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નનફ્ટી 10900 થી ઉય અને વેન્વેક્વ 337 અંક 

લધીને ફઘં 

કાયફાયભા ં વેન્વેક્વ 337.35 અંક એટરે કે 0.92 

ટકા લધયાયાની વાથે 36981.77 ના સ્તય ય 

ફધં થમ છે. ત નનફ્ટી 98.30 અંક એટરે કે 0.91 

ટકાના લધાયા વાથે 10946.20 ના સ્તય ય ફધં 

થમ છે. 

રૂનમ 13 ૈવા ભજબતૂીની વાથે 71.70 ય ફધં 

કાયફાયી વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 
લધાયાની વાથે ફધં થમ છે. 1 ડૉરયના 
મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 13 ૈવા લધીને 71.70 

ય ફધં થમ છે. જ્માયે બધુલાયના કાયફાયી 
વત્રના દદલવે બાયતીમ રૂનમ 29 ૈવા લધીને 

71.83 ના સ્તય ય ફધં થમ શત. 
ઇન્રા ય પકવ લધ્ુ ં
વયકાયી કંનીઓ ભાટે નક્કી વભમ ભમાાદાભા ં
કૉન્રેક્ટયને ેભેન્ટ કયવુ ં જરૂયી કયલાભા ં આલી 
ળકે છે. વીએનફીવી ફજાયને ભેરા 
એક્વક્લઝુઝલ વભાચાય પ્રભાણે આ કડક લરણ 

રાગ ૂ કયલા ભાટે નનમભભા ં જરૂયી પેયપાય 

કયલાભા ંઆલી ળકે છે. 

ીએવ્નેુ નક્કી વભમભા ં ેભેન્ટ કયવુ ં જરૂયી 
યશળેે. કૉન્રેક્ટયને નક્કી વભમભા ં ેભેન્ટ કયવુ ં
જરૂયી યશળેે. નલરફંથી ેભેન્ટ થલા ય દંડની 
જગલાઇ ળક્ય છે. વયકાયી કંનીઓ અથલા 
નલબાગ ય રાગળે દંડ છે. ીએવ્ ુ

કંનીઓના યેગ્્રેુળનભા ં પેયપાય કયલાભા ં

આલળે. ીએવ્નુી ાવે આઝફિરેળનભા ં
પવામેરી 75 ટકા યકભ તાત્કાઝરક ભળે. 75 ટકા 
યકભ એસ્રૉ અકાઉન્ટભા ં ફેન્ક ગેયેન્ટી ફદર 

ભળે. 

 

ઈન્ન્ડમાબલુ્વ શાઉનવિંગ નલરૂદ્ધ દદલ્શીભા  ં દાખર 

થઇ ીઆઈએર 

ઈન્ન્ડમાબલુ્વ શાઉનવિંગના પ્રભટયએ દદલ્શીભા ં
કંની નલરૂદ્ધ ીઆઈએર દાખર કયી છે. 

કંનીના લાઈવ ચેયભેન અનેએભડી ગગન 

ફગંા એ નેટલકા  વાથે ખાવ લાત કયી શતી. 
તેભણે કહ્ુ ં છે કે વનભય ગેશરત ાવે બાયતભા ં
દેવુ ંનથી અને વાથે જ ફધા 
દાલાને નકામાા  છે. 

ટેક ભદશન્રા એ કયી AT&T વાથે વોથી ભટી ડીર 

ટેક ભદશન્રાના વીએપઓ, ભનજ બટ્ટ નેટલકા  
વાથે લાત કયી શતી. તાજેતયભાં જ AT&T ડીર 

થઇ. ડીર ભાજીન અને એન્ટયપ્રાઇનવવ ઝફઝનેવ 

ય લધભુા ંતેભણે શુ ંકહ્ુ ંઆલ જઇએ. 

AT&Tની વાથેની બાગીદાયીથી અભને ઘણ 
આનદં છે. આ ડીરની અભે દકિંભત જાશયે ન 

કયીએ યંત ુ તે વોથી ભટી છે. અભાયા ભત 

મજુફ ભટી ડીરભાનંી એક ત છે જ. ભટી 
ડીરને કાયણે ભાર્જિન થડા નફા યશળેે. 

આલનાયા 3-4 નત્રભાનવક સધુી નફા યશલેાની 
આળા છે. અભાયી ાવે ઘણી ભટી ડીર છે અને 

કનલઝાન થઈ યહ્ુ ંછે. 
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Result Calendar 

Date Company Name 

9th  September 2019 ENBETRD,  INDOCITY,  SIMPLEX,  

TVOLCON 

10th September 2019 CREST,  ELCIDIN,  SUPREMEINF 

11th September 2019 APOLLOFI,  INDIAHOME,  

INDUSFINL,  MARGOFIN 

12th September 2019 CENTRUM,  OCTAL,  SYSTMTXC,  

ALMONDZ 

13th September 2019 INVENTURE,  MASTERTR,  TFSL,  

WILLAMAGOR,  WILLIMFI 

14th September 2019 CAPITALT,  DFL,  VISCO 

 

Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

BONUS 
Rajratan Global Bonus Ratio (4:3) 12-09-2019 11-09-2019 
Astral Poly Tec Bonus Ratio (1:4) 17-09-2019 16-09-2019 

SPLITS Prime Industrie New FV 5 12-09-2019 - 

DIVIDEND 

63 Moons Tech Final (100%) - 09-09-2019 
Star Paper Final (25%) - 09-09-2019 

Ind Motor Parts Final (80%) - 09-09-2019 
Hindustan Media Final (12%) - 09-09-2019 
Hinduja Venture Final (175%) 11-09-2019 09-09-2019 

GSFC Final (110%) - 09-09-2019 
NALCO Final (25%) - 11-09-2019 

Modern India Final (12%) - 11-09-2019 
Gravita India Final (15%) - 11-09-2019 

BHEL Final (60%) - 11-09-2019 
Apex Frozen Final (20%) - 11-09-2019 

Zen Tech Final (30%) 13-09-2019 12-09-2019 
Jubilant Life Final (450%) - 12-09-2019 

NBCC (India) Final (65%) - 12-09-2019 
MCX India Final (200%) - 12-09-2019 
Kolte-Patil Final (10%) - 12-09-2019 

IGL Final (120%) - 12-09-2019 
HUDCO Final (1.50%) - 12-09-2019 

Gujarat Gas Final (50%) - 12-09-2019 
Bajaj Steel Final (40%) - 12-09-2019 

Results & Corporate Action     
 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/autoancillaries/rajratanglobalwire/RGW01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/plastics/astralpolytechnik/APT02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/vanaspatioils/primeindustries/PI22
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/financialtechnologies/FT02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/paper/starpapermills/SPM04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/trading/indiamotorpartsaccessories/IMP03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/mediaentertainment/hindustanmediaventures/HMV
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/hindujaventures/HV
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/fertilisers/gujaratstatefertilizerscompany/GSF
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/aluminium/nationalaluminiumcompany/NAC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesspinningcottonblended/modernindia/MI52
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/chemicals/gujaratfluorochemicals/GI09
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineeringheavy/bharatheavyelectricals/BHE
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesweaving/blackroseindustries/AFF
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftwaremediumsmall/zentechnologies/ZT01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/pharmaceuticals/jubilantlifesciences/JO03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/powergenerationdistribution/nhpc/NBC01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering/mazda/MCE
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingrealestate/koltepatildevelopers/KD07
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oildrillingandexploration/indraprasthagas/IG04
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/steelmediumsmall/hisarmetal/HUD
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oildrillingandexploration/gujaratgascompany/GGC
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/packaging/bajajsteelindustries/BSI01
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,967.50 an[ n)cimi> 10,746.50 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8  

 uprmi> 11,250 n>& resistance C[[, ji[ ai l[vl upr close nh) aip[ Ryi s&F) v[cvil) j 

ji[vi mL[ 11,250 upr close aipti 11,380 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy n)cimi> 10,730 ni[ 

support C[. 

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

n)cimi> 26,950 ni[ support  C[, jyi> s&F) ai l[vl n)c[ close nh) aip[ Ryi> s&F) GTiD[ 

Kr)d) ji[vi mL[ 27,330 upr close aipti 27,750 ni[ Biv ji[vi mL[. 
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COPPER:-  GTiD[ 435 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 468 

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

 

CRUDEOIL :- uprmi> jyi> s&F) 4,177 cross nh) 

kr[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) j ji[vi mL[ n)cimi> 3,700 

ni[ Biv aiv) Sk[,uprmi> 4,177 cross krti 4,400 

ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 3,700 ni sl Y) Kr)d) krv). 

 

SILVER:- GTiD[ 45,000 ni sl  Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi>>  52,000 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GOLD:- GTiD[ 36,800  ni sl Y)  Kr)d) Skiy 

uprmi>  41,700 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

Commodity Market 
 



 

MARKET-HUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currency 

FUT 

LEVEL 

DEMAND ZONE 

LEVEL 

CLOSE SUPPLY ZONE   

LEVEL 

D2 D1 S1 S2 

USDINR 70.60 71.45 71.84 72.30 72.75 

GBPINR 86.30 87.45 88.37 89.00 89.68 

EURINR 78.30 78.70 79.31 80.20 80.88 

JPYINR 66.40 67.00 67.24 67.90 69.20 

USDINR: GTiD[ 70.50 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

72.30 Y) 72.75 ni[ Biv aiv) Sk[. 

.  
 

 

 

 

GBPINR: uCiL[ 90.20  ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  

87.45 ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 86.00 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 90.00 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR: : GTiD[ 78.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 80.88 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

.  

.  

 

 

 

 

JPYINR: GTiD[ 66.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

69.20  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  

0.27 

Three month 

Forward  

0.52 

Six month  1.29 

One year  2.80 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  71.86 

GBP  87.89 

Euro  79.21 

100 Yen  67.47 

Currency Corner  
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Learning from a Great Teacher of Dalal Street. 

  

ટીચવા ડ ે(5th વપ્ટેમ્ફય) ના અલવયે વી.એન.ફી.વી. ટીલી 18 એ ીte યકાણકાય શ્રી યભેળ દભાનીન 
ઇન્ટયવ્્ ૂરીધ. તેભણે જે ળીખ્મા, કની ાવેથી ળીખ્મા અને જે અનબુવ્્ુ ંતે આણા જેલા રક ભાટે 

ળીખલા ભાટે ભશત્લણૂા છે, તેનુ ંલણાન ક્ુું.  

અધમમન ક્યાયેમ ડી-સ્રીટ ય અટકતુ ંનથી, ફીએવઈના વભ્મ, યભેળ દભાની, વીએનફીવી-ટીલી 18 

ને ટીચવા ડ ેયના એક નલનળષ્ટ ઇન્ટયવ્્ભુા ંકશ ે છે, તેની 30 લાની ફજાય માત્રાને ળેય કયી. "નળક્ષક 

ભયણત્તય જીલનને અવય કયે છે; તેન પ્રબાલ ક્યા ંઅટકે છે તે કદી કશતે નથી." દભાનીએ અભેદયકન 

ઇનતશાવકાય શનેયી એડમ્વનુ ંઅલતયણ ક્ુું છે, કાયણ કે તે કઈ તક ળધલા અને વંનત્ત ફનાલલા 
અંગેના સચૂન આલા ભાટે ‘નળક્ષક’ કયે છે: 

કમ્ાઉન્ન્ડિંગ: લશલેુ ંપ્રાયંબ કય અને વભજદાયીથી યકાણ કય. 

શા, વભમ કયી ળકે તેલી ઘણી ફાફતભા ં યકાણકાય ભાટે વંનત્ત ણ .બી થામ છે. દભાનીએ 

નલદ્યાથીઓને લશરેા ફચત ળરૂ કયલા અને કમ્ાઉન્ન્ડિંગની ળક્ક્તન રાબ રેલા વભજદાયીલૂાક યકાણ 

કયલા જણાવ્્ુ ંછે. જ તભે એભફીએ છ અને શ્રીભતંને નનવતૃ્ત કયલા ભાટે લે 10 રાખ રૂનમાની ફચત 

કય છ, ત તે કયલાની યીત વમંજન અને પ્રાયંઝબક યકાણ છે. 

તભાયા 30-લાના લાશકભા,ં તભે દય ત્રણ લે 10 લખત નાણાનંી વમંજન કયી ળક છ, અને તે જ 10 

રાખ રૂનમા, જે તભે નનમનભત રૂે ફચત કય છ, 30 લાના અંતે 100 કયડ રૂનમા થઈ જળે. યંત,ુ 

કયલાનુ ંકહ્ુ ંછે. 

જ તભે કંાઉન્ન્ડિંગને વભજ છ, ત આનથિક સ્લતતં્રતા પ્રાપ્ત કયલાની તભાયી રડતન ભટ બાગ 

જીત્મ છે. 

Bear Market ભા ંવભજદાયીથી યકાણ કય જ્માયે ફધુ ંદઝક્ષણ તયપ જતુ ં શમ તેવુ ં રાગે છે, ત્માયે 

યકાણકાય ઠંડા ગ ભેલે છે અને ફજાયભા ં તાજા ૈવા મકૂતા નથી. દભાણી તેઓને ળેયભા ં
કુળતાલૂાક યકાણ કયલા ભાટે યીંછના ફજાયન ઉમગ કયલા અને તેજીના ફજાયભા ંreturnsંંચા 
લતયન રાબ ભેલલા કશ ેછે. 

આ ણ ચાલ્્ુ ંજળે બરુ અને યીંછના ફજાય ચરભા ંઆગ લધે છે. શભણા,ં વ્માક ફજાય એક યીંછના 
તફક્કાભા ંછે, જ્માયે ફેંચભાકા  સચૂકાકંભા ંનાના પામદાઓ છે. “ભને તે ણ રાગે છે કે તે ધીમુ ંચારતુ ં
યીંછ ફજાય છે, રગબગ ક્યાયેમ વભાપ્ત થતુ ંનથી. યંત,ુ ળાણણન ળબ્દ છે - આ ણ વાય થળે, 

"દભાની કશ ેછે. દયેક તેજીભા ંફસ્ટનુ ંફીજ શમ છે. 
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વાયા ભાગાદળાક અને સુ્તક 

 દભાણી ્લુા યકાણકાયને લાચંલા, ઘણુ ંફધુ ંલાચંલાની અને તેભની કુળતાને વગાલી ળકે તેલા 
ભાગાદળાકની ળધ કયલાની વરાશ આે છે. તેઓ કશે છે કે યકાણ એ નળસ્ત નલળે છે અને લાચંન ત્મા ં
શોંચલાભા ંભદદ કયે છે. એક ભશાન યકાણકાય ફનલા ભાટે, વ્મક્ક્તએ દદલવભા  ંઓછાભા ંઓછા છથી 
આઠ કરાક લાચંલાની જરૂય છે. ઇનતશાવ તાને ભાટે ફરે છે: વેન્વેક્વ 1979 ભા ં 100 ય શત અને 

થડા ભદશના શરેા 40,000 ની વાટીએ શોંચ્મ શત. અને તે ણ દડનલડન્ડ નલના. 

તે બાયત ય તેજી યાખલા ભાટે ચકૂલણી કયે છે આગાભી 25 લો છેલ્રા 25 લો કયતા લધ ુવાયા 
થલાની વબંાલના છે, કેભ કે ૈવા કભાલાની તક લધળે. છેલ્રા 25 લોભા ંઆણે નાણાકીમ કટકટી 
અને બોગઝરક યાજકીમ ઝચિંતાઓ વદશત ઘણા ઉતાય જમા, યંત ુઅનરુભઝણકા દડનલડન્ડ નલના 16-17% 

કમ્ાઉન્ડ યેટ આલા ભાટે વપ યશી. દભાની કશે છે, “ફીજા ક્લાટાયના દયણાભ આલે ત્મા ંસધુીભા ં
ભટાબાગના ખયાફ વભાચાય આલે છે અને અભે કેટરાક નભડકેપ્વ નાભભા ંઉછા જઇ ળકીએ છીએ. 


