
 

 

પડં ભેનેજયની કરભે...

૦૩ જુરાઈ,૨૦૨૦.

ભાનનીમ ઇન્લેસ્ટવસ,
 

કોન્વેપ્ટ ઇન્લેસ્ટલેર પ્રા.રી. લતી હુ ંઆ વૌનુ ંઅભબલાદન કરંુ છ.ં

આણે વૌ ૧ જુરાઈ ૨૦૨૦ થી અનરોક ૨.૦ ભાથંી વાય થઇ યહ્યા છીએ. ભેં ઘણા વ્મક્તતઓને એવુ ં કેશતા વાબંળ્મા છે કે આ 

૨૦૨૦ નુ ંલસ જલ્દીથી રંુુ થામ તો વારંુ! અત્માયે આણી વાભ ેઘણી ફધી તતરીપો આલી છે. કોયોના,લાલાઝોડાઓ, ધયતીકં અન ે

બાયત-ચીન લચ્ચે ઘસણ. વલન્વટન ચર્ચિરનુ ંજાણીતુ ંલાક્ય છે કે “ભાર ું  ભાનવ ું છે કે આલી તકરીપોભાું વર્જાતી તકોને ગ ભાલલી 
જોઈએ નશીં.” આણે ખલુ્રા ભનથી નલી યીક્સ્થતતનો સ્લીકાય કયલો જોઈએ. આ વભમે ણ આણી વકાયાત્ભકતા જાલી યાખલી 
જોઈએ. આ રયક્સ્થતતભા ંજ નલી તકો ભતી શોમ છે. આ વભમે હુ ંકેટરીક ફાફતો ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયી યહ્યો છ,ં જેલી કે,

 ઉતાલે તનણસમો ન રેલા જોઈએ. તે વાયી અન ેખયાફ ફનં ેરયક્સ્થતતઓભા ંનકુળાન કયે છે.

 જમાયે ભાછીભાય દરયમાભા ંનથી જઈ ળકતો, ત્માયે તે ભાછરા કડલાની જા તૈમાય કયે છે.

 બર ેગભ ેતે રયક્સ્થતત થામ, છોડી દેવુ ંનશીં.

 તભે જે કાભગીયી વાયી યીતે કયી ળકતા શો, તેના ંઉય ધ્માન આો.  

 

સ્ટોક ભાકેટની લાત કયીએ તો ઘણા ંએવુ ંભાન ેછે ળેયફજાય આતથિક ક્સ્થતતને ધ્માનભા ંરીધા લગય આડધેડ લધી યહ્ુ ંછે, અન ેભાચસના ં
રેલર કયતા ં૩૫% લધી ગયુ ંછે. 

 

ભાયો અભબપ્રામ અશીં અરગ છે. ભને રાગે છે કે ળેયફજાય ાવ ે તેનુ ંોતાનુ ંવારંુ જ્ઞાન છે. વૌ પ્રથભ તો તેણે લસ ૨૦૨૧ છી 
આલનાયા વાયા વભમને ધ્માન ય રેલા ભાડં્ ુ ંછે. આણ ેજમાયે રાફંા ગાના ંયોકાણનો તલચાય કયતા શોઈએ તો આ ૨૦૨૦ના ં
લસનુ ંભશત્લ લધાયે નથી. જાણીતા યોકાણકાય શ્રી યાકેળ ઝુનઝનલાાએ તેભના ંએક તાજેતયના ંઈન્ટયવ્યભુા ંકહ્ુ ંછે કે “આણે આ 

વભમને લધ ુડતુ ંભશત્લ આીને, આણા ંઅભબપ્રામ ઉય લધાયે તનબસય થઈએ છે. અન ેફજાયને મોગ્મ ભશત્લ આતા ંનથી; 
આણે તલચાયીએ તે પ્રભાણે ભાકેટ નીચે જતુ ંનથી.” 

 

 



 

 

 

 

ફીજુ,ં જમાયે ણ ભાકેટ કે / જીડીી નો દય ૬૦%થી નીચે ર્જમ છે, ત્માયે છીનાું ૩-૫ લાભાું લધ  વાર ું  લતય ભત ું શોમ છે. એ 

િષ્ટીથી જોઈએ તો આજના ંબાલો આકસક છે. 

 

ત્રીજુ,ં નીચા વ્માજના ંદયો ઇન્ડસ્રીણે ભોટો પામદો કયાલી યહ્યા છે. રપતસ્ડ ડીોઝીટના ંનીચા વ્માજના ંદયોને કાયણે ઇક્તલટી ળેયોનુ ં
યોકાણ લધાયે આકસક ફન્યુ ંછે. શજ  લધાયે ૈવો ફર્જયભાું આલળે. 

 

ચોથુ,ં આણા ં તનફ્ટી અન ેવેન્વેતવના ંળેયો ઈકોનોભીનુ ંપ્રતતભફિંફ નથી. પાભાસસ્યરુટકર, ટેરીકોભ, ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજી, FMCG 

લગેયે ળેયોને કોયોનાથી કોઈ નકુળાન થયુ ંનથી. ઘણા ંળેયોન ેતો તેનો પામદો ભી યહ્યો છે. 

તો પ્રશ્ન એ ઉક્સ્થત થામ છે કે શુ ં૨૦૨૧ છી ઈકોનોભી ગ્રોથ વાયો થળે કે નશીં? અભન ે તલશ્વાવ છે કે અથસતતં્ર લધાયે ઝડથી 
તલકવલાનુ ંછે. આ યહ્યા તેના ંકાયણો:   
 

 ક્રુડ ઓઇરનાું નીચા બાલો: બાયતન ેશભેળા ંક્રુડ ઓઇરના ંનીચા ંબાલોએ પામદો કયાવ્મો છે. ડોરય ૧ ના ંઘટાડાથી બાયતના ં

અથસતતં્રન ેરૂ! ૧૦,૦૦૦ કયોડનો પામદો થામ છે. 

 

 નીચા વ્માજનાું દયો: ભાચસ છી યીઝલસ ફેંકે વ્માજના ંદયોભા ં૧૧૫ ફેવીવ ોઈન્ટ નો ઘટાડો કમો છે. તેનાથંી ઉધોગોન ે

કેીટરની કોસ્ટ નીચે આલી છે. 

 

 યીપોભા ચાલ ુજ છે.વયંક્ષણના ંક્ષેત્રભા ંપ્રાઇલેટ વેતટયના ંઆલલા દેલાથી વાયો પામદો થળે. તે જ યીતે ખેડતૂો તેની ેદાળ 

કોઈન ેણ લેચી ળકળે, તેનો પામદો અથસતતં્રન ેથળે. 

 

 ચાઈનાથી સ્થાુંતય: કોયોના છી તલશ્વના ંઉદ્યોગકાયો ોતાના ંઉદ્યોગોન ેચીનની ફશાય રઇ જઈ યહ્યા છે.બાયતન ેતેનો 

પામદો થળે. તેજ યીતે “ આત્ભતનબસય” બાયત ણ આમાતને ઘટાડી બાયત ણ આમાતને ઘટાડી બાયતની ઉત્ાદ્કતા 

લધાયળ.ે આ બાયતન ેભાટે રાફંા ગાે ખફુ જ પામદાકાયક વાભફત થળે.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

શભણા ં અભાયી યીવચસ ટીભે અભાયી પ્રોડતટીલીટી અન ે વીરેતટીલીટીનુ ં તલશ્રેણ કયુું છે. ભાયી યીવચસ ટીભભા ંભાયી વાથ ે કુર ૯ 

વ્મક્તતઓ છે. અભ ેછેલ્રા ૩.૫ લસભા ં૨૩૮૦ કોન્પયન્વ કોર વાબંળ્મા છે, ૧૨૯૯ એન્યઅુર યીોટસના ંઅભ્માવ કમાસ છે, અન ે૨૫૨ 

કંનીઓ, ૭૩ IPO અન ે૩૯ વેકટયનુ ં તલશ્રેણ કયુું છે. આલા ઘતનષ્ઠ અભ્માવન ેઆધાયે અભાયા ોટસપોભરમો ભેનેજભેન્ટ ના ંત્રણ 

પ્રાન રીજેન્ડ, ભાલેર અન ેડામનેતભકભા ંપેયપાયો કમાસ છે અન ેઆટરા ં તલશ્રેણ છીથી પતત ૯ સ્ટોકભા ંયોકાણ કયુું છે. ભશત્લનો 
મદુ્દો એ છે કે અભ ેકેટરા ફધી કંનીઓને યીજેતટ કયી છે. લોયેન ફપેટ વાચુ ંજ કશ ેછે કે, “વપ અને ખ ફ વપ વ્મક્તતઓ લચ્ચેનો 
તપાલત એ છે કે ખ ફ વપ વ્મક્તતઓ ઘણી ફધી લસ્ત ને „નાું‟ ાડી ળકે છે.” અભાયો ોટસપોભરમો ખફુ જ વાયી, ભજબતુ કનીઓનો 
ફન્મો છે અન ેગભ ે ત્માયે તેભાથંી વપતા લૂસક ફશાય નીકી ળકામ છે. અભાયી ાવ ેએલી કનીઓ છે કે જે બતલષ્મની તકોને 
વાયી યીતે ઝડી રેળે. તે ફીજા કયતા ંલધ ુઆગના ંબતલષ્મનુ ંતલચાયે છે. 

 

છેલ્રે ભાયે કોયોનાની લાત કેશલાની છે. અભાયી ટીભે ઘણા ંફધા ંલેફીનાય અન ેકોન્પયન્વ કોરભા ંબાગ રીધો છે. અન ેશુ ંથઇ ળકે છે તે 

વભજલાનો પ્રમત્ન કમો છે. અભાયો પ્રાથતભક અભબપ્રામ એલો છે કે યોજેયોજ ક્સ્થતત સધુયી યશી છે. એતપ્રરભા ંવંણૂસ રોકડાઉન શતુ ંજે 

ભે-જુન ભા ંધીયે ધીયે ખરુી યહ્ુ ંછે. ઇરેક્ટ્તિવીટીનો લયાળ પલૂાદય પ્રભાણેનો ાછો આલી ગમો છે. યચેઝ ભેનેજયનો ઇન્ડકે્ષ લધ્મો 
છે. કાય, સ્ક ટયો, ચીજ-લસ્ત ઓની ડીભાન્ડ લધી છે. ડીભાન્ડની વાથે વાથે વપ્રામ ણ લધી યહ્યો છે. કાયીગયો કાભ ય ાછા પયી 
યહ્યા છે, કોયોનાનો ઈરાજ ળોધલાભાું ણ વપતા ભળે એવ ું રાગે છે. તેથી હ ું આળાલાદી છું. 
 

અભ ેદય લે અભાયો લાતિક કામસક્રભ “ CREATION OF WEALTH” ઉય છેલ્રા ં૧૦ લસથી કયતા ંઆવ્મા છે, જેભા ં જુદા જુદા 
યોકાણના ંતલમો ઉય છણાલટ કયતા ંઆવ્મા છે, અન ેખફુ વયવ કામસક્રભો કયતા ંઆવ્મા છીએ. આ લે કોયોનાને કાયણે એ કામસક્રભ 

અભ ેશોરભા ંકયીશુ ંનરશ. તેથી તેન ેલીડીમો દ્વાયા પ્રસ્તતુ કયીશુ,ં તેભા ંણ યોકાણના તલમો ય તજજ્ઞો દ્વાયા ખફુ વાયી ભારશતી 
આીશુ.ં આ લસનો તલમ છે; “ Investing WELL in Turbulent Times.”  જે તભે તભાયા ઘયે ફેવીને ભાણી ળકળો. આ કામસકભસ 
યવલલાય તા. ૨૬ભી જ રાઈ ૨૦૨૦ નાું યોજ વલાયે ૧૦:૩૦ કરાકે કયલાની ળક્યતા છે. તે અંગેની ભારશતી અન ેતનભતં્રણ અભ ેઆન ે

ભોકરીશુ.ં તેભા ંતભે જરૂયથી બાગ રેળો. 

હુ ંકોન્વેપ્ટ દ્વાયા આના ંવમધૃ્ધ્ધની વધૃ્ધ્ધ ઈચ્છ ંછ.ં
 

રી. અનો તલશ્વાસ,ુ

( તવધ્ધાથસ ભાડંરેલાા )
પડં ભેનેજય.


