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 વંગ  ચં ત્રિભ ત્રવકભ  ં ગ્રોથયેટભ  ં ઘટ ડો 
નોંધ વ્મ  ફ દ વપ્ટેમ્ફયન  ત્રિભ ત્રવકભ  ંજીડીી 
ગ્રોથ યેટસધુયી 6.3 ટક  થલ  છત  ંઅંદ જિીમ 

અંદ જન  96 ટક  ય જકોત્રમ ખ ધની નેગેટટલ 

અવયને ન બદૂ કયલ ભ તં્રનષ્પ ગમો શતો. તેન  
ક યણે ફીએવઇ વેન્વેક્વ આજે લધ ુ 316.41 

ોઇન્ટ તટૂી 32832.94 ોઇન્ટની વ ટીએ ફધં 

યહ્યો શતો. 
 મેન્યપેુક્ચરરિંગ PMI નળેમ્ફરમ ાં 52.6 : 13 

મરિન ની ઊંચ ઈએ 
 દેળભ  ં ભેન્યપેુક્ચટયિંગ કે્ષિની ક ભગીયી 13 

ભટશન ની ઊંચ ઈએ શોંચી શતી. જીએવટી 
દયોભ  ંકયલ ભ  ંઆલેરો ઘટ ડો, ભજબતૂ ભ ગને 

ટયણ ભે નલેમ્ફયભ  ં નલ  ઓડડયો વ થે લે યી 
ક ભક જભ  ં ભજબતૂ લધ યો થમો શતો. ત્રનકૈઈ 

ઇન્ન્ડમ  ભેન્યપેુક્ચટયિંગ ચેઝઝિંગ ભેનેજવડ ઇન્ડેક્વ 

ઓક્ટોફયન  50.3ની વયખ ભણીએ લધીને 

નલેમ્ફયભ  ં52.6 થમો શતો. 
 ફેન્ક, ઓટો, મેટ, ઓઇ-  ળર સેક્ટરનો 

પયઝુ ઉડ્યો! 

 દેળની ય જકોત્રમ ખ ધ અંદ જિીમ અંદ જન  
96 ટક ની વ ટીએ શોંચી ગઇ છે. વપ્ટેમ્ફયન  
અંતે યુ  થમેર  ફીજા ત્રિભ ત્રવક ગ  ન  
જીડીી પીગવડ ણ ધ યણ  ં કયત  ં ઊણ  ં ઉતયે 

તેલી દશળેત તેભજ અભેયીક  લડન  અંત 

સધુીભ  ં વ્મ જદયભ  ં લધ યો કયલ વજ્જશોલ ન  
અશલે રો  છ ફજાયભ વં લડત્રિક લેચલ રીનુ ં
લ લ ઝોડુ ંપયી લળયુશંત ુ.ં 

 નેગેરટળ મ કેટબે્રડ્થ, અથડ્ યે  ળોલ્યમુ અને 

ળધઘટ ળચ્ચે ઘ ૂાંટ તી ફજારોની ચ  
 છેલ્રે 453.41 ોઇન્ટન  ઘટ ડ  વ થે 33149.35 

ોઇન્ટ ફધં યહ્યો શતો. જેન  ક યણે યોક ણક યોની 
મડૂીભ  ં એકજ ટદલવભ  ં રૂ. 1.10 ર ખ કયોડનુ ં
જગંી ધોલ ણ થયુ ં શત ુ.ં ભ કેટભ  ં ભોટ  કડ ક ની 
સ્થથત્રત છત  ં વૌથી ભોટંુ આશ્ચમડ એ જોલ  ભળયુ ં
શત ુ.ં કે, 256 થરીપ્વભ  ં તેજીની જ્મ યે 136 

થરીપ્વભ  ંભદંીની વકીટ લ ગી શતી. જે દળ ડલે છે 

કે, થટોક થેત્રવટપક એપ્રોચ ખયીદીનો યહ્યો શતો.

 

  



 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,409.55 an[ n)cimi> 10,101.55 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

n)cimi> 10,060 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close nh) aip[ ti[ uprmi> 10192 Y) 10275 ni[ Biv ji[vi mL[ 

10,060 n)c[ close aipti 9898 Y) 9860 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

25,065 n) r[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy 24,750 ni[ sl riKvi[ uprmi> 25,404 Y) 25,615 ni[ Biv ji[vi mL[ 24,750 

break kr[ ti[ 24470 ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  455 n& K&bj mhRvn&> l[vl C[ jyi 

s&F) 455 pr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ n)cmi> 427 ni[ Biv aiv) Sk[ 

420 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> uCiLi[ ji[vi 

mL[. 

 

CRUDE OIL :-  3568 ni[ mjb&t 

Support C[. ai l[vl BREAK kr[ 

ti[ 3400 sF)ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- uCiL[ 39700 ni sl Y) v[ciN j 

kr) Skiy n)cmi> 36800 Y) 36500 ni[ Biv 

aiv) Sk[ 36100 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 37900 Y) 38700 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 GOLD:- jyi> s&F) 29660 cross 

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

mL[ n)cimi> 28700 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- FTiD[ 

185 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 208 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 [.

 

GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : n)cimi> 64.40 ni[ mjb&t support C[ ai 

level n)c[ close aip[ ti[ 64.25 Y) 64.00 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[  64 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 64.86 

Y) 65.40 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : uprmi> jyi> s&F)  88.11 upr close nh) 

aip[ Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 84.79 

ni[ K&bj mjb&t support C[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy  

88.11 cross krti 90.90  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uprmi>  77.32 n& resistance C[ ai 

l[vl cross krti 77.96 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cmi> 

76.20 ni[ support C[ ai l[vl break krti 75.47 Y) 

75.32 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 
EURINR CHART 

JPYINR: 56.65 ni[ mjb&t support C[ ai sl  

Y) FTiD[  57.25 n) r[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

58.40 cross krti 59.34 s&F) ni[ Biv ji[E 

Skiy. 

 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

 

IPO PRODUCT NOTE 

Shalby Hospital 

 
બ યતભ  ંશોસ્થટરોની અગ્રણી a[v) Shalby Hospital nimk કંની ફહુ multi speciality chain છે. તેઓ 

ઓથોp[(Dks, ji[eºT r)¼l[Am[ºT, ક ટડિમોરોજી, ઓન્કોરોજી, ન્યયુોરોજી અને યેનર ટ્ વંપ્ર ન્ટેળન્વ જેલ   
ત્રલત્રલધ કે્ષિોન  દદીઓને આયોગ્મ વેલ ઓ યૂી  ડ ેછે. 

Shalby Hospital વચં ઝરત કુર 11 વડનર શોસ્થટરો ભ યપતે આઉટેળન્ટ શલે્થકેય વેલ ઓ યૂી 
 ડ ેછે, જેની b[D n) કુર ક્ષભત  2000 કયત  ંલધ ુછે.  બ યતની ખ નગી કોોયેટ શોસ્થટરો દ્વ ય  કયલ ભ  ં
આલેરી તભ ભ ji[EºT ટયપ્રેવભેન્ટ વર્જયીભ  ંકંનીનો 15 ટક  ફજાય j[Tli[ bhi[Li [ ટશથવો ધય લે છે. 

 

કંનીએ ભ ચડ 2017 ન  લડન  અંત સધુી 333 કયોડની આલક ઊબી કયી છે. છેલ્ર   ચં લડથી આ 

આલકmi> આળયે 8 ટક ન  વીએજીઆયભ  ંલધ યો થમો છે. 

કંનીએ ભ ચડ 2017 ન  યોજ યૂ  થમેર  લડ ભ ટે 61.5 કયોડનો નપો નોંધ વ્મો છે. છેલ્ર  5 લડથી 
32.6 ટક ન  વીએજીઆયભ  ંનપો થમો છે.  

 



 

 

 POSITIVES & STRATEGY 

ai કંની ઓથોp[(Dks ભ  ંnimc)n hi[A(pTlmi>n) એક છે અને અન્મ થેત્રળમ ઝરટી ટ્ીટભેન્ટભ  ં ણ 

તેની ભજબતૂ ક્ષભત ઓ છે. આ એક ખફૂ જ થકેરેફર ઝફઝનેવ ભોડર છે, અને કંની વતત તેની 
ગ્ર શક શોંચને લધ યલ ભ  ંવક્ષભ યશી છે. 

ai કંની વતત ત્રલત્રલધ બૌગોઝરક કે્ષિોભ  ં ત્રલથતયણ કયીને ત્રશ્ચભ અને ભધ્મ બ યતભ  ંતેની શ જયી 
લધ યલ નો પ્રમ વ કયી યશી છે. 

 

કંનીએ ટોચની અને bi[Tm liEnભ  ંવતત વદૃ્ધિ દળ ડલી છે. કંની ણ 18-20% ન  મોગ્મ ભ ર્જર્જન 

ni[>Fiv) યશી છે. multispecialty chain of hospitals ની લધતી જતી વખં્મ  અેક્ષ  m&jb આગ લધી 
યશી છે. શલે્થકેયને વદ ફશ ય ઉદ્યોગ ણ ગણલ ભ  ંઆલે છે અને ai વખં્મ ઓ વભમ વ થે લધલ ની 
ધ યણ  છે. 

248 ન  ઉચ્ચ Atr)y બ લ અને વયંકુ્ત FY17 ન [ 7.16 ન  ઇીએવ ય ી / ઇ યેત્રળમો 35X જેટરો 
થ મ છે.  તેન  પ્રત્રતથધીઓ, ગ્રોફર શલે્થ કેય 111x ી / ઇ ય ટે્ટડિંગ કયી યશી છે અને એોરો 
શોસ્થટર અને ન ય મણ જેલી અન્મ શોસ્થટરો 70 ગણ  બ લની ટકિંભતે લે ય કયે છે. 

MH Take: 

mik[<T-hb મ ન[ છ[ કે આ આઈીઓ Äyijb) Biv[ mL) rHi[ છે અને જો ri[kiNkir  ાંફ  સમય સધુી ર ખ[ 
તો તેન  મ ટે અરજી કરળી જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્ક્તને આ IPO થી (lAT)>g g[en મેલળળ  મ ટેની aiSi 

િોય, તો ai IPO ને avgNv&> જોઈએ. 

 


