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 ઇન્ટ્રા-ડ ેસેºસેક્સ 33658ની સર્વોચ્ચ સપાટીએ 
 ફીએવઇ વેન્વેક્વ આજે ણ ઇન્રા-ડે 33657.57 

ોઇન્ટની વલોચ્ચ વાટીએ સ્ળી ગમો શતો. યંત ુ

ાછથી જોલા ભેરા પ્રોપીટબકુ િંગભા ંઆગરા ંફધંની 
વયખાભણીભા ં 27.05 ોઇન્ટ ઘટી 33573.22 ોઇન્ટ 

ફધં યહ્યો શતો. જે આજનાલધ્મા ભથાેથી 84.35 

ોઇન્ટનુ ં  યે ળન દળાાલે છે. નનફ્ટી 16.70 ોઇન્ટના 
ઘટાડાવાથે 10423.80 ોઇન્ટ ફધં યહ્યો તે લેૂ ઇન્રા-ડ ે

10453 ોઇન્ટની ઐનતશાનવ  ટોચે આંબ્મો શતો. જમાથંી 
નનફ્ટીભા ં ણ 29 ોઇન્ટની ીછેશઠ યશી શતી. 
ઓક્ટોફય ભાવભા ં લેચાણોભા ં ધીભી વદૃ્ધિ દળાાલનાયા 
ઓટોળેવા ણ આજે કયલવાગગમયભા ંયહ્યા શતા 

 ખાસ્વા રાફંા વભમ છી પાભાા ળેવા જાણે ફોટભઆઉટ 

થઇ યહ્યા શોમ તેભ વગંીન સધુાયાની ચાર યશી શતી. 
ટેગર ોભ,  ન્ઝયભુય ડયયેુફલ્વભા ંણ સધુાયાની ચાર 

યશી શતી. સ્ભોર ે-નભડ ે ઇન્ડેક્વ ઓરટાઇભ શાઇ: 

નાના યો ાણ ાયોનો ભા ેટભા ં યવ લધી યહ્યો શોલાના 
પ્રનતગફિંફરૂે સ્ભોર-નભડ ે ળેવાભા ં આ ા  ખયીદી 
જોલા ભી છે. તેના ગરે સ્ભોર ે ઇન્ડેક્વ આજે ણ 

17835.44 ોઇન્ટની વલોચ્ચ વાટીએ શોંચ્મા ફાદ 

છેલ્રે 71.69 ોઇન્ટના સધુાયા વાથે 17768.87 

ોઇન્ટની વાટીએ ફધં યહ્યો શતો. 
 

 

 

 

 

 જો ે આજે લોલ્યભૂ અને લધઘટ વ ંડામેરા યશલેા વાથે 

થોડુ ંપ્રોપીટ બકુ િંગ ણ જોલા ભળયુ ં શત ુ.ં તેના  ાયણે 

ભોટાબાગના ઇન્ડાઇનવવ વ ંડામેરા યહ્યા શતા. 
ભોટાબાગનો ફજાય લગાશલે યએુવ પેડ કયઝલાની 
ફેકદલવની ોગરવી ફેઠ  તેભજ ઘયઆંગણે ટોચની 
 ંનીઓની Q2  ાભગીયીના આં ડા  ેલા આલે છે તેની 
ઉય ભીટ ભાડંીને ફેઠો છે. ડોનાલ્ડ રમ્ આગાભી પેડ 

કયઝલા ચેયભેનના નાભની જાશયેાતભા ંશુ ંરાલે છે તેની 
ઉય ણ ફજાય ટાંીને ફેઠુ ંછે. 

 કોર કે્ષત્રની વદૃ્ધિ છ માસની ઊંચાઈએ : વપ્ટે. 5.2 ટ  
વપ્ટેમ્ફયભા ં  ોરવા, કુદયતી ગેવ અનેકયપાઇનયી 
વેગભેન્ટની નોંધાત્ર  ાભગીયી ગરે આઠ  ોય 

કે્ષત્રોનો ગ્રોથ 5.2 ટ ાના દયે થમો શતો, જે છ ભકશનાની 
ઊંચાઈએ શોંચ્મો છે. વપ્ટેમ્ફયભા ં આઠ  ોય કે્ષત્રો 
એનપ્રર છી વૌથી લધ ુ નલસ્તયણ ામ્મા શતા,ં જમાયે 

 ોય કે્ષત્રનો ગ્રોથ 2.6 ટ ાના દયે નોંધામો શતો. 
 હીરો મોટો :- શીયો ભોટો ોે વપ્ટે.17ના અંતે યુા 

થમેરા નત્રભાનવ  ગાા ભાટે ચોખ્ખો નપો વાધાયણ વદૃ્ધિ 

વાથે રૂ. 1010.49  યોડ (રૂ. 1004.22  યોડ) અને કુર 

આલ ો રૂ. 8479.59  યોડ (રૂ. 8601.10  યોડ) નોંધાવ્મા 
છે. 

 ટેક મહહન્ટ્ર :-  ટે  ભકશન્રાનો ચોખ્ખો નપો 29.7 ટ ા લધી 
રૂ. 836.15  યોડ (રૂ. 644.73  યોડ) થમો છે. આલ ો 6.1 

ટ ા લધી રૂ. 7606.38  યોડ (રૂ. 7167.41  યોડ) થઇ છે. 

  



 

 

 
 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,461.70 an[ n)cimi> 10,323.95 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[.  

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,200 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ 10,200 break kr[ ti[ 10,100 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

uprmi> 10,485 n& resistance C[ ai l[vl  pr close aipti 10,900 ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

jyi> s&F) 25,000 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 26,025 Y) 26,400 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

25,000 ni[ Biv break kr[ ti[ 24,800 Y) 24,300 ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART 
BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  jyi> s&F) 466 pr close nh) 

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

428 Y) 422 ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 420 

ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

CRUDE OIL :-  3250 ni SL Y) 

Kr)d) j krv) uprmi> 3625 Y) 3725 ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:-n)cimi> GTiD[ 37500 ni sl Y) 

Kr)d) j kr) Skiy uprmi> 40450 n& 

resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[ 

41200 Y) 41700 s&F)ni[ Biv aiv) Sk[. 

 GOLD:-jyi> s&F) 29500 

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 [. 

 

SILVER WEEKLY 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 uprmi> 

uCiLi[ aiv) Sk[. 

 

GOLD WEEKLY CHART 
NATURALGAS  WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: GTiD[  64.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy n)cimi> ai 

mjb&t support C[ ji[ ai l[vl break kr[ ti[ 63.90 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[ uprmi> 65.20 n& mjb&t resistance C[ ai 

l[vl cross krti 65.80 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[.  

 

GBPINR: uprmi> jyi> s&F)  85.80 upr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 82.25 ni[ K&bj 

mjb&t support C[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 85.80 

s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ 82.25 ni[ Biv break kr[ ti[ 79 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[.  

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: uprmi>  jyi> s&F) 76.55 pr close nh) 

aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 74.40 

s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR 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> 57.20 Y) 57.50 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 [. 

 

JPYINR CHART 



 

 

Product Note of 
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd IPO 

 

2000 ભ ાં AYip[ર, એચડીએપસી ર ઇપ મ ાંફઈ સ્થથત જીલન લીભ  પ્રદ n krt) k>pn) છે. એચડીએપસી ર ઇપ એચડીએપસી 
લરમભટેડ અને થટ ન્ડડડ ર ઇપ લચ્ચે સાંય ક્ત સ હસ છે અને તે ન્ય ૂલફઝનેસ (લેનએનફી) ભ ર્જિનન  મલૂ્મ ય આધ રયત સૌથી 
નપ ક યક જીલન લીભ  કાંનીઓ ૈકી એક છે. આ ઉય ાંત , ક ર નલ  પ્રીમભમભ ય આધ રયત ભ કેટ ળેયની દ્રષ્ટટએ તે ટોચની 
ત્રણ પ્ર ઇલેટ ર ઇપ ઇન્્મોયસડ ૈકી એક છે. 
એચડીએપસી ર ઇપ લચલ્રન્સ એન્ડ મલભેન્સ પ્ર ન સરહત પ્રોટેક્ળન , ેન્ળન, સેમલિંગ્સ એન્ડ ઇન્લેથટભેન્ટ અને હલે્થ સરહત 
વ્મસ્ક્તગત અને જૂથ લીભ  si[Ãy&Snની મલળ  p\i[DkT̀s n) શે્રણીai[mi> s[vi p*r) piD[ છે. એચડીએપસી ર ઇપ બ યતભ ાં 
અગ્રણી પ ઇન સ્ન્ળમર સમલિસ પ્રોલ ઇડય છે , જેભ ાં હ ઉમસિંગ , ફેષ્ન્કિંગ, ર ઇપ અને જનયર લીભો , એસેટ ભેનેજભેન્ટ , લેન્ચય 
કેમટર અને એજ્ય કેળન રોન્સ ભ ટે પ ઇન ન્સ ઓપય કયલ ભ ાં આલે છે. 
Financials  

(in cr) 2013 2014 2015 2016  2017 

REVENUE 14016.26 17290.73 27090.62 18066.45 30554.42 

OPERATING 
EXP 

13378.64 16860.95 241268.57 17106.86 29606.78 

PROFIT  637.62 429.78 822.05 959.59 947.64 

 

Objective of the Issue: 

 ai eÆy& ni[ m&²y h[t& S[rbjirni E(kvT) mik[<Tmi> (lAT Ye t[ni[ fiydi[ p\i¼t krvini[ C[ tYi ai eÆy&mi> a[k(#it Yy[l 

50% rkm OFS mirft Wiri YS[  

 

Issue Open Date  7
th

 Nov 2017 

Issue Close Date 9
th

 Nov 2017 

Market Lot  50 Shares  

Listing At BSE & NSE  

Face Value  Rs. 10 per share  

Issue Price  Rs. 275-290 per share  

Issue Size  59,96,55,636 equity shares ( 50% are OFS) 

 

MH Take: 

એચડીએપસી ર ઇપ લીભ  કે્ષત્રભ ાં ai k>pn)n>& એક પ્રખ્મ ત ન ભ છે. તે લીભ  ઉદ્યોગભ ાં સૌથી નપ ક યક કાંની ૈકી એક છે.  

અભે ખયેખય આ મ દ્દ i સ થે સહભત નથી  k[ જ્મ ાં aiep)ai[mi> ન ણ ાં પક્ત ઊબ  krvimi> aiv[ છે Ryir[ લતડભ ન ળેયધ યકો 
કાંની  સેથી પ્રીમભમભ મલૂ્મ ાંકન pr ફહ ય નીકલ  ભ ટે અને તેજીન  ફજાયભ ાં ર બ રેલ ni[ rh[ C[. તેથી મૂભતૂ યીતે તે 
નક્કી કય ય ાં નથી કે આઈીઓભ ાં આલત  નલ  ન ણ ાંનો ઉમોગ કેલી યીતે કયલ ભ ાં આલળે.  

 

લરષ્થટિંગન  રદલસે ઇન્્મોયન્સ કાંનીન  આઈીઓની આ  છરી ક ભગીયી n[ ¹yinmi> l[ti તે  k>pn)ai[n[ સ ર ાં લરષ્થટિંગ mL[l 

નથી. t[Y) mik[<T -hb t[mni ri[kiNkiri[n[ સચૂલે છે કે આ આઇીઓને Avoid krv& ji[ea[. 

 


