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ફંડ મેનેજરની કલમે

૨ ઓ�ટોબર,૨૦૧૮.

માનનીય �ી,

         

     

  

ક�ટલાક પ�રબળો �યાનમા ંલઈએ.

ુએક રોકાણકાર તર�ક� તમાર� વત�માન ને �યાનમા ંન લેતા, આવતા સમયમા ં� ંુસા�ં થઈ શક� છે; ત ે�યાનમા ંલે� ંુજોઈએ. આપણી 

��ટ� ભિવ�યન ે�યાન ઉપર લઇ તેમા ં� ંુ�ધુારા થઈ શક� તેમ છે, તેના ઉપર રહવ� ી જોઈએ. 

            

          સ�ટ��બરના મ�હનામા ંઆપણ ેશરે ના ભાવમા ંમોટો ઘટાડો આ�યો. સે�સે�સમા ંવધારો ફ�ત થોડા શરેો �વા ક� �રલાય�સ, 

એચડ�એફસી, ઇ�ફોસીસ, કોટક બે�ક અને ટ�સીએસને કારણે હતો. જયાર� મોટા ભાગના શરેો નીચ ે ગયા છે. આઇએલ એ�ડ

 એફએસન ે કારણે વધાર� ધબડકો થયો. હમણા ં સે�ટ�મે�ટ �બુ ખરાબ થઈ ગયા છે. ઘરેા વાદળો પાછળ �પેર� ર�ખાઓ જોઈ 

શકાય છે. 

 

           અમ ે આપન ે અમારો પોટ�ફો�લયો મેનેજમે�ટ સિવ�સ �ગેનો િ�માિસક ર�પોટ�  મો�લાવીય ે છ�એ. આ ર�પોટ�  તમન ે ગમશ ે

ૂનહ� કારણ ક�, તેમા ંનેગેટ�વ ર�ટન� છે. આ ઇ��વટ� શરે ોની ખાિસયત છે. �ંકા/મ�યમ ગાળાના ઇ��વટ� શરે ના ંભાવોન ેઅસર કરતા 

ુઅનેક પ�રબળો છે. અમે આ પ�મા ંક�ટલાક કારણોની ન�ધણી કર� છે.  અમા�ં સરળ �ચૂન છે "આપ� ંુરોકાણ �ળવી રાખો. 
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૧). છે�લા �વાટ�રનો �.ડ�.પી. ૮.૨% છે, � છે�લા ં૮ �વાટ�ર કરતા ંવ� ુછે.

૨).૨૦૧૧ થી ૨૦૧૩ દર�યાન �ડ ઓઈલના ંભાવ ૯૦ થી ૧૩૦ ડોલર વ�ચ ે હતા, � ૨૦૧૫ મા ંઘટ�ન ે ૩૦  ડોલર થયેલા. 

   � હાલમા ં૮૦ ડોલર થયા છે. 

૩).કર�ટ એકાઉ�ટ ડ��ફિસટ 2012 મા ં4.8% હતી, ત ે ઘટ� ન ે 2016 મા ં0.6% થઈ હતી, � હાલમા ં2.8% છે. �� ંુએક કારણ 

   વપરાશનો વધારો છે. સરકાર આ બાબતને �યાનમા ંલઇ રહ� છે. 

૪). નાણાક�ય ખાધ 2012 મા ં4.9% હતી, ત ે અ�યાર� ૩.૫% થઈ છે. સરકાર દ�વાઓમા ંવધારો કરવા માગંતી નથી, એ �બુ 

    સાર� વાત છે. ( એટલે પે�ોલ/ડ�ઝલ ના ંભાવ વધાર� છે. તેમ છતા ંસબસીડાઈઝ કરતી નથી.)

૫). �ગાવો � 2013 મા ં12% હતો ત ે ઘટ�ન ે 3.7% છે.

૬). કંપનીઓના ંછે�લા ંિ�માિસક પ�રણામો સારા આ�યા છે.

૭). બ�કોની બેલે�સસીટમાથંી બધા ંNPA નીકળ� ગયા છે. � ર�કવર� આવી શક� છે, ત ે તેનો નફો વધારશ.ે એ�સાર �ટ�લની � 

    �ક�મત મળ� શક� તેમ છે. તેમા ંબ�કોએ �કુશાન ભોગવ� ુપડશ ેન�હ.    

૮). અ�યારના શરે ના ંભાવમા ંઘટાડા પછ�ના ંવ�ે �એુશન વધાર� �યાજબી થયા ંછે. 

૯). ડોલરના ભાવનો વધારો અન ે �યાજદરનો વધારો ઘણી કંપનીઓન ે ફાયદાકારક છે. 

૧૦). માક�ટ ક�પ અન ે �ડ�પી નો ર�િશયો ૮૬% છે. ત ે 2007 મા ં146% હતો. 

          
ુ           આમ એકંદર� અથત� �ંના ંપ�રબળો સા��ુળ થયા છે, અને કંપનીઓના પ�રણામો પણ સારા આવી ર�ા ંછે. બનં ે

આવનારા સમયમા ંવ� ંુસારા સમયનો િનદ�શ કર� છે. 

              
           અ�યારનો શરે ના ંભાવોનો ઘટાડો ��ુય�વ ેિમડક�પ અને �મોલક�પ કંપનીઓમા ંથયો છે, � ૨૦૧૭ મા ંવધાર� વધી 

ગયા હતા.ં તેથી આ �ધુારો અપે��ત હતો. 

01-01-14 31/12/2017

Sensex 21140 34057

61.1%

Nifty 6302 10531

0.0%

Mid-Cap 6737 17822

164.5%

Small-Cap 6649 19231

189.2%

( છે�લા ં૪ વષ�� ંુર�ટન � ) 

01-01-18 30/9/2018

Sensex 33813 36227

7.1%

Nifty 10436 10930

4.7%

Mid-Cap 17836 14763

-17.2%

Small-Cap 19280 14431

-25.2%

( છે�લા ં૯ મ�હના � ંુર�ટન � )

       ઘટાડો એ શરે બ�ર� ંુઅ�ભ� �ગ છે. �તૂકાળ એ� ંુદશા�વ ે છે ક� દર�ક ૨ વષ� માક�ટ ૧૫% ઘટ� શક� છે. અને દર�ક ૫ 

વષ� ૨૫% ઘટ� શક� છે, એક દાયકામા ં૪૦% ઘટ� શક� છે. અને કોઈક વખત ૫૦% થી વધાર� પણ ઘટ� શક� છે. સે�સે�સ � 

૧૯૭૯ મા ં૧૦૦ હતો ત ેઅ�યાર� ૩૬૦૦૦ થયો છે. તેમા ંઅવારનવાર ઉપર �જુબના ઘટાડાઓ આ�યા છે. તેમ છતા ંતે ઉપર 

તો �ય જ છે. વધાર� મહ�વ� ંુએ છે ક� તમને ખર�ખર લાબંા ગાળે � ંુવળતર મળે છે? 
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         �તમા ંમાર� આપને ક�હ� ંુછે ક� આ સમય રોકાણમા ંઉમેરો કરવાનો છે, જો તમારો રોકાણનો સમય ૩ થી ૫ વષ�નો હોય તો. 

ુતેમા ંઅવારનવાર ઉતાર-ચઢાવ આવતા રહશ� ,ે તેમ છતા તેમા ંસા�ં વળતર મળશ.ે

             
         છે�લ,ે રોકાણ કર� ંુસરળ છે, પણ �ળવી રાખ� ંુસરળ નથી.

લી. અપનો િવ�ા�,ુ

( િસ�ધાથ � માડંલેવાળા )

ફંડ મેનેજર.

             

         જયાર� શરે માક�ટમા ંઘટાડો આવ ેછે, �યાર� બધા ંજ શરેો �ટૂ� છે. તેમા ંસારા-ખરાબના ંભેદભાવ ર�હતો નથી. અમારો પોટ�ફોલીઓ 

બધા ંસે�ટરના ંશરેો સાથ ે ફ�ડામે�ટલી મજ�તુ છે, અને હવ ે પછ�ના ંસમયમા ંફર�થી આઉટપફ�મ કર� શક� છે.અમે ક�ટલાક શરેોમા ંનીચા 

ુભાવ હોવા છતા તેમા ંરોકાણ �ળવી રા�� ંુછે. અમને િવ�ાસ છે ક� ત ેફર�થી સા�ં પ�રણામ આપશ.ે  � કંપનીઓના ંમેનેજમે�ટમા ંઅમને 

ુશકંા હતી તેવી કંપનીઓથી અમે �ર ર�ા છ�એ. �વી ક�, વ�ાગંી, પી.સી.જવલેસ�, યશ બ�ક, ઇ�ફ�બીમ વગેર�. અમે IL&FS મા ંપણ રોકાણ

ક� � ુ નથી. 
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