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 સેન્સેક્સમ ાં ઘટ્ય  મથ લ[થી 184 પોઇન્ટ્ની રરકળરી, નનફ્ટ્ી ફ્[T 

ળેયફજાયભ ાં આજે ભોટી લધઘટ જોલ  ભી શતી. વલ યે નેગેટટલ ઝોનભ ાં 
ખલુ્મ  ફ દ ઇન્ટ્ર - ડેભ ાં 203 ોઇન્ટ્ટ સધુી ઘટી 35260 શોંચ્મ  ફ દ પ ભ ા, 
ીએવય ુફેન્ટ્કો, એનજી અને આઇટી ળેયોભ ાં આલેરી ખયીદીન  ટેકે ભ કેટ 

ઘટ ડ ભ ાંથી ફશ ય આલી 184 ોઇન્ટ્ટની ટયકલયી જોલ  ભી શતી. 
ગ્રોફર ભ કેટન  વાંકેતો અને એશળમન ભ કેટન  નફ  લરણન  ગરે 

શનરૂત્વ શી રેન્ટ્ડ યહ્યો શતો. અંતે 19.41 ોઇન્ટ્ટની નયભ ઇ વ થે 35443.67 

ફાંધ યહ્યો છે. શનફ્ટી ફ્રેટ 0.7 ોઇન્ટ્ટ ઘટીને 10,767.65 ય ફ્રેટ ફાંધ 

યહ્યો શતો. 

 PSU બેન્કોન  ળડ  સ થે ગોયની બેઠક 

ન ણ ાં ભાંત્રી શયુ ગોમરે આજે મુાંફઇભ ાં વયક યી ફેન્ટ્કોન  લડ  વ થે 

ફેઠક કયી છે. આ ફેઠક સ્ટેટ ફેન્ટ્ક ઑપ ઇન્ન્ટ્ડમ એ ગોઠલી છે જેભ ાં શિભ 

અને દક્ષિણ ટયજનન  12 વીઈઓ શ જય યહ્ય  છે. ીએવય ુફેન્ટ્કન  ચોથ  
શત્રભ શવકન  ટયણ ભ ફહુ ખય ફ જોલ  ભળ્મ  ખ વ કયીને ભોટ  બ ગની 
ફેન્ટ્કોએ નકુવ ન યજૂ કયુું છે. 

 
 

ફેઠકભ ાં ફેન્ટ્કોન  કે્રટડટ ફ્રો ય ચચ ા થઇ છે. ફેન્ટ્કોભ ાં ગલનાન્ટ્વને 

ભજબતૂ કયલ  ય ચચ ા થઇ છે. સ્રેસ્ડ અક ઉન્ટ્ટન  વભ ધ ન ભ ટે 

ઝડી પ્રટક્રમ ની ફેન્ટ્કવે ભ ગ કયી છે. ફેન્ટ્કોએ ઝડી શનણામ ભ ટે 

ઓલયવ ઇટ કશભટી ફન લલ  ય શલચ ય કયળે. એવેટ ભેનેજભેન્ટ્ટ 

કાંનીને ફન લલ  ભ ટે કશભટીનુાં ગઠન કયુું છે. કશભટીની આગેલ ની 
PNBન  ચેયભેન સશુનર ભશતે  કયળે. 

 

કશભટી ફે વપ્ત શની અંદય બર ભણ વોંળે. અથાતાંત્રને ભજબતૂ કયલ  
ભ ટે બમને શટ લલ  ય ચચ ા થઇ છે. શિભ અને દક્ષિણની ફેન્ટ્કોન  
12 ફેન્ટ્કવા ફેઠકભ ાં શ જય યહ્ય  છે. ન ણ ાંકીમ ફ ફતોન  વક્ષચલ ય જીલ 

કુભ યે ફેન્ટ્કવા વ થે ટદલવબય ફેઠક કયી છે. ન ણ ાં ભાંત્રી શયુ ગોમર 

ફોયન  ફેઠકભ ાં જોડ મ  છે. 

 

લચગ  ન  ન ણ ાં ભાંત્રી શયુ ગોમરે કહ્ુાં કે એવેટ ભેનેજભેન્ટ્ટ કાંનીને 

ફન લલ  ભ ટે એક કશભટીનુાં ગઠન કયલ ભ ાં આવયુાં છે જે આલન ય ફે 

વપ્ત શની અંદય ટયોટા  વોંળે. આ કશભટીની આગેલ ની PNBન  
ચેયભેન સશુનર ભશતે  કયળે. 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10818.00 an[ n)cimi> 10550.00 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,540 n)c[ close nh) aip[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[. uprmi> 10,800 upr close aipti 10,900 Y) 11,111 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ an[ 

10,540 n)c[ close aipti 10,450 Y) 10,200 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

n)cimi> 26,200 ni[ mjb&t support C[. ji[  ai l[vl n)c[ close aip[ ti[  25650 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, uprmi> 26,750 n>& mjb&t resistance C[. ai 

l[vl pr close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[. 26,750 upr close aipti 27200 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NIFTY WEEKLY CHART 
BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:- :-   jyi> s&F) 469 upr close C[ Ryi> s&F) 

GTiD[ Kr)d) j ji[vi mL[ uprmi> 500 Y) 513 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :- uCiL[ 4565 Y) 4600 n) 

r[ºjmi> v[ciN krv& 4636 ni[ sl riKvi[; n)cimi> 4224 

Y) 4165 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 38,650 ni sl Y) j Kr)d) kr) 

Skiy an[ uprmi> 41,370 upr close aipti 

44,100 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 GOLD:- uCiL[ 31,400  n) r[ºjmi> 

31,505 ni sl Y) v[ciN krv&  n)cimi> 

30,900 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

NATURALGAS:- 205 n>& mjb&t 

resistance C[ ji[ ai l[vl cross nh) 

kr[ ti[ profit booking ji[vi mL[. 

n)cimi> GTiD[ 187 ni sl Y) Kr)d) krv) 

uprmi> uCiLi[ ji[vi mL[ 205 cross 

krti Kr)d) kr) Skiy uprmi> 215 Y) 

223 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

GOLD WEEKLY CHART 

SILVER WEEKLY CHART 

 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDINR: : uCiL[ 68.17 Y) 68.33 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 68.60 ni[ 

sl riKvi[ n)cimi> 67.57 Y) 67.37 ni[ Biv aiv) Sk[. GTiD[ 66.50 n) r[ºjmi> 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 67.80 Y) 68.20 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

GBPINR: : GTiD[ 88.90 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. uprmi> 91.23 Y) 

91.70 ni[ Biv aiv) Sk[, 91.40 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 92.05 ni[ sl riKvi[ 

n)cimi> 90.00  ni[ Biv ji[vi mL>[ 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 80.00 n) r[ºjmi> v[ciN krv& 80.34 ni[ sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi> 79.34 Y) 78.56 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

EURINR CHART 

JPYINR: 60.80 ni[ mjb&t support C[. ji[ ai l[vl n)c[ close aip[ 

ti[ 59.73 ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 60.80 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 62.50 

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

 

JPYINR CHART 



 

 

Event Analysis of the  

RBI Credit Policy 

 

ટયઝલા ફેન્ટ્કે કે્રટડટ ૉક્ષરવીભ ાં 6 j*nni ri[j નીશતગત દય ફદર લની જાશયે ત કય) છે. જાન્ટ્યઆુયી 2014 થી પ્રથભ લખત દય vF[li[ જોલ  ભyi[ C[. 

આયફીઆઈએ ન ણ કીમ લા 2019 ગ્રોથ અનભુ ન 7.4 ટક  ય અકફાંધ ય ખ્મ [ છે. એશપ્રર-વપ્ટેમ્ફયની લચ્ચે જીડીી ગ્રોથ 7.5-7.6 ટક  યશલે નુાં અનભુ ન 

છે. ઑક્ટોફય-ભ ચાની લચ્ચે જીડીી ગ્રોથ 7.3-7.4 ટક  યશલે ન ુઅનભુ ન છે. આયફીઆઈએ ભોંઘલ યી દયનુાં અનભુ ન લધ યી દીધ ુછે. એશપ્રર-વપ્ટેમ્ફયની 
લચ્ચે ભોંઘલ યી દય 4.8-4.9 ટક  યશલે નુાં અનભુ ન છે. ઑક્ટોફય-ભ ચાની લચ્ચે ભોંઘલ યી દય 4.7 ટક  યશલે નુાં અનભુ ન છે. આયફીઆઈન  ગલનાય ઉર્જિત 

ટેરનુાં ભ નવ ુછે કે વમ જ દયોની  છ એપઆઈઆઈની લેચલ રી ક યણB&t નથી. 

યેો યેટ (જેભ ાં ફેન્ટ્કો ઉધ ય રે છે) લધીને 6.25% થઈ ગyi[ છે. ટયલવા યેો યેટ શલે 6% સધુી છે.  

S&> r[pi[ r[T vFvi[ t[ aNFir) bibt ht). j[ni[ jvib C[ ni. 

ક યણ કે SIDBI j[v) srkir) s>AYi piCli a[k vP< Y) 8% krti vF& Äyij c&kv) j rHi hti. 

યાંત ુભશત્લની ફ ફત છે: 

ફેન્ટ્કો pis[ niNini[ p\vih vF& p\miNmi> C[ j. ફેન્ન્ટ્કિંગ શવસ્ટભ ટયલવા યેોભ ાં આયફીઆઇ વ થે ય તોય ત 130,000 કયોડથી લધનુુાં  ટકિંગ કયી યશી છે. 

અને યેો ભ ટે, તેઓ RBI pis[Y) 50,000 કયોડ ઉછીન  le rh) C[. - તેથી રૂ. 80,000 કયોડ આયફીઆઇ વ થે લધ ુયોકડ તયીકે  કા કયલ ભ ાં આલી 
યશી છે. અવયક યક યીતે, ફેંકો આ ન ણ ાં ય 0.25% લધ યે યકભ ફન લળે, જે તેભન  ભ ટે વ રુાં છે. 

aipNn[ a[ smjmi> nY) aiv) rH& k[ ¶yir[ srkirni > T-Bill(T^[zr) b)l} upr 6.5% mLti hi[y Ryir[ Si miT[ b[>ºki[ 6% ni dr[ Repomi> p]si 

ri[k) rh) C[. mik[<Tn) p(r(AY(t Krib hi[vini kirN[ aim bn) rH& hi[e Sk[. 

a[k વભસ્મ  એ છે કે Bond Yield ભ ાં લધiri[ Yyi[ છે. 

જે તભને કશ ેછે કે T*>ki giLi an[ li>bi giLini dri[mi> siri[ a[vi[ vFiri[ Yyi[ C[. aini[ aY< a[ C[ k[ BONDni> Bivmi> GTiDi[ Ye rHi[ C[. an[ mi[T[ 

Bigni BOND FUND n) NAVmi> Yyi[ C[. an[ ri[kiNkiri[n[ n&kSin Yy& C[. 

The Impact of the Rate Hike 

ah)> કોઈ નક ય ત્ભક અવય નથી. upr jNiÄyi p\miN[ b[ºki[ RBImi> niNi> ri[k) rh) C[, an[ Reverse repo rate vFvin[ kirN[ t[ai[n[ fiydi[ j 

Ye rHi[ C[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


