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 સલંગછઠ્ઠા દિળસેતેજી,સેન્સેક્સ-નિફ્ટી િળીટોચે 
વંગ છઠ્ઠા દદલવે ણ તેજીની ચાર વાથે 

વેન્વેક્વ 21.22 ોઇન્ટનાવાધાયણ સધુાયાવાથે 

36161.64 ોઇન્ટની નલી ઊંચાઇએ ફધં યહ્યો 
શતો. જ્માયે નનફ્ટી ઇન્રા-ડે 11100 ોઇન્ટની 
વાટી ક્રોવ કયી 2.30 ોઇન્ટના નોનભનર 

સધુાયા વાથે 11086 ોઇન્ટ ફધં યહ્યો શતો. 
આજના સધુાયાભા ં ફેનન્કિંગ અને આઇટી 
કંનીઓએ તારભેર જાલી યાખ્મો શતો. યંત ુ

કન્ઝયભુય ડયયેુફલ્વ અને ભેટલ્વભા ંભોટા કડાકા 
નોંધામા શતા. 

 ઇન્રા-ડે 128 પોઇન્ટિાસધુારા બાિ સેન્સેક્સિો 
સધુારો 22 પોઇન્ટમાસંમેટાયો, નિફ્ટી 11100 

k\i[s: 
ઇન્રા-ડે વેન્વેક્વે 128 ોઇન્ટનો વગંીન સધુાયો 
નોંધાવ્મો શતો. યંત ુ ઉછાે પ્રોપીટ બદુકિંગનુ ં
પે્રળય યશતેા સધુાયો વકંડામો શતો. ગરુુલાયે 

એપએન્ડઓ એક્વામયી અને શકુ્રલાયે ભાકેટ 

ફધં શોલાના કાયણે રેડવસ અને તેજીલાાઓભા ં
વાલચેતીનો સયૂ પ્રલતી યહ્યો શતો. 

 આઇદડયાિી ખોટ 1285 કરોડ MOSLિો ચોખ્ખો 
િફો 66% ળધ ્
કોર કનેક્ટ ચાર્જિવભા ં જગંી ઘટાડો તેભજ 

ગેયવ્માજફી ઘટાડાને જલાફદાય ઠેયલલા વાથે 

આઇદડમા વેલ્યરુયે દડવેમ્ફય-17ના અંતે પયુા 
થમેરા નિભાનવક ગાા ભાટે ચોખ્ખી ખોટ જગંી 
વદૃ્ધિ વાથે રૂ. 1284.5 કયોડ (રૂ. 383.9 કયોડ) 

નોંધાલી છે. કંનીની આલકો ણ 25 ટકા ઘટી રૂ. 

6509.6 કયોડ (રૂ. 8662.7 કયોડ) થઇ છે. 

યેગ્યરેુળને ઇન્ટયકનેક્ટ યઝુ ચાર્જિવભા ં 57 

ટકાનો ઘટાડો કયલાના કાયણે કંનીની 
નપાકાયકતા ઉય આળયે રૂ. 820 કયોડનો પટકો 
ડયો શોલાનુ ંકંનીએ જણાવ્યુ ંછે. 

 

  



 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 11110.10 an[ n)cimi> 10,881.40 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

  

  

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,830 upr close C[; Ryi> s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ an[ uprmi>  11,230 pr b[ (dvs b>F aipti 11,900 

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

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

27,550 n>& mjb&t resistance C[. ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[  uprmi> 27,800 Y) 28000  s&F)ni[ Biv aiv) Sk[ an[ n)cimi> 

27,100 ni[ mjb&t support C[. ji[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 26,700 Y) 26,500  s&F)ni[ Biv aiv) Sk[.  

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER  uCiL[ 469 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy 

an[ n)cimi> 440 Y) 433 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :- GTiD[ 3880 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy an[ uprmi>  4300 Y) 4400 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 38800 ni sl Y) Kr)d) j 

kr) Skiy an[ uprmi> 40,700 Y) 42,500 

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

 

GOLD:- GTiD[ 29870 ni sl Y) 

Kr)d) krv) an[ uprmi> 30,800 

Y) 31,031 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS  GTiD[ 207 

ni sl Y) Kr)d) j krv) an[ 

uprmi> 241 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : jyi> s&F) 64.43 cross nh) kr[ Ryi> s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ an[ n)cimi> 63.38 Y) 62.30 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 62.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 64.09 Y) 

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

 

GBPINR: : 88.87 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 91 pr 

close aipti 93 ni[ Biv ji[vi mL) Sk[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : GTiD[ 77.75 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 80.55 

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

 

EURINR CHART 

JPYINR: : GTiD[ 57.84 ni sl Y) Kr)d) j krv) 

uprmi>  59.68 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

IPO Product Note of 
Galaxy Surfactants 

 
 

 About the Company 

 

  m&>be Kit[ m&²y mYk Frivt) an[ sn[ 1986Y) kim kr) rh[l) g[l[±s) sf<±Tºs (l(mT[D a[fa[ms)J 

k>pn)ai[ miT[ sf<±Tºs an[ aºy Ap[Æyi(lT) p\i[D±Ti[n&> uRpidn kr[ C[ an[ t[n) ai p\i[D±Ti[ m&²yRv[ ps<nl k[r an[ 

hi[mk[r p\i[DkTi[ {Ak)n k[r, ai[rl k[r, h[r k[r, kiAm[(T±s} an[ (DTrjºT p\i[D±Ti[mi> vpriy C[.  

 

j[ r)t[ a[fa[ms)J s[±Trn) mi>g stt vFt) jiy C[. AviBi(vk C[ k[ t[n[ kirN[ t[ni m&²y kici mil 

sf<±Tºsn) mi>g pN stt vFt) jiy C[,g[l[±s) sf<±Tºs b[ p\kirni sf<±Tºsn&> uRpidn kr[ C[ an[ t[mi>Y) a[k 

pfi[>m<ºs sf<±Tºs C[ an[ b)ji ApÆy[(lT) sf<±Tºs C[. Birtn) lgBg tmim a[fa[ms)J k>pn)ai[ Bl[ t[ 

(h>d&Atin y&(nl)vr hi[y k[ pC) ki[lg[T, p\i[DkT a[ºD g[Àbl, Dibr, (hmilyi, li[(ral, r[k)T b[ºkesr k[ k[(Ãvnk[r 

vg[r[ tmim k>pn)ai[n) sf<±Tºsn) j$(ryit ai k>pn) Úiri j s¼liy Yiy C[.  

 

Birtmi> ai k>pn)ni 5 ¼liºT aiv[li C[. ¶yir[ 2 ¼liºT  (vd[Smi> C[ an[ ai k>pn) t[ni (v(vF li[k[Sn upr 

1200 Y) pN vFir[ km<cir)ai[ Friv[ C[.  

 
Note: ગેરેક્વી Surfactants 2011 ભા ંતે આઇીઓ ળરૂ krvin) શતી દકિંભત 120 કયોડ જો કે, તેની 

આક્રભક દકિંભતના નીનતને રીધે કંનીને ઓછો પ્રનતબાલ ભળ્મો અને તેણે ફજાયભાથંી આ IPO ાછો ખેંચી રીધો 
hti[. 

 

Financial of the company: 

 

કંનીનુ ંEBITDA અને PAT નાણાકીમ લસ 2014-17ના નાણાકીમ લસભા ંઅનકુ્રભે 8.15 ટકા અને 24.4 ટકાના 
વીએજીઆયભા ંવદૃ્ધિ ામ્યુ ંછે. નાણાકીમ લસ 2015, નાણાકીમ લસ 16 અને નાણાકીમ લસ 2013 ભાટે તેનો ીએટી 
ભાર્જિન અનકુ્રભે 3.6 ટકા, 5.6 ટકા અને 6.7 ટકા શતો. નાણાકીમ લસ 2014 અને નાણાકીમ લસ 2015ભા,ં કંનીએ 

40 ટકા દડનલડન્ડ ચકૂવ્યુ ંશત ુ,ં જ્માયે નાણાકીમ લસ 16 અને નાણાકીમ લસ 17 ભા ંતે 60 ટકા દડનલડન્ડ ચકૂવ્યુ ંશત ુ,ં 
એટરે કે ળેય દીઠ રૂ. 6 ચકૂવ્યુ ં શત ુ.ં કંની તેના ભાર્જિન નલસ્તતૃ કયલાનો પ્રમાવ કયી યશી છે યંત ુ શલે કોઈ 

નોંધાિ પેયપાય નથી.  
sn[ 2012-13mi> ai k>pn) $.1522 kri[Dni v[ciNi[ upr f±t $.20 liKni[ nfi[ Frivt) ht). pr>t& t[ pC) t[n) 

kimg)r)mi> mjb*t apT^[ºD S$ Yyi[ an[ sn[ 2015-16mi> $.1809 kri[Dni v[ciNi[ upr k>pn)a[ $.100.2 

kri[Dni[ n[T nfi[ an[ sn[ 2016-17mi> $.2172 kri[Dni> v[ciNi[ upr t[N[ $.146.30 kri[Dni[ nfi[ hi>sl kyi[< C[. 

v[ciNi[ an[ nfiS(±tmi> ai p\kirni[ T^[ºD aigim) smygiLimi> pN cil& rh[ t[ s>Bivni mjb*t C[. kirNk[ t[n) 

p\i[DkTi[ a[fa[ms)J k>pn)ai[mi> jiy C[ an[ aipN[ si] ji[ea[ C)a[ k[ a[fa[ms)J k>pn)ai[ni v[ciNi[ stt vFti 

jS[. 

 



 

 

Valuation 

k>pn) 1331674 e(±vT) S[ri[ $. 1470Y) $.1480ni p\ies b[ºDmi> ai[fr kr) rh) C[ an[ t[ r)t[ $. 937.09 

kri[Dn& B>Di[L UB&> krS[. lG&Rtm arJ f±t 10 S[rn) C[ an[ t[Y) (rT[l Eºv[ATr[ $. 14800n) arJ krv) pD[, 

pr>t& mhRvn) bibt ai k>pn)ni niNik)y ai>kDiai[ C[. sn[ 2016-17mi> k>pn)a[ $.41.27n) S[r d)q kmiN) 

hi>sl kr) ht) an[ t[ r)t[ C[Ãl) S[r d)q kmiN)n) sim[ ai S[rni[ apr p\iesb[ºD 35.86ni[ r[(Syi[ dSi<v[ C[. sim[ px[ 

bjirBiv b&kv[Ãy&ni[ r[(Syi[ 9.16 j[Tli[ u>ci[ C[ an[ 35.86ni Uci>[ p)e r[(Syi[ Friv[ C[. 

  

MH Take: 

2011 ભા ંકંનીa[ pi[tini[ પ્રથભ આઈીઓ ાછો ખેંચી રેલાભા ંઆÄyi[ hti[ કાયણ કે ઇશ્યનૂી ઊંચી દકિંભતના પ્રનતબાલભા ંનફી 
કાભગીયી જલાફદાય શતી. લતસભાન આઈીઓના ઇશ્ય ૂબાલને ધ્માનભા ંરેતા, લેલ્યએુળન K*b j Kci<L દેખામ છે કંની કોઈણ 

તાજા ઇશ્ય ૂઓપય કયતી નથી અને, ઓએપએવ ભાયપતે, તે લરસ્ટીંગના ભાિ રાબો ભેલલા ભાગેં છે. નાણાકીમ ¹yin ય l[ti>, 

આલકભા ંવદૃ્ધિ સવુગંત નથી. નપો લધી યહ્યો છે યંત ુીએટી ભાર્જિન એટુ ંઆકસક નથી. યોકાણકાયોને ખફૂ લતય ભે તેલી 
અેક્ષા નથી. 
 

 t[Y) mik[<T- hb t[mni ri[kiNkiri[n[ ai bj[TviLi mihi[lmi> mik[<Tn) aci[kkstin[ ¹yinmi> riKti> ai aiep)ai[mi> ri[kiN 

krvin) slih aip) rHi nY); ji[ ri[kiNkiri[ લસ્ટિંગ ાભ માટે ri[kiN krvin) eµCi Frivti hi[y ti[ t[vi ri[kiNkiri[n[ mik[<T- 

hb mi#i (m(nmm Lot mi> ri[kiN kr[ t[n) slih aip[ C[. 

 

  


