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 ફજેટને ફજાયન ું સરાભ : નનફ્ટી 10890 ની ાય 

ફુંધ, સેન્સેક્સ  212 અંક ઉછો  
ફજાયે ફજેટને ળાનદાય  વરાભી આી છે. ખયેખય 

ફજેટભાાં ઇનકભ ટેક્વની  છૂટના દામયા  લધલા , 
મભડરક્રાવ  અને એગ્રિકરચયને  ધ્માન યાખલાભાાં  આવ્યાં 
છે. વેન્વેક્વ  અને મનફ્ટીભાાં 0.6% થી લધાયાની  ભજબતૂી 
આલી છે. તેજીના આ ભાશરભાાં મનફ્ટી 10890 ની ઊય  

ફાંધ છે, જ્માયે વેન્વેક્વ 213 અંક સયધી ભજબતૂ થમા છે. 

રૂમમ  17 ૈવાની નફાઇ  વાથે 71.24 ય ફાંધ 

1 ડૉરયના  મયકાફરે બાયતીમ  રૂમમ  17 ૈવાના  
ઘટાડાની  વાથે 71.24 ના સ્તય ય ફાંધ થમ  છે. જ્માયે 

ગયરૂલાયના  કાયફાયી  વત્રના  દદલવે બાયતીમ  રૂમમ  
71.08 ના સ્તય ય ફાંધ થમ  શત. 
 એસફીઆઈ  ફેન્કનો  નપો 3955 કયોડ લધ્મો  
નાણાકીમ  લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં એવફીઆઈ  

ફેન્કન નપ 3955 કયડ રૂમમા થઈ ગમ છે . નાણાકીમ  

લષ 2018 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં એવફીઆઈ  ફેન્કને  2416 

કયડ રૂમમાની  ખટ યશી શતી . 
 

નાણાકીમ  લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં એવફીઆઈ  

ફેન્કની  વમાજ આલક 21.4 ટકા લધીને  22691 કયડ 

રૂમમા ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ  લષ 2018 ના ત્રીજા 

ક્લાટષયભાાં એવફીઆઈ  ફેન્કની વમાજ આલક  18688 

કયડ રૂમમા યશી શતી . 
 એસ્કૉર્ટ્સના  ટે્રક્ટયન ું લેચાણ 12.7%  લધ્ય  
જાન્્યઆયીભાાં  એસ્કૉર્ૌષવના  ટે્રક્ટયનયાં લેચાણ 12.7 ટકા 
લધીને  5991 ્મૂનટ યહ્યય છે જ્માયે  જાન્્યઆયી  2018 ભાાં 
એસ્કૉર્ૌષવના  ટે્રક્ટયનયાં લેચાણ 5316 ્મૂનટ યહ્યયાં શત ય. 
જાન્્યઆયીભાાં  કાંનીના  ટે્રક્ટય એક્વટષ  46.8 ટકા 
લધીને  229 ્મૂનટ યહ્યા  છે જ્માયે  જાન્્યઆયી  2018 ભાાં 
એસ્કૉટષ વે 156 ટે્રક્ટય એક્ટષ  કમાષ  શતા. 
 જાન્ય આયીભાું  ભારૂનિ  સ ઝુકીન ું લેચાણ  0.2%  લધ્ય  

જાન્્યઆયી  ભશીનાભાાં ભારૂમત સયઝુકીના  કયર  લેચાણભાાં 
લધાય  જલાને ભળ્મ  છે. લષ દય લષના  આધાય  ય 

જાન્્યઆયીભાાં  ભારૂમત સયઝુકીનયાં કયર લેચાણ  0.2 ટકા રાખ 

્મૂનટ યહ્યય છે જ્માયે  જાન્્યઆયી  2018 ભાાં ભારૂમત સયઝુકીનયાં 
કયર લેચાણ 1.513 રાખ ્મૂનટ યહ્યયાં શત ય. 
 

જાન્્યઆયીભાાં  ભારૂમત સયઝુકીના  ેવેંજય  કાયનયાં લેચાણ 4.1 

ટકા ઘટીને 1.01 રાખ ્મૂનટ યહ્યય છે જ્માયે જાન્્યઆયી  
2018 ભાાં ભારૂમત સયઝુકીના  ેવેંજય  કાયનયાં લેચાણ  1.06 

રાખ ્મૂનટ યહ્યયાં શત ય. 
 
 બાયિી  એયટેરનો  નપો 27.4%  ઘટયો 
નાણાકીમ  લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં બાયતી  
એયટેરન  નપ 27.4 ટકા ઘટીને  86.2 કયડ રૂમમા થઈ 

ગમ છે. નાણાકીમ  લષ 2019 ના ફીજા ક્લાટષયભાાં બાયતી  
એયટેરન  નપ 118.8 કયડ રૂમમા યહ્ય શત. 
નાણાકીમ  લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં બાયતી  
એયટેરની  આલક 0.5 ટકા લધીને  20519.2 કયડ  રૂમમા 
શોંચી  ગઈ છે. નાણાકીમ  લષ 2019 ના ફીજા ક્લાટષયભાાં 
બાયતી  એયટેરની  આલક 20422 કયડ રૂમમા યશી શતી. 
 
 ઇન્ન્ડમાબ લ્સ  હાઉનસિંગ  પાઈનાન્સનો  નપો 8.9% 

લધ્મો  
નાણાકીમ  લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભાાં ઇન્ન્ડમાબયલ્વ  

શાઉમવિંગ  પાઈનાન્વન  નપ 8.9 ટકા લધીને  985.5 કયડ 

રૂમમા થઈ ગમ છે. નાણાકીમ  લષ 2018 ના ત્રીજા 

ક્લાટષયભાાં ઇન્ન્ડમાબયલ્વ  શાઉમવિંગ  પાઈનાન્વન  નપ 905 

કયડ રૂમમા યહ્ય શત. 
 

નાણાકીમ  લષ 2019 ના ફીજા  ક્લાટષયભાાં ઇન્ન્ડમાબયલ્વ  

શાઉમવિંગ  પાઈનાન્વની  વમાજ આલક  29.7% લધીને  2026 

કયડ રૂમમા ય શોંચી  ગઈ છે. નાણાકીમ  લષ 2018 ના 
ત્રીજા ક્લાટષયભાાં ઇન્ન્ડમાબયલ્વ શાઉમવિંગ  પાઈનાન્વની  
વમાજ આલક 1562 કયડ રૂમમા યશી શતી. 
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Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

Dividend 

Hexaware Tech Interim(125.00%) 11-02-2019 08-02-2019 

Bharat Elec Interim (30%) 11-02-2019 08-02-2019 

Cholamandalam Interim (45%) 11-02-2019 08-02-2019 

Dhampur Sugar Interim (35%) 11-02-2019 08-02-2019 

DCM Shriram Interim (210%) 08-02-2019 07-02-2019 

Granules India Interim (25%) 08-02-2019 07-02-2019 

Info Edge Interim (15%) 08-02-2019 07-02-2019 

Mahanagar Gas Interim (95%) 08-02-2019 07-02-2019 

Praj Industries Interim (25%) 08-02-2019 07-02-2019 

Sagarsoft  Interim (10%) 08-02-2019 07-02-2019 

GMM Pfaudler Interim (50%) 07-02-2019 06-02-2019 

IIFL Holdings Interim (0%) 07-02-2019 06-02-2019 

Kirloskar Oil Interim (125%) 07-02-2019 06-02-2019 

NTPC Interim (35.80%) 07-02-2019 06-02-2019 

Orient Electric Interim (50%) 07-02-2019 06-02-2019 

Rane Brake Final (65%) 06-02-2019 06-02-2019 

Torrent Pharma Interim (260%) 07-02-2019 06-02-2019 

Godrej Consumer Interim (200%) 06-02-2019 05-02-2019 

HCL Tech Interim (100%) 06-02-2019 05-02-2019 

Avantel Interim (30%) 05-02-2019 04-02-2019 

Edelweiss Interim (110%) 05-02-2019 04-02-2019 

Persistent Interim (80%) 05-02-2019 04-02-2019 

Sharda Crop Interim (20%) 05-02-2019 04-02-2019 
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 10,983.45 an[ n)cimi> 10,583.65 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8   

uprmi> 10,950 Y) 11,025 n& resistance C[ ai l[vl pis[ profit booking ji[vi mL[ ji[ 11,090 

upr b[ (dvs close aip[ ti[  11,320 Y) 11,500 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi> 10,800 ni[ mjb&t 

support C[ ji[ ai l[vl n)c[ close aiip[ ti[ 10,660 Y) 10,500 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

VFU,F ;%TFCDF\ Bank nifty :5M8 ov   

uprmi> 27,540 n& resistance C[ ai l[vl upr b>G  aip[ ti[ 27,900 Y) 28,400  s&F) ni[ Biv ji[vi 

mL[ n)cimi> 26,730 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 26,400 Y) 26,000 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 
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Copper:- n)cimi> 400 ni[ mjb&t> support C[,400 n)c[ 

close aip[ ti[ 380 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> 400 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy uprmi>  440 ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 447 ni sl 

Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 420 Y) 400 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

Crude:- GTiD[ 3,600 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 

4,150 ni[ Biv ji[vi mL[. 

Silver :- GTiD[ 38,700 ni sl  Y) Kr)d) j krv) uprmi> 

41,500 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ 41,600 upr close aipti 

42,800 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

Gold :- uprmi> 33,700 n& resistance C[ 33,700 n) 

r[ºjmi> profit booking ji[vi mL[ 33,750 ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi> 33,000 Y) 32,700 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[, 33,700 upr b[ (dvs close aipti 35,800 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 
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Currency Market 
 

USDINR: uCiL[ 71.60 Y) 71.90 n) r[ºjmi> 72.27 ni sl 

Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  71.00 Y) 70.70 ni[ Biv aiv) 

Sk[,GTiD[ 70.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 71.60 Y) 

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

 

GBPINR: GTiD[ 92.00 Y) 92.20 n) r[ºjmi> 91.60  

ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 93.50 Y) 94.09  s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 

 

EURINR: GTiD[ 81.25 n) r[ºjmi> Kr)d) krv) 

80.70 ni[ closing base sl  riKvi[ uprmi> 82.40 Y) 

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

 

 

 JPYINR: GTiD[ 64.70 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  

uprmi>  66.20 Y) 67.00  ni[ Biv aiv) Sk[. 
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કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઇન્ટદયભ ફજેટની વોથી પ્રતીક્ષાત્ભક ઘટના પ્રભાણભાાં ચૂચા 
થઇ  ગઈ. આભ ચયનાલ ેશરા આલા ફજેટ ની અેક્ષા શતી એયીતે જ થ્યાં 

 

વયકાયે યાજકીમ ખાધને 3.4% ટકા જાલલાન પ્રમાવ કમો છે અને તે રૂમમાની 
તયપેણભાાં છે. જ કે, વશામક વાંવાધનને લધાયલા ભાટેના મ ૂાંઝલણથી બાલના ઘટળે. 

આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ભયચે US પેડ એ  વમાજ દય જાલી યાખ્મ શત. આણે રૂમમાને ણ 
કેટરાક અંળે ટેક આપ્મ છે.  

્યએવ ઇન્લેન્ટયીભાાં ઘટાડ થમ શલાથી ક્રૂડ ઓઈરની દકિંભત ભજબતૂ યશી ળકે છે. 
ચીનનયાં ઉત્ાદન ડેટા અેક્ષા મયજફ ખયાફ નથી. તેથી, લૈમિક ફજાયભાાં ભાંદીન ડય 
ઘટય છે. જે તેરના બાલને ટેક આળે. 

આગાભી વપ્તાશ ેણ, રૂમમ યેન્જભાાં  યશલેાની ળક્યતા છે. 

 

 

 

 

 
 

 

Premium / Discount (USD/ 

INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.20 

Three month 

Forward  

0.40 

Six month  1.17 

One year  2.35 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  71.11 

GBP  93.17 

Euro  81.34 

100 Yen  65.31 

Currency Corner  
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Budget 2019 Highlights 

નાણાાં પ્રધાન મ્ય ગમરે શયક્રલાયે રક વબા ભાાં આભ ફજેટ પ્રસ્ત યત ક્યું શત યાં 

અશીં મ્ય ગમરે યજૂ કયેરા ફજેટના મયખ્મ મયદ્દા ય એક નજય છે 

 વાંણૂષ કય છૂટ ભેલલા ભાટે લામિક આલક વાથે 5 રાખ રૂમમા સયધી વમક્ક્તગત કયદાતાઓ. 

6.5 રાખ રૂમમાની કયર આલકલાા વમક્ક્તઓને પ્રમલડન્ટ પાંડ્વ અને મનધાષદયત ઇક્ક્લટીભાાં યકાણ 

કયલાભાાં જ કઈ ટેક્વ ચકૂલલાની જરૂય નથી. 

 રૂ. 40,000 થી લધાયીને રૂ. 50,000 સયધી ઉબા કયામેરા ગાયલાા રક ભાટે સ્ટાન્ડડષ ટેક્વ કાત. 

 1.8 રાખથી 2.4 રાખ રૂમમા સયધીના બાડાની આલક ય ટીડીએવ ઉભેય. 
 નાણાભાંત્રીએ જણાવ્યાં શત યાં કે, "આ ગરાને રીધે રગબગ 3 કયડ ભધ્મભ લગષના કયદાતાઓને 

ટેક્વ મયક્ક્ત ભળે." 

 િેચ્્યઇટી ભમાષદા 10 રાખથી 20 રાખ રૂમમા લધી છે. 

 એક યશણેાાંક ભકાનભાાં યકાણ કયતા મડૂીયકાણના રાબના યરઓલયના રાબને ફે યશણેાાંક 

ગશૃભાાં, કયદાતા ાવે 2 કયડ રૂમમા સયધીના મડૂી રાબ ભાટે; જીલનમુંત એકલાય  કયી ળકામ છે. 

 આગાભી ાાંચ લષભાાં અભે 5 દટ્રગ્રરમન ડૉરયનયાં અથષતાંત્ર ફનલાની તૈમાયીભાાં છીએ, આગાભી આઠ 

લષભાાં અભે 10 દટ્રગ્રરમન ડૉરયની અથષતાંત્ર ફનલાની  ઇચ્છા ધયાલીએ છીએ, એભ ગમરએ 

જણાવ્યાં શત યાં. 
 કયતાાં ઓછા વાથે વમલવામ. 5 કયડ લામિક ટનષઓલય, જેભાાં જીએવટીના 90 ટકાથી લધય 

કયદાતાઓ ળાભેર છે, મત્રભામવક લતય યત કયલાની ભાંજૂયી આલાભાાં આલળે. 

 2013-14ભાાં 6.38 રાખ કયડ રૂમમાથી વીધા કય લસરૂાત રગબગ 12 રાખ કયડ રૂમમા; ટેક્વ 

ફેઝ રૂ. 3.79 કયડથી લધીને રૂ. 6.85 કયડ થમ છે. 99.54% લતય કઈણ ચકાવણી મલના 
સ્લીકાયલાભાાં આવ્યાં છે. જાન્્યઆયી 2019 ભાાં, જીએવટી વાંિશ એક રાખ કયડ રૂમમાથી લધય થઈ 

ગમા છે. 

 જીએવટીભાાં વતત ઘટાડ થમ છે, જેના દયણાભે િાશકને 80,000 કયડ રૂમમાની યાશત ભી છે; 

ગયીફ અને ભધ્મભ લગષ ભાટે દૈમનક ઉમગની ભટા બાગની લસ્ત યઓ શલે 0% -5% ટેક્વ દામયા 
ભાાં છે .જીએવટીભાાં નોંધામેરા એભએવએભઇ એકભ ભાટે 1 કયડના રન ય ફે ટકા વમાજ 

વફલેન્ળન. 

 જીએવટી મનિઃળાંકણે સ્લતાંત્રતા છી રાગય કયામેરા વોથી ભટા કયલેયા સયધાયા છે; કય એકત્રીકયણ 

દ્વાયા, બાયત એક વાભાન્મ ફજાય ફની ગ્યાં; ઇન્ટય-સ્ટેટ શરનચરન ઈ-લે ફર દ્વાયા ઝડી થઈ 

ગ્યાં છે,  ગ્રફઝનેવની વયતાને સયધાયી યહ્યયાં છે. 

 રગબગ ફે લષભાાં, કય અમધકાયીઓ દ્વાયા કઈ દખર કમાષ મલના અનામભત કય વમલસ્થા દ્વાયા 
રગબગ તભાભ મલૂ્માાંકન અને આઇટી લતયની ચકાવણી ઇરેક્ટ્રમનક યીતે કયલાભાાં આલળે. 
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 "બાયતભાાં ડેટા અને લૉઇવ કૉલ્વન ખચષ શલે વાંબલતિઃ મલિભાાં વોથી નીચ છે; ભફાઇર અને 

ભફાઇર બાગ ભેન્્યપેક્ચયીંગ કાંનીઓભાાં 2 થી 268 ન લધાય થમ છે," તેભણે જણાવ્યાં શત યાં. 
 બાયતીમ દપલ્ભ મનભાષતાઓને દપલ્ભ ફનાલલાની મવિંગર મલન્ડ ક્ક્રઅયન્વ, દપલ્ભ ગનીમતા વાભે 

રડલા ભાટે મવનેભેટિાપી એક્ટને યજૂ કયલા ભાટેની એમનભેટ-કેભકદડિંગ જગલાઈ. 

 ઉત્તય લૂી કે્ષત્ર ભાટે પાલણી આ લષભાાં લધીને રૂ. 58,166 કયડ થઈ જલાની ધાયણા છે જે 

અગાઉના લષથી 21% લધાયે છે. 

 લતષભાન ગકયર મભળન ભાટે ચાલય લષભાાં 750 કયડની પાલણી. 
 શયારન અને ભત્સ્મઉદ્યગ ચરાલનાયા ખેડતૂને ફે ટકા વમાજ વફલેળન. 

 "આમાતભાાં ઘટાડ કયલા ભાટે શાઇડ્રકાફષન ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે તાત્કાગ્રરક ગરાાં રેલાની 
જરૂય છે; ગ્રફદડિંગ પ્રદક્રમાભાાં પેયપાય અને વાંળધન પ્રદક્રમા અભરભાાં મયકલાભાાં આલી છે," ગમર ઉભેયે 

છે. 

 મનમભત્ત અને અધષ- મનમભત્ત વમયદામને ઓખલા અને સગૂ્રચત કયલા ભાટે એનઆઈટીઆઈ આમગ 

શઠેની વમભમતની સ્થાના કયલી; વભાજ ન્મામ અને વળક્ક્તકયણ ભાંત્રારમ શઠે કલ્માણ મલકાવ 

ફડષની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે, જે આ  સયધી શોંચતા વમયદામના કલ્માણ ભાટે અને 

ફાંધફેવતા વ્શૂાત્ભક શસ્તકે્ષ ભાટે છે. 

 ભેગા ેન્ળન મજના, એટરે કે મયખ્મ ભાંત્રી શ્રભ મગી ભાંધાન, 60 લષ   ની ઉંભય છી અવભમથિત 

કે્ષત્રભાાં કાભદાય ભાટે દય યજ 100 રૂમમાનયાં મગદાન આીને ભદશને 3000 રૂમમાની ભામવક 

ેન્ળન રૂયાં ાડલા ભાટે. 

 ગમરે જણાવ્યાં શત યાં કે, "(આ) અવભમથિત કે્ષત્રના 10 કયડ કભષચાયીઓને રાબ કયળે, તે ાાંચ લષભાાં  
કે્ષત્ર ભાટે મલિની વોથી ભટી ેન્ળન મજના ફની ળકે છે." 

 મયખ્મ ભાંત્રી દકળન વન્ભાન મનમધ શઠે, દયેક ખેડતૂ ભાટે દય લે 6000 રૂમમા, ત્રણ શપ્તભાાં, 
ખેડતૂના ફેંક ખાતાઓભાાં ટ્રાન્વપય કયલા ભાટે, 2 શકેટયથી ઓછી જભીન ધયાલતા ખેડતૂ ભાટે 

ટ્રાન્વપય કયલાભાાં આલે છે. 

 આ શરે થી રૂ. 75,000 કયડના અંદાજજત ખચે 12 કયડ નાના અને વીભાાંત ખેડતૂને રાબ થળે. 


