
 

Beyond Research, 

Beyond Advice 

 

 
NEWS LETTER 

20th Jun 2020  

Issue – 404 

 

 
 
 
 

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે 

ભારતીય બજાર મજબૂતીની સાથે 

બંધ થયા છે. આજ ે દનફ્ટી 10250 

ની ઊપર બંધ થયા જ્યાર ેસેન્સેક્સે 

34700 ની પાર બંધ થયા. આજના 

કારોબારમાં દનફ્ટીએ 10,272.40 

સુધી પહોચં્યો તો સેન્સેક્સ 

34,848.37 સુધી પહોચં્યો હતો. 

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય 

રૂદપયો 5 પૈસા ઘટીને 76.19 પર 

બંધ થયો છે. જ્યાર ે ગુરૂવારના 

કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય 

રૂદપયો 76.14 ના સ્તર પર બંધ 

થયો હતો. 

આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કે (ICICI 

bank) શુક્રવારના જાણકારી આપી 

છે કે તેમને પોતાની ઈંશ્યોરન્સ 

શાખા આઈસીઆઈસીઆઈ 

લોમ્બાડડ  જનરલ ઈંશ્યોરેંસ કંપની 

દલદમટેડ (ICICI Lombard) માં 

2,250 કરોડ રૂદપયામાં 3.96 

ટકાની ભાગીિારીનું વેચાણ કયુડ છે. 

RELIANCE Industries કર્ડ મુક્ત 

થઈ ગઈ છે. કંપનીએ છેલ્લા 58 

દિવસોમાં 1,68,818 કરોડ રૂદપયા 

એકઠા કયાડ છે. RIL એ RIGHTS 

ISSUE થી પણ 53,124.20 કરોડ 

રૂદપયા એકઠા કયાડ છે. તેની 

કવાયતના ચાલતા RIL નેટ ડેટ ફ્રી 

થઈ ગયા છે. તેનો મતલબ એ છે કે 

NET લેવલ પર RELIANCE પર 

કોઈ કર્ડ નથી. કંપની નક્કી  

સમયથી પહેલા કર્ડ મુક્ત થઈ ગઈ 

છે. કર્ડ મુક્ત માટે 31 માચડ 2021 નુ ં

લક્ષ્ય હત.ુ 

જો તમારી પાસે પૈસા નથી અન ે

ફોનમાં બેલેન્સ નથી, તો દચંતા 

થવાની જરૂર નથી. સરકારી 

ટેદલકોમ કંપની ભારત સંચાર 

દનગમ દલદમટેડ (Bharat Sanchar 

Nigam Limited-BSNL) એ તેના 

યૂર્સડ માટે આ દચંતાથી મુદક્ત 

આપી છે. કંપનીએ તેના યૂર્સડ માટે 

10 રૂદપયાથી લઇને 50 રૂદપયા 

સુધી ટોકટાઇમ લોન ઑફર કયુું છે. 

કેદપટલના સંકટથી રૂ્જી રહેલી યસ 

બેન્ક તેના શેર વેચીને 8000 કરોડ 

રૂદપયા એકત્ર કરવાની યોજના 

બનાવી રહી છે. નોંધપાત્ર છે કે યસ 

બેન્કમાં િેશની બે સૌથી મોટી 

લેન્ડર બેન્ક ઑફ ઇદન્ડયા (SBI) 

અન ે HDFCની દહસ્સેિારી છે. 

આથી યસ બેન્કને ટાયર 1 

કેદપટલને 6.3 ટકાથી વધારીને 10 

ટકા સુધીમાં વધારવાની મિિ 

મળશ.ે લાઇવ દમન્ટે એક વ્યદક્તને 

હવાલાથી આ વાતની જાણકારી 

મળી છે. 

દરલાયન્સ ઈન્ડસ્ટર ીર્ (RIL)તે 29 

જૂનના એક પ્રેસ દરલીર્ના દરત ે

સૂચીક કયુું છે કે કંપનીના આવતા 5 

વર્ડની અંિર દરલાયન્સ જયો અને 

દરલાયન્સ દરડલની બજારમા ં દલસ્ટ 

કરની તરફ વધી રહી છે.
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Nifty Spot in LastWeek:- 
uprmi> 10272.40 an[ n)cimi> 9726.35 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

  

NIFTY WEEKLY CHART  

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

Nifty Spot in Upcoming Week:- 

n)cimi>  9700 ni[ support C[[, ji[ ai l[vl break kr[[ ti[  n)cimi> 9540 Y) 

9450 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> GTiD[ 9450 ni sl Y) Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 

10350ni[ Biv aiv) Sk[, uprmi> uCiL[ 10465 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy. 

Bank Nifty in Upcoming week:- 

n)cimi> 19450 ni[ support C[ GTiD[ 19400 ni sl Y) Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 21800 

Y) 22800 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

. 
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COPPER: - GTiD[ 419 ni  sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi>  460 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,460 upr close aipti 469 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

 

 

 

CRUDEOIL: - GTiD[ 2750 ni sl Y) 

Kr)d) j krv) uprmi> 3300 s&F) ni[ Biv 

ji[vi mL[. 

 
 

 

 

 

 

 

SILVER: - uCiL[ 49,800 ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi> 45,700 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,GTiD[ 45,400 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GOLD: - GTiD[ 46,900 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi> 48,300 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

.
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USDINR: - GTiD[ 75.60 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 76.40 Y) 77.00 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[,uCiL[ 77.05 ni sl Y) v[ciN kr) 

Skiy n)cimi> 76.00 Y) 75.70 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[.  

. 

 

EURINR: - GTiD[ 83.70 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 85.50 Y) 86.00 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[..

 

 

 

 

 

 

 
GBPINR: - GTiD[ 93.40 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 95.00 Y) 

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

 

 
 

 

 

 

JPYINR:- GTiD[ 70.00 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 71.50 Y) 72.00 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[, uCiL[ 72.15 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cimi> 70.00 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currency FUT 

LEVEL 

DEMAND 

ZONE LEVEL 

CLOSE SUPPLY ZONE 

LEVEL 

D2 D1 S1 S2 

USDINR 75.40 75.90 76.26 76.50 77.00 

GBPINR 93.00 93.80 94.35 95.00 95.40 

EURINR 84.60 84.90 85.38 85.60 86.00 

JPYINR 70.50 71.00 71.33 71.57 71.87 

Currency Market (Future Levels) 
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Premium / Discount 

(USD/ INR) Based on 

Forward Rates 

Duration Premium 

One 

month 

Forward 

0.24 

Three 

month 

Forward 

0.37 

Six 
month 

1.17 

One year 2.63 

 

RBI reference Rates 

Currency Rates 

USD 76.21 

GBP 94.79 

Euro 85.41 

100 Yen 71.27 
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રામદેવ અગ્રવાલના મખુ્ય રોકાણ પાઠ. 

 

નમસ્કાર રોકાણકારો, અમારા સાપ્તાહિક સમાચાર પત્રના આ વિભાગમાાં, અમે તમને એવ ાં જ્ 

knowledge આપિાનો  પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ જે તમારી રોકાણની યાત્રા માટે તમારી મિત્િપણૂણ 
સાંપવિ બની શકે. કેટલીકિાર ત ેસદૈ્ાાંવતક વિચારો િોય છે અને બીજી િખત ત ેરોકાણકારો તરફથી 
‘ડિાપણની િાતો’ િોય છે, જે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોને અન સરે છે અને વિશાળ સાંપવિ ઉત્પન્ન કરિામાાં સક્ષમ 

છે. આ સાંદભણમાાં, અમ ે 18 જૂન 2020 ના રોજ ઇટી નાઉ માસ્ટરક્લાસ પર દેખાયા મ જબ રામદેિ 

અગ્રિાલ (મોતીલાલ ઓસ્િાલના) ના વિચારો રજૂ કરિામાાં અમન ેઆનાંદ છે. 

 

1. શેર બજારોમાાં રોકાણ કરિા માટે ક્યારેય પૈસા ઉધાર આપશો નિીં. 
2. તમ ેફક્ત સસ્તી ખરીદી અને સારી રીતે કરી શકતા નથી. તમારે સસ્તા િેલ્ય એશન પર વદૃ્ધદ્ 

સાથે ગ ણિિાિાળા શેરો ખરીદિા પડશ.ે 

3. રોસીસીિાળી 15-20% કરતા ઓછી કાંપનીઓ તરફ પણ ન જ ઓ. 

4. જો કમાણીની વદૃ્ધદ્ 20% છે, તો તમ ે ફક્ત તેટલ ાં જ બનાિશો. લાાંબા ગાળા સ ધી, ફરીથી 
મલૂ્યાાંકન અથિા ડી-રેહટિંગમાાં િધ  ફરક પડશે નિીં - સાંય ક્ત િળતર 19% અથિા 21% િશ.ે 

5. QGLP વ્યિસાય અને સાંચાલનની ગ ણિિા, વદૃ્ધદ્, વદૃ્ધદ્ની આય ષ્ય અને િાજબી મલૂ્યાાંકનથી 
પ્રારાંભ થાય છે. 

6. જો QGLP સમીકરણનો કોઈપણ ભાગ શનૂ્ય છે, તો પહરણામ શનૂ્ય િશે. 
7. તમારે તમારા 20 શેરોની ચચિંતા કરિી પડશે, અન્ય 2,000 શેરો એકલા છોડી દો. 
8. આગાિીિાળાં, ચબનસાાંપ્રદાવયક વિકાસ, સારી ગ ણિિાિાળા વ્યિસાયો, જે 10-15 િર્ણની િાતાણ 
છે તે સારી ગ ણિિાના સાંચાલન દ્વારા ચલાિો. 
9. સારા વ્યિસાયમાાં મતૂણ સાંપવિ પર િધ  િળતર મળે છે. 

10. એક મિાન વ્યિસાયમાાં ઉચ્ચ િળતર િોય છે અને િળતરના ઉચ્ચ દરે િધારાની મડૂી 
જમાિિા માટે સક્ષમ છે. 

11. ભયાનક વ્યિસાય મડૂીની હકિંમત કરતા ઓછા કમાય છે અને વદૃ્ધદ્ પામ ેછે, તેને મડૂી વિનાશનો 
તચળયા િગરનો ખાડો બનાિે છે. 

12. જ્યારે તમને કોઈ ઉચ્ચ િગણનો વ્યિસાય કોઈ ઉચ્ચ િગણના સાંચાલન દ્વારા ચલાિિામાાં આિ ે

છે, ત્યારે તમન ેટોચની ગ ણિિાિાળી કાંપની મળે છે. 

13. હડવિડન્ડ વયલ્ડ માળખાકીય છે. જ્યારે કોઈ કાંપની ચકૂિણીનો ગ ણોિર બમણ ાં કરે છે, ત્યારે 

હડવિડન્ડ ઉપજ બમણો થશે નિીં, તેથી પી / ઇ ગ ણોિર સમય જતાાં બમણો થઈ શકે છે. 
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14. જ્યારે મેક્રો ઇકોનોવમક સ્સ્થવત ખરાબ િોય ત્યારે તમન ેમોટી તકો મળે છે. 

15. જો સાંશોધન સાર ાં છે, તો વ્યસ્ક્તએ સરેરાશ બનાિિી જોઈએ. 

16. ટેલવવન્ડ ક્યાાં છે ત ેસમજવ ાં પડશે. બધા ઉદ્યમીઓ ટેઇલવિન્ડ િાઘ છે. ટેઇલવવન્ડ વિના, મોટ ાં 
થવ ાં ખબૂ મ શ્કેલ છે. 

17. એક બજાર દ્વારા દૂર લઈ જવ ાં જોઈએ નિીં. એકાંદરે બજાર પર ધ્યાન નકામ ાં છે. 

18. કોણ સૌથી િધ  પૈસા બનાિ ેછે - ત ેજેની પાસે દ્રષ્ષ્ટ, હિિંમત અને ધયૈણ છે.  

19. ટૂાંકા ગાળાના લક્ષી ન બનો. લોકોને પૈસા કમાિિાની ઉતાિળ છે. કોઈને 10-15 િર્ણ સ ધી ધૈયણ  

કરવ ાં પડે છે.    

20. મોટાભાગના લોકો િતણનને કારણે વનષ્ફળ જાય છે. મોટાભાગના હકસ્સાઓમાાં, તેઓ વિચારે છે કે 

તેઓ ખબૂ િોવશયાર છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  


