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 ઇન્ટ્રા-ડ ે130 ોઇન્ટ્ટની લધઘટ અને 140 ોઇન્ટ્ટના 
સધુાયાવાથે 33286.51 ોઇન્ટ્ટની વલોચ્ચ વાટી 
નોંધાવ્મા ફાદ પ્રોપીટ બકુ િંગના પે્રળય શઠે વેન્ટ્વેક્વે 

છેલ્રે 10.09 ોઇન્ટ્ટના સધુાયાવાથે 33157.22 

ોઇન્ટ્ટનુું ફુંધ આપ્ુું છે. વુંગસધુાયાની 
ચારભાુંવેન્ટ્વેક્વવાપતાકશ  ધોયણે ચાલ ુ  ેરેન્ટ્ડય 

લષનો વૌથી ભોટો વાપતાકશ  767 ોઇન્ટ્ટનો સધુાયો 
નોંધાલી ચકૂ્યો છે. 

 તેની વાભે નનફ્ટી ઇન્ટ્રા-ડે 10366.15 ોઇન્ટ્ટની 
ઐનતશાનવ  ટોચ નોંધાવ્મા ફાદ છેલ્રે 20.75 

ોઇન્ટ્ટનો ઘટાડો નોંધાલી 10323.05 ોઇન્ટ્ટ ફુંધ યહ્યો 
શતો. 

 ફેન્ટ્ ેક્વ આજે 233.70 ોઇન્ટ્ટના ગાફડાું વાથે 

28096.49 ોઇન્ટ્ટની વાટીએ ફુંધ યહ્યો શતો. 
 વપટેમ્ફયના અંતે યૂા થમેરા ફીજા નિભાનવ  ગાા 

ભાટે આઇવીઆઇવીઆઇ ફેન્ટ્ નો ચોખ્ખો નપો 30 ટ ા 
ઘટી રૂ. 2071.38  યોડ (રૂ. 2979  યોડ) થમો છે. 

ફેન્ટ્ ની કુર આલ ો ણ ઘટી રૂ. 30191  યોડ (રૂ. 

32435  યોડ) થઇ છે. સ્ટેન્ટ્ડઅરોન ધોયણે ચોખ્ખો નપો 
ણ 34 ટ ા ઘટી રૂ. 2058  યોડ (રૂ. 3102  યોડ) થમો 
છે. ફેન્ટ્ ની એનીએ 6.12 ટ ા વાભે લધી 7.87 ટ ા 
જ્માયે નેટ એનીએ ણ 3.21 ટ ા વાભે લધી 4.43 

ટ ા થઇ છે. ભોટા બાગની ફેન્ટ્ ોની એનીએભાું લધાયો 
થમો છે. 

 ભારૂનત સઝુુ ી: ઓટો વેક્ટયની અગ્રણી  ુંની ભારૂતી 
સઝુુ ીનો ચોખ્ખો નપો 3.4 ટ ા લધી રૂ. 2484.3  યોડ 

(રૂ. 2401.5  યોડ) થમો છે.  ુંનીના ચોખ્ખા લેચાણો 
21.8 ટ ા લધી રૂ. 21438.1  યોડ થમા છે જે અગાઉના 
લે આ વભમગાાભાું રૂ. 20048.6  યોડ થમા શતા. 
જુરાઇથી વપટેમ્ફયના ગાાભાું 4.92 રાખ લાશનનુું 
લેચાણ  ્ુું શત ુું. જે આગરાું લષના તેટરાુંજ ગાાની 
વયાખાભણીએ 17.6 ટ ાની વદૃ્ધિ દળાષલે છે. 

 પીએસય ુબેન્ક શેસસ સધુર્યસ: વય ાયે વય ાયી ફેન્ટ્ ોને રૂ. 

2.11 રાખ  યોડ પાલલાની  યેરી જાશયેાતના ગરે 

ફેન્ટ્ ેક્વ 167.61 ોઇન્ટ્ટ લધી 27054.95 ોઇન્ટ્ટની 
વાટીએ ફુંધ યહ્યો શતો. ીએનફી 5.50 ટ ા, ફેન્ટ્  

ઓપ ફયોડા 3.84 ટ ા અને સ્ટેટ ફેન્ટ્  3.56 ટ ા ઉછળ્મા 
શતા. 

 ઇન્ટ્પોનવવે વપટેમ્ફયના અંતે યુા થમેરા ફીજા 

નિભાનવ  ગાા ભાટે ચોખ્ખો નપો 3.3 ટ ા વદૃ્ધિ વાથે રૂ. 

3726  યોડ (રૂ. 3606  યોડ) નોંધાવ્મો છે.  ુંનીની 
આલ ો 1.4 ટ ા લધી રૂ. 17567  યોડ (રૂ. 17310  યોડ) 

થઇ છે. જો ે,  ુંનીએ લષ 2017-18 ભાટેના આલ  

વદૃ્ધિ અંદાજ અગાઉના 6.5-8.5 ટ ા વાભે ઘટાડી 5.5-

6.5 ટ ા યશલેાનો જાશયે  મો  છે. 
  ુંનીએ ળેયદીઠ રૂ. 13નુું લચગાાનુું કડનલડન્ટ્ડ જાશયે 

 ્ુું છે.  ુંનીએ ડોરય સ્લરૂભાું ચોખ્ખી આલ ો 
લાનિ  ધોયણે 7.3 ટ ા લઘી 57.80  યોડ ડોરય થઇ છે. 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :- 

uprmi> 10366.55 an[ n)cimi> 10124.50 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,150 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ 10,150 break kr[ ti[ 9970 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[ uprmi> 10,360 pr close aipti 10,460 ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

25,333 n& resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[ 26,026  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> 24,520 

ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aipti 24150 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

  

NIFTY CHART BANK NIFTY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-uCiL[ 468 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cimi> 436 Y) 

428 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

Crude Oil : 3249 ni SL Y) 

Kr)d) j krv) uprmi> 3625 Y) 

3720 ni[ Biv aiv) Ski. 

 

Crude Oil  Weekly  CHART 
 

Silver  Weekly CHART 
 

SILVER:-38900 ni[ mjb&t support C[ ai 

l[vl break krti 37500 ni[ Biv ji[vi mL[ 

uprmi> 39580 n& resistance C[ ji[ ai l[vl pr 

close aip[ ti[ 40400 s&F) ni[Biv ji[E Skiy 

 
GOLD:-jyi> s&F) 29800 cross 

nh) kr[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) 

ji[vi mL[ n)cimi> 29150 Y) 

28850 ni[ Biv aiv) Sk[ uprmi> 

29500 n& resistance C[ ai 

level cross kr[ ti[ 29800 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD CHART NATURALGAS:-jyi> s&F) 

204 pr close nh) aip[ Ryi s&G) 

uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[. n)cimi> 

180 ni[ mjb&t support C[ 180 

ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  204 pr 

close aipti. upr n) moment 

ji[vi mL[ . 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: GTiD[  64.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 65.26 Y) 65.80 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ . 

 

USDINR CHART 

GBPINR: uprmi> 86.48 n& resistance C[ ji[ ai l[vl 

pr close aip[ ti[ 87.26 ni[ Biv aiv) Sk[ ai l[vl pr 

profit booking ji[vi mL[ n)cimi> 85.00 ni[ mjb&t 

support C[ ai l[vl pr Kr)d) ji[vi mL[ 84.40 ni sl Y) 

Kr)d) mi> hold kr) Skiy. 

 

GBPINR CHART 

EURINR: uprmi>  jyi> s&F) 78.00 pr close 

nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 

75.00 Y) 73.00 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EYRINR CHART 

JPYINR CHART 

JPYINR: 56.50 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl break 

krti 55.50 Y) 54.80 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 54.80 n) 

r[ºjmi> 54.50 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 56.50 Y) 

57.00 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 



 

Product Note of 

Mahindra Logistics IPO 

 

ભકશન્ટ્રા રોજજસ્સ્ટક્વ બાયતની વૌથી ભોટી 3PL (થડષ  ાટી રોજજસ્સ્ટક્વ) વોલ્્ળુન્ટ્વ પ્રદાn krt) k>pn) 

છે. Logistics ni F>Fi mi> k>pn)a[ T^k vg[r[ j[vi mi[Ti vihni[ tYi alg-alg j³yia[ v[rhius 

riKvimi> K*b mi[T& ri[kiN krv& pD[ C[. ¶yir[ MLL a[ Assetlite model Friv[ C[ k[ ¶yi> ai 

bF& ri[kiN t[n) siY[ s>kLiy[li aºy li[ki[ kr[ C[. aivi Assetlite kirN[ k>pn) (v(vF p\kirn), 

customized s[viai[ aip) Sk[ C[ an[ t[ pN K*bj Äyijb) dr[.  

 ુંનીના ફે બફઝનેવ વેગભેન્ટ્્વ છે:  

1. Supply Chain Management (SCM)  

2. People Transport Solutions (PTS).  

Supply Chain Management:- આ વેગભેન્ટ્ટ શઠે,  ુંની કયલશન અને નલતયણ, લેયશાઉનવિંગ, પેક્ટયી 
રોજજસ્સ્ટક્વ અને aºy વેલાઓ વકશત  સ્ટભાઇઝ્ડ  એન્ટ્ડ-ટુ-એન્ટ્ડ રોજજસ્સ્ટક્વ વોલ્્ળુન્ટ્વ અને વેલાઓ યૂી ાડે છે. 

તેની ાવે 350 થી લધ ુg\ihki[ Friv[ છે, જે 31 Auguest, 2017 સધુી 24 ળશયેi[mi>  ચેયીઓ અને ઓયેકટિંગ સ્થાનોના 
smg\ Birtmi> નેટલ ષભાુંથી વેલા અામ છે. તેભાું લાશનો, લેયશાઉવીવ અને અન્ટ્મ અસ્ માભતો અને વેલાઓ યૂી 
ાડતા 1000 થી લધ ુ વ્મલવાનમ  બાગીદાયોનુું નેટલ ષ  છે.  ુંની ભલ્ટી ્ઝુય લેયશાઉવીઝ, બફલ્ટ-ટુ-સ્્ટુ 

લેયશાઉવીઝ, સ્ટો માડષ , નેટલ ષ  શફ અને ક્રોવ ડોક્વભાું પેરામેરી 10 રાખ ચોયવ ફૂટ લેયશાઉવીંગ સ્ેવનુું વુંચારન 

 યે છે. તે ઓટોભોકટલ, એન્ન્ટ્જનનમકયિંગ,  ન્ટ્ઝયભુય ગડૂ્ઝ, પાભાષસ્્કુટ લ્વ, ઈ- ોભવષ અને ફલ્  વકશત નલનલધ 

ઉદ્યોગભાું  ામષયત 200 સ્થાનન  અને ફહુયાષ્ટ્રીમ  ુંનીઓને વેલા આે છે.  ુંનીના મખુ્મ ગ્રાશ ોભાું પોક્વલેગન 

ઇસ્ન્ટ્ડમા, લોડાપોન ઇસ્ન્ટ્ડમા, થભષ [ક્વ, જેએવડફલ્્ ુ સ્ટીર, અળો  રેરેન્ટ્ડ, નવભેન્ટ્વ, ફોળ, ફીએભડબ્લલ્્ ુઇસ્ન્ટ્ડમા, 3 

એભ ઇસ્ન્ટ્ડમા અને ભનવિડીઝ ફેન્ટ્ઝ ઇસ્ન્ટ્ડમાનો વભાલેળ થામ છે. 

People Transport Solutions (PTS): આ વેગભેન્ટ્ટ શઠે,  ુંની આઇટી, આઇટીઇએવ, બફઝનેવ પ્રોવેવ 

આઉટવોનવિંગ, પાઇનાન્ન્ટ્ળમર વનલિવીઝ,  ન્ટ્વસ્લ્ટિંગ અને ભેન્ટ્્પેુક્ચકયિંગ ઉદ્યોગોભાું વુંચારન  યતા 100 થી લધ ુ

સ્થાનન  અને ફહુયાષ્ટ્રીમ  ુંનીઓને ટેક્નોરોજી-વક્ષભ People Transport વોલ્્ળુન્ટ્વ અને વેલાઓ યૂી ાડે છે. 

31 ઓગસ્ટ, 2017 ના યોજ, તે વભગ્ર બાયતભાું 12 ળશયેોભાું PTS વ્મલવામનુું વુંચારન  ્ુું શત ુું. ીટીએવ વ્મલવામ 

ભાટે ચાલીરૂ ગ્રાશ ોભાું ટે  ભકશન્ટ્રા, એન્ક્વવ ેડ્વ એન્ટ્જીનનમકયિંગ ટેક્નોરોજીવ અને એએનઝેડ વોટષ  વનલિવીઝ 

ઈસ્ન્ટ્ડમાનો વભાલેળ થામ છે. 

 

 

 

 

 



 

Financial Performance: 

 નાણા ીમ લષ 2017 ભાું નાણા ીમ લષ 2016 ભાું નાણા ીમ લષ 2015 ભાું  ુંનીની વુ્ં કુ્ત આલ  
અનકુ્રભે રૂ. 2,676.25  યોડ, રૂ. 2,077.12  યોડ અને રૂ .1,939.55  યોડ શતી. 

 કુર આલ ભા > SCM અને PTS વેગભેન્ટ્ટ ni[ અનકુ્રભે 89% અને 11% મોગદાન આે છે. એવવીએભ 
વેગભેન્ટ્ટભાુંથી આલ  નાણા ીમ લષ 2015-17 ભાટે 64.45 ટ ાના CAGR ય vZ(¹F pim[ છે. 

 નાણા ીમ લષ 2017, નાણા ીમ લષ 16, નાણા ીમ લષ 15 ભાટે ટેક્વ છીનો  ુંનીનો નપો અનકુ્રભે રૂ. 
46.06  યોડ, રૂ. 35.96  યોડ અને રૂ. 38.52  યોડ C[. 

  ુંનીનુું PAT નાણા ીમ લષ 2015-17 ભાટે 22.26 ટ ાના CAGRભાું લધ્ુું છે. નાણા ીમ લષ 2015 ભાું 
ઇીએવ રૂ. 6.64 જે લધીને નાણા ીમ લષભાું 2017 mi> રૂ. 6.7  Ye C[. 

 છેલ્રાું ાુંચ લષથી PATના [ ગાો 1-2% ની યેન્ટ્જભાું છે જે ખફૂ જ ઓછi[ છે. 

Valuations:  

રૂ. 429, ઇીએવ રૂ. 6.7 નાણા ીમ લષભાું,  ુંનીના P/E  64.03x સધુી  ાભ  યે છે. અભે  શી ળ ીએ  ે આ P / E 

ઊંચી છે નાણા ીમ લષ 2015 ભાું  ુંનીની RoNW (નેટ લથષ ય યીટનષ) 15.19 ટ ા શતી, જે નાણા ીમ લષ 2017 ભાું 
ઘટીને 12.84 ટ ા થઈ શતી. ai  ુંની j[v)  ોઈ બરસ્ટેડ  ુંની નથી તેથી ઇશ્્ ૂબાલની વયખાભણી  યી ળ ાતી 
નથી. 

MH Take: 

 જો ે, અભે  ુંનીના અવુંગત પ્રદળષન અને તે ચારી યશરે a(nym)t ભાજિન નલળે બચિંનતત છીએ. 

 ઓછી નપા ાય તાના  ાયણે  ુંની કડનલડુંºડ ચ ુલી યશી નથી. ઉયાુંત  ુંની ઓએપએવ  Úiri m*D) a[kq) 

kr[ છે  j[ni kirN[   ુંની તેના ઓયેળન્ટ્વને ભજબતૂ  યલા ભાટે aimi>Y)  ોઇ ૈવા ભેલી ળ ળે નશીં. 
 ai s[±Trni વયેયાળ P/E વયખાભણીભાું મલૂ્માું ન ઊંચુું છે.  

તેથી,  Market-Hub તેભના યો ાણ ાયોને  આ IPO ટાલા ભાટેn) બરાભણ  યે છે an[ aigim) EÆy&mi>  New 

India Assurance an[ HDFC Life Standard Insurance Company j[vi EÆy&mi> ri[kiN krvi miT[n) 

tkmLS[.



 

 


