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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

સસેસ ૮૯ પોઇટ ઉછ ૩૪,૫૯૨ની સપાટ ઉપર
સસેસે થમવાર રેકડ ચી સપાટ હાસલ કર : આઈસીઆઈસીઆઈ બક,ઓએનસી જેવા લુચીપના નેતૃવમાં તે
વચે િનટ ૧૦૬૫૦ની સપાટ કુદાવી
મુંબઇ,તા. ૧૨ : શેરબરમાં આજે પણ તે ર રહ હતી.કારોબારના અંતે સસેસ ૮૯ પોઇટ ઉછને ૩૪૫૯૨ની ચી
સપાટ પર રો હતો. યારે િનટ ૩૦ પોઇટ ઉછને ૧૦૬૮૧ની ચી સપાટ પર બંધ રો હતો. આજે શેરબરમાં
તે માટે કેટલાક કારણો રા હતા. જેથી આશા દેખાઇ રહ છે. બેચમાક ઇડેસમાં નવો ઉછાળો રો હોવા છતાં નવી
ચી સપાટ વા મ હતી. િનટએ ૧૦૬૫૦ની સપાટને કુદાવી લીધી હતી. આઇસીાઇસીઆઇ બક અને ઓએનસી
જેવા લુ ચીપ શેરમાં તે રહ હતી.  કે રોકાણકારો સુીમ કટના ચાર જજ ારા હેરમાં િનવેદન કરને વાંધો
ઉઠાયા બાદ િચંતાતુર રા હતા. એિશયન બરમાં પણ

હાલમાં ઉતારચઢાવની િથતી વા મ રહ છે. તેલ

કંમતોમાં સુધારો થઇ રો છે. તેલ કંમતોમાં વધારો થતા તેની િચંતા પણ દેખાઇ રહ છે. યુરોિપયન સેલ બકે યાપક
ટયુલસ પેકેજનો સંકેત આયા બાદ યુરોપના દેશમાં પણ િથતી સાર વા મ રહ છે. અમેરક કમાણીના આંકડા
પણ આશા જગાવી રા છે. સુીમ કટના ઇિતહાસ માટે આજે િનરાશાજનક દવસ રહેતા તેની ચચા કારોબારઓમાં પણ
વા મ હતી. ગઇકાલે ગુ  વારના દવસે સ સ ે  સે ઇિતહાસમાં થમ વખત ૩૪૫૦૦ની સપાટ કુ દ ાવી લીધી હતી.
રોકાણકારો આ સતાહમાં ર કરવામાં આવનાર કપોરેટ કમાણીના આંકડાને લઇને આશાવાદ બનેલા છે. સાથે સાથે
પહેલી ફેુઆરના દવસે ર કરવામાં આવનાર સામાય બજેટને લઇને પણ આશાવાદ બનેલા છે.ગુવારે કારોબારના
અંતે સસેસ ૭૦ પોઇટ ઉછને ૩૪૫૦૩ની ચી સપાટ પર રો હતો. યારે િનટ ૧૯ પોઇટ ઉછને ૧૦૬૫૧ની
સપાટ પર રો હતો.

કપોરેટ કમાણીના આંકડા વચે શેરબરમાં આશા દેખાઇ રહ છે.

આ સતાહમાં જ ચાવીપ

કપોરેટ કમાણીના આંકડા ર કરવામાં આવનાર છે. શેરબરમાં વાહ િથતી વચે હવે બજેટ પર પણ નજર કેન્ત
થઇ ગઇ છે. કારણ કે બજેટને લઇને કેટલાક લોકલી પગલાની અપેા કારોબારઓ રાખી રા છે. હાલમાં કોઇ જંગી
રોકાણ ન કરાય તેવી વક છે.
તેની સાથે સાથે.....
*

શેરબરમાં રદાર તેનું મોજુ ફેલાયું

*

બચમાક ઇડેસ રેકડ ચી સપાટએ રા

*

સસેસ ૮૯ પોઇટ ઉછને ૩૪૫૯૨ની સપાટએ

*

િનટ ૩૦ પોઇટ ઉછ ૧૦૬૮૧ની સપાટએ

*

ઇફોસીસના પરણામ હેર કરવામાં આયા

*

પહેલી ફેુઆરના દવસે ર કરવામાં આવનાર સામાય બજેટને લઇને રોકાણકારો આશાવાદ બયા

*

આઈસીઆઈસીઆઈ બક અને ઓએનસી જેવા લુચીપના નેતૃવમાં િનટએ ૧૦૬૫૦ની સપાટ કુદાવી

This page is printed from: http://www.akilanews.com/Main_news/Pdf/13-01-2018/121754

*

નાણામંી અણ જેટલી બજેટમાં લોકિય પગલા હેર કરે તેવી બળ સંભાવના

*

અમેરક કમાણીના આશાપદ આંકડા ર કરાયા
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