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 કમાણી સાથે 2017ને ફાય… તેજીની આશાસાથે વેકમ 

2018!! 

 2017 : સેન્સેક્સ વાર્ષિક 28 ટકા વધી નવી ઉંચાઇએ 
 લષ 2017ની વલદામ બાયતીમ ળેયભાઔેટભાાં તેજી વાથે યશી 

શતી. ફીએવઇ વેન્વેક્વ આજે 208.80 ોઇન્ટનાવાધાયણ 

સધુાયાવાથે 34056.83 ોઇન્ટની ઐવતશાવવઔ વાટી ફાંધ 

આલાભાાંવપ યહ્યો શતો. વનફ્ટી ણ 52.80 ોઇન્ટસધુયી 
10530.70ોઇન્ટની નલી ટોચ વાથે ફાંધ યહ્યો શતો. 
યોઔાણઔાયો ભાટે લષ 2017 શઔુનલાંત ુાં યહ્ુાં છે. એઔ ભાત્ર 

ઇક્ક્લટી ભાઔેટભાાં યોઔાણઔાયોને વૌથી લધ ુ 28 ટઔા જેટલુાં 
આઔષઔ રયટનષ છૂટ્ુાં છે. ભાઔેટ ઔે 151.73 રાક ઔયોડની 
નલી ઉંચાઇ ય યશલેાવાથે ભોટા બાખનાવેક્ટોયર ઇન્ડેક્વ 

ણ નલી ઉંચાઇ ય ફાંધ યહ્યાાં શતા. 
 ર્નફ્ટીમાાં 29 ટકાન ાં રરટનન, સ્મો-ર્મડકે, ઓટો, મેટ, 

એપએમસીજી, ફેન્ક ઇન્ડેક્સ નવી ટોચ 
 બાયતીમ ળેયફજાયભાાં 2017નુાં લષ યોઔાણઔાયો 

ભાટેસલુણષવાફીત થયુાં છે. લષ દયવભમાન વેન્વેક્વ 7430.37 

ોઇન્ટ એટરે ઔે 27.91 ટઔાનુાં આઔષઔ રયટનષ યોઔાણઔાયોને 

આપયુાં છે જે અખાઉના લષઔયતા આ લે વેન્વેક્વ 508.92 

ોઇન્ટ લધભુજબતૂ ફાંધ યહ્યો છે. વનફ્ટીભાાં લાવિઔ ધોયણે 

28.65 ટઔા એટરે ઔે 2344.90 ોઇન્ટનો ભજબતૂ સધુાયો યહ્યો 
છે. 

 ગજુયાત તથા રશભાચર પ્રદેળભાાં બાજની વયઔાય તેભજ 

લૈવિઔ ફજાયભાાં અભેરયઔાએ વ્માજદય લધાયા વાથે ટેક્વભાાં 
સધુાયો ઔયતા લૈવિઔ ફજાયોની તેજીનો ણ ભજબતૂ વોટષ  

ભળ્મો છે. વેન્વેક્વ આજે 208.80 ોઇન્ટની તેજી વાથે લષના 
અંતીભ રદલવે 34056.83 ોઇન્ટની ઐવતશાવીઔ વાટી ય 

ફાંધ યહ્યો શતો. જોઔે, ઇન્રા-ડેભાાં ઉયભાાં 34086.05 

ોઇન્ટની ઉંચી વાટી ય શોંચ્મો શતો. જ્માયે વનપટી ણ 

52.80 ોઇન્ટના સધુાયા વાથે 10530.70ની નલી ઉંચી 
વાટી ય ફાંધ આલાભાાં વપ વાફીત થમો શતો. 

 ડોરય વાભે ફૃવમો 21 ૈવા સધુમો ડોરય વાભે ફૃવમો આજે 

લધ ુ 21 ૈવાના સધુાયા વાથે 64ની અંદય 63.87 ૈવા ફાંધ 

યહ્યો શતો. 
 રયઝલષ ફેન્ઔ આખાભી લે એવપ્રર ભરશનાભાાં વધયાણ નીવતની 

વભીક્ષા ઔયતી લકતે અથષતાં6ભાાં થમેરી રયઔલયીને ઔાયણે 

ભશત્તત્તલના વ્માજદયભાાં 25 ફેઝઝવ ોઇન્ટનો ઔા મઔૂળે અને 

શલા વ્માજદયની નીવત જાલી યાકલાના વાંઔેતો આળે, 

એભ અશલેાર ઔશ ેછે. 

 અભારુાં વતત ભાનવુાં છે ઔે આયફીઆઇની એભીવી 
(ભોનેટયી ોઝરવી ઔવભટી) એવપ્રરભાાં ભશત્તત્તલના વ્માજદયોભાાં 
25 ફીીએવનો વ્માજઔા મઔૂળે, જેથી ઓદ્યોઝખઔ ભાંદીની 
વીઝનનીભ વધયાણ દયભાાં ઔાના વાંઔેતો ભળે. 

 ભાચષવત્રભાવવઔ ખાાભાાં વ્મસ્ત ઓદ્યોઝખઔ વીઝન દયમ્માન 

વધયાણદયભાાં વ્માજઔાની ળક્યતા વ્મક્ત ઔયી શતી. ચાલ ુ

નાણાઔીમ લષભાાં રયઝલષ ફેન્ઔે ાાંચભી દ્વિભાવવઔ નાણાાં 
નીવતની વભીક્ષા ઔયતી લકતે યેો યેટ છ ટઔાએ જાલી 
યાખ્મો શતો અને રયલવષ યેો યેટ 5.75 ટઔાના દયે મથાલત ્

યાખ્મો શતો. લધતા રયટેર ફુખાલાને ધ્માનભાાં યાકતાાં 2017- 

18ભાાં ફુખાલો 4.3-4.7 ટઔા યશલેાનુાં અનભુાન ઔયુું શત ુાં. 

 

  



 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

 uprmi> 10,552.40 an[ n)cimi> 10,460.45 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[.  

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10400 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 10560 n& resistance C[ ji[ ai l[vl pr close 

aip[ ti[ 10650 Y) 10700 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

25,700 n& mjb&t resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[  uprmi> 25,890 Y) 26,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

n)cimi> 25,400 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 25,300 Y) 25,000  s&F) ni[ Biv aiv) Sk [ 

  

NIFTY WEEKLY CHART 
BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  GTiD[ 452 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi> 480 Y) 485 ni[ Biv aiv) 

Sk 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 3700 ni 

sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

4400 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- 39800 n) r[ºjmi> 40444 ni 

sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cmi> 38700  Y) 

37900 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD:- GTiD[ 28700 n) r[ºjmi> 

Kr)d) kr) Skiy n)cimi> 28430 ni[ sl 

riKvi[ uprmi> 29375 Y) 29500 ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- GTiD[ 

183 n) r[ºjmi> Kr)d) 

kr) Skiy  178 ni[ sl 

riKvi[ uprmi> 201 Y) 

207 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 [.

 

GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : jyi> s&F) 65.06 cross nh) kr[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 64.00 Y) 63.50 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[ 63.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 64.50 Y) 

64.80 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ 

 

GBPINR: : uprmi> jyi> s&F)  87.15 upr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 86.23 Y) 85.50 ni[ 

Biv ji[vi mL[ 85.50 break krti 84.79 ni[ Biv aiv) Sk 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : n)cimi> 75.63 ni[ mjb&t support C[ ai 

l[vl break kr[ ti[ 75.00 Y) 74.76 ni[ Biv aiv) Sk[ uprmi> 

77.30 n& mjb&t resistance C[ ai sl Y) v[ciN kr) Skiy 

 

EURINR CHART 

JPYINR: uprmi> 57.22 cross krti Kr)d) kr) 

Skiy  uprmi> 57.91 Y) 58.12 ni[ Biv aiv) 

Skiy 

 
 

JPYINR CHART 



 

 

 Fundamental Report of TBZ 

 

 

વત્રબોલનદાવ બ)ભજી ઝલેયી (TBZ) ઝરવભટેડ એ મુાંફઈ (AYt 150 લષથી લધ ુજૂની ેઢી છે.  ઔાંનીએ 2011-12ના 
વોનાભાાં તેજી દયવભમાન IPO જાશયે ઔયુું શત ુાં. ai smy dr(Àyin વોનાનi Biv ટોચ ય hti[ Ryir[  ઝલેયાતની ગણી 
ઔાંની bjirmi> (lAT Ye શતી. 

વોનાના બાલભાાં વતત લધાયો થતાાં ઔાંનીના ળેયની રઔિંભત તયત જ JWL ખઈ અને અશલેાર 5|DF6[ નપાભાાં ણ 

લધાયો થમો. ઔાંનીએ આઇી પાંડનો ઉમોખ યેળનને લધાયલા ભાટે ઔમો શતો અને pi[tini> સ્ટોયની s>²yi ને 

ત્રણ લષભાાં 14 થી લધાયીને 28 ઔયી શતી 

આ વલસ્તયણ અેક્ષા પ્રભાણે ઔાભ ઔયત ુાં ન શોત ુાં અને સ્ટોય દીઠ કુર લેચાણભાાં 40 ટઔા જેટરો ગટાડો થમો છે. આનાથી 
U>c) working Capital અને નફા એવેટ ટનષલય યેવળમો તયપ દોયી જામ છે. લધભુાાં, વોનાના બાલmi> GTiDi[ અને 

Demonetization થલાથી યેરટિંખ ભાર્જિન ય ણ અવય ડી છે, જે 9% ની ટોચથી ગટીને 4% થઈ ખy& છે. 

નફી ઔાભખીયી અને નફા k[S fli [ના kirN[ ઔાંનીના working Capital (ઇન્લેન્ટયી) ભાટે દેવુાં JwI] છે. આ તભાભ 

રયફો GL V;ZYL m*D) uprn& vLtr {ROC} 20% થી ગટીને રખબખ 7% થમો છે. 

k>pn)n&> m[n[jm[ºT ai રયક્સ્થવતથી લાઔેપ છે અને મડૂી યn&> લતય સધુાયલા ભાટે Asset Lite (pi[tini> ATi[r 

Ki[lvin) j³yia[ f[\ºciez) oiri (vAtrN krv&> t[} ટનષલય યેવળમો અને યેરટિંખ ભાર્જિન લધાયલાભાાં ઔાભ ઔયી 
યહ્ુાં છે. તે અવતરયક્ત મડૂી n ઉભેયીને વ્મલવામ લધirલા ભાટે એવેટ રાઇટ ભોડેર ય ણ ઔામષયત છે. 

 Industry review 

જેમ્વ એન્ડ જ્લેરયી ઉદ્યોખ એઔ યાંયાખત ઉદ્યોખ છે, જેભાાં સ્થાવનઔ અને પ્રાદેવળઔ રયટેરવષ પ્રભતુ્તલ ધયાલે છે. 

છેલ્રા 15 લોભાાં, ભોટા પ્રાદેવળઔ અને યાષ્ટ્રીમ સ્તયેન) k>pn)ai[ zDpY) vF) rh) C [ અને નાના રયટેરવષથી ફજાય 
રશસ્વો દૂય ઔમો  છે. 

વાંખરઠત / ભોટા રયટેરવષ રખબખ 30% (hAsi[ ધયાલે છે અને આ ઔાંની નીચેના ઔાયણોવય ફજાય ઔયતાાં લધ ુ

ઝડથી વદૃ્વિ ાભ) યશી છે. 

• કાવ ઔયીને I]JF 5[-L GL A|Fg0[0 જ્લેરયી, નલીનતભ રડઝાઇન વાથે વાંદખી VG[ DF\UP 

• જ્લેરયીના શોરભારઔિંખથી ઝફન-વાંખરઠત કે્ષત્ર વાથેના બાલોની વલવલFતા તયપ દોયી જામ છે. લધભુાાં, જીએવટી અને 

લધ ુઔડઔ ઔેલામવીના ધોયણોનો ભતરફ એલો થામ છે ઔે ઝફન-વાંખરઠત કે્ષત્ર િાયા ભતા બાલmi> તપાલત લધ ુગટળે. 

આ ભોટા કેરાડીની ભાાંખભાાં રયલતષન રાલી યહ્ુાં છે 

• જાશયેાત અને નલા રયટેર આઉટરેટ િાયા બ્રાનન્ડિંખભાાં ભોટા કેરાડી િાયા યોઔાણ 



 

 

ઉયોક્ત લરણ p\miN[ ભોટા કેરાડી  n[ aiDktr) r)t[ GNi[ fiydi[ Yiy તેલી ળક્યતા છે j[n [ Tailwind kh[vimi> 

aiv[ C[ અને t[niY) li>b[ giL[ v[pir siri[ krvin)વાંબાલના Friv[ છે. 

વાંખરઠત કે્ષત્રભાાં ટાઇટન, ી.વી. જલેરવષ અને ટીફીઝેડ જેલા ઝરસ્ટેડ યાષ્ટ્રીમ કેરાડી અને thangamayil, Joyallukas, 

Bhimas, Kalyan લખેયે જેલા અવાંખ્મ  ઝરસ્ટેડ અને  anઝરસ્ટેડ ઔાંનીનો વભાલેળ થામ છે. 

ઉત્તાદનોની દ્રનષ્ટ્ટએ, મખુ્મ આલઔ વાદા વોનાના જ્લેરયીભાાંથી આલે છે, ત્તમાયફાદ સ્ટડેડ જ્લેરયી (શીયા અને અન્મ 

ATi[ns) અને છેલ્રે (તાજેતયભાાં) પરેરટનભ અને ચાાંદી જેલા અન્મ ધાતુ. ખોલ્ડ જ્લેરયીભાાં ભાર્જિન 8-12% ની 
યેન્જભાાં છે જ્માયે શીયાના આભૂણોભાાં 30% ભેલલાભાાં આલે છે. 

 Positives 

ઔાંની ાવે 150 લષ જૂનુાં બ્રાન્ડ છે, જે ગજુયાત અને ભશાયાષ્ટ્રના તેના લાયવા ફજાયોભાાં વોનાના ઝલેયાત 

અને રસ્ટના માષમ તયીઔે ખણલાભાાં આલે છે. ઔાંની તેની રડઝાઇન ભાટે જાણીતી છે, કાવ ઔયીને રગ્નની જ્લેરયી 
ભાT[ tYi તેના બ્રાન્ડ અને લાયવોના રયણાભ સ્લફૃે, ઔાંની અન્મ રયટેરવષની તરુનાભાાં તેના ઉત્તાદનો ય થોડો 
લધાયે ગ્રોવ ભાર્જિન ઔભાઇ ળઔે છે. 

u>ci લયશડે અને નફા યેળનર ભેનેજભેન્ટન GL V;Z S\5GLGF\ ગ્રોવ ભાર્જિન T[DH વભઔક્ષ 
ઑયેરટિંખ ભાર્જિન p5Z 50L નથી. S\5GLG]\ D[G[HD[g8 આ શઔીઔતથી લાઔેપ શોલાનુાં જણાJ[ છે અને લયશડે 
અને ઔભષચાયી કચષ વનમાંવત્રત ઔયીને તેના યેરટિંખ ભાર્જિનને સધુાયલા ભાટે ઔાભ ઔયી યહ્ુાં છે. 

ઔાંનીએ ભતૂઔાભાાં ઊંચી ઇન્લેન્ટયી સ્તયો િાયા નઔુવાન શોંચy& છે અને શલે ઈન્લેન્ટયી સ્તયોનુાં વાંચારન 

ઔયલા ય ધ્માન ઔેનન્દ્રત ઔયુું છે. સ્ટોવષની વાંખ્માભાાં વદૃ્વિ શોલા છતાાં JF:TlJS ઈન્લેન્ટયી ક્સ્થય યશી છે. prR D[G[HD[g8 

VG[ :8MZGF\ J[RF6DF\ J°lwW YJFGL ;FY[ ઇન્લેનન્ટયીભાાં સધુાયો થલો જોઈએ. 

ફેરેન્વળીટ સ્તયે ઉયોક્ત વનમાંત્રણો ઉયાાંત, ઔાંની a[s[T liET ફે્રન્ચાઇઝી ભોડર તયપ આખ લધી યશી છે. 

જો ઔાંની વપ થામ તો તે છી ભાત્રાભાાં મડૂી અને ઉચ્ચતય ROC વાથે લધ ુઝડથી વદૃ્વિ ાભી ળઔે છે. ભોટે બાખે 

આ ભોડેર િાયા, ઔાંની નજીઔના ખાાભાાં 1.14 રાક થી 1.5 રાક ચોયવ ફૂટ સધુી રયટેર જગ્મા લધાયલાની મોજના 
ધયાલે છે.  

 

Risks 

અરફત્ત સ્ટોઔ aiE(Dyiની વાથે વાંઔામેરા ગણાાં જોકભો છે. ળરુ ઔયલા ભાટે, ભેક્રો મદુ્દાના VFWFZ[ વયઔાય અચાનઔ 

નીવતભાાં ફદરાલ વાથે ખોલ્ડ વેક્ટયભાાં એઔ વલઝચત્ર અઝબખભ અનાલી યશી છે. ઔોઈણ નઔાયાત્તભઔ વનમભન ટૂાંઔાથી 
ભધ્મભ ખાાભાાં ઉદ્યોખને નઔુવાન શોંચાડી ળઔે છે. આ કે્ષત્ર વોનાના બાલભાાં થતી લધગટનો ણ વાભનો ઔયે છે, જે 

ટૂાંઔા ખાા ભાટે ભાાંખ ય અવય ઔયી ળઔે છે, જોઔે રાાંફા ખાે દેળmi> વોના 5|tI[GF\ VFSQF¶6 G]\ સ્થાન l[v&> અળક્ય છે. 

લધભુાાં, ભેનેજભેન્ટે ભતૂઔાભાાં નફી ઔાભખીયી દળાષલી છે અને શલે જ્યયુી તે નક્કી ઔયે છે ઔે તે ઔેટરી વપ થળે. 

 

 



 

 

Valuation 

લતષભાન વાંખ્માના આધાયે ઔાંની અન્ડયપ્રાઇવ નથી. જો આણે લતષભાન ઔાભખીયીન[ a[kAT^ipi[l[T kr)a[ તો ઔાંની 
એઔદભ અથલા વશજે લધ ુડતી m*Ãyvin છે. અભે an&min lgiv) rHi C)a[ k [ વભમ જતાાં k>pn) p\dS<n s&FirS[[. 

જો આણે એભ ધાયીએ ઔે ભેનેજભેન્ટ યેરટિંખ ભાર્જિન આળયે 7 ટઔા સધુી ભેલી ળઔે છે અને તેની ટોચની રાઇન 

રખબખ 18 ટઔા લધાયી ળઔે છે, તો છી ઔાંનીએ 3 લષભાાં રખબખ 100 ઔયોડની આલઔ ઔયલી જોઈએ. 20-25 ના 
કે્ષત્રીમ એલયેજ ીઇ ય, ઔાંની 2.5-3X ની રઔિંભત લતષભાન બાલ શોલા જોઈએ. 

Conclusion 

અભે ભાનીએ છીએ ઔે ai વેક્ટયભાાં head winds mi>  ગટાડi[ Ye યહ્યા [ છે અને ઔાંની વાંખરઠત કે્ષત્રને ભાાંખ 

સ્થાનાાંતયણની યેૂયૂી રાબ રઇ ળઔે છે. લધભુાાં, ભેનેજભેન્ટ શલે લેચાણની દ્રનષ્ટ્ટએ ભાર્જિન અને પ્રવત સ્ટોય 

ઉત્તાદઔતાભાાં સધુાયો ઔયલા ય ધ્માન ઔેનન્દ્રત ઔયે છે. આ ફધા રયફોને એઔવાથે બેલી દેલાનો અથષ એ થમો ઔે 

ઔાંની આખાભી લોભાાં નપાઔાયઔતા અને વદૃ્વિભાાં સધુાયો જોઈ ળઔળે. 

 

 


