
 

Beyond Research, 

Beyond Advice 

 

 
NEWS LETTER 

18th July 2020  

Issue – 408 

 
 
 
 
 

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય 

બજાર મજબતૂીની સાથ ે બધં થયા છે. આજે 

નનફ્ટી 10900 ની ઊપર બધં થયા જ્યારે 

સેન્સેક્સે 37000 ની પાર બધં થયા. આજના 
કારોબારમા ંનનફ્ટીએ 10,933.45 સધુી પહોંચ્યો 
તો સેન્સેક્સ 37,125.98 સધુી પહોંચ્યો હતો. 

 

1 ડૉલરના મકુાબલે ભારતીય રૂનપયો 17 પૈસા 
વધીને 75.01 ના સ્તર પર બધં થયો છે. જ્યારે 

ગરુૂવારના કારોબારી સત્રના દિવસ ેભારતીય 

રૂનપયો 75.18 ના સ્તર પર બધં થયો હતો. 

 

અમદરકી બજારોની ચાલ પર નજર કરીએ તો 
ગરુૂવારના કારોબારી સત્રમા ંડાઓ જોંસ 135.39 

અંક એટલ ે કે 0.50 ટકાની નબળાઈની સાથે 
26734.71 ના સ્તર પર બધં થયા છે. નાસ્ડેક 

76.66 અંક એટલ ે કે 0.73 ટકાની ઘટીન ે

10473.83 ના સ્તર પર બધં થયા છે. 

એસએન્ડપી 500 ઈન્ડેક્સ 10.99 અંક એટલ ે કે 

0.34 ટકાના ઘટાડાની સાથ ે 3215.57 ના સ્તર 

પર બધં થયા છે. 

 

યસ બેન્ક (Yes Bank) ના 15,000 કરોડ 

રૂનપયાના FPO (ફૉલોઑન ઑફર) અત્યાર સધુી 
22 ટકા સબ્સક્રાઈબ થયો છે. બેન્કના FPO 15  

જુલાઈના ખલુ્યો છે અન ે17 જુલાઈ, શકુ્રવારના 
બધં થશે. યસ બેન્કે FPO ની હઠેળ 909.98 કરોડ 

શેર રજુ કયાા છે. બેન્કે FPO ના ફ્લોર પ્રાઈઝ 12 

રૂનપયા પ્રનત શેર નક્કી કયાા છે જ્યારે કેપ 13 

રૂનપયા પ્રનત શેરના છે. 

 

ઈન્ફોનસસના શેરોમા ં ગરુૂવારના 10 ટકાની 
અપર સદકિટ દહટ કરી લીધી. કોરોના વાયરસ 

લૉકડાઉનના િરમ્યાન કંપનીના જુન ક્વાટારના 
સારા પદરણામ રજુ કયાા જેનાથી રોકાણકારોનો 
ભરોસો વધ્યો છે. આ િરમ્યાન કંપની ઘણી 
મોટી ડીલ હાનસલ કરવામા ંપણ કામયાબ રહી 
છે. BSE પર ઈન્ફોનસસ (Infosys) ના શેરોએ 

પોતાના બધુવારના બધં ભાવથી 10 ટકા ઊપર 

914.55 રૂનપયાનુ ંલેવલ પહોંચ્યા. 

રોસારી બાયોટેક (Rossari Biotech)ના 
આરંભભક સાવાજનનક શૅરના (IPO) બેલીના 
બીજા દિવસે મગંળવારે 2.97 ટકા સબ્સક્રાઇબ 

મળ્યા. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ઉપલબ્ધ 

આંકડાન ે અનસુાર, વેચાણ માટે રાખવામા ં
આવેલા કુલ 81,73,530 શેરોની સામ ે

2,42,70,750 શેરો માટે બેભલયો આપી છે. 
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Nifty Spot in Last Week:- 

uprmi> 10933.45 an[ n)cimi> 10562.90 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART  

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

Nifty Spot in Upcoming Week:- 

n)cimi> 10500 ni[ support C[[, ji[ ai l[vl break kr[[ ti[  n)cimi> 

10300 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> GTiD[ 10250 ni sl Y) Kr)d) ji[vi 

mL[ uprmi> 11050 n&> resistance C[ ji[ ail[vl pr close aip[ ti[ 

11400 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

Bank Nifty in Upcoming week:- 

n)cimi> 21000 ni[ support C[ jyi> s&F) ai l[vl n)c[ close nh) aip[ 

Ryi s&F) GTiD[  Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 23300 n&> resistance C[. 

. 
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COPPER (Jul): - GTiD[ 470 ni  sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi>   uprmi>  531 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

CRUDEOIL: - uCiL[ 3260 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cimi> 2800 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[,GTiD[ 2790 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy. 
 

 

 

 

 

 

SILVER: - GTiD[ 48,400 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi>  55000 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GOLD: - GTiD[ 46500 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi>  49500 s&F) ni[ Biv ji[vi 

mL[,uCiL[ 49500  ni sl Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi> 47000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

.
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USDINR: - GTiD[ 74.00 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 75.00  s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,uCiL[ 75.80 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi> 74.50 Y) 74.00 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[.  

. 

 

EURINR: - GTiD[ 84.30 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 86.40 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

 

 

 

 

 

 
GBPINR: - GTiD[ 93.00 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 94.70 Y) 96.20 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 
 

 

 

 

JPYINR:- GTiD[ 69.45 ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> 70.50 upr close aipti 72.69 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currency FUT 

LEVEL 

DEMAND 

ZONE LEVEL 

CLOSE SUPPLY ZONE 

LEVEL 

D2 D1 S1 S2 

USDINR 74.00 74.28 75.07 75.17 75.40 

GBPINR 92.90 93.50 94.22 94.70 94.90 

EURINR 84.50 85.00 85.77 86.00 86.50 

JPYINR 69.45 69.80 70.08 70.36 70.50 

Currency Market (Future Levels) 
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Currency Corner 
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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 75.24 

GBP 94.46 

Euro 85.80 

100 Yen 70.37 

 



 

 

 
 

 
 

ટેક્ટટકલ એસેટ ફાળવણી એ વૈશ્વિક રોકાણોનો મતં્ર છે: શકંર શમાા 
 

અમે એક વ્યહૂાત્મક સપંનિ ફાળવણી અભભગમને અનસુરીએ છીએ જેમા ંઆપણે એક જ 

બજારમા ંઅથવા એક જ ચલણ અથવા એકલ સપંનિના સપંકામા ંઆવતા ંનથી, જે તે 
સમયે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ તકોમા ંનવનવધતા લાવીએ છીએ. 

 

અમે એક વ્યહૂાત્મક સપંનિ ફાળવણી અભભગમને અનસુરીએ છીએ જેમા ંઆપણને એક જ 

બજાર અથવા એક જ ચલણ અથવા એક સપંનિનો સપંકા  કરવામા ંઆવતો નથી, અન ે

અમે તે સમય ેઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ તકોમા ંનવનવધતા લાવીએ છીએ. તે છે અમારો કેન્રીય મતં્ર, 

ફસ્ટા  ગ્લોબલના સહ-સ્થાપક અને વાઇસ ચેરમેન શકંર શમાાએ મનીકોન્રોલના ભિનતજ 

આનિં સાથેની મલુાકાતમા ંજણાવ્યુ ંહત ુ.ં 
 

Q) રોકાણકારો માટે વૈશ્વિક પોટાફોલલયો ડાયવશ્વસિફફકેશન કેટલ  ંમહત્વન  ંછે? આ 

એક એવી થીમ છે જે ઝડપથી પકડી રહી છે પરંત   તે રોકાણકારો દ્વારા ભાગ્યે જ 

સમજી શકાય છે. કેટલાક સભંવત  વૈશ્વિક ઇટીએફ ખરીદશે અને લાગે છે કે 

નોકરી થઈ ગઈ છે. પરંત   તે એક જફટલ પ્રફિયા છે - તમે શ્રોતાઓને શ  ંસલાહ 

આપશો? 

A) હા, આ સમગ્ર બાબત નવેમ્બરમા ંફરી શરૂ થઈ હતી જ્યારે મેં મુબંઈમા ંએક પદરષિન ે

સબંોનધત કરી હતી. મેં ડેટા આપ્યો કે છેલ્લા ંિસ વષાથી ભારતીય રોકાણકારોએ  terms 

ની રષ્ષ્ટએ શનૂ્ય વળતર આપ્યુ ં છે અને તેનાથી ભબલાડીને કબતૂરોમા ં સ્થાન મળ્યુ ં છે 

કારણ કે ભારતીય રોકાણકારો તેઓને કેટલા ખરાબ છે તે અંગે કોઈએ ક્યારેય કહ્ુ ંનહોત ુ.ં 
 

ડેટા ખબૂ જ સ્પષ્ટ છે - જો તમે 10 વષા પહલેા સેન્સેક્સમા ં$ 100 નુ ંરોકાણ કયુું હોત, તો 
આજે તે 110 $ દકિંમત છે જે 10 વષાના ગાળામા ંવચ્યુાઅલ રીતે શનૂ્ય વળતર આપે છે જ્યારે 

વૈનિક સ્તરે તે તમને 2.5 વખત આપે છે. 

 

તેથી મદુ્દો એ છે કે, એક િેશ, એક ચલણ, એકલ સપંનિ જોખમને એસસીસીએઆરએસ 

કહવેામા ંઆવે છે તેમાથંી નવનવધતા લાવવા માટે તે તમારા પોટાફોભલયોનો એક ભાગ હોવો  
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 જોઈએ - અમે તેને એસસીસીએઆરએસ કહીએ છીએ. જો તમે એસસીસીએઆરએસને 
ટાળવા માગંતા હો, તો તમારે નવનવધતા લાવવાની જરૂર છે, પરંત ુતે ખબૂ જ, ખબૂ 

હોનશયાર અને ખબૂ જ પસિંગીયકુ્ત રીતે થવુ ંપડશે કારણ કે ફક્ત નાસ્ડેક ઇટીએફ જવુ ં
અને ખરીિવુ,ં તે સમાધાન નથી. 
 

શા માટે આપણે કહીએ છીએ કારણ કે નાસ્ડેક દ્વારા છેલ્લા 12 અથવા 18 મદહનામા ંજ સારંુ 

પ્રિશાન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

 

પરંત,ુ જો તમે ડેટા જુઓ, તો િર વષે કેટલાક જુિા જુિા માકેટ આઉટપફોમા કરે છે. ગયા 
વષે, તે નાસ્ડેક ન હત ુ,ં તે ખરેખર રનશયા હત ુ ંજે 48 ટકા વધ્યુ ંહત ુ ંજ્યારે નાસ્ડેક માત્ર 3૦ 

ટકા ઉપર હતો.  
 

મદુ્દો એ છે કે તમારી પાસે નવનવધતા હોવી જોઈએ. ફક્ત એક જ િેશ ઇટીએફ ખરીિવુ ંતમને 
મોટી સમસ્યાઓ તરફ િોરી જશે. શુ ંથશે જો વૈનિક ઇક્ક્વટી ટાકંી, શુ ંતમે ય.ુએસ. રેઝરીમા ં
છો જે ધીરે ધીરે ઉપર જશે જ્યારે  

 

વૈનિક ઇક્ક્વટીમા ંવધારો થશે.  
 

યાિ રાખવાની વાત એ છે કે અસલી વૈનવધ્યતા આવે તે માટે કોઈને વૈનિક સ્તરે 

બજારોમા,ં સપંનિ વગોમા,ં ચલણમા,ં વૈનવધ્યસભર બનાવવુ ંપડે છે અને તમે તે જાતે કરી 
શકતા નથી, ચાલો તેના નવશે ખબૂ સ્પષ્ટ હોવુ ંજોઈએ. અમને આ સમજવામા ં25 વષા થયા 
છે. 

 

 નવનવધતા કેવી રીતે થઈ શકે છે તે માગો છે, પરંત ુચોક્કસપણે માત્ર એકાઉન્ટ જ ખોલવા 
અને નવિેશી શેરોમા ંવેપાર કરવા અથવા એક િેશના ફીડર ફંડ અથવા ઇટીએફ ખરીિવા 
માટે નહીં કારણ કે તે તમને વૈનવધ્ય આપતા નથી. 
 

Q) છેલ્લા 10 વર્ામા ં  market ની દ્રક્ટટએ ભારતીય બજારે ઘણ  ંકર્ ું નથી. જો 
રોકાણકારો વૈશ્વિક સ્તરે શ્વવશ્વવધતા ન આવે તો તેઓ એસસીએએઆરએસનો 
ભોગ બનશ.ે તે છે: શ્વસિંગલ કન્ટ્રી, શ્વસિંગલ કરન્ટ્સી, શ્વસિંગલ એસેટ ફરસ્ક. આ 

ખ્યાલને સમજવામા ંઆપણને મદદ કરી શકે? 

 

A)  ઉિાહરણ તરીકે, તમને ફક્ત ભારતમા ંજ રોકાણ મળ્યુ ંછે કે શુ ંતમને સ્થાવર નમલકત 

મળી છે અથવા તમને ઇક્ક્વટીઝ અથવા દફક્સ્ડ દડપોભઝટ વગેરે મળી છે. હવે માની લો કે 



રૂનપયાની ટાકંી અને તે છેલ્લા ઘણા ંવષોથી પડી રહી છે, બરાબર. 

તમારે એવી દુનનયામા ંખલુાસો કરવો પડશે જે મળૂભતૂ રીતે dollarized દુનનયા છે. તમે 
જ્યા ંપણ જાઓ ત્યા ંયએુસ dollor એક ધોરણ છે, અને બધુ ંયએુસ dollar ની જેમ ધોરણ 

તરીકે માપવામા ંઆવે છે. 

તમે ફક્ત એક જ િેશના સપંકામા ંઆવ્યા ંછો, તમારા બધા ઇંડા એક જ ટોપલામા ંછે અન ે

તે બાસ્કેટમા ંથોડી સમસ્યા છે. તે આનથિક મિંી, ચલણમા ંઘટાડો, વગેરે હોઈ શકે છે. અને 
િેશમા ંઘણી સમસ્યાઓ આવી શકે છે, અને તમને અચાનક કોઈ પગ ન .ભો રહતેો હોય 

છે. 

 

જે આપણા આગલા મદુ્દા પર આવે છે - અમારે એક જ િેશમાથંી નવનવધતા લાવવાની, એક 

અસ્કયામતનુ ંજોખમ લેવાની જરૂર છે, બહાર જાવ પરંત ુતેને યોગ્ય રીતે કરો. 
 

 

To be continued: 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

       

  

 

 

 

 

 

 
  


