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વૈશ્વિક સ્તરે એસએમઈ મડૂીબજાર 

મહાવીર લણુાવત દ્વારા 

ગ્રપુ મેનેજ િંગ ડાયરેક્ટર, પેન્ટોમેથ કેશ્વપટ એડવાઈઝસસ પ્રાઈવેટ લશ્વમટેડ 

એવએભઈ એક્વચેન્જ કે ટે્રડડિંગ ભચંો લૈશ્વિક સ્તય ય ભોજૂદ છે, યંત ુતેના ંનાભો અરગ અરગ છે, 
જેભ કે, ઓલ્ટયનેટ ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ભાકેટ્વ કે ગ્રોથ એન્ટયપ્રાઈઝીવ ભાકેટ, એવએભઈ ફોડડ લગેયે. 
લતડભાન વભમભા ં લૈશ્વિક પ્રલાશોભા ં એવએભઈની પનન્ડિંગની જરૂયતોને શોંચી લલા ભાટે ખાવ 
તૈમાય કયામેરી મડૂીફજાયોના ંનલા ંસ્લરૂો શ્વનભાડણ કયલાભા ંઆલી યહ્ા ંછે. 

ઘણા ફધા દેળોભા ં નાણા ં ઊબા ં કયલા ભાગતી નાની કંનીઓને ધ્માનભા ં યાખીને મડૂીફજાયો 
રાલલાભા ં આલી છે. અમકુ લૈશ્વિક નાભાડંકત એવએભઈ એક્વચેન્જોભા ં ડયબ્લરક ઓપ કોડયમાભા ં
કોસ્દાક કોડયમા એક્વચેન્જ (કેઆયએક્વ) દ્વાયા ચરાલલાભા ંઆલે છે, ભરેશ્વળમાભા ં એવ (એક્વેવ, 
વટડન્ટી, એડપશ્વળમન્વી) ફજાય, શ્વવિંગાોય એક્વચેન્જ (એવજીએક્વ) કેટાલરસ્ટ, જે ઝડી વદૃ્ધિ ાભતી 
કંનીઓ ભાટે શ્વનમભન કયાતી યંત ુપ્રામોજજક સુયલાઈઝ્ડ ફજાય છે. ચીનભા ંચાઈનેક્સ્ટ, શોંગ 
કોંગભા ં ગ્રોથ એન્ટયપ્રાઈઝ ભાકેટ (જીઈએભ) અને રડંન ળેયફજાયનો બાગ એઈભ (ઓલ્ટયનેટ 
ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ભાકેટ)નો વભાલેળ થામ છે. 

ભોટા બાગના દેળોએ એવએભઈ મડૂીફજાયને અરગ યાખી છે, જેભા ં મખુ્મ ફજાય કયતા ં શ્વનમભો 
ઓછા કઠોય છે. અમકુ દેળોભા ંતે અરગ એક્વચેન્જ તયીકે સ્થાશ્વત કયલાભા ંઆલી છે. 

દાખરા તયીકે ચીનભા ં તેની ભોજૂદ એવએભઈ ફજાય ઉયાતં એવએભઈ ફોડડ અને ગ્રોથ 
એન્ટયપ્રાઈઝ ફોડડ (જીઈફી) એભ ફે વેગભેન્ટ છે, જેને તેણે નેળનર ઈક્ક્લટીઝ એક્વચેન્જ એન્ડ 
ક્લોટેળન્વ (એનઈઈક્ય)ુ તયીકે ઓખાત ુ ં અરગ ટે્રડડિંગ સ્થ યજૂ કયીને 2013ભા ં એવએભઈ 
ફહુસ્તયીમ ઈક્ક્લટી ફજાયને લધ ુ શ્વલકવાલી છે, જે ન્ય ૂ થડડ ફોડડ તયીકે રોકશ્વપ્રમ છે. ગ્રીવભા ં
ઓલ્ટયનેટ ભાકેટ ભલ્ટીરેટયર ટે્રડડિંગ પેશ્વવલરટી તયીકે મખુ્મ ફજાય ય કાભ કયે છે. બ્રાલઝરભા ં
અરગ એવએભઈ ફજાય નથી, જમા ંમખુ્મ ફજાયભા ંએવએભઈ ભાટે લરનસ્ટિંગ વેગભેન્ટ તૈમાય કયાયુ ં
છે. 

વૌકોઈ જાણે છે કે તેભ બાયતભા ંફીએવઈ અને એનએવઈએ એવએભઈ ભાટે તેના ંઅરગ અરગ 
ભચંો સ્થાપમા ંછે, જેભા ંફીએવઈ એવએભઈ ભચં અને એનએવઈ ઈભર્જ 2012નો વભાલેળ થામ છે. 
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દુશ્વનમાબયભા ં એવએભઈ એક્વચેન્જો અમકુ એકવભાન ગણુરક્ષણો ધયાલે છે. તેભા ં ડયટેઈરય 
યોકાણકાયોનુ ંલચડવ છે. 

એવએભઈ આઈીઓભા ં યોકાણકાયોને આકડત ુ ં
વૌથી મૂભતૂ ડયફ સ્થાશ્વનક ફજાયભા ં
કંનીની રોકશ્વપ્રમતા છે. બાયતીમ મડૂીફજાય 
તેભા ં અલાદ નથી. એવએભઈ મડૂીફજાયભા ં
યોકાણકાયોનો વશબાગ ડદલવે ડદલવે લધી યહ્ો 
છે. આભા ં અમકુ એવએભઈ આઈીઓ એલા 
ણ છે, જે વાત ગણાથી લધ ુ છરકામા છે. 
શ્વવસ્કો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લરશ્વભટેડ 10 ગછુ ં છરકાલા 
વાથે શભણા ં સધુીનો વૌથી લધ ુ છરકામેરો 
આઈીઓ છે. જો બાયતીમ એવએભઈ 
મડૂીફજાય આ યીતે જ વદૃ્ધિ ાભલાનુ ં ચાલ ુ
યશળેે તો ટૂંક વભમભા ં જ તે દુશ્વનમાબયભા ં
અગ્રણી એવએભઈ ળેયફજાયોભા ં સ્થાન 
જભાલળે. 
 

 

ળેયફજાય સ્થાના લડ લરસ્ટેડ 
કંનીઓ 

બાયતીમ 
એવએભઈ  

ફજાય 
(ફીએવઈ 
અને 
એનએવઈ) 

2012 155 

એઈભ (યકેુ) 1995 1016 

ચામનેક્સ્ટ 2009 512 

જેભ (શોંગ 
કોંગ) 

1999 234 

 


