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આજના કારોબારી સત્રના દિવસ ે

ભારતીય બજાર મજબતૂીની સાથ ેબધં 

થયા છે. આજે નનફ્ટી 10380 ની ઊપર 

બધં થયા જ્યારે સેન્સેક્સે 35170 ની પાર 

બધં થયા. આજના કારોબારમા ંનનફ્ટીએ 

10,409.85 સધુી પહોંચ્યો તો સેન્સેક્સ 

35,254.88 સધુી પહોંચ્યો હતો. 

S&P Global રેદટિંગ્સ ે26 જૂને કહ્ુ ંહતુ ંકે 

ભારતીય ઇકોનૉમી ગભંીર સકંટના 
પસાર થઈ રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2021 

મા ંત ે5 ટકાનો ઘટાડો થવાની સભંાવના 
છે. 

1 ડૉલરના મકુાબલે ભારતીય રૂનપયો 1 

પૈસા વધીન ે 75.64 પર બધં થયો છે. 

જ્યારે ગરુવારના કારોબારી સત્રના 
દિવસે ભારતીય રૂનપયો 75.65 ના સ્તર 

પર બધં થયો હતો. 

અમેદરકી બજારોની ચાલ પર નજર 

કરીએ તો ગરુૂવારના કારોબારી સત્રમા ં
ડાઓ જોંસ 299.66 અંક એટલે કે 1.18 

ટકાની મજબતૂીની સાથે 25,745.60 ના 
સ્તર પર બધં થયા છે. નાસ્ડેક 107.83 

અંક એટલે કે 1.09 ટકાના વધારાની સાથ ે

10017 ના સ્તર પર બધં થયા છે. 

સરકારે ટેક્સપયેસષન ે રાહત આપતા 
આઈટીઆર િાખલ કરવાની સમય  

સીમા વધારવાની જાહરેાત કરી છે. 

સરકારે બધુવારના જાણાકારી આપી કે 

નાણાકીય વર્ષ 2018-19 ના માટે મળૂ 

અથવા સશંોનધત આવક કર દરટનષ 
િાખલ કરવાની અંનતમ નતથી 1 મહીના 
વધારીને 31 જુલાઈ 2020 કરી િેવામા ં
આવી છે. 

સહકારી બેન્ક હજી સધુી RBIની સીધી 
િેખરેખ નહીં રહતેા હતા, પરંત ુ આજે 

યોજાયેલી કેન્રીય મતં્રીમડંળમા ં
જેડાએલા એક મહત્વપણૂષ નનણષય લવેામા ં
આવ્યો હતો. નરેન્ર મોિીની અગવુાઇમા ં
થયેલી આ બેઠક સરકારે નનણષય કયો છે 

કે હવે તમામ સહકારી બેન્કોને હવ ે

RBIની સીધી િેખરેખમા ં રાખવામા ં
આવશ.ે 

કંપનીએ ઓદડશા પાવર જનરેશન 

કોપોરેશન (OPGC)મા ં 49 ટકા ઇક્ક્વટી 
સ્ટેક ખરીિવા માટે કરાર કર્ુું છે. તેનો 
દહસ્સેિારી અમેદરકા ક્સ્થત AES 

Corporationથી કરીવીમા ં આવશે. આ 

સોિા પર કંપની 13.5 કરોડ ડૉલર અટલ ે

કે 1019 કરોડ રૂનપયા ખચષ કરશે. 
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Nifty Spot in Last Week:- 

uprmi> 10553.15 an[ n)cimi> 10194.50 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti [. 

  

NIFTY WEEKLY CHART  

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

Nifty Spot in Upcoming Week:- 

n)cimi>  10030 ni[ support C[[, ji[ ai l[vl break kr[[ ti[  n)cimi> 9540 Y) 

9450 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> GTiD[ 10000 ni sl Y) Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 

10350ni[ Biv aiv) Sk[, uprmi> uCiL[ 10490 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy. 

Bank Nifty in Upcoming week:- 

n)cimi> 20800 ni[ support C[ ai l[vl break kr[ ti[ 20000 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 
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COPPER(Jul): GTiD[ 440ni  sl Y) Kr)d) j 

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

close aipti 469 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

CRUDEOIL: - uCiL[ 3200 ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi> 2800 ni[ Biv break krti 

2600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, 

. 
 

 

 

 

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

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

Sk[,GTiD[ 45,200 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GOLD: - GTiD[ 47,300 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi> 48,600 cross krti 50,000 

s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 
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USDINR: - GTiD[ 75.00 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 76.00 Y) 76.40 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[ 84.40 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> 94.50 Y) 95.40  s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 
 

 
 

 

 

 

JPYINR:- GTiD[ 70.10 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 71.30 Y) 71.60 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[, uCiL[ 72.15 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi> 70.50 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currency FUT 

LEVEL 

DEMAND 

ZONE LEVEL 

CLOSE SUPPLY ZONE 

LEVEL 

D2 D1 S1 S2 

USDINR 75.20 75.40 75.82 76.00 76.40 

GBPINR 92.50 93.60 94.08 94.49 94.89 

EURINR 84.12 84.74 85.14 85.34 85.64 

JPYINR 70.00 70.21 70.97 71.33 71.60 

Currency Market (Future Levels) 
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Currency Corner 

MARKET-HUB 

Premium / Discount 

(USD/ INR) Based on 

Forward Rates 

Duration Premium 

One 

month 

Forward 

0.21 

Three 

month 

Forward 

0.34 

Six 
month 

1.14 

One year 2.60 

 

RBI reference Rates 

Currency Rates 

USD 75.71 

GBP 94.72 

Euro 85.70 

100 Yen 71.03 

 



 

 

 
 

 
 

 

સપુર ઈન્વેસ્ટર of ઈન્ન્િયા સાથે સાઇિ કારમાાં સવાર. રોહન પપન્ટો કૃણાલ 

થનવીનુાં પસુ્તક :- 
 

તાજેતરમા ંજ હુ ંરોહન નપન્ટો કુણાલ થાનવી નામના 2 ર્વુાનો દ્વારા લખાયલે “સપુર રાઇડર નવથ 

સાઇડ કાર” નામની એક પસુ્તક મળી. અલબત્ત પસુ્તક એક રસપ્રિ અને ઉત્તેજક વાચંન છે, પસુ્તકના 
અંનતમ પષૃ્ઠો કંઈક શીખવા માટે રસપ્રિ આપ ેછે. ‘ઇક્ક્વટીમાસ્ટર.કોમ’ દ્વારા સચંાલલત પસુ્તક વાચંવા 
યોગ્ય છે. અવતરણો: 

  

મેં સ્માટટ  મની પસકે્રટ્સ કેવી રીતે શોધ્યા: 
ભારતના સપુર રોકાણકારોને મળવાનો અને ટે્રદકિંગ કરવાનો નવચાર રેન્ડમ નહોતો. અમે આ ખબૂ 

ગભંીર નવચાર આપ્યો. ફાઇનાન્સમા ંહોનશયાર દિમાગનુ ંઅનસુરણ આઇદડયા જનરેશનમા ંમિિ કરે છે 

અને બજારના અન્ય સહભાગીઓ માટે ધાર આપે છે. 

 

અમે અને રોહન આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાનુ ંશરૂ કર્ુું, અમે અમારા નપ્રય સપુર રોકાણકારોની સલૂચ 

બનાવી. અમ ેભારતમા ંસફળ છતા ંપ્રમાણમા ંઅજાણ્યા સ્ટોક પીકસષનો ઇનતહાસ બનાવ્યો. હવે, સ્ટોક 

એક્સચેંજને િરેક કંપનીએ 1% કરતા વધારે શેર ધરાવતા બધા શેરધારકોને જાહરે કરવાની 
આવશ્યકતા છે.અમે ત ે જાહરે માદહતીનો ઉપયોગ છેલ્લા િસ વર્ષથી આ સમજિાર સ્ટોક 

ચ ૂટંનારાઓની પ્રવનૃત્ત 'બેક ટે્રક' કરવા માટે કયો હતો. જ્યારે જાણકાર સ્ટોક પીકર કંપનીમા ં1% કરતા 
વધારે દહસ્સો ખરીિે છે ત્યારે શુ ંથાય છે ત ેઅમે જાણવુ ંહતુ.ં  
 

અમને લાગ્ર્ુ ંકે આ ડેટાન ેનજીકથી ટ્ર toક કરવો એ એક સરસ નવચાર હશે. સમસ્યા ત ેસમયે છે જ્યારે 

માદહતી જાહરેમા ંઉપલબ્ધ થાય છે, સ્ટોક પહલેેથી જ શ shot થઈ ગયો છે કારણ કે જાહરે જાહરે થયા 
પહલેા સપુર રોકાણકાર 1% શેરહોલલ્ડિંગ થ્રેશોલ્ડ કરતા ંવધ ુછે. 

 

આ અમને લવેલ-ટુ નવચારસરણી તરફ િોરી ગર્ુ.ં આપણે તેમન ે કેવી રીતે અગાઉ પકડી શકીએ, 

આપણે ત ેજાણવા માગંીએ છીએ? જથ્થાબધં અને અવરોનધત સોિા િાખલ કરો. હવે અહીં મળૂભતૂ 

નવચાર એ હતો કે સ્માટષ  મનીને વહલેા ટે્રક કરવાનો હતો. જો આપણે એમ કરી શકીએ, તો આપણી પાસ ે

ચોક્કસપણે ધાર હોઈ શકે છે. 

 

આ અમને લવેલ-થ્રી નવચારસરણી તરફ િોરી ગર્ુ.ં અને મહત્વપણૂષ સવાલ માટે: 

શેરબજારમા ં 'સ્માટષ  મની' એટલે કે કોણ? સામાન્ય રીતે, જવાબ ફંડ્સ, સ્માટષ  સ્ટોક નપકસષ, 
એફઆઈઆઈ, વગેરે છે. પરંત ુઆપણને કંઈક ખટેૂ છે: પ્રમોટસષ. 
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એક પ્રમોટર તેની કંપની નવશે બધુ ંજાણ ેછે. જ્યારે તમ ેજુઓ, કોઈ પ્રમોટરે તેનો દહસ્સો વધાયો છે, 

ત્યારે ત ેએક મજબતૂ સચૂક છે કારણ કે ત ેપોતાના વ્યવસાયમા ંનવશ્વાસ કરે છે. અમારંુ માનવુ ંછે કે, 

સ્માટષ  મનીનો એક મજબતૂ સ્રોત છે 'પ્રમોટસષ તેમની પોતાની કંપનીમા ંદહસ્સો વધારતા હોય છે' તેથી, 
અમે પાછા આ નવચારની તપાસ કરી. પદરણામો જબરજસ્ત હતા. 
 

ફક્ત તમન ેસ્વાિ આપવા માટે ... લગભગ 9% જેટલી વળતરનો ગણુોત્તરવાળી કંપની અને બે ગણા 
ઉપરનુ ંdebt ઇક્ક્વટી રેનશયોવાળી કંપનીની કલ્પના કરો. ઘટતા જતા ઇપીએસ વદૃ્ધિ િરને ઉમરેો ... 
અને અમારા સ્રીનસષ આ પ્રકારની કંપનીન ેક્યારેય ફેંકી શકશે નહીં. જો કે, આ હતાશાની સખં્યા વચ્ચ ે

ક્યાકં જાદુઈ હતી - પ્રમોટર હોલલ્ડિંગમા ંવધારો. 
 

અહીં સવાલ એ છે કે માલલક આવા હતાશ નબંરોવાળી કંપનીમા ંશા માટે વધ ુખરીિી કરશે? કારણ 

સરળ છે ... છતા ંઅવગણ્ર્ુ:ં માલલક તનેી કંપની અને તેની સભંાવનાઓ નવશે બીજા કોઈ કરતા ંવધ ુ

જાણે છે. 

 

ખાસ કરીન,ે આ ઉિાહરણમા,ં હુ ંઓટો આનરુ્લંગક કંપની, સ્ટીલ લસ્ટ્રપ્સ વ્હીલ્સ લલનમટેડનો ઉલ્લખે કરંુ 

છ.ં પ્રમોટસષ જૂથ કંપનીમા ંપોતાનો દહસ્સો વધારી રહ્યો છે. માચષ 2013 મા ં .8 53. June% થી, તે જૂન 

૨૦૧ 2013 મા ંવધીને 54 54.૨% થઈ અને ઉપર તરફ આગળ વધવાનુ ંચાલ ુરાખ્ર્ુ ંઅને માચષ 2017 

મા ંત ે58.7% પર છે. 

 

આ ફક્ત એક ઉિાહરણ છે. રાઇલ િંગ પ્રમોટરોની હોડ ઘણીવાર લબ નેસ ફંડામેન્ટલ્સ અને સ્ટોક પ્રાઈસ 

રીટનષમા ંસધુારણાની પહલેા ંઆવે છે. 

 

તેથી, ત્રણેય અલભગમો સરં્કુ્ત એટલે કે સપુર રોકાણકારોના શેરહોલલ્ડિંગ્સને ટે્રક કરવા, આ 

રોકાણકારોને વહલેા પકડવુ ં (બલ્ક એન્ડ બ્લોક ડીલ્સ) અને પ્રમોટર હોલલ્ડિંગ્સએ અમને કેટલાક 

મહત્વપણૂષ સ્માટષ  મની રહસ્યો છપાવવામા ંમિિ કરી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


