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 શેન્શેક્શ ઇન્રા-ડે414ઊછળy્i[ 

 બાયતન ું યેટ િંગ રાુંફા વભમગાા ફાદ યેટ િંગ 

એજન્વી મડૂીઝે લધાર્ ું છે જેના ગરે ફજાયભાું 
જોયદાય તેજી જોલા ભી છે. વેન્વેક્વ ઇન્રા-ડે 
414 ોઇન્  ઉંચકાઇ 33520.82 શોંચ્મા ફાદ 

અંતે 235.98 ોઇન્ ના સ ધાયા વાથે 33342.80 

ોઇન્  ફુંધ યહ્યો શતો. નનફ્ ી 69 ોઇન્  લધી 
10283.60ની વા ી ફુંધ યહ્યો શતો. આઇ ી 
નવલામના તભાભ વેક્ વસભાું ભજબતૂી જોલા ભી 
શતી. મડ્ૂ)z[ બાયતન ું યેટ િંગ 13 લસફાદ 

ોઝઝ ીલ દળાસવર્ ું શોલાના કાયણે આજે બાયતીમ 

ળેયફજાયભાું યોકાણકાયોનો નલશ્વાવ વુંાદીત 

થતા વુંગીન તેજી જોલા ભી શતી. આઇ ી 
વેક્ યને ફાદ કયતા ભો ા બાગના વેક્ ોયર 

ઇન્ડેક્વ લધીને ફુંધ યહ્યાું શતા. ખાવકયીને 

ીએવર્  ફેન્ક ળેયોભાું જોયદાય ખયીદીથી ફેન્ક 

નનફ્ ી ઇન્ડેક્વે 1.55  કા ઊછીને 25,925નો 
નલો ઓર ાઇભ શાઇનો યેકોડસ  ફનાવમો છે. અંતે 

ફેન્ક નનફ્ ી 1.11  કા લધીને 25,728.40 ય ફુંધ 

યહ્યો છ[. 

 

  



 

 

 
 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,343.60 an[ n)cimi> 10,094 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

  

  

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,050 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ 10,050 break kr[ ti[ 9980 Y) 9700 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[ uprmi> 10,435 n& resistance C[ ai l[vl  pr close aipti 10,600 Y) 10,800 ni[ Biv aiv) Sk[ nh) ti[ 

10435 ni level pis[ profit booking ji[vi mL[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

jyi> s&F) 25180 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ support C[ ai l[vl break kr[ ti[ 24400 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ uprmi> 

26066 n& resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[ 26666 ni[ Biv ji[vi mL[.  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  jyi> s&F) 455 pr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 428 Y) 

422 ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 420 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy  uprmi> 450 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

CRUDE OIL :- uprmi> 3765 n& 

resistance C[ ji[ ai l[vl pr b[ (dvs 

close aip[ ti[ 4000 Y) 4400 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- n)cimi> GTiD[ 37500 ni sl Y) Kr)d) 

j kr) Skiy uprmi> 40450 n& resistance C[ ji[ 

ai l[vl pr close aip[ ti[ 41200 Y) 41800 

s&F)ni[ Biv aiv) Sk[. 

 
GOLD:- jyi> s&F) 29860 

cross nh) kr[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ 29860 upr 

b>G aipti 30195 Y) 30500 

s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 

29450 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy. 

. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:-  GTiD[ 

195 Y) 198 n) r[ºjmi> 

Kr)d) j krv) 188 ni[ sl 

riKvi[ uprmi> 216 ni[ Biv 

ji[vi mL[ 

 

GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : n)cimi> 64.40 ni[ mjb&t support C[ ai level 

n)c[ close aip[ ti[ 64.25 Y) 64.00 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

uprmi> jyi s&F) 65.70 cross nh) kr[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) 

ji[vi mL[ 65.70 cross krti 66.26 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : uprmi> jyi> s&F)  88.11 upr close nh) 

aip[ Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 84.25 

ni[ K&bj mjb&t support C[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 87 Y) 87.67 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ . 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uprmi>  77.30 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 

77.97 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 75.70 Y) 74.60 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

EURINR CHART 

JPYINR: : 56.60 ni[ mjb&t support C[ ai sl  Y) 

FTiD[ Kr)d) kr) Skiy uprmi> 58.42 cross krti 59.96 

s&F) ni[ Biv ji[E Skiy . 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

 
 

Techno Funda Call on  

TV 18 BROADCAST 

 

 

 

 

  

 

 

TECHNICAL VIEW: 

  આ સ્ ોક Triangle બે્રકઆઉ ની ધાય ય છે. mik[<T-hb t[mni ri[kiNkiri[n [ આગાભી 2 
ભટશનાભાું 52 - 55 ના લક્ષ્ય ભા ે 45.7 ના ફજાય બાલY) Kr)dvin) બરાભણ કયીએ 
છીએ. આ ભા ે 42 ની strict stop loss જાલી ળકામ છે. 

 

FUNDAMENTAL VIEW :-  રાકે ઝુનઝુનળાા, દા સ્ટ્રીટના બidાષને કોઈ પ્રસ્ટ્તાળની 
આળશ્યકતા નથી અને દા AT^)Tમાાં તેના માગગદગક રાધાક્રિષ્ણદાmiનીni મનશાંદ સ્ટ્ટૉક TV18 

Broadcast Limited.ને ખરીદતા જોળા મલે છે. યાકેળ ઝુનઝુનલારા  શારભાું કુંનીના  3.2  કા 
ટશસ્વો ધયાલે છે જ્માયે દાભાની ાવે 2.44  કા ટશસ્વો છે. 

 

છેલરાું કે રાુંક લોભાું કુંનીએ sir& લતય ભેલલાન ું ળરૂ કર્ ું છે. કુંનીએ તેનi રોકનિમ ળો ઝફગ 

ફોવ, નાઝગન જરક ટડકરાજા  ેકભાું colors ની ઉચ્ચ ગ ણલત્તાલાi kiy<k\m ય ધ્માન કેન્રીત કર્ ું છે, 

જેણે  kirN[ Q3 FY2017 ભાું ચેનર colors નુંફય 1 જીઇવી ફn) છે. 

 

FUNDAMENTAL TRIGGERS :-  

Subscription Revenues Set to Surge:  :- ai k>pn) n) િાથનભક આલક 2 j³yiY) p\i¼t 

Yiy C[: 1.a[Dv[<Tizm[ºT અને 2. વફસ્ક્સ્િપ્ળન  છે. ખાવ કયીને ટ અય III અને IV ળશયેોભાું 
ટડજજ ાઇઝેળનની  ળરૂઆત વાથે ડી ીએચ ખેરાડીઓ  દ્વાયા વફસ્ક્સ્િપ્ળન  આલક આલાભાું આલે છે, 

જોકે, વફસ્ક્સ્િપ્ળન  આલકભાું સ ધાયો કયલા ભા ે ફધા તૈમાય છે. 



 

 

 

Advertising Fees Early Signs of Picking up:   

આર્થિક માંદીના  કારણે અને 12 ર્મર્નટની  જાષરેાત  કેના ર્નયમનને  ીધે ટીળી 18 જાષરેાત 

આળકmi> ભારે દબાણmi> ષત  ાં. આગલ જતાાં, અથગતાંત્રમાાં  સ ધારો થતાાં a[Dv[<Tizm[ºT આળક ળધળાની  
ક્યતા છે. 

 

Strengthening & Transition of Colors Brand:  

GEC (General Entertainment Channel) છેલ્ા કેટાક  ળવોમાાં ટો 3 સ્ટ્થલોએ  આનાર 

STAR, ZEE અને કશગ શાથેના  એકત્રીકરણથી  શાર થઈ રહ્ ાં છે. Q3FY17 કશગમાાં  તેની 
મજબતૂ કામગીરી ચાલ  રાખળામાાં  આળી અને તે તેના ત નાત્મક  શાથીઓની  ળચ્ચે # 1 ચેન 

ષતી. કશે ષરેી ર્ળસ્ટ્તારમાાં  બીએઆરશીના  રેક્રટિંગ્શ  મ જબ બજારના ઊંચા બજાર ક્રષસ્ટ્શા [ મેÇvyi[ છે 

જ્યારે ગ્રામ્ય ર્ળસ્ટ્તારોમાાં  તેની ષાજરી ળધારી રષી છે. 

 

ભીટડમા એ ખફૂ ઊંચી નનમત ખચસનો વમલવામ છે ગબાસધાન વભમગાો અત્મુંત ઊંચો છે નલી ચેનરો 
રોન્ચ કયલા ભા ે અને દળસકો અને ભાકે  ળેય ભેલલા ભા ે ભો ા વાભે સ્ધાસ ળરૂ કયv) t[ અત્મુંત 

મ શ્કેર rશ[ળે. jyir[ Tv18 ઉચ્ચ ભાજિન ય ઉરબ્ધ છે, k>pn) પાઇનાન્ન્વમરની જગ્માએ (bzn[s 

ભોડેર ય vFir[ focus Friv[ છે. અભે નલશ્વાવ યાખીએ છીએ કે કુંની આગાભી વભમભાું ફદરાળે.  

 

 

  


