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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

23-08-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� ப���ச�ைத�� ஏ�ப�ட ச��� 
��ன�க�
ெதாட�க உைரயாட� : அ��த� ��ர�க�

ந��� �வா� ஞான��ரகாச� (ஆக�� 30, 

1875 - ஜனவ� 22, 1947) ப�ெமா�� �லவ�; 

த��� ெதா�ைமைய உல��� 

எ���ய��யவ�க�� ஒ�வ�. 

இல���, �ேர�க� �தலாய ப�ென� 

ெமா�க�� எ�த��, ேபச�� வ�லவரா� 

இ��தா�. பல த�� ��க�� ஆ��ய�. 

யா� ��த ப����யா� க����� க�ற த��� 

ஆ��ல��, எ���ைனஞராக கடைமயா��ய 

ேபா� க�ற ��கள��, யா�. ��மட��� க�ற 

இல���, �ெர��� அவைர பல ெமா�கைள�� 

க��ட� ���ய�. ெமா�க���ைடேய 

ஒ�வைக ெதாட�� இ��பைத� க��ண��த 

அவ�, 72 ெமா�க� வைர க��� �லைம 

ெப�றா�.

ெசா��ற�� ஒ��ய� அகர வ�ைச எ�ற 

ெபய�� இவ� ெவ���ட த�� ஒ��ய� 

அகரா� �ற�த �லா��.

ஞான��ரகாச�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

¯Ä¸ Åí¸¢Ôõ º÷Å§¾º ¿¢¾¢ ¿¢ÚÅÉÓõ 

த. �. ெரஷா�க� | 30-08-2012 

"அர�� ஒ��ல 
த�ம�த�க�� 
��வன�க�� 

ப���ச�ைத�� 
������ ஈ�ப�வதா� 

ப���ச�ைத�� ெமா�த 
அைசைவ�� அவ�களா� 

க���ப��த ���ற�. 
இவ�கேள ப���ச�ைத 

மாஃ�யா�களாக 
உ�ெவ���றா�க�."

ெபா�வாக� ப��கைள வா�� ����டேம ப���ச�ைத ஆ��. 

இ�� �� �த��டாள�க�, தரக�க� �த� ெப�ய 

�த��டாள�க�, தரக�க� வைர ப��ெபறலா�. 

ப��தார�கைள� ேச��க க�ப�க� ப��கைள ெவ���வா�க�. 

இ�வா� ெவ��ட�ப�� ப���� ஒ� �����ட �க�� 

�ைலைய (Face Value) ��ணய� ெச�வா�க�. இ�ப�ைக 

�க�� �ைலேயா அ�ல� அத�� ேமேலா �ைல ெகா��� 

வா��பவ�க� ப��தார�க� ஆவா�. 

ப���ச�ைத�� உ���ன�கேள ப���தரக�க� ஆவ�. இவ�க� 

ம��ேம, ப��கைள வா�க/��க (Buy/Sell) �ைன��� 

த�நப� அ�ல� ��வன� சா�பாக� ப�� வ�க�  ெச�ய 

����. இதனா� ப��கைள வா�க �ைன��� ஒ�வ� ப��� 

தரகைர அ�க ேவ���. இத�காக �த��டாள� ப��தரக�ட� 

ஒ� கண�ைக ெதாட�க ேவ���.

உலக அள�� ஒ����ேபா� இல�ைக�� ப���ச�ைத 

�க���யதாக இ��பதா�� �த�� ெசா�ப� எ�பதா�� 

ப���ச�ைதைய �ல� �����ட� ைகயா�வ� 

ெவ��பைடயாகேவ ெத��ற�. அ��ட� பா���� அ�கமாக 

இ���ற�.  

��ன��ய� �ைற�� அைம�த Short Selling வச� 

அ��க�ப��த�ப�ட ��னேர உலக அள�� ப���ச�ைத� 

����க� ெப�மள�� அ�க��த�. இல�ைக�� இ�ன�� 

இ�த �ைற அ��க�ப��த�பட��ைல.

இல�ைக�� ப���ச�ைத ��ெரன� ச�வைட�தத��� ப�ேவ� 

��ன�க� இ��தா�� அவ��� ���யமான ஒ�றாக 

�����ட� 

ப���ச�ைதைய� 

ைகயா�டைமைய� 

����டலா�. 

அர�� ஒ��ல 

த�ம�த�க�� 

��வன�க�� 

ப���ச�ைத�� ������ 

ஈ�ப�வதா� ப���ச�ைத�� 

ெமா�த அைசைவ�� 

அவ�களா� க���ப��த 

���ற�. இவ�கேள 

ப���ச�ைத மாஃ�யா�களாக 

உ�ெவ���றா�க�. 

இ�தைகய மாஃ�யா�கைள 

அைடயாள� க�� 

ெவ��ப��த 

�ைன�தைமயாேலேய ப���ச�ைத�� தைலவராக இ��த �ல� 

க�ணார�ன ப�ேவ� ெந��க�கைள�� எ��ெகா�� பத� 

�லேவ�� ஏ�ப�டதாக� �ற�ப��ற�.  த�ேபா� இவர� 

இட���� அரசா�க����� சா�பான ஒ�வ� 

�ய��க�ப����ப�� கவ��க� த��த�. 

�ல ��வன�க� த��ட� ெப�ய ெசா�� இ��பதாக� 

ெபா����ெகா�� ப���ச�ைத�� வ���றன. வ��, த� 

��வன�ப��கைள அ�க �ைல��� ����க� �ல� 

உய�����றன. ��� தாேம ப��க�� �ைலகைள 

����யைடய�ெச���றன. இத� �ல� இலாப� 

ச�பா����ெகா�� ப���ச�ைதைய ��� ெவ�ேய���றன. 

ப���ச�ைத�� அர� ெச��� �த��க��� ���ரேயாக�க� 

ெச�ய�ப���றன. 

Äí¨¸Â¢ø Å÷ì¸ì ¸ðº¢ ´ý¨Èì 
¸ðÊ¦ÂØôÒÅ¾¢ø ¯ûÇ ºÅ¡ø¸û

�. கா. ெச��ேவ� | 06-09-2012 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

1. உலக வ��, ச�வேதச நாணய ��வன� எ�பனவ��� 
ேதா�ற�

2. அவ��� ேநா�க�

3. �� �லதன ேவைலக�

4. ��றா� உலக நா�க��� வ�ய நா�க��� 
அவ�க�� இய�க�.

5. அர�க�ட� அவ�க�� ேவைலக�

6. ெபா�ளாதார��� இ�த ��வன�க�� ப�� எைவ

உலக வ���� ச�வேதச நாணய ��ய��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

இல�ைக�� ப���ச�ைத�� ஏ�ப�ட ச��� 
��ன�க�
��ப�க� ெதாட���..

"ப���ச�ைத�� தா� 
ஏமா�ற�ப�வைத 

உண��� பல� 
ெவ�ேய�னா��, 

த�ைம� 
பா�கா���ெகா�டா��, 

ப�� வா��பவ�கைள 
ஏமா��வைத� 

���ேகாளாக�ெகா�� 
இய��� ��வன�க�ட� 

அக�ப��� பண�ைத 
இழ�பத�ெகன� ��தாக� 

பல� வ�தவ�ணேம 
இ��பா�க�. இவ�கைள 

"ம�ைதக�" எ�ற 
ெசா�லா� ����றா�க�. 

"

அரச ��வன�க� ப��கைள வா���ெகா�� ேபா��ேபா� 
ப��கைள ���� ��வன��� ப��க�� �ைல 
��ெரன� ெசய�ைகயாக உய��ற�. இ�த� ெசய�ைகயான 
உய�ைவ ந��� ப��கைள வா��� சாமா�ய�க� இதனா� 
ந�டமைட�றா�க�. �டேவ அர� வா��� ப��க�� 
�ைல ��ெரன ����யைட�� ேபா�, அர�� பணமாக 
ம�க�� பணேம உ�ளதா� அ�த ந�ட� ம�க� �ேத 
வ�� ���ற�. 

எ����கா�டாக, ஊ�ய� ேசமலாப ��யமான� ப��கைள 
வா�� ந�ட�ப�ட �ைல�� அ� இல�ைக�� உைழ��� 
ம�கள� பண���ேக ந�டமாக அைம�தைமைய� 
����டலா�. 

அர� ப��கைள வா��வ��� ��ப��� ந�ட�ப�வ��� 
அரச ��வன�க�� உய� அ�கா�க�� ப�ைக ���� 
��வன�க�� ������� ஊழ�க��� ஈ�ப���றன�. 

��வன�க�� ப��கைள ம�க� வா��னா� 
��வன��ட���� ப�� 
இலாப� 
வழ�க�படேவ���. 
ஆனா� ெபா�யாக 
ந�ட�கண��� கா�� 
ப�� இலாப�ைத� 
ெகா��காம� பல 
��வன�க� ம�கைள 
ஏமா����றன.  

ப���ச�ைத�� தா� 
ஏமா�ற�ப�வைத 
உண��� பல� 
ெவ�ேய�னா��, 
த�ைம� 
பா�கா���ெகா�டா��, 
ப�� வா��பவ�கைள 
ஏமா��வைத� 
���ேகாளாக�ெகா�� 
இய��� ��வன�க�ட� 
அக�ப��� பண�ைத 
இழ�பத�ெகன� ��தாக� 
பல� வ�தவ�ணேம 
இ��பா�க�. இவ�கைள 
"ம�ைதக�" எ�ற 
ெசா�லா� ����றா�க�. 

மைலயக��� பல ேதா�ட� க�ப�க� தம� 
ெதா�லாள�க���� தம� க�ப��� �ல ப��கைள 
வழ����ளன. இ�ப��க��கான 
சா��தைழ�ெப���ெகா�ட ெதா�லாள�க� அ� எ�ன 
எ�ேற ெத�யாம� ��க�� அவ�ைற 
ைவ���ெகா�����றா�க�. த�ேபா� இ�வாறான 
சா��த�கைள அர� ��������ற�. 
உ�ைம�� அ�ெதா�லாள�க� தரக� எவ�டமாவ� ெச�� 
தம��� கண�ெகா��ைன உ�வா�� அ�ேக தம� 
ப��கைள ைவ�� ப���ச�ைத �யாபார����� த�ைம 
இைண���ெகா�வத� �லேம பண� ெபற ����. 
இவ�ைற� ெச�வதா�� தம�� வழ�க�ப���ள 
ப��க�� ெப�ம���� பா��க அ�கமாக 
அ�ெதா�லாள�க� ெசலவ��க ேந��. சாதாரணமாக 
அைடயாள அ�ைட ��ண�ப�கைள �ர��வத�ேக 
ம�றவ�� தயைவ எ��பா���� �ைல�� உ�ள 
அ�ெதா�லாள�க��� இ� சா��யமான ஒ�றாகேவ 
இ�ைல. ெமா�த��� ேதா�ட�க�ப�க� 
அ�ெதா�லாள�க���� தா� வழ�க ேவ��ய பண����� 
ப�லாக அவ�க���� பயன�ற ெவ�� கா�த�ைத வழ�� 
ஏமா����ளன எ�பேத உ�ைம. 

ப���ச�ைத எ�ப� ப�ேவ� ேமாச�க��, 

ஊகவ�க�க�� அர�ய� ெச�வா��க�� ெகா�� ெப�ய 
ெப�ய பண�கார�க� �தா�� இடமாக மா��ேபா����ற� 
எ�ப� உ�ைமயா��. இ�� கவன��ட� 
ப���ச�ைத�ேபா��கைள அவதா���� த� பண�ைத� 
ேபா�� எ��க���ய வ�லைம உ�ள த� நப�க�� 
இலாப� ஈ�ட ����. ஒ� �ல ��வன�க�� 
ப��கைள�த�ர ஏைனய ��வன�க�� ப��க��ெக�லா� 
இ�தா� �ைல. இ�வாறான ஒ� ���ைல இ����ேபா� 
ப���ச�ைத எ�ப� ஒ� �தா�ட ���ேபா�ெற 
ேதா�றம���ற� என உைரயாட�� கல��ெகா�ட �ல� 
க���� ெசா�னா�க�. அ�வா��ைல எ���, ப���ச�ைத 
��யா� இய��� �ைல�� அ� ந�லெதா� �த��� 
வா��பாக அைமய�� ��� எ��� ேவ� �ல� க���� 
ெசா�னா�க�. 

Cartoon : Awantha Artigala


