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નિફ્ટી 11620 િી ઊપર બધં, સેન્સેક્સ 127 અંક 

ઉછલો 
વેન્વેક્વ 0.33 ટકા અને નનફ્ટી 0.47 ટકાથી લધાયે 

ભજબતૂ થઈને ફધં થમા છે. આજના કાયફાયભા ં
નનફ્ટીએ 11,630.35 સધુી દસ્તક આી શતી જ્માયે 

વેન્વેક્વ 38,748.54 સધુી શોંચલાભા ં કાભમાફ 

થમા શતા. અંતભા ં નનફ્ટી 11620 ની ઊય ફધં 

થમા છે અને વેન્વેક્વનુ ં 38672.91 ય ક્રઝઝિંગ 

થય ુછે. 

રૂનપયો 22 પૈસા ળધીિે 69.13 િા સ્તર પર બધં 

1 ડૉરયના મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 22 ૈવાના 
લધાયાની વાથે 69.13 ના સ્તય ય ફધં થમ છે. 

જ્માયે ગરુૂલાયના કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ 

રૂનમ 69.35 ના સ્તય ય ફધં થમ શત. 
ીએનફીએ ીએનફી શાઉવીંગ પાઈનાન્વના 1.8 

કયડ ળેવસ લેચ્ચા 
પીએિબીએ ીએનફી શાઉવીંગ પાઈનાન્વના 1.8 

કયડ ળેવસ જનયર એટરાન્ટીકને લેચ્મા છે, વાથેજ 

ીએનફી શાઉવીંગ પાઈનાન્વના 1.8 કયડ ળેવસ 
લાડ્રા ાટસનયને લેચ્મા છે. 

 

 

લાડ્રા ાટસનય અને જનયરને રૂનમા 850 પ્રનત 

ળેયના બાલે ળેય લેચ્મા છે. ળૅય લેચ્મા ફાદ 

ીએનફી શાઉવીંગભા ં ીએનફીન દશસ્વ 19.78 

ટકા યશળેે. 

ઈન્ન્િયાબલુ્સ ળેન્ચસસમા ં મોગસિ સ્ટેિીએ હિસ્સો 
ખરીદ્યો 

ઈન્ન્િયાબલુ્સ ળેન્ચસસમા ંભગસન સ્ટેનરીએ 0.6 ટકા 
દશસ્વ 314.50 પ્રનત ળેયના બાલે ખયીદમ છે. આ 

દશસ્વ ફેન્ક ઓપ અભેદયકા ભેયીરીન્ચે 0.6 ટકા દશસ્વ 
રૂનમા 314.50 પ્રનત ળેયના બાલે લેચ્મ છે. 

દિનવર દ્વાયા ક્લાટસય 4ના અનનિંગ્વને રઈને દયટસ 
જાશયે 

દિનવર દ્વાયા ક્લાટસય 4 ના અનનિંગ્વને રઈને એક 

દયટસ જાશયે થમ છે. કભદડટીની દકિંભતના ઘટાડ ે

આલેર ગ્રથની વામકર દયલવસ થતા ંગ્રથ ધીભ 
ડલાની ળક્યતા. ફેન્ક, પાઈનાન્વ વનલિવ, 

ઈન્્મયન્વ અને ઓઈર કંનીઓ નવલામ 8-9% 

ના યેલેન્ય ુ ગ્રથની આળા છે. શરેા ત્રણ 

નત્રભાનવકની વયખાભણીએ ગ્રથની ગનત ધીભી 
ડલાની આળા છે. મખુ્મ વેક્ટવસના અનનિંગ્વને 

કાયણે ગ્રથની ગનત ધીભી ડળે. સ્ટીર અને 

એલ્યનુભનનમભની દકિંભત અનિુભે 1% અને 4% 

નીચે યશલેાની આળા છે. 

એમએન્િએમએ 1 એનિથી ભાળ ળધારાિી 
જાિરેાત કરી 
એભ એન્ડ એભ એ 1 એનપ્રરથી 0.5 થી રઈને 2.7 

ટકા સધુી બાલ લધાયાની જાશયેાત કયી છે. 0.5 થી 
2.7 ટકાન બાલ લધાય એટરે કે પ્રત્મેક ભડેરના 
બાલભા ંરૂનમા 5,000 - 73,000 સધુીન લધાય થળે. 

પ્રાઇલેટ વેક્ટય એક્ક્વવ ફેંકે બધુલાયે જણાવયુ ંશત ુ ંકે 

25 ભી એનપ્રરથી ળરૂ થતી તેની ફે-દદલવની ફડસ 
ભીદટિંગભા ં ડેટ ઇન્સ્ુભેન્્વ આીને તે બાયતીમ 

તેભજ નલદેળી ચરણભા ંબડં એકત્ર કયળે. 
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Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

Splits Woodsvilla New FV 5 - 04-04-2019 
Rights 
Issues  

Vodafone Idea Ratio (87:38) 02-04-2019 29-03-2019 
Bharat Gears Ratio (1:7) 03-04-2019 02-04-2019 

Dividend 
SBI Life Insura Interim (20%) 04-04-2019 03-04-2019 

EID Parry Interim (100%) 05-04-2019 04-04-2019 
Colgate Interim (0%) 08-04-2019 05-04-2019 

Results & Corporate Action     
 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/woodsvilla/CPC01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/telecommunicationsservice/ideacellular/IC8
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autoancillaries/bharatgears/BG01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/sugar/eidparryindia/SLI03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/sugar/eidparryindia/EID
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/personalcare/colgatepalmoliveindia/CPI
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11630.35 an[ n)cimi> 11,311.60 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,740 Y) 11,760 n>& resistance C[ ai l[vl pis[ profit booking ji[vi mL[ ji[ 11,770 

upr  b[ (dvs close aip[ ti[ j  12,000 Y) 12,200  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi> 11,230 ni[ 

mjb&t support C[ GTiD[ Kr)d) kr) Skiy 11,170 ni[ sl riKvi[ uprmi> 11,740 s&G) ni[ Biv aiv) Sk[. 

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

jyi> s&F) n)cimi> 29,000 n)c[ close nh) aip[ Ryi s&F)  Kr)d) j ji[vi mL[ uprmi> 30,930 upr close 

aipti 32,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alert:- PCR: 1.007 PE: 28.08 PB: 3.71  DIVIDENDE YIELD : 1.13. Trade with Cautious. 

Market Technical 
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Copper:- uCiL[ 470 closing base ni sl Y) v[ciN kr) 

Skiy n)cimi> 440  ni[ Biv aiv) Sk[,GTiD[ 438 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy,uprmi> 470 upr b[ (dvs b>G aipti 513 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

Crude:- GTiD[ 3900 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 4330 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

Silver :- GTiD[   36,000 ni sl  Y) Kr)d) krv) n)cimi> 

38,300  Y) 39,300 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

Gold :-  GTiD[ 31,500 ni sl Y) Kr)d) krv).uprmi> 

32,300 upr close aipti 32,600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 
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USDINR: uCiL[ 70.20 Y) 70.50 n) r[ºjmi> 70.80 ni sl 

Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  69.68 Y) 69.20 ni[ Biv aiv) 

Sk[,GTiD[ 68.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 70.20 Y) 

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

 

GBPINR: GTiD[ 89.75 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  

uprmi> 92.00  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 92.60 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cimi>  90.60 Y) 90.00 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

EURINR: jyi> s&F) uprmi> 79.30 upr close nh) 

aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 77.50 ni[ 

Biv aiv) Sk[, GTiD[ 76.90 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

JPYINR:- uCiL[  63.30 Y) 63.70 n) r[ºjmi> 

v[ciN kr) Skiy 64.00 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 62.40  ni[ Biv 

aiv) Sk[ GTiD[  62.00Y) 62.40 n) r[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy 

61.40 ni[ sl riKvi[ uprmi> 63.30 Y) 63.70 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 
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RBI SWAP DEAL: 

25 ભી ભદશનાના યજ આયફીઆઈએ એવડફલ્યુી વદ જાશયે કમો શત. તેથી, ચાર આણે 

વભજીએ કે એવએડએી શુ ંછે અને આયફીઆઇના વદા અંગે શુ ંઅને ળા ભાટે વભજી ળકામ છે. 

કેટરીક વાભગ્રી BUSINESSLINE ભાથંી રેલાભા ંઆલે છે. 

સ્લે શુ ંછે? 

 સ્લે એક ડેદયલેદટલ કન્રેક્ટ છે જેના દ્વાયા ફે ક્ષ ફે અરગ નાણાકીમ વાધનભાથંી યકડ પ્રલાશ 

અથલા  

સ્લેન વોથી વાભાન્મ પ્રકાય એ વમાજ દય સ્લે છે. સ્લે એક્વચેન્જભા ંરેદડિંગ કયત ુ ંનથી અને દયટેર 

યકાણકાય વાભાન્મ યીતે સ્લૅપ્વભા ંજડામેરા નથી. તેના ફદરે, સ્લે ઓલય-ધ-કાઉન્ટય કન્રાક્્વ 

મખુ્મત્લે વમલવામ અથલા નાણાકીમ વસં્થાઓ લચ્ચે છે જે ફનેં ક્ષની જરૂદયમાતને કસ્ટભાઇઝ કયે 

છે.જલાફદાયીઓનુ ંનલનનભમ કયે છે. 

દયઝલસ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમાએ 25 ભી ભાચસના યજ ડરય-રૂનમાની (USD / INR) સ્લે શયાજી શાથ ધયી 
શતી. ફજાયભાં રૂનમ પ્રલાદશતા લધાયલા ભાટે આ કયલાભા  ંઆલી યહ્ુ ં છે. આ શયાજીનુ ં કદ $ 5 

ઝફઝરમન શત ુ,ં અને ભમાસદા  ત્રણ લસ છે. 

 

આ શ ુછે? આયફીઆઈ ાવે નલનલધ વાધન છે જેના દ્વાયા તે નાણાકીમ ફજાયભા ંપ્રલાદશતાને  દાખર 

કયે છે. ઓન ભાકેટ ઓયેળન્વ (ઓએભઓ) દ્વાયા યે યે્વ અને ખયીદી ફન્ડને વભામજજત કયવુ ંએ 

ફે ટલૂ્વ છે જે આયફીઆઈ નનમનભતણે ફજાયભા ં ચરણ પયુલઠાને લધાયલા અથલા ઘટાડે છે. 

તાજેતયભા ંઘનત 'સ્લે શયાજી' જે આજે કયલાભા ંઆલળે તે એક એવુ ંવાધન છે. ફજાયભાં રૂનમાના 
પયુલઠાભા ંલધાય કયલા ભાટે આ કયલાભા ંઆલી યહ્ુ ં છે. તકનીકી યીતે, આ પ્રવનૃિને USD / INR 

ખયીદ / લેચ સ્લે શયાજી તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે.  

આ શયાજી દ્વાયા, આયફીઆઈ ફેંકથી 5 અફજ ડૉરય સધુી યએુવ ડૉરય ખયીદે છે. ફદરાભા ં
આયફીઆઇ લતસભાન સ્ટ યેટભા ંબાગ રેનાયા ફેંકને રૂનમા ચકૂલળે. 70 ડરયની વયેયાળ સ્ટ દય 

ય, આયફીઆઈ આ શયાજી પ્રદિમા દ્વાયા into 35,000 કયડની નવસ્ટભભા ંદાખર કયી ળકળે. 

વાથે વાથે, ફેન્ક આ શયાજીન વભમ - ત્રણ લસ છી આયફીઆઇ ાવેથી વભાન યકભના ડૉરય 

ખયીદલા ભાટે વભંત થળે. વશબાગી ફેન્કએ શયાજીભા ંફરી રેલી ડળે જેથી આગના પ્રીનભમભને 

ટાકંીને ેવાના વદંબસભા  ં તેઓ ડૉરય ાછા ખયીદલા ભાટે ચકુલણી કયળે. ઉદાશયણ તયીકે, જ સ્ટ 

એક્સ્ચેન્જ યેટ 70 ડરય છે, ત ફેન્ક એ 150 ૈવાના પ્રીનભમભ અને 25 નભઝરમન ડરયની ઝફડ્વન 
ઉલ્રેખ કયે છે. તેથી, ફેંક ₹ 175 કયડ (70 નભઝરમન ડરયની દયે લધીને 25 નભઝરમન ડરય) ભળે. 

ત્રણ લસ છી, ફેંકે આળયે રૂ. ₹ 179 કયડ (71.5 ડરયના નલનનભમ દયે લધીને 25 નભઝરમન ડરય) 

ાછા આલાનુ ંઆયફીઆઇને 25 નભઝરમન ડરય ાછા ખયીદલાની છે. 
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તે કેભ ભશત્લનુ ંછે? 

ગમા નાણાકીમ લસભા ં આઇએર એન્ડ એપએવ કટકટી ઉબી થઈ ત્માયથી બાયતીમ નાણાકીમ 

ફજાયભા ં પ્રલાદશતા વભસ્માઓ થઈ યશી છે. નાણાકીમ લસ પરંુૂ થતા ં એક અઠલાદડમાથી ઓછા 
વભમભા ંફજાયને એડલાન્વ ટેક્વ ચકૂલલા ભાટે તીવ્ર પ્રલાદશતા જલાની ળક્યતા છે. 

આ ઉયાતં, આગાભી ભદશને ળરૂ થતી આગાભી વાભાન્મ ચ ૂટંણીઓ તયપના ભટા ખચસના દયણાભે 

આગાભી વપ્તાશભા ંરૂનમાની ભાગંભા ંલધાય થલાની ધાયણા છે. તેથી, આયફીઆઇની શયાજીન વભમ 

નાણાકીમ લસ પયૂા થતા ંઆ દયફ ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલે છે 

આયફીઆઈ ભાટે, આ શયાજી તેના પયેક્વના અનાભતને 5 અફજ ડૉરય સધુી લધાયલાભા ંભદદ કયળે. 

15 ભાચસના યજ અનાભત 405.6 અફજ ડરય છે. પયેક્વ દયઝલસ એ એક વાધન છે જે આયફીઆઈ 

અવાભાન્મ લરેદટઝરટીના વભમે ચરણ ફજાયભાં શસ્તકે્ષ ભાટે ઉમગ કયે છે 

ભાયે ળા ભાટે ધ્માન આવુ ંજઈએ? 

વાભાન્મ ભાણવના  દયપે્રક્ષ્મથી, આ શયાજીથી ફેંક વાથે પંડ ઉરબ્ધતાભા ંસધુાય થલાની ધાયણા છે. 

જ કે ટૂંકા ગાાની ભધ્મસ્થી ઉધાય રેતી ખચસભાં લધાય થળે કે કેભ તે જલાની જરૂય છે. યંત ુપક્ત 

કેટેગયી -1 ફેંકને શયાજીભાં બાગ રેલાની છૂટ છે, નાણાકીમ વેલાઓ કે્ષત્રના તભાભ ખેરાડીઓ રાબ 

ભેલલા અથલા તેભના દયને ઓછ કયલાભા ં વક્ષભ નશીં શમ. ઉયાતં, જ બાગ રેનાયા ફેંક 
એનફીએપવી જેલા નલનળષ્ટ વેગભેન્્વ ય િેદડટ ય ઉતાલ ન કયલાનુ ંનક્કી કયે છે, ત તેભની ભાટે 

િેદડટ િેન્ચ ચા ુ યશળેે. એક ઝફઝનેવ દયપે્રક્ષ્મથી, આમાતકાય ભાટે શજે ખચસભાં ઘટાડ થલાની 
ળક્યતા છે કાયણ કે રૂનમાની પ્રલાદશતાભા ંલધાય આગના દયને ઘટાડળે. ખયેખય, આયફીઆઇએ 13 

ભી ભાચે આ શયાજીની જાશયેાત કયી ત્માયથી પયલડસ નપ્રભીમભ ઘટ્ુ ંછે. 

ફટભરાઈન 

આયફીઆઈ ફજાય પ્રલાદશતા લધાયલા ભાટે એક નવુ ંશનથમાય ગઠલી યહ્ુ ંછે. તે ખયેખય વપ યહ્ુ ંશત ુ ં
કાયણ કે તેને 5 ઝફઝરમન ડૉરયની ઓપય વાભે 16.3 ઝફઝરમન ડૉરયના મલૂ્મની ફરીન વાય 
પ્રનતવાદ ભળ્મ શત 

Premium / Discount (USD/ 

INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.25 

Three month 

Forward  

0.47 

Six month  1.51 

One year  2.24 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  69.17 

GBP  90.48 

Euro  77.70 

100 Yen  62.52 
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RAIL VIKAS NIGAM LIMITED 

કંપિી નળે 

2003 ભા ંવાભેર, કંની નલી યેખાઓ, ફભણ, ગેજ કન્લઝસન, યેલ્લે ઇરેન્ક્રદપકેળન, ભેર 
પ્રજેક્્વ, લકસળપ્વ, મખુ્મ બ્રીજ, કેફર યકામેરા બ્રીજવ, વસં્થા ઇભાયતનુ ં નનભાસણ 

લગેયે વદશતના તભાભ પ્રકાયના યેરલે પ્રજેક્ટ ચરાલલાના વમલવામભા ંછે. 

31 ભાચસ, 2018 ના યજ પયૂા થતા નાણાકીમ લસ દયનભમાન, કંનીએ કુર 885.50 

આયકેએભ પ્રજેક્ટ રફંાઈ પણૂસ કયી છે જેભા ં 315.20 આયકેએભ ડયઅુઝરિંગ અને યેરલે 

ઇરેન્ક્રદપકેળનના 425 આયકેએભન વભાલેળ થામ છે. કંનીન મખુ્મ ગ્રાશક બાયતીમ 

યેલ્લે છે અને અન્મ ગ્રાશકભા ં નલનલધ કેન્રીમ અને યાજ્મ વયકાયના ભતં્રારમ, નલબાગ 
અને જાશયે કે્ષત્રના ઉિભન વભાલેળ થામ છે.  

કંનીન મખુ્મ ગ્રાશક બાયતીમ યેરલે છે અને અન્મ ગ્રાશકભા ંનલનલધ કેન્રીમ અને યાજ્મ 

વયકાયના ભતં્રારમ, નલબાગ અને જાશયે કે્ષત્રના ઉિભન વભાલેળ થામ છે. 2003 ભા ં
તેની સ્થાના છી, યેરલે ભતં્રારમે 172 પ્રજેક્્વ સ્થાનાતંદયત કમાસ છે, જેભા ં 166 

પ્રજેક્ટ અભરીકયણ ભાટે ભજૂંય કયલાભા ંઆલી છે. . આભાથંી 60 પ્રજેક્્વ પણૂસ રૂે 

16777.70 કયડ થઈ ચકૂ્યા છે અને ફાકીની યકભ ચા ુછે. 

આરળીએિએ ફાઇિાન્ન્સય સારાં 

નાણાકીમ લસ 2015, 2016, 2017 ભા ં કંનીન ચખ્ખ નપ રૂ. 3,368.49 નભઝરમન, રૂ. 

4,294.34 નભઝરમન, રૂ. 4,434.87 નભઝરમન અને રૂ. 2,359.35 નભઝરમન છે. 
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આરળીએિએ સ્પધાસત્મક ન્ક્તઓ 

કંનીની સ્ધાસત્ભક તાકાત છે: 

1. વતત નાણાકીમ રેક યેકડસ  

2. નલનલધ લગોના પ્રજેક્્વ વાય કય 

3. એભઓઆય  દ્વાયા અનધકૃત 

4. ભાનક કાભગીયી પ્રદિમા 

5. પ્રનળઝક્ષત વમલવાનમક અને કભસચાયીઓ 

ઇશ્યિુા ઓબ્જેક્ટો 

ઑપયની ઑબ્જેક્્વ આ છે: (i) કંનીભા ં લેચાણ કયનાય ળેયશલ્ડય દ્વાયા ધયાલામેરી ઇક્ક્લટી ળેવસના 
દડવઇન્લેસ્ટભેન્ટને શાથ ધયલા ભાટે 

(ii) ળેયફજાયભા ંઇક્ક્લટી ળેવસની સઝૂચફદ્ધ કયલાના રાબ પ્રાપ્ત કયલા. 

Rail Vikas IPO Details 

Issue Open Mar 29, 2019 - Apr 3, 2019 

Issue Type Book Built Issue IPO 

Issue Size 
253,457,280 Eq Shares of Rs 10  

(aggregating up to Rs 481.57 Cr) 

Face Value Rs 10 Per Equity Share 

Issue Price Rs 17 - Rs 19 Per Equity Share 

Retail Discount ₹0.50 

Employee Discount ₹0.50 

Market Lot 780 Shares 

Min Order Quantity 780 Shares 

Listing At BSE, NSE 

 

 Market-Hub Recommendation: SUBSCRIBE for Short to Medium term.  


