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વેન્વેક્વ  255 અંક ઉછ, નનફ્ટી 11100 ઊય  ફધં 

વપ્તાશના અંનતભ કાયફાયી  વત્રના  દદલવે  બાયતીમ  

ફજાય 0.7 ટકા થી લધાયે ભજબતૂ થઈને ફધં થમા છે. 

આજે  નનફ્ટી 11100 ની ઊય  ફધં થમા જ્માયે  વેન્વેક્વે  

37581.91 ય ફધં. આજના કાયફાયભાં  નનફ્ટીએ  

11,181.45 સધુી શોંચ્મ ત વેન્વેક્વ  37,807.55 સધુી 
શોંચ્મ શત. 
 

નભડકે અને  સ્ભૉરકે  ળેયભાં જળ  જલાને ભળ્ય ુ છે. 

ફીએવઈના  નભડકે  ઈન્ડકે્વ  0.77 ટકા લધીને  ફધં થમા 
છે. નનફ્ટીના  નભડકે  50 ઈન્ડેક્વભાં 0.17 ટકાની ભજબતૂી 
આલી છે. ફીએવઈના  સ્ભૉરકે  ઈન્ડેક્વ 1.00 ટકા 
ઉછીને  ફધં થમા છે. 

રૂનમ  11 ૈવાની નફાઇ  વાથે 70.80 ય ફધં 

આજના કાયફાયી  વત્રના  દદલવે  બાયતીમ  રૂનમ  
ઘટાડાની  વાથે ફધં થમ  છે. 1 ડૉરયના  મકુાફરે 

બાયતીમ  રૂનમ  11 ૈવા ઘટીને 70.80 ય ફધં થમ  છે. 

જ્માયે  ગરુૂલાયના  કાયફાયી  વત્રના  દદલવે  બાયતીમ  

રૂનમ  20 ૈવા લધીને  70.69 ના સ્તય ય ફધં થમ 
શત. 
આઈઆઈીના  ગ્રથ જૂન 2019 ભા  ંઘટીને  2% યશી 
ઇકનનભક  સસુ્તીનુ ંએક શજી વકેંત  ભી  ગયુ ં છે, જુન 

2019ભા  ં ઇન્ડસ્રીમર  પ્રડક્ળન  (IIP) ની ગ્રથ ઘટી  છે. 

જૂન 2019ભા  ં IIP ની ગ્રથ ઘટીને  2 ટકા યશી જે ભેં 
2019ભા  ં3.1 ટકા યશી શતી. 

ભશીના દય ભશીના  આધાય ય જૂનભાં ભેન્યપેુક્ચદયિંગ  

વેક્ટયન  ગ્રથ  2.5 ટકાથી  ઘટીને 1.2 ટકા યહ્ય છે. ભશીના 
દય ભશીના આધાય  ય જૂનભાં ભાઇનનિંગ વેક્ટયન  ગ્રથ 

3.2 ટકાથી  ઘટીને  1.6 ટકા યહ્ય છે. 

 

ફીએચઈએરને  ₹218 ની ખટ 

નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં 
ફીએચઈએરને  218 કયડની  ખટ થઈ છે. નાણાકીમ  

લષ 2019 ના શરેા  ક્લાટષયભાં  ફીએચઈએરન  નપ 
40.7 કયડ રૂનમા યહ્ય શત. 
 

નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં 
ફીએચઈએરની  આલક 23.7 ટકાથી ઘટીને 4532.5 કયડ 

રૂનમા ય થઈ ગઈ છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના શરેા 
ક્લાટષયભાં ફીએચઈએરની  આલક 5942 કયડ રૂનમા 
યશી શતી . 
એનવીવી : નપ 27.3% ઘટય, આલક 6.6% ઘટી  
 

નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં એનવીવીને  

નપ 27.3 ટકાથી  ઘટીને  74.7 કયડ રૂનમા  થઈ ગમ છે. 

નાણાકીમ  લષ 2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં એનવીવીન  
નપ 102.7 કયડ રૂનમા  યહ્યા શતા . 
નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં એનવીવીની  
આલક 6.6 ટકા ઘટીને 2347 કયડ  રૂનમા ય શોંચી 
ગઈ છે. નાણાકીમ  લષ 2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં 
એનવીવીની  આલક 2513 કયડ  રૂનમા યશી  શતી. 
 

વન પાભાષ : નપ 6.6% ઘટય, આલક 1.7% લધી 
 

નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં વન પાભાષન  
નપ 6.6 ટકા ઘટીને 381.9 કયડ  રૂનમા યહ્ય છે. 

નાણાકીમ  લષ 2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં વન પાભાષન  
નપ 409.1 કયડ રૂનમા  યહ્ય શત. 
 

નાણાકીમ  લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં વન પાભાષની  
આલક 1.7 ટકા ઘટીને  1101.4 કયડ રૂનમા ય  શોંચી 
ગઈ છે. નાણાકીમ લષ 2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં વન 

પાભાષની  આલક 1120.4 કયડ રૂનમા  યશી શતી . 
 

શ્રી નવભેન્ટ : નપ 36.8% લધ્મ , આલક 7.6% લધી 
નાણાદકમ લષ 2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં શ્રી નવભેન્ટન 
નપ 20 ટકાથી લધીને  25.3 કયડ  રૂનમા યહ્યા છે. 

નાણાદકમ  લષ 2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં શ્રી નવભેન્ટન 
નપ 21.1 કયડ રૂનમાન થમ શત. 
નાણાકીમ  લષ  2020 ના શરેા ક્લાટષયભાં શ્રી નવભેન્ટની  
આલક 29.2 ટકા લધીને  307.7 કયડ રૂનમા  યશી છે. 

નાણાકીમ  લષ  2019 ના શરેા ક્લાટષયભાં શ્રી નવભેન્ટની  
આલક 238.2 કયડ રૂનમા  યશી શતી .

 

NEWS LETTER 

Beyond Research, 

Beyond Advice 

10th August 2019 

 
Issue – 361 

 

Market News 



 

MARKET-HUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

Bonus Bombay Cycle Bonus Ratio (1:1) 14-08-2019 13-08-2019 

Dividend 

United Brewerie Final (250%) - 13-08-2019 
SRF Interim (70%) 14-08-2019 13-08-2019 

NTPC Final (25%) - 13-08-2019 
NGL Fine Chem Final (35%) - 13-08-2019 
Natural Capsule Final (10%) - 13-08-2019 

Abbott India Final (500%) - 13-08-2019 
India Glycols Final (60%) - 13-08-2019 

Hinduja Global Interim (25%) 14-08-2019 13-08-2019 
JK Paper Final (35%) - 13-08-2019 

Control Print Final (35%) - 13-08-2019 
Elixir Cap Final (12.50%) - 13-08-2019 

Thyrocare Techn Final (200%) - 14-08-2019 
Stanrose Financ Final (60%) - 14-08-2019 
Sal Automotive Final (45%) - 14-08-2019 
Sarda Energy Final (50%) - 14-08-2019 

Voith Paper Fab Final (50%) - 14-08-2019 
PNB Gilts Final (14%) - 14-08-2019 

Oberoi Realty Final (20%) 16-08-2019 14-08-2019 
Maruti Suzuki Final (1600%) - 14-08-2019 

Bosch Final (1050%) - 14-08-2019 
JB Chemicals Final (250%) 16-08-2019 14-08-2019 

HCL Tech Interim (100%) 17-08-2019 14-08-2019 
D-Link India Interim (25%) 16-08-2019 14-08-2019 

Divis Labs Final (800%) - 14-08-2019 
Shalby Final (5%) - 16-08-2019 

Sharda Crop Final (20%) 19-08-2019 16-08-2019 
LIC Housing Fin Final (380%) - 16-08-2019 
Kajaria Ceramic Final (300%) - 16-08-2019 

 
 

 

Results & Corporate Action     
 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/bombaycycle/BC11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/breweriesdistilleries/unitedbreweries/UB02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesmanmade/srf/SRF
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/powergenerationdistribution/ntpc/NTP
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/nglfinechem/NGL
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/naturalcapsules/NC03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/abbottindia/AI51
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/chemicals/indiaglycols/IG
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/hindujaglobalsolutions/HGS01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/paper/jkpaper/JKP01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/controlprint/CP11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financegeneral/axiscapitalmarketsindia/ACM03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/stanrosemafinvestmentfinance/TT16
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/stanrosemafinvestmentfinance/SMI01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/steelspongeiron/sardaenergyminerals/SA15
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/steelspongeiron/sardaenergyminerals/SEM
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesgeneral/voithpaperfabrics/VPF01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/pnbgilts/PNB04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingrealestate/oberoirealty/OR
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autocarsjeeps/marutisuzukiindia/MS24
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autoancillaries/bosch/B05
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/jbchemicalspharmaceuticals/JBC01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/hcltechnologies/HCL02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/dlinkindia/DLI01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/divislaboratories/DL03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/shilpgravures/SL18
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miscellaneous/lincpenplastics/SC04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financehousing/lichousingfinance/LIC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/ceramicsgranite/kajariaceramics/KC06
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,310.95 an[ n)cimi> 10,848.95 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,160 n>& resistance C[[, ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[ 11,360 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, 

n)cimi> 10,840 ni[ support C[ ji[ ai l[vl n)c[ close aipti 10,620 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

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

uprmi> 28,800 n>& resistance C[[, ai l[vl pr close aip[ ti[ 29,200 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi> 

27,900 break krti 26,500 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 
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Recommendation for next week   
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COPPER:-  jyi> s&F) 463 cross nh) kr[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 425 Y) 415 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDEOIL :- uprmi> jyi> s&F) 4,160 cross nh) kr[ 

Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) j ji[vi mL[ n)cimi> 3,600 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

SILVER:- GTiD[ 39,400 ni sl  Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi>>  42,200 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GOLD:- GTiD[ 35,000  closing bais ni sl Y)  Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 35,700 upr close aipti 39,000 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

Commodity Market 
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USDINR:  GTiD[ 69.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

71.00 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

GBPINR: uCiL[ 86.00  ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  

85.00 ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 84.50 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 86.00 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR  GTiD[ 76.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

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

.  

.  

 

 

 

 

JPYINR: GTiD[ 63.80 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

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

 

Currency Market (Future Levels)  
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Premium / Discount (USD/ 
INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.22 

Three month 

Forward  

0.44 

Six month  1.22 

One year  2.44 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  70.85 

GBP  86.15 

Euro  79.39 

100 Yen  66.76 

Currency Corner  
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ફજાયન ું શારન ું દૃશ્મ તે છે કે તે પક્ત નીચે તયપ લરણલાળું જ નશીં, ણ ખફૂ જ અસ્થથય છે. 

ળાુંત યશવે  ું અને અરફત્ત યશવે  ું અત્મુંત મ શ્કેર છે. તેથી, યોકાણકાયો લાયુંલાય છૂતા પ્રશ્નો, 
શલે એક દદલવ છે, 'અસ્થથય વભમભાું શ ું કયવ ું?' 

અભે ઘણા થથોએથી જલાફો ળોધલાનો પ્રમાવ કમો છે. અને અભને FIDELITY 
દ્વાયાન ું ભાર્ગદળગન વૌથી મોગ્મ ર્મ્ ું. અભે અશીં 3 બાર્ની શે્રણી યજૂ કયી યહ્યા 
છીએ. તેભ છતાું તે ્ એવએ ભાકેટના ડેટાને શાઇરાઇટ કયે છે, તે શજી ણ 
યૂતી આંતયદૃષ્ટટ પ્રદાન કયે છે.  

 

અસ્સ્થય ફજાયને વચંાલરત કયલા ભાટે 6 ટીપ્વ 

 જ્માયે ફજાય ખયફચડી થઈ જામ છે, ત્માયે તે યકાણની મજના યાખલા અને તેને 
લગી યશલેાની ચકૂલણી કયે છે. 

Perspective દયપે્રક્ષ્મ યાખ: અનનનિતતા વતત છે, અને ભદંી લાયંલાય થામ છે. યંત ુ
ફજાયભા ંઆંચક વાભાન્મ યીતે નુ recoverપ્રાપ્પ્ત દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. Discip 
નળસ્તફદ્ધ યશ: વભમ ભાગંલાન પ્રમત્ન કયલ એ ડકાયજનક વાલફત થયુ ંછે — અને 
તે તભને ખચષ કયી ળકે છે. Markets નલનલધ ફજાય ભાટેની મજના: તભાયા ધ્મેમ અને 
દયસ્સ્થનતને ધ્માનભા ંયાખીને કયલાભા ંઆલેર યકાણન અલબગભ તભને ટૂંકા ગાાની 
અસ્સ્થયતાન વાભન કયલાભા ંભદદ કયી ળકે છે. Help વશામને ધ્માનભા ંર: તભે 
વ્મલવાનમક વચંાલરત વલ્યળુન જલાની ઇચ્છા કયી ળક છ. 

 
ભાકેટની અસ્સ્થયતા ભાટે દરગવષ ઘણા ં નલનલધ આકાય અને કદભા ંઆલી ળકે છે - લ 
Washingtonનળિંગ્ટનભા ંનીનતની અનનનિતતા, કભાણીના અશલેાર, બોગલરક યાજકીમ 
અળાનંત, સલૂચ રગબગ અનતં છે. અને ફજાયભા ં આલેરા પેયપાય ણ અનબુલી 
યકાણકાયની ચેતાને પટકાયી ળકે છે. યંત ુઅસ્સ્થયતા એ યકાણનુ ંએક બાગ અને 
ાવષર છે. દપડેલરટી ઈન્લેસ્ટભેન્્વના લાઇવ પે્રનવડેન્ટ એન ડડ કશ ે છે કે, "ફજાયભા ં
નાટકીમ ચાર તભને તભાયી વ્યશૂયચના ય વલાર ઉબા કયી ળકે છે અને તભાયા ૈવા 
નલળે લચિંતા કયે છે." "તે ડય પ્રત્મેની કુદયતી પ્રનતદિમા ળેયભાનંા કઈણ વંકષને 
ઘટાડલા અથલા તેને દૂય કયલા ભાટે શઈ ળકે છે, તે નલચાયીને કે તે લધ ુનકુવાનને 
યકળે અને તભાયા ડયને ળાતં કયળે, યંત ુ તે રાફંા ગાે અથષભા ં નશીં આલે." 
ચચંતાથી લચિંનતત થલાને ફદરે તૈમાય યશ. તભાયા રક્ષ્મ અને નાણાકીમ 
દયસ્સ્થનતને અનરુૂ એક વાયી યીતે વ્માખ્માનમત યકાણ મજના તભને ફજાયના 
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વાભાન્મ ઉતાય-ચsાાલ ભાટે તૈમાય યશલેાભા ંઅને તક arise થામ તેભ તેભ રાબ 
રેલાભા ંભદદ કયી ળકે છે. 

 
"તભાયા યકાણની નનમનભત વભીક્ષા કયલા અને ફજાયની અસ્સ્થયતા, ફજાયના જુદા 
જુદા નલસ્તાયભા ં ય.ુએવ. નાના- અને ભટા-કેપ્વ, આંતયયાષ્ટ્રીમ ળેય, યકાણ-ગે્રડ 
ફન્્વ match ભેચભા ંભદદ કયલા ભાટે તભે યકાણની વ્યશૂયચના ધ્માનભા ંરીધી છે 
તેની ખાતયી કયલા ભાટે તભને ભાકેટની અસ્સ્થયતા એક યીભાઇન્ડય શવુ ં જઈએ. 
"તભાયા ટષપલરમભા ંએકંદય જખભ તભાયા વ્મસ્ક્તત્લ અને રક્ષ્મ ભાટે," ડાઉડ કશ ે
છે.  

1. દયફ ધ્માન - ભુંદદ વાભાન્મ અને વાભાન્મ યીતે ટૂુંકા જીલનના પ્રકાયો છે 
ફજની ભુંદી અથલથથ શોઈ ળકે છે, યુંત   ઇતતશાવનો અશલેાર છે કે ્ એવ ળેયફજાય 
પ્રલાવ સ ધાયામેર વપ અલતધ છે અને વભમર્ાો ફને છે. શકીકતભાું, 35 લગ 
દયમમાન, ભાકેટભાું દયેક કરેન્ડરેન્ડય લો દયતભમાન 14% નીચા થતયે ઘટાડો થમો 
શતો, યુંત   આ વભમર્ાાની ક કેરેન્ડયભાું 80% થી લધ  રક્ષણો જોલા ભળ્મા શતા. 
 
2015 ના ભધ્મબાગથી, આ વાભાન્મ ેટનષ વભાપ્ત થઈ ગઈ. યએુવ ળેયભા ંઓગસ્ટ 
2015 ભા ંતીવ્ર ઘટાડ થમ શત, જ્માયે ચીને તેની ચરણનુ ંઅલમલૂ્મન કયુું શત ુ;ં 
જાન્યઆુયી 2016 ભા,ં તેરની દકિંભતભા ંઘટાડ થમ; 2016 ના જૂનભા,ં "બે્રપ્ક્ઝટ" ભત 
છી; ૨૦૧ US ની અભેદયકી યાષ્ટ્રનતની ચ ૂટંણીભા ંબાગ રેલા; અને 2018 ભા ં લેાય 
અને કભાણી અંગેની લચિંતા યકાણકાયને ખબાટ ભચાલી છે. તેભ છતા,ં 3.5.. લષના 
ગાાભા ંફજાયભા ંઆળયે ૨૦% થી લધનુ લધાય જલા ભળ્મ શત. 

Volatility is a normal part of investing 
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2. તભાયા યકાણથી આયાભદામક યશ જ ફજાય નીચે જામ ત્માયે તભે ગબયાતા શ, 
ત તભાયા  portfolioટષપલરમનુ ંજખભનુ ંસ્તય તભાયા ભાટે મગ્મ મગ્મ નશીં શમ. 
તભાયા વભમની લક્ષનતજ, રક્ષ્મ અને જખભ ભાટે વશનળીરતા એ ખાતયી કયલા ભાટે 
ભદદ કયલાના મખુ્મ દયફ છે કે તભાયી ાવે યકાણની વ્યશૂયચના છે જે તભાયા 
ભાટે કામષ કયે છે. જ તભાય વભમ લક્ષનતજ આિભક ટષપલરમને ખાતયી આલા ભાટે 
યૂત વભમ છે, ત તભાયે ટૂંકા ગાાના ઉતાય થી આયાભદામક યશવે ુ ંડળે. જ 
તભાયા ફેરેન્વભા ંલધઘટ જલાનુ ંતભાયા ભાટે ખફૂ નલષ-યેદકિંગ છે, ત મગ્મ રાગે છે 
તે ળધલા ભાટે તભાયા યકાણના નભશ્રણનુ ંનુ મલૂ્માકંન કયલાનુ ંનલચાય. 

 

 

 
 


