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નનફ્ટી 11400 ની ઊય, વેન્વેક્વ 578 અંક 

ભજબતૂ 

વેન્વેક્વ અને નનફ્ટી 1 ટકા થી લધાયે ભજબતૂ 

થઈને ફધં થમા છે. આજે નનફ્ટી 11,400 ના સ્તયને 

ાય કયલાભા ં કાભમાફ થમા જ્માયે વેન્વેક્વે 

37970 ને ાય કમો. આજના કાયફાયભા ં નનફ્ટીએ 

11,689.65 સધુી દસ્તક આી ત વેન્વેક્વ 

38,001.13 સધુી શોંચ્મ શત. 
રૂનમ 19 ૈવા ઘટીને 70.22 ના સ્તય ય ફધં 

આજના કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 
ઘટાડાની વાથે ફધં જલાને ભળ્મ. 1 ડૉરયના 
મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 19 ૈવા ઘટીને 70.22 

ના સ્તય ય ફધં થમ છે. જ્માયે ગરુૂલાયના 
કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 70.02 

ના સ્તય ય ફધં થમ શત. 
ફજાજ ઑટ: નપ 20.9% લધ્મ, આલક 8.9% 

લધી 
નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ંફજાજ 

ઑટન નપ 20.9 ટકા લધીને 1305.6 કયડ 

રૂનમા થઈ ગમ છે. નાણાકીમ લષ 2018 ના ચથા 
ક્લાટષયભા ંફજાજ ઑટન નપ 1080 કયડ રૂનમા 
યહ્ય શત. 
નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ંફજાજ 

ઑટની આલક 8.9 ટકા લધીને 7395 કયડ રૂનમા 
ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ લષ 2018 ના ચથા 
ક્લાટષયભા ં ફજાજ ઑટની આલક 6788 કયડ 

રૂનમા યશી શતી. 
અયનલિંદ: નપ 41.3% ઘટય, આલક 0.9% લધી 
નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં
અયનલિંદન નપ 41.3 ટકા ઘટીને 64 કયડ રૂનમા 

યહ્ય છે. નાણાકીમ લષ 2018 ના ચથા ક્લાટષયભા ં
અયનલિંદન નપ 109 કયડ રૂનમા યહ્ય શત. 
નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં
અયનલિંદની આલક 0.9 ટકા લધીને 1859.4 કયડ 

રૂનમા ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ લષ 2018 

ના ચથા ક્લાટષયભા ં અયનલિંદની આલક 1842.8 

કયડ રૂનમા યશી શતી. 

આઈઓવીને ₹6099 કયડન નપ 

નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં
આઈઓવીને 6099 કયડ રૂનમાન નપ થમ છે. 

જ્માયે નાણાકીમ લષ 2019 ના ત્રીજા ક્લાટષયભા ં
આઈઓવીન નપ 716.8 કયડ રૂનમા યહ્ય છે. 

નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં
આઈઓવીની આલક 9.8 ટકા ઘટીને 1.26 રાખ 

કયડ રૂનમા યશી છે. જ્માયે નાણાકીમ લષ 2019 

ના ત્રીજા ક્લાટષયભા ંઆઈઓવીની આલક 1.4 રાખ 

કયડ રૂનમા યશી શતી. 
વીટી યનૂનમન ફેન્ક: નપ 15% લધ્મ, એનીએ 

ણ લધ્મ 
નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં વીટી 
યનૂનમન ફેન્કન નપ 15 ટકા લધીને 175 કયડ 

રૂનમા થઈ ગમ છે. નાણાકીમ લષ 2018 ના ચથા 
ક્લાટષયભા ંવીટી યનૂનમન ફેન્કન નપ 152 કયડ 

રૂનમા યહ્ય શત. 

નાણાકીમ લષ 2019 ના ચથા ક્લાટષયભા ં વીટી 
યનૂનમન ફેન્કની વ્માજ આલક 14.3 ટકા લધીને 

420.6 કયડ રૂનમા ય શોંચી ગઈ છે. નાણાકીમ 

લષ 2018 ના ચથા ક્લાટષયભા ં વીટી યનૂનમન 

ફેન્કની વ્માજ આલક 368 કયડ રૂનમા યશી શતી.
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,426.15 an[ n)cimi> 11,108.30 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,580 n>& resistance C[ jyi> s&F) ai l[vl pr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi 

mL[, 11,580 upr sustain Yti 11,870 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ ,n)cimi> 11,200 ni[ support C[ 

11,200 n)c[ sustain Yti 11,000 Y) 10,900 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

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

uprmi> 29,960 n>& resistance C[ ai l[vl upr sustain Yiy ti[ 30,500 Y) 30,700 s&F) ni[  Biv 

aiv) Sk[, n)cimi> 29,000 ni[ support C[ ai l[vl break krti 28,800 Y) 28,600 ni[ Biv aiv) 

Sk.[ 

 

NOTE :- 

  રકવબાની  ચ ૂટંણી 2019 દયણાભ  ભાટે આગાભી વપ્તાશ  miT[ 

ki[e pN ATi[k Recommendation nY). જ બાજ  ફહુભતી ફેઠક વાથે 

જીતળે ત ai કે્ષત્ર વાયા યશળેે. 

 Power Sectors 

 Reliance 

 Adani Group 

  All PSU Sectors 
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COPPER:-  jyi> s&F) uprmi> 440 upr close nh) aip[ Ryi 

s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 416 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,FTiD[ 410 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

CRUDEOIL :- GTiD[ 4,200 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

4,500 ni[ Biv aiv) Sk[.4,530 resistance, C[ ai l[vl pr 

close aipti 4650 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

SILVER:- uCiL[   38,000 ni sl  Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi>> 36,300  Y) 35,700 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[,GTiD[ 

35,500 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

GOLD:- GTiD[ 31,300 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

32,000 ni[ Biv ji[vi mL[. 
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USDINR:  GTiD[ 69.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

70.65 Y) 71.50 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

GBPINR: GTiD[ 88.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 

91.00  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 91.00  ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi>  88.50   ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

EURINR: GTiD[ 78.00 ni day closing  sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 79.50 Y) 80.15 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 JPYINR: GTiD[ 63 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 65 ni[ 

Biv aiv) Sk[. 
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 ફશાય નીક ભતદાન સધુી યાશ જુઓ. S&> YS[ t[J aYvi m>d)? આ ફધા બાયતીમ 

ફજાયભા ંપ્રલતષભાન મડૂ છે. 

યએુવ ડરય વાભે 70 રૂનમાના આમાત ભાકષ ઉય બાયતીમ રૂનમ લેાય કયે છે. 

ભટાબાગે ક્રૂડના બાલભા ંલધાય થલાને કાયણે રૂનમ નફી યહ્ય છે, જે 3 વપ્તાશની 
ઊંચી વાટીએ ટે્રડ થઈ યહ્ય છે. ઈયાન અને યએુઈ લચ્ચેની તાણ અને ઓેકની 
આગાભી ફેઠક ક્રૂડના બાલને અવય કયી યશી છે. 

સ્થાનનક ભયચે, એપઆઈઆઈએ બાયતીમ મડૂીફજાયભા ંતેભની લેચાણ ચાલ ુયાખયુ ં છે. 

લેાય ખાધભા ંલધાય (ફનેં, આમાત અને નનકાવ ઘટી છે) ની વભાચાય ણ રૂનમા ય 

તેની અવય ધયાલે છે. 

ય.ુએવ. અને ચાઇના લચ્ચેના આનદંદામક ઉકેર ભાટે નલશ્વ યાશ જઈ યહ્ુ ં છે. બાયત 

વવંદીમ ચ ૂટંણીના દયણાભની યાશ જઈ યહ્ુ ંછે. 

 

 

 

 

 

 

Premium / Discount (USD/ 

INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.25 

Three month 

Forward  

0.51 

Six month  1.70 

One year  2.65 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  70.25 

GBP  90.19 

Euro  78.72 

100 Yen  64.18 

Currency Corner  
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The Benefits of a Concentrated Portfolio 

Www.advisor.ca ની લેફવાઇટ ય દેખાતા સવુી ઍફન્દી દ્વાયા: તભને અને રેખને યજૂ કયલાભા ં
અભને ખળુી થામ છે. અભે આળા યાખીએ છીએ કે તે તભાયી યકાણ દ્ધનતભા  ંમલૂ્મ ઉભેયળે. 

યંયાગત ળાણણ સચૂલે છે કે ટષપલરમભા  ંલૈનલધ્મકયણ એ ળેયફજાયભા  ંયકાણનુ ંવંણૂષ જખભ 

ઘટાડે છે 

ભટાબાગના વરાશકાય અને યકાણકાય નલનલધતાના વભથષક છે અને એકાગ્રતારૂૌલક જખભી 
ટષપલરમના નલચાયને કેન્દ્ન્િત ટષપલરમના નલચાયને છડી દે છે. તેથી વયેયાળ વદિમ વચંાલરત 

ઇક્ક્લટી પંડ ભેનેજય 100 થી લધ ુ નલનલધ સ્ટક્વ ધયાલે છે (કેટરાક 1,000 થી ણ લધ)ુ અને દય લે 

તેના વંણૂષ ટષપલરમને પેયલે છે. 

યંત ુજ્માયે ઇક્ક્લટીની વખંમા આલે છે, ત્માયે વાયી લસ્ત ુખફૂ ખયાફ નલચાય શઈ ળકે છે. 

તમે શ ું જાણો છો તે ખરીદો 

ફપેટ એક કેન્દ્ન્િત ટષપલરમના ઉજ્જલ લકીર છે. તેભણે સચૂવ્યુ ં છે કે, "યકાણકાયે તેવુ ંકામષ કયવુ ં
જઇએ કે તેની ાવે 20 ચં વાથે આજીલન નનણષમ કાડષ  શમ. દયેક ઇન્લેસ્ટભેન્ટ નનણષમ વાથે તેભના 
કાડષને ચં કયલાભા ંઆલે છે, અને તેના જીલનના ફાકીના બાગભા ંતે ઓછં ઉરબ્ધ છે. ' 

ળેય નલળે નલચાય જેભ ખાનગી ભાલરકીના વ્મલવામભા ંભાલરકીન દશસ્વ છે-વળંધન અને મગ્મ 

કામષલાશીન ભટ બાગ જરૂયી છે 

યંત ુ 100 થી લધ ુ ળેયભા ંયકાણ કયનાય ભેનેજય કેલી યીતે દયેકને વભજલાની કુળતા ધયાલે છે? 

કંનીના વ્મલવામ ય ભજબતૂ વભજ ભેલલા ભાટે તે કામષ અને વભષણ રે છે. લૈનલધ્મકયણ 

વખંમાભા ંવરાભતીની ળધ કયે છે, યંત  ુકંનીના નાણાકીમ, ઉત્ાદન, વપ્રામવષ અને ગ્રાશકની ઊંડા 
જ્ઞાન અને વભજણ થડા યકાણને યકલાના જખભને ઘટાડે છે. 

એક ટષપલરમ ભજબતૂ કયલા ભાટે 5 ભાગો 

1. તભે જાણ છ તે કંનીઓભા ંયકાણ કય 

2. વળંધન, વળંધન, વળંધન 

3. તભાયા ટચના યકાણના નલચાય ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કય 

4. રાફંા ગાા ભાટે યકાણ કય 
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5. વમંજનની ળક્ક્તને કડી યાખ 

લધ ુભશત્ત્લની લાત એ છે કે, કેટરીક કંનીઓભા ં યકાણ કયતી લખતે, તભે ઇચ્છ તે યકાણની 
ગણુલત્તા વાથે વભાધાન કયલાની કઈ જરૂય નથી. તે ફધા આનથિક યીતે ધનનક ધધંાન શઈ ળકે છે જે 

ટકાઉ સ્ધાષત્ભક પામદા અને ભશાન વચંારન ટીભ ધયાલે છે. 

યંત ુઆ ળેયને ખયીદ જ્માયે ફજાયની દકિંભત તેભની દકિંભતથી ઓછી છે. આ તપાલત, મડૂી વયંક્ષણ 

અને લધ ુઉયની વબંનલત ક્ષભતાના ગાદીની યચના કયળે. 

મોટા બિટ્સ, મોટા પ રસ્કારો 

કંનીની નલગતને વભજલાથી તભે નનધાષદયત કયી ળક છ કે કમા ઇન્લેસ્ટભેંટ નલચાય વોથી લધ ુ

નપાકાયક વબંનલત છે. જ તભાયી ાવે કાભ ય મડૂી યાખલા ભાટે મડૂી શમ, ત તભાયા લીવભી, ત્રીવમુ ં
અથલા એકવમુ ંકયતા ંતભાયી ટચની વદંગીઓભા  ંભટંુ યકાણ કયવુ ંજઈએ. 

ભટી વખંમાભા ંમડૂી ફપેટને તેની શન્દ્લ્ડિંગ કંની ફકષળામય શથેલેની લતી યકાણ કયવુ ંડ્ુ ંશલા છતા,ં 
તે શજી ણ આ આધાયે કામષ કયે છે. તેભની નલીનતભ કંની પાઇલરિંગ (31 ભાચષ, 2012) જઈને, તભે 

જળ કે તેણે 36 કંનીઓભા ં$ 71 લફલરમનથી લધનુુ ંયકાણ કયુું છે. 

લધ ુભશત્ત્લની લાત એ છે કે તેભાથંી 90 ટકાથી લધ ુપંડ્વ ટચની 12 શન્દ્લ્ડિંગભા ંયકાણ કયે છે. તેભા ં
કકા-કરા, લેલ્વ પાગો, આઇફીએભ, અભેદયકન એક્વપે્રવ, પ્રક્ટય એન્ડ ગેભફર અને લર-ભાટષ  સ્ટવષ 
ળાભેર છે. 

ભટા ટષપલરમને યાખલાથી ભાત્ર થડા શન્દ્લ્ડિંગ્વભા  ંનકાયાત્ભક અવયને નફી ડી ળકે છે, યંત ુ

કેટરાક ફાકી પ્રદળષનકતાષઓની શકાયાત્ભક અવયને ણ ઘટાડે છે. 

જ્માયે ળેયના જગંરી લૈનલધ્મવબય ટષપલરમભા  ંયકાણ કય છ, ત્માયે તભે વ્મક્ક્તગત કંનીઓની 
વબંનલતતાને ફદરે ફજાયભા ંવાભાન્મ કાભગીયી ય શડ કય છ. 

ઉદ્યગ, કે્ષત્ર, અથષતતં્ર, કદ અને વશવફંધંભા ં ફદરાતા ભટા ટષપલરમને ધ્માનભા ં યાખીને તે 

પ્રનતલફિંલફત થઈ ળકે છે અને પ્રદળષનભા ંઅલયધ ઊબ કયી ળકે છે અને વભગ્ર સ્ટક ભાકેટની નકર 

કયતી યીટનષ આી ળકે છે. ટષપલરમભા ં ળેયની વખંમા લધાયે છે, જે ફેંચભાકષ  સચૂકાકં જેલા પ્રદળષન 

કયલાની ળક્યતા લધાયે છે. 

નલશ્વના કેટરાક ૈવાદાય રકએ ભાત્ર એક જ સ્ટક-રે લફર ગેટ્વ અને ભાઇિવફ્ટ વાથે તેભની 
વંનત્ત ફનાલી છે, ઉદાશયણ તયીકે. 

અથલા પક્ત ફકષળામય શથેલેના પ્રાયંલબક યકાણકાયને છૂ. તેઓ આજે ફધા કયડનતઓ છે. એક 

ળાણ યકાણ નનણષમ રેલા નવલામ, તેભની યકાણ વપતા ભાટેના મૂ દયફ નનન્દ્રિમતા છે. 
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સમય તમારી િાજ  છે 

તભાયા શે્રરઠ નલચાય ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કય અને રાફંા ગાા ભાટે યકાણ નલજેતા વમંજન ફનાલ. જ 
કે કેન્દ્ન્િત ટષપલરમના વાયા લતય આે છે, તેભ છતા ં ટૂંકા ગાાભા ં તેઓ લધ ુલરેદટલરટીન 
અનબુલ ણ કયે છે. લરેદટલરટી ઘણી લખત જખભ વાથે વયખાલામ છે, યંત  ુયકાણનુ ંલાસ્તનલક 

જખભ એ કામભી મડૂી ગભુાલલાની વબંનલતતા છે. ળેય યાખલાભા  ંઆલે છે તે વભમ ફે્રભને નલસ્તતૃ 

કયીને, તભે આ જખભને આભેે ઘટાડે છે. 

ફજાય પ્રદળષન ગ્રાપને નલઝ્અુરાઈઝ કય; ટૂંકા વભમની ફે્રભ, લધ ુઉચ્ચાયણ લતયભા ંસ્ાઇક્વ છે. 

રાફંા વભમ સધુી, યરય-કસ્ટય વલાયી વય, કેભ કે બાયે અપ્વ અને ડાઉન્વ અદૃશ્મ થઈ જામ છે અને 

વભગ્ર અલડષ  લરણ સ્રટ ફને છે. નનનિતતા વાથે થડા વદંગીના યકાણને જાલી યાખલાથી ટૂંકા 
ગાાના ફજાયના ક્સ્લિંગભા ંદયણભળે અને દયણાભ આલળે 

ઓછં ટનષઓલય ટષપલરમ, જે ટ્રાન્ઝેક્ળન ખચષ અને કય ફનેંને ઘટાડે છે. તે વમંજનને કડી 
યાખલાની ળક્ક્તને ણ ભજૂંયી આે છે. 

વાભાન્મ ફજાય વાથે ધ્માન કેન્દ્ન્િત થઈ ળકે છે, યંત ુએક ક્લાટષય અથલા એક લષ સધુીનુ ંપ્રદળષન 

વંનત્તના વગં્રશભા ંખાવ કયીને અથષણૂષ નથી. ફધા છી, તભાયે દયયજ જીતલાની જરૂય નથી; તભાયે 

પક્ત વભમ જતા ંજીતલાની જરૂય છે. 

Susy Abbondi is an equities analyst with Duncan Ross Associates. 

 
 


