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મુંબઈઃ એક બાજુ અમેિરકામાં ફુગાવો િતકૂળ બની ર ો છે યાર ેબી  બાજુ યુરોિપયન યુિનયનમાં ી ટોકર સી સંબધેં િતકૂળ કાયદો ઘડાયો
હોવાને લીધે ી ટોકર સી માકટમાં ઘટાડો થયો છે.

યુરોિપયન યુિનયનના સ ાધીશોએ એિ ટ મની લૉ ડિરંગના િનયમો ઘડીને ી ટોકર સીમાં થતા પૅમે ટ પર િતબંધ મૂકી દીધો છે.

અમેિરકામાં પસનલ ક ઝ પશન ાઇસ ઇ ડે સ ફે ુઆરીમાં વધીને 6.4 ટકા થઈ ગયો છે, જ ેતેની પહેલાંના મિહને 6 ટકા હતો. આ પિરબળને લીધે
હવે ફેડરલ િરઝવ યાજદરમાં મોટો વધારો કરશે એવી ભીિત સ ઈ છે. ફે ુઆરી મિહનાનો ફુગાવાનો આ દર 1982 બાદનો સવ ચ દર છે.

િબટકોઇન શુ વાર ેબપોર ે4 ટકા ઘટીને 45,000 ડોલરની આસપાસ ચાલી ર ો હતો, ાર ેઈથેિરયમમાં પણ એટલો જ ઘટાડો થતાં ભાવ 3,200

ડોલર થયો હતો. અ ય મોટા ઓ ટરનેિટવ કોઇન અને મીમ કોઇનના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મ યો છે.

દરિમયાન, ી ટોવાયર ેલો ચ કરલેો િવ નો સવ થમ ી ટો ઇ ડે સ – આઇસી15 શુ વાર ેબપોર ેચાર વા યે પૂરા થયેલા ચોવીસ કલાકમાં 4.70 ટકા
(3,284 પોઇ ટ) ઘટીને 66,457 પોઇ ટ બંધ ર ો હતો. ઇ ડે સ 69,741 ખૂલીને 69,891 સુધીની ઉપલી અને 65,293 પોઇ ટની નીચલી
સપાટીએ ગયો હતો.
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