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 ગજુયાત અને હશભાચર પ્રદેળ વલધાનવબા ચ ૂૂંટણીભાૂં 
ફીજેીને સ્ષ્ટ ફહુભત ભલાના એક્ઝઝટોરના 
ગરે વેન્વેઝવે આજે લધ ુ216.27 ોઇન્ટના સધુાયા 
વાથે 33462.97 ોઇન્ટ અને વનફ્ટી 81.15 ોઇન્ટના 
સધુાયા વાથે 10333.25 ોઇન્ટના ભથાે ફૂંધ 

આપ્ુૂં છે. વેન્વેઝવે ફે હદલવભાૂં 410 ોઇન્ટનો 
સધુાયો નોંધાવ્મો છે. જ્માયે વાપતાશીક 213 

ોઇન્ટનો સધુાયો દળાાવ્મો છે. વેન્વેઝવ ઉયાૂંત 

સ્ભોરકે, વભડકે, ભેટલ્વ, હયમાલ્ટી, કેવટર ગડુ્વ, 

કન્ઝયભુય ડયયેુફલ્વ, ફેન્ક અને ઓટો વેગ્ભેન્ટભાૂં 
ણ વવરેઝટેડ કાઉન્ટવાભાૂં વૂંગીન સધુાયાની ચાર 

યશી શતી. 
 નનકાસ 30.55% વધીને 26.19 અફજ ડોરય, વેાય 

ખાધ વધી 
 નલેમ્ફયભાૂં જેમ્વ એન્ડ જ્લેરયી અને એક્ન્જવનમહયિંગ 

ભારવાભાનની વનકાવભાૂં લધાયાને ગરે દેળની 
વનકાવ 30.55 ટકા લધીને 26.19 અફજ ડોરય થઈ 

શતી, જોકે ઓઝટોફયભાૂં વનકાવ 1.12 ટકા ઘટીને 23 

અફજ ડોરયના સ્તયે શતી. એ શરેાૂં વપટેમ્ફયના છ 

ભહશના સધુી વનકાવભાૂં વતત લધાયો થમો શતો. 
લાવિક ધોયણે દેળની વનકાવ નલેમ્ફય, 2016ભાૂં 
20.06 અફજ ડોરયના સ્તયે શતી. નલેમ્ફયભાૂં 
આમાત ણ ગમા લાના વભાન ગાાના 33.46 

અફજ ડોરયથી 19.61 ટકા લધીને 40 અફજ ડોરય 

થઈ શતી. જેને રીધે લેાય ખાધ લધીને નલેમ્ફય, 

2016ના 13.39 ટકાથી લધીને 13.82 અફજ ડોરય 

થઈ શતી, એભ લેાય ભૂંત્રારમના જાશયે થમેરા 
ડેટાભાૂં જણાલલાભાૂં આવ્્ુૂં છે. જોકે નલેમ્ફયભાૂં 
વોનાની આમાત 25.96 ટકા ઘટીને 3.26 અફજ 

ડોરયના સ્તયે શતી. નલેમ્ફયભાૂં ઓઇરની આમાત 

અને બફન ઓઇરની આમાત અનકુ્રભે 39.14 ટકા 
અને 14.57 ટકા લધીને અનકુ્રભે 9.55 અફજ ડોરય 

અને 30.47 અફજ ડોરયના સ્તયે શતી. 2017-18ના 
એવપ્રરથી નલેમ્ફયભાૂં એકવત્રત વનકાવ 12.01 ટકા 
લધીને 196.48 અફજ ડોરય થઈ શતી, જ્માયે 

આમાત 21.85 ટકા લધીને 296.45 અફજ ડોરયના 
સ્તયે શતી, જેથી લેાય ખાધ આળયે 100 અફજ 

ડોરય જેટરી શતી. 

 



 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,373.10 an[ n)cimi> 10,141.55 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

uprmi> 10,440 n& mjb&t resistance  C[ ai level pr sustain Yti 10,640 Y) 10,770 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,n)cimi> 10,280 n& l[vl break krti 10,170 Y) 10,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

25,800 n& mjb&t resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[  uprmi> 26,100 Y) 26,600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

n)cimi> 25,300 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 24,960 Y) 24,475  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  452 Y) 453 n) r[ºjmi> profit 

booking aiv) Sk[ 453 n) pr close 

aipti 465 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 442 

break krti 436 Y) 432 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OIL :-  3650 n& l[vl 

break krti 3600 Y) 3520 s&F) 

ni[ biv aiv) Sk[,3680 n) upr 

3800 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- 36900 n& l[vl break krti 

36500 Y) 36150 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

uprmi> 37450 cross krti 37900 Y) 

38200 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 GOLD:- 28150 break krti 

27650 Y) 27000 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[ 28365 cross krti 28750 Y) 

28950 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- 165 

n& l[vl break krti 163 

Y) 155 an[ 146 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[,uprmi> 169 

cross krti 174 Y) 181 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 [.

 

GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

GOLD WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : n)cimi> 64.00 ni[ mjb&t support C[ ai 

level n)c[ close aip[ ti[ 63.00 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[  

64  uprmi> 64.68 cross krti 65.33 Y) 65.50 ni[ 

Biv ji[vi mL[. 

 

GBPINR: : uprmi> jyi> s&F)  87.20 upr close nh) 

aip[ Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 84.64 

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

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

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uprmi>  76.23 n& resistance C[ ai 

l[vl cross nh) kr[ Ryi s&F) Kr)d) krv) nh) uCiL[ 

v[cvil)  ji[vi mL[ n)cimi> 75.32 ni[ Biv break krti 

74.11 ni[  Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR CHART 

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

Y) FTiD[ Kr)d) j krv)  uprmi> 57.37 cross krti 

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

 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

 

IPO PRODUCT NOTE 
 

 Astron Paper & Board Mill Ltd. 

 

2010 mi> AYi(pt, “ a[AT^i[n p[pr a[ºD bi[D< m)l (lm)T[D” amdivid (AYt 

k\ifT p[pr uRpidk k>pn) C[. ai m&²yRv[ p[k[(j>g uwi[gmi> C[ tYi ai k>pn) —(v(vF 

p[k[(j>g k>pn)ai[ an[ bh&riOT^)y (MNCs) k>pn)ai[ni g\ihki[ Friv[ C[. t[ uRpidn 

s&(vFi 96000 MTPA xmti Frivti g&jritmi> m&²y k\ifT p[pr uRpidki[ 

p]k)mi>n) a[k C[. ai uRpidn hLvd, g&jrit Kit[  AYi(pt C[ an[ j$r) ¼liºT 

an[ mS)nr) tYi aºy s&(vFiai[ siY[ sjj C[. t[ pN g&Nv_ii (ny>#iN tpismi> 

an[ uRpidni[ pr)xN miT[ en-hius pr)xN p\yi[gSiLi Friv[ C[. 

likDini pr>prigt upyi[gn[ bdl[, k>pn)a[ t[ni air>BY) kici mil tr)k[ 

(bnj$r) kigLi[ni[ upyi[g n[ apniÄy&> C[. k\ifT p[prn) uRpidn p\(k\yimi> 

(bnj$r) kigLni (rsiy(>klg ni[ smiv[S krvimi> aiv[ C[. GN) s>AYiai[ eki[-

f[\ºDl) uRpidni[ni[ upyi[g krvi pr ¹yin k[(ºWt kr[ C[; j[ FSC p\mi(Nt k\ifT 

p[prn) vFt) mi>g trf di[r) jiy C[.  k\ifT p[prni[ upyi[g p[k[(j>g uwi[g Wiri 

a(ny(mt bi[ks an[ liens< tYi s>y&kt kºT[nr miT[ Yiy C[. 

Financial of the Company: 

ai k>pn)a[  2016-17 ની કુર આવક 184.5 કયોડ ni[>Fiv) C[. 2016-17 ના ચોખ્ખા [ 
નપાભાાં રૂ. 9.9 કયોડ ni[>Fiv[l C[. શેય દીઠ કભાણી (ઇીએસ) રૂ. 3.06, ઉચ્ચ બાવ 

ફેન્ડ / છેલ્રા ઇીએસ: 16.34 (ીઈ) છેલ્રા ફેરેન્સશીટ મજુફ શેયની બકુ વેલ્ય ુરૂ. 
13.94 C[. 

 



 

 

Objective of the Issue: 

1) નીચરા 80 થી 180 જીએવએભ અને નીચરા B.F. 12 B.F 20 સધુીના જીએવએભ 

વાથે ક્રાપટ ેય ઉત્ાદનmi>  લધાયા [. 

2) કૂંની દ્વાયા રેલાભાૂં આલેરા અસયુબિત રોનના બાગની ચકુલણી. 

3) કૂંનીની કામાકાયી મડૂીની જરૂહયમાતોને બૂંડો રુૂૂં ાડવુૂં. 

4) વાભાન્મ કોોયેટ શતેઓુ miT[. 

Astron Paper and Board Mills IPO Issue details 

આ આઈીઓ 15 ડડસેમ્ફયે ખરે છે અને 20-ડડસે -2017 ના યોજ ફાંધ થામ છે.  

પેસ વેલ્ય ુરૂ. 10 અને t[n) શેય પ્રાઇસ ફેન્ડ છે: રૂ. 45 થી રૂ. 50 પ્રનિ શેય.  

ઊંચી ડકિંભિના ફેન્ડ ય આ ઇશ્ય ૂ  70 કયોડni[ છે. આઈીઓn) uµc પ્રાઇસ ફેન્ડ 
p\miN[ Lot Size 280 શેયn) છે અને અગ્રણી ભેનેજસસ ેન્ટભોથ કેનટર એડવાઇઝસસ 
છે. 

MH Take:  

mik[<T-hb આ આઈીઓ ભાટે વફસ્ક્રાઇફ કયલાની  ri[kiNkiri[n[ બરાભણ kr[ 

C[ કાયણ કે શારભાૂં તેના વભકિો કયતાૂં લધ ુવાયા મલૂ્માૂંકન ય ઉરબ્ધ છે. 

 


