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 નનફ્ટી 10950 ની નીચે ફધં, સેન્સેક્સ 97 અંક ઘટય 
ઑક્ટફય વીયીઝની ળરૂઆત ફજાય ભાટે બાયી 
ઉતાય-ચઢાલ બયી યશી. આજે ફજાયભાાં ઘણ ઉતાય-

ચઢાલન ભાશર જલાને ભળ્મ. નનફ્ટીએ 10850 

સધુી ગથા રગાવ્મા શતા જ્માયે ઊયભાાં 36550 ની 
ાય નનકળ્મા શતા. 

નભડકે અને સ્ભૉરકે ળેયની જયદાય નટાઈ થઈ 

છે. ફીએવઈના નભડકે ઈન્ડેક્વ 1.6 ટકા ઘટીને 

14763 ના સ્તય ય ફાંધ થમા છે. નનફ્ટીના નભડકે 

100 ઈન્ડેક્વ 2 ટકાની નફાઈની વાથે 17154 ના 
સ્તય ય ફાંધ થમા છે. ફીએવઈના સ્ભૉરકે ઈન્ડેક્વ 

3.5 ટકા ઘટીને 14431 ના સ્તય ય ફાંધ થમા છે. 

 રૂનય 11 ૈસા મજબતૂ થઈને 72.48 ર ફધં 

1 ડૉરયના મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 11 ૈવા લધીને 

72.48 ના સ્તય ય ફાંધ થમ છે. જ્માયે ગરુૂલાયના 
કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 72.59 ના સ્તય 

ય ફાંધ થમ શત. 

 ઇરકૉન ઈન્ટરનેશનની ખરાફ લસ્ટિંગ 

એનએવઈ ય ઇયકૉન ઇન્ટયનેળનર 13.3 ટકાના 
દડસ્કાઉન્ટની વાથે 412 રૂનમાના બાલ ય લરસ્ટ થમા 
છે. ઇયકૉન ય ઈન્ટયનેળનરે લરસસ્ટિંગ ભાટે 475 

રૂનમા પ્રનત ળેયના ઇશ્ય ૂપ્રાઇઝ નક્કી કમાા શતા. 

 ડીએચએપએના ્ટૉકમા ંઘટાડ જવા મળ્ય 
આજે ણ ડીએચએપએરના સ્ટૉકભાાં ઘટાડ જલા 
ભળ્મ શત. છેલ્રા એક વપ્તાશથી ડીએચએપએરના 
સ્ટૉકભાાં ઘટાડ જલા ભી યહ્ય છે. આજે 

ડીએચએપએરએ કહ્ુાં છે કે, ફેરેન્વળીટ દયફેરેન્વ 

ભાટે ગરાાં રઈ યહ્યા છીએ. કુર નધયાણભાાંથી 
કભનળિમર ેય ય નનબાયતા ઘટાડી 5-6% કયળે 

કાંની. 
આ વાથે જ ડીએચએપએરએ એભ ણ કહ્ુાં કે, 

એવેટ્વ લેચી ફેન્કથી મડૂી ઊબી કયલાની મજના છે. 

રનબકુ દયફેરેનન્વિંગથી લરનક્લદડટીની લચિંતા દૂય થળે. 

અપડેફર શાઉનવિંગ કાયફાયભાાં ગ્રથ મથાલત છે. 

શભ રન અને પ્રટી વાભેની રનભાાં યૂતી 
વાલચેતી યાખી યહ્યા છીએ. અને શરેાાંથી પાંડ 

કયામેરા પ્રજેક્ટભાાં જ નવુાં નધયાણ ણ આીશુાં. 
 ઈન્પીફીમના ્ટૉકમા ંજરદાર કડાક જવા મળ્ય 

ઈન્પીફીભના સ્ટૉકભાાં જયદાય કડાક જલા ભળ્મ 
શત. આ કડાકા છી ઈન્પીફીભએ કહ્ુાં છે કે, કઈ 

ઘણાને કાયણે ળેયભાાં ઘટાડ નથી થમ. અભાયી 
ાવે ળેયભાાં ઘટાડ કમા કાયણથી થમ તેના અંગે 

કઈ ભાદશતી નથી. 

 

http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering-heavy/ircon-international-/II07


 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :- 

uprmi> 11170.15 an[ n)cimi> 10850.30 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

  

 

 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 11,360 upr close nh)> aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil)  ji[vi mL[ an[ n)cimi> 10,800 ni[ mjb&t support C[ 

ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 10,400 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

jyi> s&F) 26,100 upr close nh)> aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil)  ji[vi mL[ an[ n)cimi> 24,100 ni[ mjb&t support C[ 

24,100 n)c[ b>G aipti 22,300 Y) 20,600 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

BANKNIFTY WEEKLY CHART  

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:- GTiD[ 435 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

458 Y) 470  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :- GTiD[ 5090 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi> 5350 Y) 5555 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,800 Y) 38,100 n) r[ºjmi> 

Kr)d) krv) 37,300 ni[ sl riKvi[ uprmi> 39,200 

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

 

 
GOLD:- uCiL v[ciN kr) Skiy 

30,900 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 

30,200 Y) 29,900 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

 

NATURALGAS:- GTiD [205 ni 

sl Y)  Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 230  ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD WEEKLY CHART 

SILVER WEEKLY CHART 

 

NATURALGAS WEEKLY CHART 

Nifty WEEKLY CHART 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDINR: : GTiD[ 70.70 ni sl Y) Kr)d) krv) 73.00 ni[ 

Biv ji[vi mL[ 73.10 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 

72.00 Y) 70.70 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : uCiL[ 96.25 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  

n)cimi> > 94.60 Y) 93.80 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 85.80 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  an[ 

n)cimi> 83.79 Y) 82.70  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 EURINR CHART 

JPYINR: uCiL[ 65.05 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  an[ 

n)cimi> 64.00 Y) 63.50  ni[ Biv aiv) Sk[. 

JPYINR CHART 



 

 

Factors affecting Currency Rates: 

યએુવ પેડ યેટભાાં વોથી લધ ુયાશ જલાતી ઘટના, અેક્ષા મજુફ ફાંધ થઈ ગઈ. દય 0.25% લધાયીને, ય.ુએવ. ચરણએ 

નલશ્વના તભાભ મખુ્મ ચરણ વાભે લધ ુતાકાત ભેલી. અગાઉના વપ્તાશની વયખાભણીભાાં રૂ)yimi> f[rfir ji[vi 

n mL) ht).કાયણ કે વપ્તાશના ાછરા (dvsi[mi> ક્રૂડ થડ ઓછ થમ શત અને તેલી અેક્ષા શતી કે વયકાય 

અને આયફીઆઇ રૂનમાને ટેક આલા ભાટે કેટરાક ગરાાં રેળે. 

જ કે, ડેટ ભાકેટ અને ળેયફજાયભાાં ઘણા મદુ્દાઓ આગ લધી યહ્યા છે અને એપઆઈઆઈ વતત ડૉરય ાછાં ખેંચી 
યહ્યા છે અને યએુવ અથાતાંત્ર વાયી કાભગીયી કયે છે જે ડરયની ભજબતૂાઈને જાલી યાખે છે. તેથી, નજીકના 
બનલષ્મભાાં એવુાં રાગે છે કે રૂનમાભાાં લધ ુભજબતૂાઇ આલળે. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charts Showing trends of Dollar Index v/s USD/INR & USD/EUR 

 

 

 

 

 

 

 

Premium / Discount  (USD/ INR) 

Based on Forward Rates 

Duration Premium 

One month 

Forward 

0.28 

Three month 

Forward 

0.57 

Six month 1.31 

One year 2.83 

RBI reference Rates 

Currency Rates 

USD 72.55 

GBP 94.91 

Euro 84.44 

100 Yen 63.90 

 

 



 

 

Market Updates 

અમે macro factors ને જોઇને રોકાણ નથી કરતાાં જેમ કે , વ્યાજના દરમાાં ફેરફાર કે ફુગાળા દર અમે  કાંપનીના T&>કા ગાલાના 
ગભરાટ અન ેઉત્સાહને અળગણીએ છીએ. ાાંબા ગાલાની સાંભાળના ધ્યાનમi રાખી ન ેઅને iબા સમયે ળધમુાાં ળધ ૂળલતર 
મલે એ અમારો હતે ુછે. આ ળસ્ત ુ  ળારાંળાર કહળેાનુાં કારણ એ છે કે , hilની ગબરાટ જોઈને ઝેડડી ાભ મેલળવુાં એળી કોઈ 
યોજના નથી. 

NBFC n) Events 

> >>>> An obscure term – Asset Liability Mismatch 

ai Bi³y[ j cci<y[l vit C[. NBFC niNik)y s>AYiai[ni s>ciln krvini[ mhRvni[ Big C[, t[ Bi³y[ j cci< mi> aiv[ C[ kirN 

k[ t[ mi[T[Big[ srLtiY) kiy< kr[ C[. 

>>>>>> What is Asset Liability Mismatch ? 

kiepN niNik)y s>SYi t[ni g\ihki[n[ (FriN aipvi miT[ p]si a[kqi kr[ C[. ai B>Di[L LOAN, BANK, 

BORROWING, MUTUAL FUND, BONDS vg[r[ oiri hi[e Sk[. ai siFni[ Yi[Di (dvsi[Y) vP< vµc[ bdliti rh[ 

C[.  

Asset side m&jb dr[k li[n pr j&di j&di smygiLi hi[y C[. gold loavs j[ 2-3 m(hniai[ miT[n) hi[y a[v) j r)t[ 

intrustructure loans 5-15 vPi[< s&F)n) m&dt hi[y C[. { ILFS j[ vt<min ti[fin n& k[ºd\ C[. }  

ALM S±y a[Tl) ki[(SS kr[ C[ k[, nJkni s>p(Rtn) jbibdir) Yiy. ai T&kigiLini> aAkyimti[ T*ki giLin) loan an[ B>Di[L 

p*$ kriy a[v& eµC[ C[.            

Funding Isuues 

niNik)y s>AYimi> li>bi giLini an[ T*ki> giLini d[vin& nv)n)krN krv& pDS[. aini[ aY< a[ Yiy k[ ji[ k>pn) t[ni d[vin& 

nv)n)krN nY) kr) Skt) ti[ t[ni[ ri[kD p\vih ni[ rAti[ b>F Ye jS[ Kis kr)n[ ji[ aAkyimti[ li>bi smyY) p\kZ(tmi> hi[y.                                                                                                                                    

k>pn) pis[ k&l 91,000 kri[Dni[ äN mi>Y) $. 25,000 kri[Dn&> uFir C[. aini[ aY< a[ C[ k[ k>pn)a[ nv)n)krN krv&> pDS[. 

k>pn) s>p(Rtn[ ti[Dt) nY) pr>t& ji[ tm[ b[l[ºs)S)T j&ai[ ti[ lgBg 80% s>p(Rt eºf\iAT^±cr aAkyimti[ an[ r)s)v[bl divi 

tr)k[ li>bi smyY) C[. 

ai b[l[ºsS)T a[v& dSi<v[ C[ k[ niNik)y s>AYiai[ (nym)t r)t[ p&n:(FriN kr) Sk[ C[. ILFS n) cci<mi> a[m si(bt Yiy C[ k[ 

srkir siY[ bik) rh[ti diviai[ an[ (v(vF p\i[j[±Ts pr aTvie rh[li p\i[j[±Tni l)F[ t[ai[ ri[kD p\vihni m&Ñini[ simni[ kr) 

rhyi C[. T>*ki giLin) li[n an[ Äyij ¶yir[ c&kvN& aiv[ Ryir[ j c&kviy C[. 

   nJkni m(hniai[mi> k>pn) B>Di[L m&Ñiai[ni[ simni[ kr) rh) C[ k[m k[, t[niY) Äyij c*kvn& Yt& nY) a[ ai c&kvN)miT[ s>pRt) 

pN v[ct) nY). {p\kZ(t C[ k[ rAtiai[ an[ p&li[ j[v) aAkyimti[ zDpY) v[c) Skit) nY).}  

C[Ãli k[Tlik s¼tihi[Y) k>pn) (Dfi[ÃT Ye hi[viY) Mutual funds an[ aºy (FriNkti<ai[ oiri l[vimi> aivti d[vin) k>pn)ai[ 

(nSin bn) ht).      

Ai B>Di[Ln[ phi[c) vLvi miT[ t[N[ aºy siFni[ v[cvi pDS[. ILFS ni[ m&oi[ aRyir[ bjirmi> K&b j cci<e rhyi[ C[.ai trltini[ 

m&oi[ a[ C[ k[ aºy niNik)y s>AYiai[ Kis kr)n[ NBFC k[ j[ li>bi an[ T&>ki giLini d[vini B>Di[L p&ri piD[ C[, ji[ ai j (AY(t  

 

Parallel with Lehman brothers 

Dr a[ C[ k[ 2008 Y) lehman crisis C[. pr>t& amin nY). Lehman crisis mi> k>pn)a[ 100:1 ni[ liB l)Fi[ hti[ an[ 

T&ki giLini B>Di[L siY[ D[(rv[T)v a[s[ATn[ B>Di[L p&$ piD[ C[. 

 

 

 



 

 

Portfolio Risk 

અભે કાંનીના સ્તય અને ટાપલરમના જખભ ય ધ્માન કેસન્િત કયુું છે યાંત ુઅભે ફીજા અથલા તતૃીમ ઓડાય પ્રબાલને દૂય કયી 
ળકતા નથી. ઉદાશયણ તયીકે, તાજેતયનુાં ડૉરય આઇએરએપએવની વભસ્માને રીધે થયુાં છે, યાંત ુતયરતાની લચિંતા પેરામેરી 
શલાથી, તે શલે વભગ્ર ફજાયને અવય કયલાનુાં ળરૂ કયી દીધુાં છે. 

શુાં થળે તે નલળે ઘણી ફધી દટપ્ણી છે. ઘણા રક ભાને છે કે ફજાય લધ ુડતુાં લેલુાં છે અને અભે તયત જ ાછા પયીશુાં. હુાં તેના નલળે 

ખફૂ ચક્કવ નથી. એકભાત્ર તથ્મ જે ભને ખાતયી છે કે કઈ ણ બનલષ્મભાાં શુાં થળે તે આગાશી કયી ળકળે નશીં. દયનસ્થનતની 
લાસ્તનલકતા એ છે કે અભને આઇએરએપએવની નસ્થનત છે જે એવઆઈએપઆઈ (વ્મલનસ્થત યીતે ભશત્લણૂા નાણાકીમ વાંસ્થા) છે. 

વય ળબ્દભાાં, તેન અથા એ છે કે કાંની એટરી ભટી છે કે જ તે ઘટળે ત ડનભન અવય થળે જે વભગ્ર નાણાકીમ કે્ષત્રને અવય 

કયળે. 

કેભ કે આ એક ખાનગી કાંની છે, અભે તેના ય વયકાય તયપથી કઈ કામાલાશી જઈ નથી. જ કે, શલે આણે એલા લફિંદુએ છીએ જ્માાં 
ચે પેરાલ ળરૂ થમ છે અને લશરેા કે છીથી ત્માાં ફેરઆઉટ (વયકાયને કાંનીને ાછાં આવુાં ડળે) શળે. જ આવુાં જરદી થામ ત, 
પર આઉટ વભાપ્ત થળે. જ કે, જ વયકાય યાજકીમ પદયમાદને રીધે કામાલાશીભાાં નલરાંફ કયે છે, ત અભને આગ ઘણી મશુ્કેરીઓ 

આલે છે. 

શરેી ઓડાયની અવય નાણાકીમ વેલાઓ કે્ષત્રભાાં શળે, યાંત ુશલે તે ફધા અન્મ ળેયભાાં પેરાળે, કાયણ કે આણે શલે જઈ યહ્યા છીએ. 

 

Plan of action? 

અભે કઈને ણ ખટી આળા આલા ભાાંગતi નથી. લાસ્તનલકતા એ નથી જાણે કે દયનસ્થનત કેલી યીતે નલકવળે. જ વયકાય ઝડથી 
ગરાાં રેળે, ત લધ ુગબયાળ નશીં. જ કે, જ અભને ખાતયીલૂાકની દિમા દેખાતી નથી, ત અભને કેટરાક મશુ્કેર વભમ ભાટે 

તૈમાય યશલેાની જરૂય છે. 

ટૂાંકા ગાાના નસ્લિંગ ઘટાડલાની આંખ વાથે અભે ટાપલરમનુાં વાંચારન કયતા નથી. અભે શાંભેળાાં અભાયી ાવે યશરેી કાંનીઓના 
રાાંફા ગાાના આંતદયક મલૂ્મથી વાંફાંનધત છીએ. હુાં પાઇનાનન્વમર સ્ેવભાાં અભાયા કેટરાાંક શસલ્ડિંગ્વ ય પ્રલાદશતા સ્કસ્ક્લઝની 
અવયનુાં મલૂ્માાંકન કયલાન પ્રમાવ કયીળ. 

અભે ધયાલીએ છીએ તે તભાભ ળેયના બાલભાાં અચાનક ઘટાડ જલા ભાટે આઘાતજનક રાગે છે. રગબગ 2 લા છી આલી 
ગબયાટ આલી તે લધ ુઆઘાતજનક રાગતુાં શત ુાં. આ યાક્ષવીકયણ જેવુાં જ છે જ્માાં અઠલાદડમાભાાં ટાપલરમના 10% થી લધ ુઘટાડ 
થમ છે. તે વભમે જખભ મખુ્મત્લે એવેટ ફાજુ (ખયાફ થઈ યશરેી રન) ય શત ુાં. આ લખતે તેની આવાવ પ્રલાદશતા કચય છે જે 

જલાફદાયી ફાજુથી લધ ુએક મદુ્દ છે. 

જ કે આણે ફજાયભાાં યજજિંદા દશરચાર ય પ્રનતદિમા આલાનુાં ટાળ્યુાં છે, તેભ છતાાં અભે તેના ય નજય યાખીએ છીએ, જ અભાયા 
ભાંતવ્મભાાં કઈ પેયપાય શમ ત અભે તભને અડેટ કયીશુાં. શભણાાં ભાટે, યપ વભમ ભાટે તૈમાય યશ. 

 

 

 


