் பிாிவிற்கு தீர்வின்
ெபா ட் கட்டாயமாகத் ெதாிவிக்கப்படேவண் ம்.
NDSக்கு இவ்வா
தகவல் 4 நிைலகளில் ெதாிவிக்கப்ப ம்.
த ல் பத்திரத்ைத விற்பவர்
ெதாிவித் , அைத வாங்குபவர் ஒப் தலளிக்கேவண் ம்.
இைதத்
ெதாடர்ந் , விற்பவாின் பின் அ வலகத்தில் இ ந் கணினி வழி ஒப் தல்
வ ம். வாங்குபவாின் பின் அ வலகம் வர்த்தகத்ைத இ தியாக ஒப் தல்
ெசய்தி ம். இந்த கணினி வழி ைறைமேய “தயாாித் ேசாதித்தறி ம்”
ைறயில் ஒவ்ெவா
தனிப்பட்ட பிைழகள் /பிைழபட்ட நடத்ைதைய
ன்ெனச்சாிக்ைக டன் சுட் க்காட் ம்.
15.2.
பா காப்பாளர்கள்,
தம்வச ள்ள
உயர்பா காப்
பத்திரக்
கணக்குகைள
ெபா த்தவைர,
தகவல்
அளிப்பைத
ெசாத் க்கள்
வர்த்தகத்தில் ஈ ப பவர் ஒ வர் சார்பில் ெசய்வ
ேபாலேவ, இந்த
பா காப்பாள ம் ெசய்தி வர். பா காப்பாளாின் “பங்ேகற்பாளர் ைணப்
ெபா
ேபேரட் க் கணக்கில்” பாிவர்த்தைனயின், பத்திரங்களின் பிாி
பதி
ெசய்யப்ப ம்.
அளிக்கப்ப ம் தகவல்
ைமயைடந்த , NDS
வர்த்தகத்ைத ஏற் க்ெகாள் ம். இவ்வா
வைடந் , தகவல் தரப்பட்ட
பாிவர்த்தைனகளின் தகவல்கள் CCILக்கு அ ப்பப்ப ம்.
15.3.
NDS-OMஐப்
ெபா த்தவைர,
பங்ேகற்பாளர்கள்,
விைல,
பத்திரங்களின் அள குறித்த ேபரங்கைள கணினி வழிேய அளிக்கலாம்.
பங்ேகற்பாளர், அந்த ேபரங்கைள மாற்றலாம்/ரத் ெசய்யலாம். ேபரங்கள்
பத்திரங்கைள வாங்கேவா அல்ல விற்கேவா ெசய்யப்படலாம். NDS-OM
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ைறயில் ெகா க்கப்ப ம் அரசுப்பத்திரங்களின் விைல மற் ம் அள
சார்ந்த ேபரங்கள் காலேநர அ ப்பைடயில் கணினி ைறயில் தானாகேவ
ெபா த்திக்ெகாள் ம்.
மத்திய அரசு, மாநில அரசு மற் ம் க
ல
உண் யல்களின் பாிவர்த்தைனக க்ெகன் தனித்தனிேய திைரகள் NDSOMல் உண் . வழக்கமான, சந்ைதப த்த ேதைவயான பத்திரங்களின்
ெப வாாியான ெதாகுதியளைவ ( . 5 ேகா மதிப்பில்) விடக்குைறவான
ெதாைகயில் வர்த்தகத்தில் ஈ பட வி ம் ம் சி பங்ேகற்பாளர்க க்கு என
தனியான திைர ம் உண் . NDS-OM ைற அைடயாளம் காட்ட
ேதைவயில்லாத ஒ தளம் ெகாண்ட பாிவர்த்தைன ைறயாகும். இதில்
பங்ேகற்பாளர் தன
ெபயர் மற் ம் அைடயாளத்ைத ெசால்லாமேல
ேபரத்ைத த வார்.
வர்த்தகத்தில் ேநெரதிர் கூட்டாளியின் ெபய ம்
அைடயாள ம்
ெதாியாமேல
ேபரத்ைத
ப்பார்.
ேபரங்கள்
ெபா த்தப்பட் ,
க்கப்ப ம்ேபா
வர்த்தக உ திச்சீட்
தானாகேவ
ெபறப்பட் , ேபரம் குறித்த தகவல் CCILக்கு அ ப்பப்பட் வி ம்.
ெபய ம் அைடயாள ம் ெதாியாமேல வர்த்தகத்தில் ஈ ப வதால்
இம் ைறயில் பங்ேகற்பாளாின் வர்த்தக நிைல மற் ம் அளவினால்
விைலயில் பாதிப் ஏ ம் இ க்கா .
16. அரசுப்பத்திரங்களின் பாிவர்த்தைனகள் எவ்வா
ெசய்யப்ப கின்றன?

தீர்

16.1. தல்கட்ட சந்ைத : தல்கட்ட ஏலம்
வைடந் , பத்திரங்களின்
ஒ க்கீ
ந்தபின் ெவற்றி ெபற்ற பங்ேகற்பாளர்க க்கு, தீர் நாளில்
பத்திரங்க க்காக, அவர்கள் ெச த்த ேவண் ய ெதாைக எவ்வள என்ப
ெதாிவிக்கப்ப ம். இத்தகு அரசுப்பத்திரங்கள் ஏலத்திற்கு, தீர் நாள் T+1.
க
ல உண் யல்கள் ஏலத்தில் தீர் நாள் T+2. தீர்
நாளில்,
பங்ேகற்பாளர்களின் பணக்கணக்கில் உாிய ெதாைகக்கு பற்
ைவக்கப்
ப ம்.
அவர்க க்கு ஏலத்தில் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட பத்திரங்களின்
கணக்கு,
ைணப் ெபா ப்ேபேரட் க் கணக்கில் அேத நாளில் வர
ைவக்கப்ப ம்.
16.2.
இரண்டாம்
கட்ட
சந்ைத:
அரசுப்பத்திரங்களின்
பாிவர்த்தைனக க்கான தீர் இந்திய ாிசர்வ் வங்கியில் உள்ள பத்திரம்/
நடப் க்கணக்கின் லம் ‘பத்திரங்க க்கான பணம்/பத்திரங்களின் கணக்கு
ஆகியைவ, நிகர அ ப்பைடயில் தீர்
ெசய்யப்ப ம்.
CCIL இந்த
பாிவர்த்தைனக க்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிற .
அ
ஒவ்ெவா
பாிவர்த்தைனயி ம்
ைமயக்
கூட்டாளியாகி,
(வாங்குபவ க்கு
விற்பவராக ம், விற்பவ க்கு வாங்குபவராக ம் மாறி மாறி ெசயல்ப ம்)
வர்த்தக நடவ க்ைககைள உத்தரவாதத் டன் தீர் ெசய்தி ம்.
16.3. அரசுப்பத்திரங்களில் இரண்டாம் கட்ட சந்ைத பாிவர்த்தைனகள் T+1
நாள் அ ப்பைடயில் தீர் ெசய்யப்ப ம். ஆனால் அரசுப்பத்திரங்களிலான
ாிப்ேபா நடவ க்ைககைளப் ெபா த்தவைர, சந்ைதப் பங்ேகற்பாளர்கள்,
பாிவர்த்தைனயின்
தல் பிாிைவ T+0 அல்ல
T+1 என்
தன
ேதைவையப் ெபா த் தீர் ெசய் ெகாள்ள வாய்ப் அளிக்கப்ப கிற .
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17. பணிநைடெபறா காலம் (Shut Period)என்ப

என்ன?

பத்திரங்கள் ஒப்பைடக்க
யாத காலேம ‘ டப்பட்ட காலம்’ எனப்ப ம்.
இந்த கால கட்டத்தில் பத்திரங்கள் சார்ந்த தீர் கள்/ஒப்பைடப் ஆகியைவ
அ மதிக்கப்பட மாட்டா . பத்திரங்களின் கூப்பன் பணம் அளித்தல்,
மற் ம்
திர் க்காலத் ெதாைக அளித்தல் ேபான்ற ேசைவகைள
ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக, பத்திரங்களின் உாிைமயாளர் உாிைம மாற்றங்கள்
எைத ம் ெசய்யாதி க்கும் ெபா ட்ேட, இவ்வா
‘ டப்ப ம் காலம்’
என்ப அ சாிக்கப்ப கிற . ைணப் ெபா ேபேரட் க் கணக்குகளில்
ைவக்கப்பட்
க்கும் பத்திரங்கைளப் ெபா த்தவைர, தற்ேபா
டப்ப ம்
காலம் என்ப
“ஒ
நாள்” ஆகும்.
உதாரணமாக 6.49% GS 2015
பத்திரங்களில் வட் அளிக்கப்ப ம் நாட்கள் ஜுன் 8, சம்பர் 8 என்
ெகாண்டால்,
டப்ப ம் காலம் ஜுன்7,
சம்பர் 7 ஆக இ க்கும்.
ஒராண் ல் அந்த இ நாட்களி ம் இந்த பத்திரங்களின் மீ எந்தெவா
வர்த்தக நடவ க்ைக அல்ல தீர் நடத்திட அ மதி கிைடயா .
18. ‘பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடப் ’ – தீர்

ைற என்ப என்ன?

பத்திர விற்பைனயின் ேபா
அதற்குாிய பணமாற்ற ம், பத்திரங்களின்
ஒப்பைடப் ம் ஒேர ேநரத்தில் நைடெப வைதேய ‘பணம் த ம்ேபாேத
ஒப்பைடப் ’ தீர்
ைற என்
கூ கிேறாம்.
பணம் ெகா க்கப்
பட்டாெலாழிய, பத்திரங்கள் ஒப்பைடக்கப்பட மாட்டா .
அேதேபால்
பத்திரங்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்டால் மட் ேம பணம் தரப்ப ம். இதனால்
பத்திர பாிவர்த்தைனக க்கான தீர் களில் உள்ள இடர்வர
தவிர்க்கப்
ப கிற . ன் வைகயில் இந்த தீர்
ைற அமல்ப த்தப்ப கிற .
i.பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடப் – வைக 1. : ஒேர பங்ேகற்பாளர் பல்ேவ
வைகயான பத்திர பாிவர்த்தைனகளில் ஈ ப ம்ேபா , ஒவ்ெவா
பாிவர்த்தைன ம் தனித்தனிேய தீர்
ெசய்யப்ப ம்.
(நிகரத்ெதாைக
கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ளப்படாமல்) அதாவ எல்லா பத்திர வைகயில்
தரப்படேவண் ய/ெபறப்படேவண் ய ெதாைககளில் நிகரத்ெதாைகையக்
(net) க த்தில் ெகாள்ளாமல் ஒவ்ெவா பாிவர்த்தைன ம் தனித்தனிேய
தீர் (gross) ெசய்யப்ப ம்.
ii. பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடப் – வைக 2. : இம் ைறயில் பத்திரப்
பாிவர்த்தைனகளில்,
பத்திரங்கள்
மட் ம்
தனித்தனிேய
(gross)
ஒப்பைடப் த் தீர் ெசய்யப்ப ம். ஆனால் பாிவர்த்தைனக க்கான பணம்
மட் ம் நிகர அ ப்பைடயில்(net), எல்லா பாிவர்த்தைனக ம்
த்தபின்
ஒ வ க்கு
தரேவண் ய ,
ஒ வாிடமி ந்
ெபற
ேவண் ய
இரண்ைட ம் கணக்கிட் ெமாத்த நிகரத்ெதாைக தீர் ெசய்யப்ப ம்.
iii. பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடப் -வைக 3. : இம் ைறயில் பத்திரங்கள்
மற் ம் பணம் இரண் ேம ஒ நபாின் எல்லா பாிவர்த்தைனக க்குப்பின்
நிகர அ ப்பைடயில்(net) தீர் ெசய்யப்ப ம்.
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ேமேல குறிப்பிட்ட தீர்
ைறயில், தனித்தனிேய தீர் கள் ெசய் ம்
ைறயில் அதிகமான பணத்ேதைவ உண் .
நிகரத்தீர்
ைறயில்
பணத்ேதைவ குைறவாக இ க்கும்.
19. CCIL இந்தியத்தீர்

ைறக் கழகத்தின் பங்கு என்ன?

இ
அரசுப்பத்திரங்களின் பாிவர்த்தைனக க்கான தீர்
கைமயாகும்.
வர்த்தகத்தில் ஈ ப ம் இ வ க்கு இைடேய இ ேநெரதிர் கூட்டாளியாக
ெசயல்ப ம் தீர் ேநரத்தின்ேபா உண்ைமயில் பாிவர்த்தைன நடத்திய
விற்பைனயாள க்கு எதிேர வாங்குபவராக ம், வாங்குபவ க்கு எதிேர
விற்பைனயாளராக ம்
தம்ைம
நி த்திக்
ெகாள் ம்.
OTC சந்ைதகள் மற் ம் NDS-OMல் நடத்தப்ப ம் பாிவர்த்தைனகைள
அைனத் ம் CCIL லம் தீர் ெசய்யப்ப ம். வர்த்தகம் குறித்த தகவல்கள்
கிைடத்த ம், CCIL ஒவ்ெவா
பங்ேகற்பாளாின் நிகரப் ெபா ப்ைபக்
(பத்திரங்கள், பணம் இரண்ைட ெபா த்தவைரயி ம்) கணக்கி ம்.
உயர்பா காப்
பத்திரக்கணக்குகைளப் ெபா த்தவைர, வர , பற்
நிைலப்பா கள், அவரவாின் பா காப்பாளர் கணக்குகளின்
லம்
ெதாியவ ம்.
ஒவ்ெவா
பங்ேகற்பாளாின்
நிகரப்
ெபா ப்
(பணம்/பத்திரம் இரண்
ம்) குறித்த தகவைல இந்திய ாிசர்வ் வங்கிக்கு
அ ப்பி ம். இந்திய ாிசர்வ் வங்கியில் பத்திரம் பணம் இரண் ேம ஒேர
ேநரத்தில் பணம் த ம்ேபாேத ஒப்பைடப்
ைறயில் தீர் ெசய்யப்ப ம்.
CCIL அரசு பத்திரப் பாிவர்த்தைனகளில் தீர்விற்கு உத்தரவாத ம்
அளிக்கிற . தீர்
சமயத்தில், ஏதாவ
ஒ பங்ேகற்பாளர், பணம் தர
அல்ல
பத்திரத்ைத
அளிக்கத்தவறினால்
CCIL
தாேன
அைத
தன்னிடமி ந்
ஈ
ெசய்தி ம்.
இதன்ெபா ட்
CCIL எல்லா
பங்ேகற்பாளர்களிடமி ந் ம் வரம் ப்பணத்ைத வசூ க்கும்.
அைதக்
ெகாண் தீர் உத்தரவாத நிதிைய இ பராமாித் வ கிற .
20. “எப்ேபா

ெவளியீேடா அப்ேபா ” - என்ப

என்ன?

இ
பத்திரப் பாிவர்த்தைனகளில் சில நிபந்தைனக டன் ெசய்யப்ப ம்
பாிவர்த்தைனையக் குறிக்கும்.
சில அரசு பத்திரங்களில் ஏலம்
அறிவிக்கப்பட் , உண்ைமயில் ெவளியிடப்படாத நிைலயில், அதில்,
ெவளியிடப்பட்டால், அப்ேபா
நடத்தப்ப ம் பாிவர்த்தைனகளில் சிலர்
ஈ ப வர். இத்தகு பாிவர்த்தைனையேய ேமேல குறிப்பிட்ட ெசாற்ெறாடர்
குறிக்கிற . இந்த பாிவர்த்தைனகள் அரசுப்பத்திரங்களில் அ
ம் NDSOM
ைறயில்
நடத்த
அ மதி
அளிக்கப்ப கிற .
ஏலம்
நடத்தப்படவி க்கும் பத்திரங்களின் உண்ைமயான சந்ைத விைலைய
அறிய ம்,
ஏலத்தில்
எ க்கப்பட்ட
பத்திரங்களின்
விநிேயாகம்
பரவலாக்கப்பட ம்,
இத்தைகய
பாிவர்த்தைனக க்கான
சந்ைத
உத கிற . இவ்வைகயில் நகரக்கூட் ற
வங்கிக க்கான விாிவான
வழிகாட் தல்கள் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ெதாகுப் ச்சுற்றறிக்ைகையப் (எண்
UBD.BPD(PCB)MCNo.12/16.20.000/2009-2010 ஜூைல
1, 2009)
பார்ைவயிட ம்.
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21. பத்திரங்களின் விைல மற் ம் வ வாய் குறித் கணக்கிட அறிந்
ேவண் ய அ ப்பைடக் கணக்கியல் ேகாட்பா கள் யாைவ?

ெகாள்ள

இந்த
வர்த்தகத்தில்
ெசய்யப்ப ம்
பணவியாபாரத்தில்,
பணத்தின்
தற்ேபாைதய மதிப் , எதிர்கால மதிப்
என்பைவ
க்கியத் வம்
வாய்ந்தைவ. இைவ குறித் சில உதாரணங்க டன் கணக்கீ கள் ெபட்
IIஇல் கீேழ காட்டப்பட் ள்ளன.
ெபட்

II

பணமதிப்பிற்கு காலம் என்ப
உண் . தற்ேபாைதய அதன் உண்ைம
மதிப்
மற் ம்
உபேயாகத்ைதக்
க தினால்,
அ த்த
ஆண்
இ க்கப்ேபாகும் மதிப்ைபவிட அ அதிகமானதாகேவ இ க்கும்.
எல்லா விஷயங்க ம் இப்ேபா இ ப்ப ேபாலேவ இ க்குெமன்ற ஒ
உத்ேதசத்தின்ேபாில், ஒ ேகாட்பா ெசால்லலாம். எதிர்காலத்தில் ஒ
ெதாைகைய ெப வைதவிட
அேத ெதாைகைய இன்
ெப வைத
எல்ேலா ம் வி ம் வர்.
காரணம் இன்
ெப ம் அந்த ெதாைகமீ
குறிப்பி ம் வ ங்கால நாள் வைர வட் ைய ஈட்ட
ம்.
ேம ம்
நிலவிவ ம் பண க்க சூழ ல் இன் உள்ள பணத்திற்கு வாங்கும் சக்தி
வ ங்காலத்ைதவிட அதிகமாகேவ இ க்கும்.
எதிர் காலப்பணத்தின் இன்ைறய மதிப் (Present Value):
இன்ைறய மதிப்
அறியலாம்.

சூத்திரத்ைதக் ெகாண்

பணத்தின் உண்ைம மதிப்ைப

பணத்தின் இன்ைறய மதிப்பில் 4 காரணிகள் உள்ளன
இன்ைறய மதிப் காலம் = 0,
எதிர்கால மதிப் காலம்= n,
i =காலகட்டத்தில் கூட்டப்ப ம் மதிப் விகிதம்
n= காலம் என் ெகாண்டால் பணத்தின் இன்ைறய மதிப்ைப
பின்வ மா கணக்கிடலாம்.
(PV –Present Value இன்ைறய மதிப்
FV – Future Value வ ங்கால மதிப் )
பணத்தின் இன்ைறய மதிப் (PV) = வ ங்கால மதிப் FV
(1+i)n
கூட்டப்பட்ட வ ங்கால மதிப்ைபக் ெகாண்டால் பணவர கள் கால கட்டம்(t)
என்றால் வ ங்கால கூட்டப்பட்ட பணம் FVt.
n
PV =

∑

FVt
T=0 (1+i)t
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உதாரணம்
பின்வ ம் வைகயில் பணவர கள்
கால வ டங்களில் ெதாைக

1
100

2
100

3
100

வட் விகிதம் 10% என்
ெகாள்ேவாம். ஓராண் ற்கு தள்
1/(1+வட் விகிதம்)^n. n என்ப ஆண் கள்
பணத்தின் இன்ைறய மதிப் =ெதாைக x தள்
ேபாடப்ப ம் ஒவ்ெவா
வ மா பட் ய டலாம்.

ப

ப

காரணிைய

காரணி

.100ன் கூட்டப்ப ம் எதிர்கால மதிப்ைப பின்

ஆண்
ெதாைக
தள் ப காரணி
1
100
0.9091
2
100
0.8264
3
100
0.7513
கூட்டப்பட்ட இன்ைறய மதிப்
இன்ைறய நிகர மதிப் (NPV அல்ல

பணத்தின் இன்ைறய மதிப்
90.91
82.64
75.13
248.69

NPW)

நிகர பண வர களின் இன்ைறய மதிப் என் இைதச் ெசால்லலாம். நீண்ட
கால ெசயல் திட்டங்களில், பணத்தின் காலத்திற்குாிய மதிப்பீட்ைடக் கணக்கிட
இ
உத கிற . எல்லா நா களில்
லதன பட்ெஜட் கள் தயாாிக்க ம்
இ
ம் பயன்ப கிற . நிதி ெசல கைள கழித்தபின் பணவர களில், உபாி
அல்ல பற்றாக்குைற இ ப்பின் இன்ைறய மதிப்பில் அைதக் கணக்கிட ம்
இ
உத கிற . கணிப்பான்கைள (Calculators) பயன்ப த்தி இைத
ெசய்யலாம்.
சூத்திரம்:
ஒவ்ெவா பணவர ம் தள்
கணக்கிடப்ப ம்.

ப

காரணிைய உபேயாகித்

இன்ைறய மதிப்

N
NPV =

∑

Ct

t=0 (1+r)t
t
N
r
Ct
Co

= பணவரவின் காலம்
= ெசயல்திட்டத்திற்கான ெமாத்த காலம்
= தள் ப விகிதம் (இேத இடர்வர டன் நிதிசந்ைதயில்
தலீ ெசய்யப்பட்டால் கிைடக்கக்கூ ய வ வாய் விகிதம்)
= C= நிகர பணவர , t= காலத்தில்
= தல் தலீ , இடப் றத்தில் காட்டப்ப ம்.

த ல் காட்டப்பட்ட உதாரணத்தில் .240 மீதான ைவப்பி
ந்
பணவர கள் கிைடக்குமானால் அந்த
தலீட் ன் இன்ைறய மதிப்
.248.69 -240 = 8.69.

3
–
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22.
பத்திரத்தின் விைல எவ்வா கணக்கிடப்ப கிற ?
ஒ வர்த்தகத்தின் ெமாத்த மதிப் மற் ம் அதில் ேச ம் வட்

எவ்வள ?

ஒ
பத்திரத்தி
ந்
வ ங்காலத்தில் கிைடக்கக்கூ ய வ மானத்தின்
இன்ைறய பணமதிப்ேப ஒ
பத்திரத்தின் விைல எனப்ப ம். பத்திரத்தின்
திர் வைர ள்ள வ வாய் விகிதேம, பணத்தின் இன்ைறய மதிப்பீட்ைடக்
கண்டறி ம் விகிதமாக ம் அைம ம்.
(ேகள்வி எண் 24ல் விவரமாகப்
பார்க்கலாம்) எக்சல்
ைறயில் ‘விைல’ என்ற சூத்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி
கணக்கிட் ம் அறியலாம்.
கைடசியாக கூப்பன் வட்
அளிக்கப்பட்ட நாளி
ந்
பாிவர்த்தைன
வைடந்த ேததிக்கு ந்ைதய நாள் வைர உள்ள குைற காலத்திற்கான வட்
ேசர்ந்த வட்
(ேசகரமான வட் ) என்
அைழக்கப்ப ம்.
பத்திரத்ைத
விற்பவர், பாிவர்த்தைன ேததி வைர அதற்கு ெசாந்தக்காரர். ஆகேவ இந்த
வட் ப்பணம் அவ க்கு உாிய .
ஆகேவ பத்திரத்ைத வாங்குபவர்
பத்திரத்தின் ஒப்பந்த விைலேயா , இதற்கான ஒ ெதாைகைய அளித்திட
ேவண் ம்.
ஒ

உதாரணத்ைதப் பார்ப்ேபாம்
.5 ேகா
கமதிப் ைடய 6.49% 2015 பத்திரத்தின் வர்த்தக தீர்
நாள்
ஆகஸ்ட் 26, 2009 விைல .94.95. விற்பவ க்கு தரேவண் ய ெதாைகையப்
பின்வ மா
கணக்கி ேவாம். இங்கு குறிப்பிடப்ப ம் விைல ேநர் விைல
எனப்ப ம். காரணம் இதில் ேசகரமான வட் ப்பகுதி ேசர்க்கப் படவில்ைல.
ேசர்ந்த வட்

(ேசகரமான வட் )

கைடசியாக கூப்பன் வட்
வழங்கப்பட்ட நாள் ஜுன் 8,2009 என்றால்
குைறகாலம் என்ப ஆகஸ்ட் 25 (தீர் நாளான ஆகஸ்ட் 26க்கு
ந்ைதய
நாள்) வைர உள்ள நாட்கள் 78.
78 நாட்க

க்கு

.100( கமதிப்பிற்கு)

குறிப்பி ம் ேநர் விைல
ேசர்ந்த வட்
மைற க விைல

= 6.49 x 78
360
= Rs.1.4062

= 96.95
= 1.41
= 98.36

ெமாத்தமாக பத்திரங்கள் விற்பைனயில்
ெகா க்கப்பட்ட ெதாைக
= 50000000 x 98.352 = 4,91,78,083.33
100
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23.
பத்திரத்தின் வ வாய்க்கும் அதன் விைலக்குமிைடேய உள்ள ெதாடர்
என்ன?
வட் விகிதம், சந்ைத வ வாய் அதிகமானால், பத்திரத்தின் விைல குைற ம்.
அேத ேநரம், வட் விகிதம் சந்ைத வ வாய் குைறந்தால் பத்திரத்தின் கூ ம்.
பத்திரத்தின் வ வாய்க்கும் விைலக்குமிைடேய எதிர்மைறயான ெதாடர்
உள்ள . அைதப் பின்வ மா விளக்கலாம்.

24.

¾

கமதிப்ைபவிட பத்திரத்தின் சந்ைத மதிப் குைறவானால் பத்திரம்
தள் ப யில் விற்பதாகச் ெசால்லலாம்.
திர்வி ள்ள வ வாய்>தற்ேபாைத வ வாய்>பத்திரத்தின் கூப்பன் வட்

¾

கமதிப்ைபவிட பத்திரத்தின் சந்ைத மதிப் அதிகமானால் பத்திரம்
மிைகமதிப்பில் விற்பதாகச் ெசால்லலாம்.
கூப்பன்வட் >தற்ேபாைத வ வாய்> திர்வி ள்ள வ வாய்

¾

கமதிப்ேப சந்ைத விைலயானால், அ சாிசம விைலயில் விற்கிற
எனலாம்.
திர்வி ள்ள வ வாய்=தற்ேபாைத வ வாய்= கூப்பன் வட்
ஒ

பத்திரத்தின் மீதான வ வாய் எவ்வா

கணக்கிடப்ப கிற ?

24.1. ஒ பத்திரத்ைத வாங்கும் நபர், பின்வ ம் ஏதாவ
வ மானத்ைதப் ெபறலாம்.

ஒ

வைகயில் தன

பத்திரத்ைத ெவளியி பவர் த ம் கூப்பன் வட்
பத்திரத்ைத விற்கும்ேபா

உள்ள இலாபம்

கூப்பன் வட் ைய மீண் ம்
ஒ பத்திரத்தில் தலீ
விளக்கப்பட் ள்ளன.
(i) கூப்பன் வட்

தலீ

ெசய்வதால் ெப ம் வட்

வ வாய்

ெசய்வதால் ேமற்குறிப்பிட்ட கணக்கி ம் வழிகள் கீேழ

வ வாய் (Coupon yield)

24.2.
கமதிப்பில் குறிப்பிட்ட சத தமாக வழங்கப்ப ம் வட் வ வாேய
கூப்பன் வட்
வ வாய் ஆகும். நிைலயான வ வாய் தரக்கூ ய
அரசுப்பத்திரங்கள் மீ ெபறக்கூ ய வட் ையேய கூப்பன் வ வாய் என்
குறிப்பி கிேறாம். இ அரசு அதன் பத்திரங்களில்
தலீ ெசய்பவ க்கு,
உத்தரவாதமாகத் தரக்கூ ய நிைலயான வ மானமாகும். வட் விகிதத்தில்
ஏற்ப ம் மாற்றங்கள் மற் ம் பண க்கம் ஆகியவற்றால் சாதாரண வட்
விகிதத்தில் ஏற்ப ம் தாக்கங்கைள கூப்பன்வட் வ வாய் பிரதிப க்க .
கூப்பன் வ வாய் = கூப்பன் வட் ெதாைக/ கமதிப்
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உதாரணமாக
கூப்பன் ெதாைக
கமதிப்
சந்ைதவிைல
கூப்பன் வ வாய்

= 8.24
=100
=103
= 8.24 =8.24%
100

(ii) நிகழ் கால வ வாய் (Cuurrent Yield)
24.3. கூப்பன் வ வாைய பத்திரத்தின் விைலேயா ஒப் ேநாக்கி, சத தமாக
கணக்கி வேத நிகழ்கால வ வாய் எனப்ப ம். அதாவ பத்திரத்தின் வாங்கிய
விைலக்கு ( கமதிப்
அல்ல
அதற்கு அதிகமாக இ க்கலாம்) ஒ
தலீட்டாள க்கு கிைடக்கும் கூப்பன் வட் வ வாயின் விகிதேம நிகழ்கால
வ வாய் ஆகும்.
அவ்வப்ேபா
கிைடக்கும் வட்
வ வாைய மீண் ம்
தலீ
ெசய்வைத இந்த நிகழ் கால வ வாய் கணக்கில் எ த் க்
ெகாள்வதில்ைல.
நிகழ்கால வ வாய் = ஆண் வட் (கூப்பன் விகிதம்)x 100
பத்திரம் வாங்கிய விைல
(உம்) 10 வ ட 8.24% கூப்பன் பத்திரம் .103.00 ( கமதிப்
நிகழ் கால வ வாய். பின்வ மா கணக்கிடப்ப ம்.
ஆண்

கூப்பன் வட்

நிகழ்கால வ வாய்

=8.24%x100 = 8.24
=8.24%x100 = 8%
103

தலீட்டாள க்குக் கிைடக்கக்கூ ய இதரவ வாய் எ
தவிர) இதில் கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல.
(iii)

.100) மீதான

ம் (கூப்பன்வட்

திர்வில் வ வாய் விகிதம் (YTM)

24.4 ஒ பத்திரத்ைத திர் க்காலம் வைர ைவத்தி ந்தால் அதில் கிைடக்கக்
கூ ய வ வாேய திர்வில் வ வாய் விகிதமாகும். இந்தப் பாிவர்த்தைனயில்
உள்ள அைனத்
பணவர க ம், ெசல க ம் பணத்தின் தற்கால
மதிப்பீட் ன்ப
(தள் ப
ெசய்யப்பட்ட) கணக்கிடப்ப ம்.
அதன் நிகர
வ வாேய
திர் கால வ வாயாகும்.
வ ங்காலத்தில் கிைடக்கக்கூ ய
வ வாயின் நிகழ்கால மதிப்ைப ஒ குறிப்பிட்டவிகிதத்தில் தள் ப ெசய்
வந்தால், எந்த விகிதத்தில் அந்த மதிப்
பத்திரத்தின் சந்ைத விைலக்கு
சமமாகிறேதா, அந்த விகிதேம திர் க்கால வ வாயாகும். அதாவ அந்த
தலீட் ல் ெபறக்கூ ய வ வாய் விகிதேம திர்வில் வ வாய் விகிதமாகும்.
இந்த விகிதம் ப ப்ப யாக ேதாராயக்கணக்காக ேபாடப்ப ம். கணிப்பான்
அல்ல
கணினியின்
ைண ெகாண்
இைத எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.
(ெபட் IIIஐப்பார்க்க)
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ெபட்

III

திர்வில் வ வாய் விகிதம்
கணக்கிட்ேடா அல்ல
ேபாடலாம்.

கணினியில் Ms Excel தளத்திேலா இந்த கணக்ைகப்

ப ப்ப யான ேதாராயக் கணக்கு ைற
இ சற்ேற க னமாகும். இைத ஒ (உம்) லம் விளக்கலாம். 8% கூப்பன்
வட்
ள்ள 2 வ ட பத்திரம்,
.102ல் சந்ைதயி
ந்
வாங்கப்ப கிற .
பின்வ ம் சூத்திரத்தில் r என்பதற்கு ேதாராயமான ஒ மதிப்பீட்ைடப் ேபாட் ,
102க்கு சற்ேற அதிகமாக , சற்ேற குைறவாக ம் உள்ள இ மதிப்பீ கள்
கண்டறியலாம்.
102 =4(1+r/2)1 + 4(1+r/2)2+4(1+r/2)3 +4(1+r/2)4
Ms Excel தளத்தில் கணக்கி தல்
அவ்வப்ேபா
கூப்பன் வட்
வழங்கப்ப ம்.
சில பத்திரங்களில்
ெகா க்கப்பட்ட விைலயில் வ வாையக் கணக்கிட, தீர் , திர் , விகிதம்,
விைல தி ப்பித்த தல், ெபா
ைற நிகழ் , அ ப்பைட ஆகிய அைனத் க்
காரணிக ம் க த்தில் ெகாள்ளப்ப ம்.
தீர்
என்ப
திர்
ேததிையக் குறிக்கும் அந்நாளில் பத்திர ம் பண ம்
மாற்றிக் ெகாள்ளப்ப ம்.
திர் என்ப பத்திரம்
வைடந் வி ம்.
விகிதம் என்ப
விைல என்ப

திர்வைட ம் ேததி. அந்நாளில் பத்திரத்தின் காலம்

பத்திரத்தின் மீதான ஆண்
பத்திரத்தின்

கமதிப்பான

கூப்பன் வட்

விகிதம்

.100

ெபா
ைற நிகழ் என்ப ஒ ஆண் க்கு வட் த்ெதாைக அளிக்கப்ப ம்
தடைவகைள குறிக்கும். இந்திய அரசு பத்திரங்களில் இ 2 ஆகும்.
அ ப்பைட என்ப நாள் கணக்கிற்கான அ ப்பைட
ைற. (இந்திய அரசு
பத்திரங்களில் இ 4 ஆகும். நாட்கள் ஆண் க்கு 360 மாதத்திற்கு 30 நாட்கள்
30/360)
25.
பத்திரங்கள் வ வாையக் கணக்கி ம்ேபா
கணக்கு ைறயின் மர என்ன?

நாட்களின் அ ப்பைடக்

பத்திரத்தின்மீ
ேசகரமாகும் வட் ையக் கணக்கி ம்ேபா
ைவத்தி க்கும்
நாட்கைளக்
கணக்கிட பயன்ப த் ம்
ைறேய நாட்களின் அ ப்பைட
கணக்கு ைற மர என்றைழக்கப்ப ம். இதில் ெவவ்ேவ அ ப்பைடையப்
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பின்பற்றினால் ெவவ்ேவ வட் வ வாய் விைடயாகக் கிைடக்கும். ஆேகேவ
அைத தவிர்த்திட ஒ
சீரான பழக்க மரைப சந்ைத பங்ேகற்பாளர்கள்
பின்பற் வ அவசியம். உதாரணமாக இந்திய சந்ைதயின் அ ப்பைட மர
பின்வ மா ெகா க்கப்பட் ள்ள .
பத்திரச்சந்ைத: இைதப் ெபா த்தவைர நாட்கணக்கிற்கான மர 30/360. ஒ
மாதத்தின் நாட்கள் எவ்வளவாயி ம் 30 என் ம், ஒ ஆண் ன் நாட்கள் 360
ஆக ம் கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்.
பணச்சந்ைத: இதில் உண்ைமயான பாிவர்த்தைன நாட்கள்/365.
இதில்
ஆண் க்குாிய காலம் 365 ஆக எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிற .
க
ல
உண் யல்கள் பணச்சந்ைத உபகரணம் ஆக இ ப்பதால் இதில் பணச்சந்ைத
மர பின்பற்றப்ப ம்.
26. ஒ

க

ல உண் ய ன் வ வாய் எவ்வா

பின்வ மா
சூத்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி க
கணக்கிடப்ப ம்.
வ வாய்

=

100-P
P

x

கணக்கிடப்ப ம்?
ல உண் ய ன் வ வாய்

365
D

x 100

P= வாங்கிய விைல
D = திர் வைர ள்ள நாட்கள்
நாட்கணக்கு D = திர் வைர ள்ள நாட்கள் /365
உதாரணம் 91 நாட்கள் க
ல உண் ய ன் ெவளியீட்

விைல

.98.20.

அதன் வ வாய் பின்வ மா
வ வாய்

=

100-98.20
98.20

x 100 = 7.3521

x 365
91

41 நாட்க க்குப்பின்னர் அந்த க
ல உண் யல்
வர்த்தகம் ெசய்யப்ப மானால் வ வாய் பின்வ மா
வ வாய்

=

100-99
99

50 நாட்கள் (91-41) என்ப

x

365
50

மீத ள்ள

27. காலவைரயைற (Duration) என்ப

.99 விைலக்கு

x 100 = 7.37.37

திர் க்காலம்.

என்ன?

தலீ ெசய்யப்ப ம் ஒ ெதாைக மீதான வ ங்கால வ வாைய நிகழ்கால
மதிப்பீட் ன்ப
கணக்கிட்டால், அந்த வ வாய்
தலீ
ெசய்யப்ப ம்
ெதாைகைய மீட்ெட க்கும் அளவிற்கு இ க்குமானால் அதற்கு ஆகும் கால
அளேவ காலவைரயைற எனப்ப ம். இ
தலீட் ன் ெதாைகையத் தி ம்பப்
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ெப ம் காலம்(நஷ்டம்/லாபம் ஏ மின்றி) அதாவ வாங்கப்பட்ட விைலைய
வ வாயாகப் ெப ம் காலம் என் ம் ெசால்லலாம். இந்த காலவைரயைற
வ டங்களில் குறிப்பிடப்ப ம். இைதப் ப ப யாக கணக்கி ம் ைற ெபட்
IVல் ெகா க்கப்ப ள்ள .

காலவைரயைறயின் கணக்கு

ெபட்

IV

தல்நிைல: ஒவ்ெவா
காலகட்டத்தி ம் ெபறப்ப ம் பணம், நிகழ்கால
மதிப்பிற்கு தள் ப
ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா பத்திரத்தின்மீ ஆண் க்கு 2
ைற வட் வழங்கப்ப வதால் ஒ காலகட்டம் என்ப 6 மாதமாகும்.
இரண்டாம் நிைல: வ ங்கால கூப்பன் வட் வ வாயின் நிகழ்கால மதிப்
அதற்குாிய காலகட்டத்தால் ெப க்கப்பட் ( தல் கூப்பன் வட் ஒன்றா ம்
இரண்டாம் கூப்பன் வட் 2ஆ ம் )PV கண்டறியப்ப ம்.
ன்றாம் நிைல: ேமற்குறிப்பிட்டப
கண் பி க்கப்பட்ட PV மதிப் கள்
கூட்டப்ப ம். அ தற்ேபாைதய பத்திர விைலயால் வகுக்கப்ப ம். அ தான்
காலவைரயைற. (காலகட்டத்தில் விைட ெபறப்ப ம்) காலகட்டம் என்ப 6
மாதமாதலால்,
வ கின்ற
விைடைய
2ஆல்
வகுத்தால்,
ஆண் ல்
காலவைரயைற கிைடக்கும்.
திர்
காலம் வைர ஒ
பத்திரத்ைத
ைவத்தி ந்தால், இந்த காலவைரயைறக்குள் ேபாட்ட
தலீட்ைட ஒ வர்
தி ம்பப் ெபற
ம்.
உதாரணம்:
10% கூப்பன் வட்
ைடய 2 வ ட திர்
விைல .102. பணவர கள் பின்வ மா
விகிதம் 9%)

கால பத்திரத்தின் தற்ேபாைதய
(இரண்டாண் க்குாிய வ வாய்

காலகட்டம் (ஆண் ல்)

1

2

3

4

பணவர

5

5

5

105

PV வ வாய் 9%ல்

4.78

4.58

4.38

88.05

101.79

PV காலகட்டம்

4.78

9.16

13.14

352.20

379.28

( . ேகா )

காலவைரயைற காலகட்டங்களில் = 379.28/101.79=3.73
காலவைரயைற ஆண் களில்
= 3.73/2 =1.86 ஆண் கள்
காலவைரயைற என்ப

வழக்கமாக பின்வ வனவற்ைறக் குறிக்கும்

a) ஒன்ெறா
ஒன்
ெதாடர் ைடய ெதாடர்ந்த பத்திரங்கள் மீதான
பணவர க க்குாிய (நிகழ்காலத்தி
ந்
கணக்கிட் ) மதிப் ட்டப்
பட்ட சராசாி காலம்
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b) கூப்பன் வட் அதிகமானால் காலவைரயைற குைற ம். (பத்திரத்தின்
காலம் நிைலயாக இ க்குமானால்)
c) காலவைரயைற என்ப
எப்ேபா ம் பத்திரத்தின் ஆ ட்காலத்திற்கு
சமமாகேவா அல்ல குைறவாகேவா இ க்கும்.
d)

ஜ்ய
என்ப

கூப்பன் பத்திரங்கைளப் ெபா த்தமட் ல்
திர் க் காலத்திற்கு சமமாக இ க்கும்.

e) வட் விகித மாற்றங்க
தன்ைமையக் குறிக்கும்.

க்கு

ஏற்றவா

காலவைரயைற

பத்திரத்தின்

விைலமா ம்

வட் விகித மாற்றங்க க்ேகற்ப பத்திரத்தின் சந்ைத விைல மா ம் தன்ைமைய
கணக்கி ம் அள ேகாலாக காலவைரயைற பயன்ப கிற .
பத்திர
வ வாயில் ெகா க்கப்பட்ட ஒ மாற்றத்திற்கான அளவிற்ேகற்ப மா கின்ற
விைலயின் சத த மாற்றத்திற்கு ேதாராயமாக இ
சமமாக இ க்கும்.
உதாரணமாக சந்ைத வட் விகிதம் 1% (ஆண் க்கு) அதிகாிக்கும்ேபா
காலவைரயைற என்ப
ேதாராயமாக பத்திரத்தின் மதிப்
குைறகின்ற
சத தத்ைதக் குறிக்கும். 15 ஆண்
திர் ைடய பத்திரத்தின் காலவைரயைற
7 ஆண்டானால், அதன் வட் விகிதம் 1% (ஆண் க்கு) அதிகாிக்குமானால்
அதன்விைல ேதாராயமாக 7% குைற ம். பத்திரத்தின் விைலக்கும் வட்
விகிதத்திற்கும் இைடேய ள்ள ெதாடர்பின் ெநகிழ் த் தன்ைமையக்குறிப்பதாக
காலவைரயைற அைமந்தி ம்.
மாற்றியைமக்கப்பட்ட காலவைரயைற என்ப

என்ன?

27.2. ெமக்காேல
காலவைரயைறயின் தி த்தியைமக்கப்பட்ட வ வேம
மாற்றியைமக்கப்பட்ட காலவைரயைற எனலாம். வட் விகிதத்தில் 1% அள
மாற்றம் ஏற்ப மானால் பத்திரத்தின் மதிப்பில் அதனால் ஏற்ப ம் மாற்றத்ைத
மாற்றியைமக்கப்பட்ட காலவைரயைற எனலாம்.
அதற்கான சூத்திரம்
பின்வ மா
மாற்றியைமக்கப்பட்ட
காலவைரயைற

=

ெமக்காேல காலவைரயைற
திர்வில் வ வாய்
1+ ஒ ஆண் ல் கூப்பன்
பண அளிப் காலங்கள்

ெபட் IVல் ெகா க்கப்பட்ட உதாரணத்திற்கு
மாற்றியைமக்கப்பட்ட காலவைரயைற =1.86/(1+0.09/2)=1.78
PV 01 என்ப

என்ன?

27.3. ஒ பத்திரத்தின் மீதான வ வாய் 1 அ ப்பைடப் ள்ளி (சத தத்தில்
1/100) மா ம் ேபா
அதன் விைலயிேலா ஏற்ப ம் உண்ைமயான
மாற்றத்ைதக் காட் வ PV 01 ஆகும். வட் விகிதத்தில் 1 அ ப்பைடப் ள்ளி
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மாற்றத்தால் பத்திரத்தின் நிகழ்மதிப்பில் ஏற்ப ம் மாற்றத்ைத இ குறிக்கும்.
காலவைரயைறக்கு
மாற்றாக
விைலயில்
குறிப்பி ம்
அள டாகப்
பயன்ப த்தப்ப கிற .
PV 01 அதிகமானால் விைல மாற்றம் அதிக
வி வி ப்பானதாக (வ வாய் மாற்றத்தால் விைல மா ம் தன்ைம)
அைமந்தி ம்.
உதாரணம்:
ேமற்குறிப்பிட்ட (27.2ல்) உள்ள உதாரணத்தில் வ வாய் வட் விகிதம் ஒ
அ ப்பைடப் ள்ளி மாறினால் பத்திரமதிப்
1.78% அள
மா ம் என்
பார்த்ேதாம். அதன் மதிப்ைபக் கணக்கிட்டால் அ 1.78*(102/100)= .1.81
ஆகேவ PV01=1.81/100= .0.018. அதாவ
1.8.
1.78 ஆண் கள்
மாற்றியைமக்கப்பட்ட காலவைரயைற 9%
ந்
9.05%(5 அ ப்பைடப்
ள்ளிகள்) மாறினால் பத்திரவிைல 102
ந்
101.91 ஆக குைற ம்.
(5x1.8=9ைபசா குைற ம்).
குவிதல் என்றால் என்ன?
27.4. வ வாயில் ஏற்ப ம் மாற்றங்களின் காரணத்தால் பத்திரத்தின் விைலயில்
சி
அளவிலான
மாற்றங்கள்
காலவைரயைற
அ ப்பைடயில்
கணக்கிட
ம். ஏெனனில் இைவ இரண் ற்கும் இைடேய உள்ள ெதாடர்
வ மான ேநர்ேகாடாக அைமயா . விைலயில் ெபாியளவில் மாற்றங்கள்
ேநாி ம்ேபா
இந்த ெதாடர்
வைளவான
ைறயில் அைமந்தி ம்.
அப்ேபா இந்த விகித அ ப்பைடையவிடக் குைறவாகேவா, அதிகமாகேவா
மாற்றங்கள் நிகழலாம். இந்த ேகாட்பா ‘குவிதல்’ என் அைழக்கப்ப கிற .
பத்திரத்தின்
வ வாயில்
ஒ
குறிப்பிட்ட
அள
மாற்றத்தால்
காலவைரயைறயில் என்ன மாற்றம் ஏற்ப ம் என்
இதன்
லம்
கணக்கிடப்ப ம்.
28. பத்திரங்கைள மதிப்பீ

ெசய்ய என்ன

க்கிய வழிகாட் தல்கள் உள்ளன?

28.1. கூட் ற
வங்கிகளில்,
திர்
காலம் வைர ைவத்தி க்கப்ப ம்
பத்திரங்கள் சந்ைத விைலயில் அல்லாமல், வாங்கப்பட்ட விைலயில் (அ
கமதிப்ைபவிட அதிகமாக இல்லாதபட்சத்தில்) மதிப்பிடப்ப ம்.
அ
கமதிப்ைபவிட அதிகமானால் அந்த பீாிமியம் பத்திரத்தின்
திர்
வைர ள்ள
காலகட்டத்தில்
ஈ
ெசய்யப்ப ம்.
வணிகத்திற்காக
ைவக்கப்பட் ள்ள தனியாள் பத்திரங்கள் ஒவ்ெவா
மாதேமா அல்ல
அ க்க
சந்ைத
விைலயிேலா
மதிப்பிடப்ப ம்.
விற்பைனக்ெகன
ைவத்தி க்கப்ப ம் பங்குகள் ஆண்
இ தியில் அல்ல
அ க்க
சந்ைதவிைலயில் மதிப்பிடப்ப ம்.
விற்பைனக்காக ம்
திர் வைர ம்
ைவக்கப்பட் ள்ள பத்திரங்களின்
த்தக மதிப்
சந்ைத விைலயில்
குறிக்கப்பட்டபின் மாற்றப்படா .
28.2. மத்திய அரசுப்
அ ப்பைடயாக ெகாண்

பத்திரங்களின் மதிப்பீ ம் பின்வ வனவற்ைற
ெசய்யப்ப ம் FIMMDA மற் ம் இந்திய தன்ைம
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வணிகர் சங்கம் (PDAI) இைணந்
தலாமவாின் இைணயதளத்தில்
ெவளியி ம்
விைல/வ வாய்
குறித்த
தகவல்களின்
அ ப்பைடயில்
ெசய்யப்ப ம். இங்ேக அரசுப்பத்திரங்களின் விைல தினசாி அளிக்கப்ப ம்
ஆனால் வ வாய் வைளேகா மாதக்கைடசியில் தரப்ப ம். உதாரணமாக
7.46% 2017 மத்திய அரசுப்பத்திரம் மார்ச் 31, 2009ல்
.101.69 என்
FIMMDAஆல் மதிப்பி வதாகக் ெகாள்ேவாம். விற்பைனக்ெகன்
அல்ல
வர்த்தகத்திற்ெகன்
அவற்ைற ஒ
கூட் ற
வங்கி
.102/- என்
த்தகமதிப்பில் ைவத்தி ந்தால், அதன் மீ
கமதிப்
.100க்கு
.0.31
அளவிற்கு ேதய்மானம் கணக்கில் காட்டப்படேவண் ம்.
.1 ேகா
மதிப்பளவிற்கு அந்த பத்திரங்கள் இ ப்பில் இ ந்தால் அவற்றின்மீ
ேதய்மானம் .31,000 வைர கணக்கில் காட்டப்படேவண் ம்.
28.3. மாநில அரசுப் பத்திரங்கள் மற் ம் இதர பத்திரங்கைள மதிப்பி ம்ேபா
அேத அள நி ைவ
திர் க் கால ைடய மத்திய அரசுப் பத்திரங்களின்
வ வாயி ள்ள லாபத்ைதக்கூட் அவற்ைற மதிப்பிட ேவண் ம். தற்ேபா
மாநில
அரசுப்
பத்திரங்கைள
சிறப் ப்
பத்திரங்கள்(எண்ெணய்,
உரப்பத்திரங்கள்.. etc) மதிப்பி ம்ேபா
25 அ ப்பைடப் ள்ளிகள் (0.25%)
லாப அள கூட்டப்ப கிற . ஆனால் கம்ெபனிகளின் பங்குக க்கு FIMMDA
ெகா க்கும் லாபப் ள்ளிைய கூட்டேவண் ம்.
மாநில அரசுப்பத்திரங்கைள மதிப்பி ம் வைக பின்வ ம் உதாரணத்தில்
விளக்கப்ப கிற .

ெபட்

V

பத்திரங்களின் மதிப்பீ

பத்திரம் – 7.32% ஆந்திர மாநில ேமம்பாட் க்கடன் 2014
ெவளியீ – சம்பர் 10,2004
திர் ேததி - சம்பர் 10,2014
கூப்பன் வட் – 7.32%
மதிப்பீட் நாள் – மார்ச் 31, 2008
ெசயல் ைற:
1. மதிப்பீ ெசய்யேவண் ய பத்திரத்தின் நி ைவ திர் க்
காலத்ைதக் கணக்கிட ம்.
2. ேமற்கண் பி த்த நி ைவ திர் க்குாிய மத்திய அரசுப்
பத்திரத்தின் வ வாையக் கணக்கிட ம்
3. ேமற்கண்ட வ வாேயா இந்த பத்திரத்திற்குாிய லாபப்பரப்ைப
கூட்ட ம்
4. ேமற்கண்டவா ெபறப்பட்ட வ வாையப் பயன்ப த்தி பத்திரத்தின்
விைலையக் கணக்கிட ம்.
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நிைல 1: மார்ச் 31, 2008 அன் மதிப்பீ ெசய்யப்படேவண் ம். ஆகேவ இந்த
நாளி
ந் பத்திரத்தின் திர் வைர ( சம்பர் 10,2014) உள்ள காலகட்டேம
நி ைவயி ள்ள
திர் க் காலம். இைத மனக்கணக்காகேவ ேபாடலாம்
(ஆண் , மாதம், நாட்கள் உட்பட). இைத Ms Excel தளத்தில் ஆண் (பின்னப்
பகுதி) என்ற வழியில் இ ேததிகைள ம் தந் கண் பி க்கலாம். (இ
பற்றிய விவரமான தகவல் பிற்ேசர்க்ைக4ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ) இந்த
நி ைவ
திர் க்காலம் இந்தப் பத்திரத்ைதப் ெபா த்தவைர 6.69
ஆண் களாகும்.
நிைல 2: 6.69 ஆண் க க்கு மத்திய அரசுப் பத்திரத்திற்கான வ வாைய 6 7
ஆண் க க்கு இைடேய ள்ள அட்டவைணத் (FIMMDA தளம் த ம்)
தகவைலப் பார்த் அறித் ெகாள்ளலாம்.
0.00773 + (6.69-6)x (0.0777-0.0773) =0.077577%(அ)7.76%
(7-6)
மார்ச் 31, 2008ல் FIMMDA வ வாய் தகவல்ப 6
தல் 7 ஆண் க க்கு
ைறேய 7.73%, 7.77% ஆகும். 6.69 ஆண் க்கு பின்வ ம் சூத்திரத்ைதப்
பயன்ப த்தி கண் பி க்கலாம்.
0.69ஆண் க்குாிய வித்தியாசத்ைதக் கண்டறிந்
அைத 6ஆம் ஆண் ன்
வ வாேயா கூட் னால் 6.69 ஆண் க்குாிய வ வாய் கிைடக்கும். வ வாய்
தசம ள்ளிகளிேலேய கணக்கீட் ல் பயன்ப த்தப்படேவண் ம். (7.73%
என்ப தசமத்தில் 7.73/100=0.0773 ஆகும்)
நிைல 3: திர் க்குாிய மத்திய அரசுப்பத்திரத்தின் வ வாய் கிைடத் விட்ட .
இப்ேபா
இத டன் உாிய லாபப்பங்ைகக் காட் வதன் லம் மதிப்பீ
ெசய்யேவண் ய பத்திரத்தின் வ வாய் கிைடக்கும். மாநில அரசுப்
பத்திரத்திற்கான லாப வர பங்கு 25 அ ப்பைடப் ள்ளிகள் (0.25%)ஆகும்.
இைத கூட் னால் வ வாய் 7.76%+0.25%=8.01%
நிைல 4: பத்திரத்தின் விைல Ms Excel தளத்தில் விைல (விவரங்க க்கு
பிற்ேசர்க்ைக 4ஐப் பார்க்க ம்) என்ற பகுதியின்கீழ், கணக்கிட் அறியலாம்.
மதிப்பீட் த்ேததி 31.3.2008
திர் த்ேததி 10.12.2014, விகிதம் 7.32%
(கூப்பன் வட் விகிதம்).
திர் வ வாய் 8.01%
கமதிப் 100 கூப்பன்
வட் அளிக்கப்ப ம் தடைவகள் – 2, அ ப்பைட -4 (பிற்ேசர்க்ைக 4இல்
உதாரணம் 3ஐப் பார்க்க) ஆகிய தகவல்கைளப் குத்தினால் சூத்திரப்ப
அதில் நமக்கு கிைடக்கும் விைட .96.47. இ ேவ பத்திரத்தின் மதிப்பாகும்.
வங்கி இந்த பத்திரத்ைத .10 ேகா அளவிற்கு ைவத்தி ந்தால் அதன் மதிப்
10x(96.47/100)=9.647 ேகா யாகும்.
28.4. கம்ெபனி பத்திரங்கைளப் ெபா த்தவைர, மதிப்பீ
இேத
ைறயில்
உதாரணத்தில் (ெபட் V) காட்டப்பட்ட ேபால் இ க்கும். லாபப்பரப் பங்கு
இ தியில் கூட்டப்ப ம்ேபா மட் ம், அ சற்ேற அதிகமாக (மாநில அரசு
பத்திரங்க க்கு ெசால்லப்பட்ட 25 அ ப்பைடப் ள்ளிகைள விட) FIMMDA
ெவளியி ம் தகவ ன்ப
இ க்கும்.
ெவவ்ேவ
நிதி மதிப் ைடய
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கம்ெபனிகளின் பத்திரங்க க்கான லாபப்பரப் விகிதம் குறித்த தகவல்கைள
FIMMDA த கிற . ஒ பத்திரத்ைத மதிப்பீ ெசய் ம்ேபா அேத வ வாய்
உைடய மத்திய அரசுப் பத்திரத்தின் மதிப் டன், கம்ெபனிப் பத்திரத்திற்கு
உாிய லாபப்பரப் விகிதத்ைத கூட் ட ேவண் ம். அதன்பிறகு வழக்கமான
விைல கண் பி க்கும் சூத்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி அந்த பத்திரத்தின்
மதிப்பிைன இ தியாகக் கண்டறிய
ம்.
உதாரணமாக AAA மதிப்பீ ைடய ஒ கம்ெபனியின் நி ைவ திர் க்காலம்
(ெபட் Vல்) குறிப்பிடப்பட்ட மாநில அரசுப் பத்திரத்தின் நி ைவ திர் க்
காலத்ைத ஒத்தி க்குமானால், மதிப்பீட் ற்கான வ வாய் விகிதம் 7.73%+2.09
(FIMMDA அளித்த தகவல்ப , லாபப்பரப் விகிதம்)=9.82%. ெபட்
Vல்
குறிக்கப்பட்ட அேத அளைவகைளப் பயன்ப த்தினால் பத்திரத்தின் மதிப்
.87.92ஆகும்.
29. அரசுப் பத்திரங்கைள ைவத்தி ப்பதில் உள்ள இடர்வர கள் என்ன?
அவற்ைறக் குைறப்பதற்கான வழிவைககள் என்ன?
அரசு தான் தரேவண் ய கடன்களில் தவறா
என்ற எதிர்பார்ப்பின்
காரணத்தால், அரசுப்பத்திரங்கள் ெபா வாக இடர்வரவில்லா பத்திரங்களாகக்
க தப்ப ம். ஆயி ம் எந்த நிதி உபகரணத்தி ம் உள்ள இடர்வர கள் அரசுப்
பத்திரங்கள் ைவத்தி ப்பதி ம் உண் . ஆகேவ அவற்ைற இனங்கண் ,
ாிந் ெகாண் அைதக் குைறப்பதற்கு உாிய யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வ
அவசியமாகும்.
அரசுப்பத்திரங்கைள ைவத்தி ப்பதில் ெதாடர் ைடய
இடர்வர கள் பின்வ மா
29.1. சந்ைத இடர்வர
வட் விகித மாற்றங்களால்,
தலீட்டாளர் ைவத்தி க்கும் பத்திரங்களின்
விைலகளில் ஏற்ப ம் ேமாசமான மாற்றங்களால் விைளவேத சந்ைத
இடர்வரவாகும்.
இதனால் சந்ைதவிைலக்கு அவற்ைற மதிப்பிடேவா,
அவற்ைற ேமாசமான சந்ைதவிைலயில் நஷ்டத்திற்கு விற்கேவா ேநாிடலாம்.
சி
தலீட்டாளர்கள்,
ஓரள
இைதத்
தவிர்த்திட,
பத்திரங்கைள
திர் க்காலம் வைர ைவத்தி ந்
பத்திரத்தின் உாிய வ வாைய ம்,
த ட்ட பணத்ைத ம் தி ம்பப்ெபறலாம்.
29.2. ம

தலீட்

இடர்வர

அரசுப் பத்திரங்களில் ஆண் க்கு இ
ைற வட் வ மான ம் அசல் ெதாைக
திர் க்காலம்
ந் ம் பணமாக்க கிைடக்கும். இவ்வா கிைடக்கும் பணம்
மீண் ம் ம
தலீ
ெசய்யப்படேவண் ம். கிைடக்கும்ேபாேத மாறிவ ம்
வட் விகித சூழ ல், ஒ
தலீட்டாளர் இவ்வா
கிைடக்கும்பணத்ைத
லாபகரமான விகிதத்தில் தலீ ெசய்ய
யாமல் ேபாகலாம். ஆகேவ இதில்
ம
தலீட் இடர்வர உண் .
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29.3. நீர்மத்தன்ைம இடர்வர
பத்திரத்ைத வாங்குேவார் இல்லாத காரணத்தால் (அந்த பத்திரத்தில் வர்த்தகம்
நைடெபறாததால்) அந்த பத்திரத்தில்
தலீ
ெசய்த நபர், தன்னிட ள்ள
பத்திரத்ைத விற்க
யாமல் ேபாகலாம். இத்தகு இயலாைமேய நீர்மத்தன்ைம
இடர்வர
எனப்ப ம். குறிப்பிட்ட
திர் க்கால ைடய ஒ
பத்திரத்ைத
ஒ வர் வாங்கினால், காலப்ேபாக்கில் ேதய்ந் , அதன்
திர் க்காலம்
குைறகிற .
உதாரணமாக ஒ
10 ஆண்
கால பத்திரம், 2 ஆண்
ைவத்தி ந்தபின்,
திர் க்காலம் 8 ஆண்டாகக் குைறந் வி ம். அதனால்
அதன் நீர்மத்தன்ைம ம் குைற ம்.
இதனால் திடீர் பணத்ேதைவகள்
ஏற்பட்டால்
தலீட்டாளர் இத்தகு பத்திரத்ைத ேமாசமான விைலயில் விற்க
ேநாி ம். ஆயி ம் இத்தகு த ணங்களில், தகுதி ைடய
தலீட்டாளர்கள்,
சந்ைத ாிப்ேபா நடவ க்ைகயில் பங்ேகற் , அந்த பத்திரத்ைத அடமானமாக
ைவத் பணம் கடனாகப் ெபறலாம்.
இடர்வரைவக் குைறத்தால்:
29.4. சந்ைத இடர்வரைவத்தவிர்க்க பத்திரங்கைள
திர் க் காலம் வைர
ைவத்தி ப்ப
ஒ
சிறந்த
வழியாகும்.
தலீட் ப்
பட் யைல
மாற்றியைமக்கலாம்.
தலீ களின்
திர் க்காலம் குைற ம்ேவைளயில்
அவற்ைற விற் விட் ,
திய நீண்ட
திர் க்கால ைடய பத்திரங்கைள
வாங்கி பட் ய
ள்ள இடர்வரைவ சாிகட்டலாம்.
இவ்வா
பட் யல்
தலீ கைள மாற்றியைமக்கும்
ைறயில் பாிவர்த்தைன மற் ம் இதர
கட்டணங்கள், ெசல கள் உள்ளதால் இந்த
ைறைய சீர் க்கிப் பார்த்
பயன்ப த்தேவண் ம். ெசாத் ெபா ப் ேமலாண்ைம லம் பணவர கல்
மற் ம் ெபா ப் கைள ெபா த்திபார்த்
சந்ைத இடர்வரைவ நிர்வாகம்
ெசய்யலாம். பணவர கைள கால அளேவா ெபா த்திப்பார்த் ம் ெசாத்
ெபா ப் ேமலாண்ைம ெசயல்பாட்ைட ேமற்ெகாள்ளலாம்.
வட் விகித மாற் கள்(IRS) ேபான்ற ெடாிேவ வ்கைள பயன்ப த்தி
பணவர களின் தன்ைமைய மாற்ற
ம்.
இ
ேமம்ப த்தப்பட்ட
இடர்வர நிர்வாக ைறயாகும். ஆனால் அதற்கான ைறகைள பயன்ப த்த
ேமம்பட்ட அறி த்திறன் ேதைவ. அவற்ைறப் ாிந் ெகாள்வ ம் க னமாகும்.
இதில் ெதாடர் ைடய இடர்வர கள் சிக்கல்கள் ஆகியவற்ைற
வ மாக
ாிந் ெகாண்டபின்னேர இைவ ேபான்ற ெடாிேவ வ் பாிவர்த்தைனகளில்
ஈ பட ேவண் ம். ஆகேவ ேபாதிய எச்சாிக்ைக உணர் டன் ெசயல்ப வ ம்
அவசியமாகும்.
30. பணச்சந்ைத என்ப

என்ன?

30.1. நீண்டகால கட்டத்திற்குாிய தலீட்டாளாின் ேதைவகைள அரசுப்பத்திர
சந்ைத தீர்த் ைவக்கிற . கு கிய கால
தலீட் வழிகைள பணச்சந்ைத
அளிக்கிற . அரசுப்பத்திர சந்ைதகளில் உள்ள பாிவர்த்தைனகள் மற் ம் இதர
சந்ைத பாிவர்த்தைனகளில் ஏற்ப ம் பணத்ேதைவகைள சாிகட்ட பணச்சந்ைத
பாிவர்த்தைனகள் உத கின்றன. ேம ம் நீர்மத்தன்ைமயில் ஏற்ப ம் கு கிய
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கால
இடர்பா கைள ம்
எதிர்ெகாள்ள
இைவ
உத கின்றன.
ேகாட்பாட் ன்ப
பணச்சந்ைத என்ப
அதிகபட்சம் 1 ஆண் கால
கட்டத்திற்குட்பட்ட பாிவர்த்தைனக்குாிய . இந்த ஓராண் கால கட்டத்திற்கு
உட்பட் பணச்சந்ைத பின்வ மா வைகப்ப த்தப்ப கிற .
1.ஓாிர ச்சந்ைத: இதன் பாிவர்த்தைன காலம் ஒ

ேவைல நாளாகும்.

2. அறிவிப் பணச்சந்ைத: இதன் பாிவர்த்தைன காலம் 2 நாட்கள்
நாட்கள் வைரயாகும்.
3. குறித்தகால சந்ைத:
ஆண் வைரயாகும்.

இதன் பாிவர்த்தைன காலம் 15 நாட்களி

தல் 14
ந்

1

பல்ேவ விதமான பணச்சந்ைத உபகரணங்கள் யாைவ?
30.2.
பணச்சந்ைத
உபகரணங்கள்
என்பைவ
கீழ்க்கண்டைவகைள
உள்ளடக்கிய . அைழப்
பணம், ாிப்ேபாக்கள், க
ல உண் யல்கள்,
வணிகப்பத்திரம், சான்றிதழ் ைவப் கள், இைணப்பிைணய கடன் வாங்கும்
மற் ம் கடன் அளிக்கும் கடப்பா கள் (Collateralized Borrowing and Lending
Obligations)
அைழப் பணச்சந்ைத
30.3. அைழப் பணச்சந்ைத என்ப நிதிைய, இைணப்பிைணயமின்றி கடன்
அளித்த ம் மற் ம் கடன் வாங்குத ம் ஆகும். இச்சந்ைத ெப ம்பா ம் ஓர்
இர க்குள்ளானதாக ம் இதில் பங்ேகற்பாளர்களாக பட் ய டப்பட்ட வணிக
வங்கிக ம் மற் ம் தன்ைம வணிகர்க ம் உள்ளார்கள்
ாிப்ேபா சந்ைத
30.4. ாிப்ேபா அல்ல ஆயத்த ன்ேனாக்கு ஒப்பந்தம் என்ப பத்திரங்கைள
விற்பதன் லம் நிதிைய கடன் வாங்கும் உபகரணமாகும். இதன்ப
ஒ
ஒப்பந்தத்தின் லம், ேமேல ெசான்ன பத்திரங்கைள, பரஸ்பரம் ஒப் க்ெகாண்ட
வ ங்கால ேததி மற் ம் விைலயில் (இ கடன்ெப ம் நிதிக்கான வட் ைய ம்
உள்ளடக்கிய ) மீண் ம் வாங்கப்ப கிற .
30.5. ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனயின் மாற் , ‘ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா’ (Reverse Repo)
ஆகும். இ நிதிைய கடனாக அளித் அதற்குாிய பத்திரங்கைள வாங்குவைத
குறிக்கும்.
இதற்கு ஒ
ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , ேமற்கண்ட
பத்திரங்கைள, பரஸ்பரம் ஒப் க் ெகாண்ட வ ங்காலத்ேததியில், கடன்
அளிக்கப்பட்ட நிதிக்கான வட் ைய ம் உள்ளடக்கிய ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட
விைலயில் மீண் ம் விற்றி தல் ஆகும்.
30.6. ேமேல கண்ட விளக்கத்தின் லம் ாிப்ேபா/ாிவர்ஸ் ாிப்ேபாவின் ஒேர
பாிவர்த்தைனயில் இரண் கட்டங்கள் உள்ளன.
இரண் கட்டங்க க்கும்
உள்ள கால இைடெவளி ‘ாிப்ேபா காலம்’ ஆகும்.
க்கியமாக ாிப்ேபாக்கள் ஒர்
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இர அ ப்பைடயில் எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அதாவ ஒ நாள் கால
கட்டத்தில் ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனகளில் தீர்
அரசாங்கப் பத்திரங்களின்
ஒட் ெமாத்த வணிகத்ேதா நைடெப கிற .
30.7. ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனகளின் தல் கட்டத்தில் பத்திரத்ைத விற்பவரால்
ெசய க்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் ெதாைக என்ப கடன் வாங்கப்பட்ட ெதாைக
ஆகும். இதில், ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட ாிப்ேபா விகிதத்தில் வட் கணக்கிடப்
பட் ,
கடன் வாங்கியவர் பத்திரத்ைத தி ம்ப வாங்கும்ெபா
பாிவர்த்தைனயின் இரண்டாம் கட்டத்தில், ெசய க்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம்
ெதாைக டன் வழங்கப்ப ம். இந்த ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனயின் ஒட் ெமாத்த
விைள
என்ப
இைணப்பிைணய ள்ள அரசுப்பத்திரங்களால் ஆதர
அளிக்கப்பட்ட நிதிைய கடனாகப் ெப வ ஆகும்.
30.8. பணச்சந்ைத ாிசர்வ் வங்கியால் ஒ ங்கப்ப த்தப்ப கிற .
ேமேல
குறிப்பிட்ட பணச்சந்ைத பாிவர்த்தைனகள், உடன்பாட் தீர்
ைற (NDS)
என் ம் மின்ன
ேமைடயில் அறிவிக்கப்ப கின்றன.
இைணப்பிைணய கடன் வாங்கும் மற் ம் கடன் அளிக்கும் கடப்பா கள்
(Collateralized Borrowing and Lending Obligations-CBLO)
30.9. CBLO என்ப
இந்திய தீர் க் கழகத்தால் இயக்கப்ப ம் (Clearing
Corporation of India Ltd –CCIL) மற் ெமா பணச்சந்ைத உபகரணமாகும்.
இந்த வசதி, வங்கிக க்கிைடேயயான அைழப் பணச்சந்ைதக்கு ெதாடர்
வசதி இல்லாத அல்ல அைழப் கடன் வாங்குதல் மற் ம் கடன் அளித்தல்
பாிவர்த்தைனக க்கான உச்சவரம் ேபான் குைறவான ெதாடர் ெகாண்ட
அைமப் களின் நன்ைமக்காக ஆகும்.
CBLO என்ப
ஒ
தள் ப
ெசய்யப்பட்ட, மின்ன
த்தக பதிவில் உள்ள உபகரணம் ஆகும். இதன்
திர் க் காலம் ஒ
நாளி
ந்
90 நாட்கள வைர (ாிசர்வ் வங்கி
வழிகாட் த ன்ப ஓராண் வைர) சந்ைத பங்ேகற்பாளர்கள் நிதிைய கடன்
வாங்கிட ம் கடன் ெகா த்திட ம். CCIL ஒ
தீர்
ைறைய இந்திய
நிதியியல் வைலப்பின்னல் (Indian Financial Network – INFINET)
லமாக
அளிக்கிற . ாிசர்வ் வங்கியிடம் நடப் க்கணக்கு ைவத்தி க்கும், உடன்பாட்
தீர்
ைறயின்
அங்கத்தினர்கள்
அவர்க க்கு
மட் ேம
உள்ள
உபேயாகிப்பாளர் கு வாக உள்ள . ாிசர்வ் வங்கியிடம் நடப் கணக்கு
ைவத்திராத மற்ற அைமப் க க்கு இைணயதளம் லமாக ெசய்யப்ப கிற .
30.10. CBLOக்கு அங்கத்தினராதல் விாி ப த்தப்பட் ாிசர்வ் வங்கி – NDS
இவற்றின் அங்கத்தினர்களான ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், தனியார்
வங்கிகள், அயல்நாட்
வங்கிகள், கூட் ற
வங்கிகள், நிதிநி வனங்கள்
காப்பீ நி வனங்கள், பரஸ்பர நிதியங்கள்,
தன்ைம வணிகர்கள் மற் ம்
இதர ஆகியைவகைள ம் உள்ளடக்குகிற .
CBLO பிாிவிற்கு உப
அங்கத்தினராதல்
ாிசர்வ்
வங்கிNDS
இவற்றின்அங்கத்தினர்கள்
அல்லாதவர்க க்கு வழங்கப்ப ம். அதாவ
கூட் ற வங்கிகள் பரஸ்பர
நிதியங்கள், காப்பீ
நி வனங்கள், வங்கிசாரா நிதிநி வனங்கள், வர்த்தக
நி வனங்கள், வ ங்கால ைவப் நிதி/ஓய் திய நிதிகள் ஆகியைவ.
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30.11. CBLO சந்ைதயில் பங்குெப வதன் லம் CCIL அங்கத்தினர்கள் தகுதி
வாய்ந்த பத்திரங்களின் இைணப்பிைணயத்திற்கு எதிராக கடன் வாங்க அல்ல
கடன் ெகா க்க
ம்.
தகுதிவாய்ந்த பத்திரங்கள் என்ப
க
ல
உண் யல்கள் ேபான்ற மத்திய அரசின் பத்திரங்கள். இ ேபான்ற பத்திரங்கள்
எைவ என்ப
பற்றி CCIL அவ்வப்ேபா
குறிப்பி ம். CBLOவில் கடன்
ெப பவர்கள் தகுதி வாய்ந்த பத்திரங்கைள ேதைவயான ெதாைகக்கு
CCILயிடம் ைவப்பாக ைவத்தால், அதன் அ ப்பைடயில் CCIL கடன் வாங்கும்
வரம்ைப நிர்ணயிக்கும். CCILஅங்கத்தினர்கள் சமர்ப்பிக்கும் கடன் வாங்கும்
மற் ம் ெகா க்கும் ஆைணகைள ஒன் டன் ஒன்ைற ேசர்த்
ைவத்
அவர்க க்கு அறிவிக்கிற .
இைணப்பிைணயத்தில் உள்ள பத்திரங்கள்
CCILன் ெபா ப்பில் இ க்கும், கடன் அளிப்பவ க்கு பத்திரங்க க்கான
சாதகமான வட் சாியான ஆவண ைற லம் அங்கீகாிக்கப்ப ம்.
வணிகப்பத்திரம்/வர்த்தக ஆவணம் (Commercial Paper – CP)
30.12. வணிகப்பத்திரம்/வர்த்தக ஆவணம் (CP) என்ப
பா காப்பில்லாத
பணச்சந்ைத உபகரணம். இ வாய்ைமச்சீட் (Promissory Note) வ வில்
ெவளியிடப் ப கிற . வர்த்தக நி வனங்கள், தன்ைம வணிகர்கள் (Primary
Dealers –PDs) மற் ம் ாிசர்வ் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குைடவரம்பின்கீழ்
கு கிய கால நிதி திரட்ட அ மதிக்கப்பட்ட அைனத்திந்திய நிதியியல்
நி வனங்கள் CPைய ெவளியிட தகுதி ெபற் ள்ளன.
ெவளியிடப்பட்ட
ேததியி
ந்
குைறந்தபட்சம் 7 நாட்களி
ந்
அதிகபட்சம் ஒ வ டம்
வைர திர் கள் உள்ள CPக்கைள ெவளியிடலாம்.
ைவப் ச் சான்றிதழ் (Certificate of Deposit – CD)
30.13. ைவப் த்ெதாைக சான்றிதழ் என்ப
மாற்றத்தக்க பணச்சந்ைத
உபகரணம். இ காகிதமில்லா வ வில் ெவளியிடப்ப கிற அல்ல ச ைக
வி ப் க்கால வாய்ைமச்சீட்டாக, வங்கியில் ைவப்பாக ைவக்கப்பட்ட நிதியாக
அல்ல
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உள்ள மற்ற தகுதி வாய்ந்த நிதியியல்
நி வனங்கள் ஆகியைவ ஆகும். வங்கிகள் 7 நாட்களி
ந் ஒ வ டம்
வைர திர் காலம் உள்ள வர்த்தக ஆவணங்கைள ெவளியிடலாம். எனி ம்
நிதி நி வனங்கள் ஓராண்
ந் 3 ஆண் வைரயிலான
திர் காலம்
உள்ளவற்ைற ெவளியிடலாம்.
31. FIMMDAவின் பயன்க

ம் அதன் பங்கும் என்ன?

31.1. FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association)
இ பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள், ெபா நிதிநி வனங்கள், தன்ைம
வணிகர்கள் மற் ம் காப்பீ
நி வனங்கள் 1998 ஜுன் 3ஆம் ேததி
கம்ெபனிகள் சட்டம் 1956 பிாி 25ன்கீழ் ேமற்கண்டைவகள் ஒ கம்ெபனி
என்
ஏற்ப த்தப்ப கிற .
பத்திரம், பணம் மற் ம்
ைரேவ வ்
தன்னார்வ சந்ைத அைமப்பாகத் திகழ்கிற .
சந்ைதக க்கு FIMMDA ஒ
சந்ைதயின் அைனத்
க்கிய நி வன பிாி கைள ம் பிரதிப க்கின்ற
வைகயில் FIMMDAவிற்கு அங்கத்தினர்கள் உள்ளனர். பாரத ஸ்ேடட் வங்கி

49

ேபான்ற ேதசிய வங்கிகள், அதன் கூட்டாளி வங்கிகள் மற் ம் இதர ேதசிய
மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் ேபான்றைவ அங்கத்தினர்களாக உள்ளன. ேம ம்
தனியார்
ைற வங்கிகளான ICICI வங்கி, HDFC வங்கி, IDBIவங்கி,
ெவளிநாட் வங்கிகளான ேபங்க் ஆப் அெமாிக்கா, ABN ஆம்ேரா வங்கி, சிட்
வங்கி ஆகியைவ ம், காப்பீட் நி வனங்களான ஆ ள் காப்பீட் க் கழகம்
(LIC), ICICI
டன்ஷியல் ஆ ள் காப்பீட் நி வனம், பிர்லா சன் ஆ ள்
காப்பீட்
நி வனம்
மற் ம்
தன்ைம
வணிகர்க ம்
இதில்
அங்கத்தினர்களாக உள்ளனர்.
31.2. FIMMDA சந்ைத பங்ேகற்பாளர்கைள பிரதிநிதித் வப்ப த் கிற மற் ம்
பத்திரம், பணம் மற் ம் ைரேவ வ் சந்ைதகளின் ேமம்பாட் ற்கு உத கிற .
சந்ைதகளின்
ெசயல்பாட் ல்
விைள கைள
ஏற்ப த் ம்
பல்ேவ
விஷயங்களில்
ஒ ங்குப த் ேவாேரா
இைணப் ப்பாலமாக
ெசயல்ப கிற .
ேமம்பாட்
நடவ க்ைககளாக
கீழ்கண்டவற்ைற
ேமற்ெகாள்கிற . அள க்குறியீட் விகிதத்ைத அறி கப்ப த் தல் மற் ம்
திய ைரேவ வ் உபகரணங்கள் மற் ம் இதர ஆகியனவாகும். FIMMDA
பல்ேவ
அரசியல் பத்திரங்கைள ெவளியி கிற .
இைவ, சந்ைத
பங்ேகற்பாளர்களின் மதிப்பீ ேநாக்கத்திற்கு பயன்ப கிற . சிறந்த சந்ைத
நடவ க்ைககள் உ வாகுவதற்கு FIMMDAஆக்கப் ர்வமான பங்காற் கிற .
இதன் லம் சந்ைத ஒளி மைறவில்லாம ம் திறன்மிக்கதாக ம் ெசயல்பட
கிற .
32. அரசுப் பத்திரங்கள் பற்றி தகவல் அளிக்கும் பல்ேவ
யாைவ?

இைணயதளங்கள்

32.1.
ாிசர்வ்
வங்கி
சந்ைத
நிலவரம்
http://www.rbi.org.in/Scripts/
financialmarketswatch.aspx. இந்த தளம் NDS (OTC சந்ைத), NDS-OM, பணச்
சந்ைத ஆகியவற்றின் பற்றிய விவரங்கள் சம்பந்தமான ெதாடர் கைள
அளிக்கிற .
நி ைவயி ள்ள இ ப் ேபான்ற அரசுப்பத்திரங்கைளப்
பற்றிய இதர விவரங்கைள ம் அளிக்கிற .
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32.2. NDS-OM சந்ைத நிலவரம் http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx இந்த
தளம் வர்த்தகம் ெசய்யப்ப ம் மற் ம் விைல கூறப்ப ம் அரசுப் பத்திரங்களின்
உண்ைமயான ேநர தகவல்கைள அளிக்கிற . இ
தவிர “எப்ேபா
ெவளியீேடா அப்ேபா ” (எப்ேபா
வர்த்தகம் நைடெப கிறேதா) பிாிவின்
விைலகைள ம் அளிக்கிற .

32.3. NDS சந்ைத நிலவரம் http://www.rbi.org.in/Scripts/NdsUserXsl.aspx
இந்த தளம் OTC சந்ைதயில் அரசுப்பத்திரங்களின் விைலகள் பற்றிய
விவரங்கைள அளிக்கிற . குறிப்பிட்ட பத்திரங்களின் ேததிவாாி விைலகைள
கண் பி க்கும் வசதி அளிக்கப்பட் ள்ள .
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32.4. FIMMDA- http://www.fimmda.org/ அரசுப்பத்திரங்கள் உட்பட அைனத்
நிைலத்த வ மான பத்திரங்க க்கும் சந்ைத நைட ைறகள் பற்றிய
விவரங்கைள அளிக்கிற . இந்த தளத்தில் FIMMDA பின்பற் ம் பல்ேவ
விைலயளிக்கும் ைறகள் பற்றிய விவரங்கள் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. இேதா
அரசுப்பத்திரங்களின் தின, மாதாந்திர, வ டாந்திர
விைலகள் நி வன
பத்திர பரவல் ஆகியைவ பற்றிய விவரங்கள் FIMMDAவில் இந்த தளத்தில்
ெகா க்கப்பட் ள்ள . இத்தளத்திற்குள் ெசன் தகவல் ேசகாித்த ேவண் ம்
என்றால் ைறயான தள அ மதி ம், திற ச்ெசால் ம் ேவண் ம். இைவகள்
FIMMDA வில் தகுதிவாய்ந்த அைமப் க க்கு ெகா க்கப்ப கிற .

-----------------------------
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இைணப் -1

அரசுப்பத்திரத்தின் மாதிாி

----------------
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இைணப் 2
தன்ைம வணிகர்களின் பட் யல்
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

வங்கி தன்ைம வணிகர்கள் *
சிட் வங்கி NA ம்ைபக்கிைள

ம்ைப ெதாடர் எண்கள்
(022)40015453/40015378

ஸ்டாண்டர் சார்ட்டர் வங்கி
பாங்க் ஆப் அெமாிக்கா NA
ேஜ.பி. மார்ெகன் ேசஸ் வங்கி NA
ெஹச்.எஸ்.பி.சி. வங்கி
பாங்க் ஆப் பேராடா
கனரா வங்கி
ேகாடாக் மெஹந்ரா வங்கி மிெடட்
கார்ப்ேரஷன் வங்கி
ெஹச். .எஃப்.சி. வங்கி
ஏபிஎன் அம்ேரா வங்கி N.V.
தனியாக ெசயல்ப ம் தன்ைம
வணிகர்கள் **
ஐ பிஐ கில்ட்ஸ்
ஐசிஐசிஐ ெசக். தன்ைம வணிகர்கள்
மிெடட்
பி.என்.பி. கில்ட்ஸ் மிெடட்
எஸ்.பி.ஐ./ .எஃப்.ெஹச்.ஐ. மிெடட்
எஸ். .சி.ஐ. தன்ைம வணிகர்கள்
மிெடட்
டச்சத் ெசக் ாிடீஸ் (இந்தியா)
பிைரேவட் மிெடட்
மார்ெகன் ஸ்டாண்
தனிைல
கவர்கள் பிைரேவட் மிெடட்
ேநா ரா பிக்ஸ் இன்கம்
ெசக் ாிடீஸ் பிைரேவட் மிெடட்

(022)622303/22652875/22683695
(022)66323040/3140/3192
(022)66393084/66392944
(022)22623329/22681031/34/33
(022)66363682/83
(022) 22800101-105/22661348
(022)67836107 & 66596235/6454
(022)22832429/22022796/22871054
(022)66521372/9892975232
(022)66386132/128
ம்ைப ெதாடர் எண்கள்
(022)66177900/911
(022)66377421/22882460/70
(022)22693315/17
(022)22610490/66364696
(022) 66202261/2200
(022)67063068/3066/67063115
(022)22096600
(022) 67855111/67855118

* வங்கி தன்ைம வணிகர்கள் என்ேபார்
ைறவாயிலாக ெசய்ேவார்

தன்ைம வணிக வர்த்தகத்ைத

** தனிப்பட்ட தன்ைம வணிகர்கள் என்பவர்கள் அத்ெதாழிைல மட் ேம
ெசய் ம் வங்கிசாரா நிதி நி வனங்களாகும்.
தன்ைம வணிகர்களின்
விவர ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட பட் யல்
ாிசர்வ்
வங்கியின்
இணய
தளமான
http://www.rbi.org.in/commonman/
English/Scripts/PrimaryDealers.aspx.ல் உள்ள .
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இைணப் 3

மாதிாி வணிகச் சீட்
XYZ நகர கூட் ற வங்கி
கவாி :
ெதாைலேபசி :
மின்னஞ்சல் :
வணிக சீட் எண்:
வணிகத்ைத உ திப்ப த் வ
நாங்கள் வாங்க /விற்க ஒப் க்ெகாள்கிேறாம்
1. ஒட் ெமாத்த /ாிப்ேபா
:
2. பாிவர்த்தைன அைடயாள எண்
:
3. பாிவர்த்தைன ேததி
:
4. மதிப்
:
5. தி ப் ம் ேததி (ாிப்ேபாவாக இ ந்தால்)
:
6. பாிவர்த்தைன ேநரம்
:
7. பாிவர்த்தைன வித தரகர்
:ெதாைலேபசி/NDS-OM
8. பா காப்பிற்கான ைறைம
:
9. கைடசி அைடயாளச்சீட் ன் ேததி
:
10. அசல் ெதாைக
:
11. ேசர்ந்த வட்
:
12. ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட விைல (ஒவ்ெவா
:
100 பாய்க்கும்)
13. ெமாத்த ெதாைக
:
14. தரகாின் ெபயர், ேவ எதாவ
:
இ ந்தால்
15.
………………………..வங்கியி ள்ள
எங்கள
நடப் க்கணக்கில்
பற் /வர
ைவக்க
ஒப் க்
ெகாள்ளப்பட்
மற் ம்
எங்கள
ைணப்ெபா ப்ேபேரட் க்கணக்கு/உயர்
பா காப் க்
கணக்கு/காகித
வ வில்லா (கணினிப் பதி ) கணக்கு ஆகியவற்றில்.................. வங்கியி ள்ள
கணக்கில் மதிப் ேததியில் வர /பற் ைவக்க ம் ஒப் க்ெகாள்கிேறாம்.

ஒப்பம்/ைகெய த்திட அதிகாரம் பைடத்தவர்

ஒப்பம்/ைகெய த்திட அதிகாரம்
பைடத்தவர்
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இைணப் 4
பத்திரம் சம்பந்தமான சில

க்கிய கணக்கீ கள்

பணி
ெசாற்ெறாடாியல்
1. தற்ேபாைதய மதிப்
PV ([விகிதம்] rate, nper, pmt, fv, type ),
எதிர்கால பண ெகா ப் கள் தள் ப விைலயில் ெகா க்கப்ப ம்ெபா
அதன்
தற்ேபாைதய மதிப்ைபக் கண் பி க்க உத ம் பணி ஒ
பத்திரத்தின் விைல
நிர்ணய அ ப்பைடயாக இ திகழ்கிற .
விகிதம் (rate) என்ப
Nper என்ப

ஒ

அந்த காலகட்டதிற்கான வட்

ஆண்

விகிதம்

காலத்தில் ெமாத்த பண அளிப் காலகட்டங்கள்

Pmt. என்ப ஒவ்ெவா காலகட்டத்தி
ஆ ட்காலத்ைத மாற்றா

ம் பணம் ெகா ப்ப

அ

ஆண் ல்

Fv
என்ப
எதிர்கால மதிப் அல்ல
கைடசி பண அளிப்
ந்த டன்
ெபறவி ம் ம்
பண
நி ைவ.
Fv
ஒ க்கப்ப ம்ெபா
0
என்
எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிற . (உதாரணமாக ஒ
கடனின் எதிர்கால மதிப்
ஜ்யமாகும்.
வைக (Type) என்ப எண்
உள்ளைதக் குறிக்கின்றன.

ஜ்யம் அல்ல

1இ

பண ெகா ப் கள் நி

ைவயில்

Set type இதற்கு சமமாக
பணம் ெகா த்தல் நி ைவயில் இ ந்தால்
0 அல்ல ஒ க்கப்பட்ட
அந்த காலகட்டத்தின்
வில்
1
அந்த காலகட்டத்தின் வக்கத்தில்
உதாரணம்: .100-ன் தற்ேபாைதய மதிப்ைப, ஒவ்ெவா
ன் வ டங்க க்கும்
பிறகும் 9% வட் விகிதத்தில் கணக்கீ ெசய்ய
விகிதம் - 9% அல்ல 0.09; Nper - 3 (3 வ டம்); Pmt. - 100; Fv - 0 ன்
வ டங்க க்கு பிறகு நி ைவ ஏ மில்ைல; வைக - 0 (அந்த காலகட்டத்தின்
வில்)
விைட : 253.13
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2. எதிர்கால மதிப்
PV ([விகிதம்] rate, nper, pmt, fv, type ),
வட் விதிகம் ெகா க்கப்ப ம்ெபா
, வாிைசயாக ெசய்யப்ப ம்
எதிர்கால மதிப்ைபக் கண் பி க்க உத ம் பணி
விகிதம் (rate) என்ப
Nper என்ப

ஒ

அந்த காலகட்டதிற்கான வட்

ஆண்

சாதாரணமாக Pmt. என்ப

தலீ களின்

விகிதம்

காலத்தில் ெமாத்த பண அளிப் காலகட்டங்கள்.
அசல் மற் ம் வட்

இவற்ைற உள்ளடக்கிய .

ஜ்யம் என்
ைவத் க்ெகாண்டால் நீங்கள் Pmt. என்ப அசல் மற் ம் வட்
இவற்ைற உள்ளடக்கிய .
மற்றப
எந்த வாிையேயா, கட்டணங்கைளேயா
குறிப்பி வன அல்ல.
ஜ்யம் என்
ைவத் க்ெகாண்டால் நீங்கள் Pmt.
விகிதத்ைத ம் உள்ளடக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
வைக எண்
ஜ்யம் அல்ல
1 மற் ம் பணம் ெகா ப்ப
நி ைவ என்
காட் கிற . வைக ஒ க்கப்பட்டால் 0 என் எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இ பண ெகா ப் கள் நி ைவயில் உள்ளைதக் குறிக்கின்றன.
உதாரணம்:
ன்
வ டங்க க்கு 9% வட் விகிதத்தில் ஒவ்ெவா ஆண் ம்
ெகா க்கப்பட்ட .100-ன் எதிர்கால மதிப்ைப கணக்கிட
விகிதம் - 9% அல்ல 0.09; Nper - 3 (3 ஆண் கள்); Pmt. - 100; Fv - 0
ெதாடக்கத்தில் ஒட் ெமாத்தத் ெதாைக அளிப் இல்ைல. வைக-1 (அந்த கால
கட்டத்தின் ெதாடக்கத்தில்)
விைட : 357.31
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3. அைடயாளச் சீட்
அைடயாளச் சீட் (தீர் , திர் , கால
நாட்கள்
இைடெவளி, அ ப்பைட),
இந்தப் பணி, தீர் த் ேததிைய உள்ளடக்கிய, அைடயாளச் சீட் கால கட்டத்தின்
ெதாடக்கம்
மற் ம்
வைரயில்
நாட்களின்
எண்ணிக்ைகைய
கணக்கி வதாகும்.
தீர்
என்ப
பத்திரத்தின் தீர்
ேததியாகும்.
பத்திர தீர்
ேததி என்ப
வாங்குவாிடம் வர்த்தகம் ெசய்யப்பட்ட பத்திரம் ெவளியிடப்பட்ட ேததிக்குப் பின்
ேததியாகும்.
திர் என்ப பத்திரத்தின் திர் ேததியாகும்.
ேததியில் பத்திரம்
க்கு வ வதாகும்.

திர்

ேததி என்ப

குறிப்பிட்ட

கால இைடெவளி என்ப
ஒ
வ டத்தில் அைடயாளச் சீட்
பணம்
ெகா த்தல்களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்திர பணம் ெகா த்தவர்க க்கு, கால
இைடெவளி = 1; அைரயாண் ற்ெகா
ைற, கால இைடெவளி = 2; காலாண் ற்கு
கால இைடெவளி = 4.
அ ப்பைட என்ப
உபேயாகத்திற்கான நாள்
ெகா க்கப்பட் ள்ளவா , நாள் எண்ணிக்ைக
குறியீ வழங்கப்பட ேவண் ம்.
அ ப்பைட
நாள் எண்ணிக்ைக
அ
அ ப்பைட
0 அல்ல ஒ க்கப்பட்ட US (NASD) 30/360
1
உண்ைமயில் / உண்ைமயில்
2
உண்ைமயில் / 360

கணக்கு அ ப்பைட.
கீேழ
வழி ைறக்கு ெபா த்தமான
ப்பைட
3
4

நாள் எண்ணிக்ைக
அ ப்பைட
உண்ைமயில் / 365
ஐேராப்பிய 30/360

உதாரணம் : தீர் ேததி 27-5-2009 ஆக ம், பத்திரம் த்ாிவைடய 2-2-2019
ஆக ம் இ க்குமானால், சூத்திரத்தில் உள்ள மதிப் கள் திர் 2/2/2019; தீர் 27/5/2009; கால இைடெவளி -2 (அைர ஆண் கூப்பன்) மற் ம் அ ப்பைட -4
(நாள் எண்ணிக்ைக வழி ைற 30/360)
விைட : 180 (கூப்பன் கால கட்டத்தில், கூப்பன் நாட்களின் எண்ணிக்ைக)
4. ஆண்

பின்னம்

ஆண் பின்னம் (ெதாடங்கும் ேததி,
ம் ேததி,
அ ப்பைட)
இந்தப் பணி, வ டங்களில் மீத ள்ள திர்ைவக் கண் பி க்கப் பயன்ப கிற .
வங்கு ேததி என்ப
வங்கும் நாைளக் குறிக்கும்.
ேததி என்ப
ம் நாைளக் குறிக்கும்.
அ ப்பைட என்ப
உபேயாகப்ப த் வதற்கான நாள் அ ப்பைட வைகையக்
குறிக்கும்.
உதாரணம் : பிப்ரவாி 6, 2019ல் திர்வைட ம் பத்திரத்திற்கு, 27/5/2009 அன்
மீத ள்ள திர் வ டங்களில் கீழ்க்கண்டவா கணக்கிடப்ப ம்.
வங்கு ேததி: ேம 27, 2009,
ேததி: 2/2/2019 அ ப்பைட-4
இதற்கான விைட : 9.68 வ டங்கள்
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5. விைல

விைல (தீர் , திர் , விைல, வரத் , மீட் , கால இைடெவளி,
அ ப்பைட)
அவ்வப்ேபா வட் அளிக்கும் பத்திரத்தின் விைலையக் கண் பி ப்பதற்கான பணி.
தீர் என்ப பத்திரத்தின் தீர் த் ேததி; பத்திரத் தீர் ேததி என்ப பத்திர ம் நிதி ம்
மாற்றிக்ெகாள்ளப்ப ம் ேததியாகும்.
திர் என்ப பத்திரத்தின்
திர் ேததியாகும்.
ந் வி ம் நாைளக் குறிப்பதாகும்.

திர்

ேததி என்ப

பத்திரம்

விகிதம் என்ப பத்திரத்தின் ஆண் கூப்பன் விகிதமாகும்.
வ வாய் என்ப பத்திரத்தின் வ டாந்திர விைளப்பயைனக் குறிப்பதாகும்.
மீட் என்ப
.100 கமதிப்பிற்கு பத்திரத்தின் மீட் மதிப் ஆகும்.
கால இைடெவளி என்ப

ஒ

வ டத்திற்கான கூப்பன் பணம் ெகா த்தல்கள் ஆகும்.

ஆண் பணம் ெகா த்தல்க க்கு, கால இைடெவளி = 4.
அ ப்பைட என்ப உபேயாகத்திற்கான நாள் கணக்கு அ ப்பைடயாகும்.
உதாரணம் : 6.05% 2019 பத்திரம் 02/02/2019ல் திர்வைடகிற . ஜூன் 1ல்
இரண்டாம் நிைல சந்ைதயில் 6.68% வ மானம் அளிகிற . தீர் ேததி ஜூன் 2,
2009, விைல சூத்திரத்தின் மதிப் கள் பின் வ மா ;
தீர் - 02/06/2009; திர் 02/02/2019; விகிதம் - 6.05%; வ வாய் - 6.68%; மீட் 100 ( கமதிப் ); கால இைடெவளி - 2 (அைர ஆண் கூப்பன்); அ ப்பைட - 4
விைட : 95.55
6. வ வாய்

வ வாய் (தீர் , திர் , விகிதம், மீட் , கால இைடெவளி,
அ ப்பைட)
அவ்வப்ேபா வட் அளிக்கும் பத்திரத்தின் விைலையக் கண் பி ப்பதற்கான பணி.
இந்தப் பணி, பத்திரத்தின் விைல ெகா க்கப்பட்ட பிறகு, பத்திரத்தின்
திர்வின்
வ மானத்ைத கண் பி க்க உத கிற .
தீர் என்ப பத்திரத்தின் தீர் த் ேததி; பத்திரத் தீர்
மாற்றிக்ெகாள்ளப்ப ம் ேததியாகும்.
திர் என்ப பத்திரத்தின் திர் ேததியாகும்.
ந் வி ம் நாைளக் குறிப்பதாகும்.
விகிதம் என்ப
மீட் என்ப

ேததி என்ப
திர்

பத்திர ம் நிதி ம்

ேததி என்ப

பத்திரம்

பத்திரத்தின் ஆண் கூப்பன் விகிதமாகும்.
.100 கமதிப்பிற்கு பத்திரத்தின் மீட் மதிப் ஆகும்.

கால இைடெவளி என்ப ஒ வ டத்திற்கான கூப்பன் பணம் ெகா த்தல்கள் ஆகும்.
ஆண் பணம் ெகா த்தல்க க்கு, கால இைடெவளி = 4.
அ ப்பைட என்ப

உபேயாகத்திற்கான நாள் கணக்கு அ ப்பைடயாகும்.

ேமேல கண்ட உதாரணத்தின்ப , விைல 95.55, வ மானத்திற்கான விைட 6.68%.
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7. கால
கால வைரயைற (தீர் , திர் , கூப்பன், வ வாய், கால
வைரயைற
இைடெவளி, அ ப்பைட)
இந்தப் பணி, பத்திரதிற்கான காலவைரயைற எத்தைன வ டங்கள்
கண் பி ப்பதாகும்.
தீர் என்ப பத்திரத்தின் தீர் த் ேததி; பத்திரத் தீர்
மாற்றிக்ெகாள்ளப்ப ம் ேததியாகும்.

ேததி என்ப

திர் என்ப பத்திரத்தின்
திர் ேததியாகும்.
ந் வி ம் நாைளக் குறிப்பதாகும்.

திர்

என்

பத்திர ம் நிதி ம்

ேததி என்ப

பத்திரம்

விகிதம் என்ப பத்திரத்தின் ஆண் கூப்பன் விகிதமாகும்.
வ வாய் என்ப பத்திரத்தின் வ டாந்திர விைளப்பயைனக் குறிப்பதாகும்.
மீட் என்ப
.100 கமதிப்பிற்கு பத்திரத்தின் மீட் மதிப் ஆகும்.
கால இைடெவளி என்ப ஒ வ டத்திற்கான கூப்பன் பணம் ெகா த்தல்கள் ஆகும்.
ஆண் பணம் ெகா த்தல்க க்கு, கால இைடெவளி = 4.
அ ப்பைட என்ப உபேயாகத்திற்கான நாள் கணக்கு அ ப்பைடயாகும்.
உதாரணம் : 6.05% 2019 பத்திரம் 02/02/2019ல்
திர்வைடகிற . ஜூன் 1ல்
இரண்டாம் நிைல சந்ைதயில் 6.68% வ மானம் அளிகிற . தீர் ேததி ஜூன் 2,
2009, விைல சூத்திரத்தின் மதிப் கள் பின் வ மா ;
தீர் - 02/06/2009; திர் 02/02/2019; விகிதம் - 6.05%; வ வாய் - 6.68%; கால
இைடெவளி - 2 (அைர ஆண் கூப்பன்); அ ப்பைட - 4
விைட : 7.25 வ டங்கள்
8. தி த்தப்பட்ட
காலவைரயைற
ஒ

தி த்தப்பட்ட காலவைரயைற (தீர் ,
கால இைடெவளி, அ ப்பைட)

திர் , கூப்பன், வ வாய்,

பத்திரத்தின் தி த்தப்பட்ட காலவைரயைறைய கணக்கிட உத ம் பணி.

தீர் என்ப பத்திரத்தின் தீர் த் ேததி; பத்திரத் தீர்
மாற்றிக்ெகாள்ளப்ப ம் ேததியாகும்.
திர் என்ப பத்திரத்தின் திர் ேததியாகும்.
ந் வி ம் நாைளக் குறிப்பதாகும்.

ேததி என்ப
திர்

பத்திர ம் நிதி ம்

ேததி என்ப

பத்திரம்

கூப்பன் என்ப பத்திரத்தின் ஆண் கூப்பன் விகிதமாகும்.
வ வாய் என்ப பத்திரத்தின் வ டாந்திர விைளப்பயைனக் குறிப்பதாகும்.
கால இைடெவளி என்ப

ஒ

வ டத்திற்கான கூப்பன் பணம் ெகா த்தல்கள் ஆகும்.

ஆண் பணம் ெகா த்தல்க க்கு, கால இைடெவளி = 1; அைரயாண் பணம்
ெகா த்தல்க க்கு, கால இைடெவளி = 2; கால் ஆண் பணம் ெகா த்தல்க க்கு,
கால இைடெவளி = 4.
அ ப்பைட என்ப உபேயாகத்திற்கான நாள் கணக்கு அ ப்பைடயாகும்.
ேமேல ெகா க்கப்பட் ள்ள அேத உதாரணத்தின்ப , கால வைரயைற மற் ம்
மதிப் கைள அளித் Excel பணியில், சூத்திர விைட என்ப 7.01
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இைணப் 5
சந்ைதயில் சரளமாக பயன்ப த்தப்ப ம் வார்த்ைதகள் மற் ம்
பதங்களின் ெபா ள்
ேசகரமாகும் வட் /ேசர்ந்தி ம் வட்

க்கியமான

(Accrued Interest)

கடந்த கூப்பன் வட் தினத்தி
ந் நாள ேததி வைர ஒ பத்திரத்தின் ேமல்
கிைடக்கக்கூ ய வட் ேசகரமாகும் வட் என் கூறப்ப ம். ஈட்டப்பட் ள்ள
வட்
ஆனா ம் இந்த கூப்பன் வட் , கூப்பனில் குறிப்பிட்ட தினத்தில்
மட் ேம அளிக்கப்ப ம். ஆகேவ பணமாக இந்த வட் ெபறப்படவில்ைல.
இந்தியாவில் அரசு பத்திரங்களின் மீ
இைத கணக்கி வதற்கான
வழக்கி ள்ள நாள் விகிதம் 30/360 ஆகும் (1 மாதத்திற்கு 30 நாட்கள்; 1
ஆண் ற்கு 360 நாட்கள் என் கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்).
ேபர விைல / வ வாய் (Bid price / yield)
இ பத்திரத்ைத வாங்க
வ வாய் ஆகும்.

ைனந்தி ம் ஒ வர் ேகா ம் ேபர விைல அல்ல

ெபாிய எண் (Big figure)
ஒ பத்திரத்தின் விைல .102.35 என் எ த் க்ெகாண்டால் தசமபகுதிையத்
தவிர்த்
எண்ணின் அள ெபாிய எண் (102) எனப்ப ம்.
ேபாட்

ைடய ேபரம் (Competitive Bid)

ஒ
ஏலத்தில் பங்ேகற்பவர் ஒ
ேபாட்
ைடய ேபரம் எனப்ப ம்.

பத்திரத்திற்கு

குறிப்பி ம்

விைலேய

கூப்பன் (Coupon)
ஒ பத்திரத்தின் கமதிப்பின் மீ
வட் எனப்ப ம்.

அளிக்கப்ப ம் வட் யின் அள

கூப்பன்

கூப்பன் கால இைடெவளி (Coupon frequency)
கூப்பன் வட் ஒ பத்திரத்தின் ஆ ட்காலத்தில் சீரான கால இைடெவளிகளில்
(காலாண் , அைரயாண் அல்ல
ஆண் ) வழங்கப்படலாம். அ ேவ
கூப்பனின் கால இைடெவளி ஆகும்.
தள்

ப

(Discount)

கமதிப்ைபவிட குைறவாக ஒ
பத்திரம் விற்பைன ெசய்யப்பட்டால் இ
தள் ப யில் விற்பைன ெசய்யப்பட்டதாக க தப்ப ம்.
பத்திரத்தின்
வ ங்கால மதிப்பிற்கும் விைலக்கும் இைடேய ள்ள வித்தியாசேம தள் ப
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ஆகும்.
உதாரணமாக
தள் ப யாகும்.

ஒ

பத்திரம்

.99ற்கு

விற்கப்பட்டால்

.1

காலவைரயைற (Duration) [ெமக்காேலயின் காலவைரயைற]
ஒ பத்திரத்தில் த ல் ேபாட்ட தலீட்ைட ஒ
தலீட்டாளர் மீட்ெட க்க
ஆகும் காலம் காலவைரயைற எனப்ப ம். பத்திரத்தி
ந் கிைடக்கும் பண
வ வாைய காலத்திற்குாிய தள் ப விகிதத்தால் ெப க்கி உாிய நிகழ்கால
மதிப்ைப கண்டறிய ேவண் ம். அதன் ெமாத்த மதிப்ைப விைலயால் வகுத்தால்
காலவைரயைற கிைடக்கும்.
தலீட்ைட மீட்ெட க்க ஆகும் மதிப் ட்டப்பட்ட
சராசாி ஆண் க் காலம் காலவைரயைற ஆகும். ேகள்வி 27ன் கீழ் ெபட் IVஐப் பார்க்க ம்.
கமதிப் (Face Value)
ஒ
பத்திரத்தின்
திர்
ேததியன்
ஒ
தலீட்டாள க்கு வழங்கப்ப ம்
ெதாைகேய பத்திரத்தின் கமதிப் எனப்ப ம். கடன் பத்திரங்கள் ெவவ்ேவ
கமதிப்பில் ெவளியிடப்படலாம்.
ஆனால் இந்தியாவில் வழக்கமாக
இவற்றின்
கமதிப்
.100 ஆகும்.
கமதிப்
'தி ப்பியளிக்கப்ப ம்
ெதாைக' என் ம் கூறப்ப ம். மீட் த் ெதாைக, அசல் (அசல் மட் ம்), திர் த்
ெதாைக, சாிநிகர் விைல, என்ெறல்லாம் கமதிப் அைழக்கப்ப ம்.
மா ப ம் வட்

விகிதப் பத்திரம் (Floating Rate Bond)

ன்னேர நிர்ணயிக்கப்பட்ட சந்ைத அ ப்பைடயிலான வட்
விகிதத்தின்
அ ப்பைடயில் பத்திரங்களின் கூப்பன் விகிதம் ன்னேர வைரய க்கப்பட்ட
கால இைடெவளிகளில் மாற்றப்பட்
தி த்தியைமக்கப்ப ம். இந்த வட்
விகிதங்களில் ெவளியிடப்ப ம் பத்திரங்கள் மா ப ம் கூப்பன் வட் விகித
பத்திரங்கள் என் அைழக்கப்ப ம்.
உயர் பா காப் /அரசு பத்திரங்கள் (Gilt/Government Securities)
அரசுப் பத்திரங்கள் உயர்பா காப்
அல்ல
தங்க லாம்
சப்பட்ட
பத்திரங்கள் என்
அைழக்கப்ப ம்.
அரசுப் பத்திரம் என்ப
அரசால்
உ வாக்கி ெவளியிடப்ப ம் பத்திரமாகும். அரசுப் பத்திரங்கள் சட்டம் 2006ல்
குறிப்பிடப்பட்ட ஏதாவ ஒ வ வத்தில், அரசாைண இதழில் அவ்வப்ேபா
அரசு ெவளியி ம் ேநாக்கங்க க்காக ெபா க் கடன் திரட் ம் ேநாக்கத்ேதா
அரசு பத்திரங்கைள ெவளியி ம்.
சந்ைத அள

(Market Lot)

சந்ைதயில் வழக்கமாக வர்த்தகம் நைடெப ம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பத்திர
வர்த்தக அள சந்ைதயள எனப்ப ம். அரசுப் பத்திரங்களில் வழக்கமான
சந்ைத அள என்ப
கமதிப்பில் .5 ேகா யாகும்.
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திர் த் ேததி (Maturity Date)
பத்திர
தலீட்
ள்ள அசல் ெதாைக (
ேததிேய
திர் த் ேததி எனப்ப ம். இ
கமதிப்
தலீட்டாள க்கு தி ப்பித் தரப்ப
என்ப கு கிய காலமான ஓராண்
ந்
ஆண் களாக இ க்கலாம்.

கமதிப் ) தி ப்பியளிக்கப்பட்ட
தியான கூப்பன் வட்
மற் ம்
ம். பத்திரத்தின் திர் க் காலம்
அதிகபட்சமான நீண்டகால 30

ேபாட் யில்லா ஏலம் (Non-Competitive Bidding)
இத்தைகய ஏல
ைறயில் ஒ பங்ேகற்பாளர் அரசுப் பத்திரங்களின் விைல
அல்ல
வ வாைய
குறிப்பிடாமேல
ஏலத்தில்
பங்ேகற்க
ம்.
ேபாட்
ள்ள ஏல ைறயில் கிைடத்த விைலயின் மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி
விைலயில் ேபாட் யில்லா ஏலத்தின் விைல நிர்ணயிக்கப்ப ம். ெவற்றி ெபற்ற
ேபாட்
ள்ள ஏலம்
ைறயில் மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி விைலயின்
அ ப்பைடயிேலேய ேபாட் யில்லா ஏலத்திற்குாிய பத்திர ஒ க்கீ கள்
ெசய்யப்ப ம். (ேகள்வி எண் 4ன் கீழ் பத்தி 4.3ஐப் பார்க்க ம்)
உதிாி வர்த்தக அள

(Odd Lot)

சந்ைத வர்த்தகத்திற்கு உாிய வழக்கான ெப ம் அளவான .5 ேகா மதிப்ைப
விட குைறந்த அளவி ள்ள வர்த்தகங்கள் உதிாி வர்த்தக அள எனப்ப ம்.
ெபா வாக இைவ மதிப்பில் குைறந்தபட்சம் .10,000/ந் அதிக பட்சம்
.5 ேகா க்குள் இ க்கும். சில்லைற மற் ம் சிறிய சந்ைத பங்ேகற்பாளர்கள்
இந்த வர்த்தக அள களில் பாிவர்தைனகைள சந்ைதகளில் ேமற்ெகாள்வர்.
ஒத்த மதிப் (Par)
அரசுப்பத்திரங்களின்
கமதிப் என்ப அைவ ெவளியிடப்ப ம்
கவிைல
ஆகும். இ வழக்கமாக .100/- ஆகும். ஒ பத்திரத்தின் விைல அதன்
கமதிப்பானால், அந்த பத்திரம்
கவிைலயில் (சாிவிைலயில்) வர்த்தகம்
ெசய்யப்ப வதாக ெசால்லலாம்.
ஊக்கவிைல (Premium)
ஒ பத்திரம் கமதிப்ைப விட அதிக விைலயில் வர்த்தகத்தி
ந்தால் அ
ஊக்க விைலயில் வர்த்தத்தில் இ ப்பதாக ெசால்லலாம். உதாரணம் ஒ
பத்திரம்
.102/-ற்கு வர்த்தகம் ெசய்யப்பட்டால் அதன் ஊக்க மதிப்
.2
ஆகும்.
விைல (Price)
ஒ
பத்திரத்தின்
கமதிப்பான
.100/-க்கு
இைணயாக
விைல
குறிக்கப்ப மானால் அ
பத்திரத்தின் விைல எனப்ப ம். எதிர்காலத்தில்
கிைடக்கக்கூ ய எல்லா பண வ வாயின், நிகழ்கால மதிப்பிற்கு சமமான
ெதாைகேய பத்திரத்தின் விைல எனப்ப ம். ஒ வர் ஒ கடன் பத்திரத்திற்கு
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த ம் விைல பல காரணிகைளப் ெபா த்
அைம ம்.
திதாக
ெவளியிடப்ப ம் கடன் பத்திரங்கள் ெப ம்பா ம்
கமதிப்பிேலா அல்ல
அதற்கு ெந க்கமான விைலயிேலா விற்கப்ப ம். இரண்டாம் கட்ட சந்ைதயில்
தலீட்டாள க்கிைடேய பத்திரங்கள் வாங்கி விற்கப்ப ம் சூழ ல் ஒ வர் ஒ
பத்திரத்திற்கு த ம் விைல பல விஷயங்கைளப் (சந்ைத வட்
விகிதம்,
ேசகரமாகும் வட் , ேகட்
மற் ம் அளிப் , கடன் தரம்,
திர்
ேததி,
ெவளியிடப்ப ம் மாநிலம், சந்ைத நிகழ் கள், பாிவர்த்தைனயின் அள
ஆகியைவ உட்பட) ெபா த் அைம ம்.
தன்ைம வணிகர் (Primary Dealer)
இந்திய அரசின் கடன் ேதைவகைள இயன்றவைர திறம்பட ம் நிைறேவற் ம்
ெபா ட்
பத்திரங்கைள ெவளியி பவ க்கும் சந்ைதக்குமிைடேய சிறப் த்
திறன் வாய்ந்த இைடயீட்டாளராக, தனித்திற ைடய நிதிநி வனங்கள்
மற் ம் வங்கிகள் நியமிக்கப்ப வர். இவர்கேள தன்ைம வணிகர் அல்ல
சந்ைதைய உ வாக்குேவார் என்
அைழக்கப்ப வர். ெதாடர்ந்
ஏல
ேபரங்களில் ஈ ப தல், சந்ைதக்குாிய அரசுப்பத்திரங்களின் விைல ேகா தல்,
ஏலத்தில் நியாயமான ேபரங்கைள சமர்ப்பித்தல் ேபான்ற நிர்ணயிக்கப்பட்ட
ெபா ப் க க்கு ஈடாக இவர்கள்,
தல்நிைல மற் ம் இரண்டாம் கட்ட
சந்ைதகளில் சில ச ைககைளப் ெப வர்.
நிகழ்ேநர ெமாத்த தீர்

ைற (Real Time Gross Settlement(RTGS) system

ஒ
வங்கியி
ந்
மற்ெறா
வங்கிக்கு,
நிகழ்ேநரத்தில்
ெமாத்த
அ ப்பைடயில் பணம் அ ப்ப உதவி ம்
ைறேய நிகழ்ேநரத் தீர்
ைறயாகும். வங்கிகள்
லம் பணம் அ ப்பிட உத ம்
ைறகளில் இ
மிகத்
ாிதமான ஒன்றாகும்.
தீர்
ைறயில் இதில் காத்தி க்கும் ேநரம்
என்ப எ
மில்லாததால் "நிகழ்ேநரம்" என் குறிப்பிடப்ப கிற . இதில்
ஒவ்ெவா பாிவர்த்தைன ம் தனித்தனிேய ேவெறந்த பாிவர்த்தைன ட ம்
கூட்டாக ேசர்க்காமல், தீர்க்கப்ப வதால் "ெமாத்த" தீர்
ைற என்
அைழக்கப்ப கிற .
பணப்பாிவர்த்தைன இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
த்தகங்களில் நைடெப வதால், இ
வான , மாற்ற
யாத .
ாிப்ேபா விகிதம் (Repo Rate)
ாிப்ேபா பாிவர்த்தைனயில் ஈட்டப்ப ம்
விகிதேம ாிப்ேபா விதிகம் எனப்ப ம்.

ஆண் க்குாிய

வட்

வ வாய்

ாிப்ேபா /ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா விகிதம் (Repo/Reverse Repo)
மத்திய மாநில அரசுப் பத்திரங்கள் மற் ம் அவ்வப்ேபா
மத்திய அரசு
குறிப்பி ம் உள்ளாட்சி அைமப் களின் பத்திரங்கள் ேம ம் அந்நிய நாட் ப்
பத்திரங்கைள, கடன் வாங்கும் ெபா ட் , ஒ
உடன்ப க்ைகயின் ேபாில்
விற்றி ம் நடவ க்ைகேய ாிப்ேபா நடவ க்ைக எனப்ப ம்.
இதில்
விற்கப்ப ம் பத்திரங்கைள பரஸ்பரம் ஒப் க்ெகாண்ட குறிப்பிட்ட நாளில்
குறிப்பிட்ட
விைலயில்
மீண் ம்
வாங்கிட
உடன்ப க்ைக
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ெசய் ெகாள்ளப்ப ம். இந்த குறிப்பிட்ட விைல என்ப
வட் ைய ம் உள்ளடக்கியதாக இ க்கும்.

கட

க்கு உாிய

மத்திய மாநில அரசுப்பத்திரங்கள் மற் ம் அவ்வப்ேபா
மத்திய அரசு
குறிப்பி ம் உள்ளாட்சி அைமப் களின் பத்திரங்கள் மற் ம் அந்நிய நாட் ப்
பத்திரங்கைள, கடன் ெகா க்கும் ெபா ட் ஒ உடன்ப க்ைகயின் ேபாில்
வாங்கும் நடவ க்ைகேய ாிவர்ஸ் ாிப்ேபா நடவ க்ைக எனப்ப ம். இதில்
வாங்கப்ப ம் பத்திரங்கைள, பரஸ்பரம் ஒப் க்ெகாண்ட நாளில் குறிப்பிட்ட
விைலயில் மீண் ம் விற்றிட உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்ப ம். இந்த
குறிப்பிட்ட விைல கட க்கு உாிய வட் ைய உள்ளடக்கியதாக இ க்கும்.
மீத ள்ள

திர் க் காலம் (Residual Maturity)

ஒ
அரசுப்பத்திரத்தின் தற்ேபா ள்ள காலத்திற்கும்
திர் காலத்திற்கும்
இைடேய ள்ள மீத ள்ள கால அளேவ மீத ள்ள திர் க் காலம் எனப்ப ம்.
உதாரணமாக ஒ
10 ஆண் கால பத்திரம் வாங்கிய 2 ஆண் க க்குப்
பின்னர், அதில் மீத ள்ள திர் க்காலம் என்ப 8 ஆண் களாகும்.
இரண்டாம் கட்ட சந்ைத (Secondary Market)
நி ைவயி ள்ள பத்திரங்கள் வர்த்தகம் ெசய்யப்ப ம் சந்ைதேய இரண்டாம்
கட்ட சந்ைத எனப்ப ம்.
தல்நிைல சந்ைதயில் பத்திரங்கள் தன் ைறயாக
விற்பைன ெசய்யப்ப ம்.
த ல் ெபா விநிேயாகத்திற்குப் பின்னர், அந்த
பத்திரங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்,
வாங்கும்/விற்கும்
நடவ க்ைககள்
இரண்டாம் கட்ட சந்ைதையக் குறிக்கும்.
எப்ேபா ம் நடக்கும் விற்பைன (Tap Sale)
இவ்வைக விற்பைனயில், சிலவைகப் பத்திரங்கள், சில மதிப்பளவிற்கு
உ வாக்கி விற்பைனக்கு குைறந்தபட்ச விைலயில், அவ்வப்ேபா சந்ைதயில்
ேபரங்கள் ேகாரப்ப ம்ேபா விற்பைன ெசய்யப்ப ம். இ ெதாடர்ந் ஒ
நாள், சில வாரங்க க்கு ெதாடர்ந் விற்பைன ெசய்யப்ப ம்.
இத்தகு பத்திரங்க க்கு ேகட் கள் அதிகமாகும்ேபா
விைல எற்றப்ப ம்
அேதேபால் ேகட் கள் குைற ம்ேபா விைல குைறக்கப்ப ம். எப்ேபா ம்
விற்பைன, ெதாடர்விற்பைன இரண் ம் ஒத்தைவ. ஆனால் சி ேவ பா
உண் . எப்ேபா ம் நடக்கும் விற்பைனயில் சாதகமான சூழல், பத்திரங்களின்
இ ப் ஆகியவற்ைற க த்தில் ெகாண்
ன் உணர் டன் கடன் நிர்வாகி
விைல நிர்ணயம் ெசய்வார். ெதாடர்விற்பைனயிேலா விைல என்ப சந்ைத
நிலவரத்தின் தீர்மானமாகேவ இ க்கும்.
க

ல உண் யல்கள் (Treasury Bills)

அரசின்
ஓராண் க்கும்
குைறவான
கடன்
ெபா ப்ைபக்
குறிக்கும்
உபகரணங்கள் க
ல உண் யல்கள் ஆகும்.
அைவ க
லத்தின் /
அரசாங்கத்தின் கு கியகாலக் கடன்களாகும்.
இைவ
கமதிப்பி
ந்
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தள் ப
விைலயில் ெவளியிடப்ப ம்.
அங்கம் வகிக்கின்றன.
ஒப்

இைவ பணச் சந்ைதயில்

க்கிய

தி (Underwritting)

தல் நிைலயில் ெவளியிடப்ப ம் பத்திரங்களில், பணம் வழங்கப்படாத
பகுதியளைவ எற் க்ெகாள்ள தலீட்டாளர் வங்கி ேமற்ெகாள் ம் ஏற்பாட்
நடவ க்ைகேய "ஒப்
தி" எனப்ப ம்.
மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி விைல / வ வாய் (Weighted Average Price/Yield)
ஒ குறிப்பிட்ட விைல அல்ல வ வாைய "ெதாைக"யால் மதிப் ட் , அதன்
சராசாி கண்டறியப்பட்டால், அ ேவ மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி விைல அல்ல
வ வாய் ஆகும்.
ேபாட்
ைடய ேபர ஏல ைறயில் கிைடக்கும் விைல
அல்ல
வ வாயின் மதிப் ட்டப்பட்ட சராசாி விைல / வ வாய்
அ ப்பைடயிேல
ேபாட் யில்லா
ஏல ைறயின்
பத்திர
ஒ க்கீ கள்
ெசய்யப்ப ம்.
வ வாய் (Yield)
ஒ
பத்திரத்தின் மீ
கிைடக்கும் ஆண்
வ மான சதவிகிதேம வ வாய்
விகிதம் எனப்ப ம். பத்திரம் வாங்கிய விைல மற் ம் அதன்மீ கிைடக்கும்
கூப்பன் வட் வ வாய் இவற்றிற்கு இைடேய உள்ள உலகசந்ைத நிலவரம்,
ெபா ளாதார நிலவரம் உட்பட பல்ேவ காரணிகளால் இ மாற்றங்க க்கு
உள்ளாகும்.
திர்வில் வ வாய் (Yield to Maturity(YTM)
ஒ வர் பத்திரத்ைத திர் க்காலம் வைர ைவத்தி ப்பாரானால், அதில் அவர்
எதிர்பார்க்கும் வ வாேய
திர் க்கான வ வாய் ஆகும்.
தலீட் ன் மீ
கிட் ம் வ வாயின் நிகழ்காலமதிப்ைபக் கூட் னால் வ ம் ெதாைக அதற்காக
ெசலவிடப்பட்ட
நிகழ்கால
தலீட் த்
ெதாைகக்கு
சாியானால்,
எந்தவிகிதத்தில்
நிகழ்கால
மதிப்
தள் ப
ெசய்யப்பட்
கணக்கிடப்பட்டேதா அந்த விகிதேம திர் க்கான வ வாய் விகிதமாகும்.
வ வாய் வைள

(Yield Curve)

ஒேர கடன் தர ைடய, பல்ேவ
திர் க்கால ைடய பத்திரங்களின்
திர் க்கும், வ வாய்க்கும் இைடேய ள்ள ெதாடர்பிைன உணர்த் ம்
வைரபடேம வ வாய் வைள
ஆகும்.
இ
வட்
விகிதத்தின் கால
அள க க்குாிய கட்டைமப்ைபக் காட் ம்.
ெவவ்ேவ
திர் க்காலம்,
கூப்பன் வட் உைடய பத்திரங்கைள தலீட்டாளர் ஒப்பிட் ேநாக்க இ
உத கிற .
-o0o-
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