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 માર્જિન કો અને ોંગ ટમમ કેપટ ગેઇન ટેક્સ 

ફજેટની યજૂઆત પલેૂ જ શરેેથી ભાર્જિન કોર આલાના 
કાયણે ણ રેણના ોટરાાં છૂટતાાં ભાકેટભાાં બાયે લોરેટટલરટી 
અને ગબયાટની સ્થથતત વર્જાઇ શતી. 

અમેરરકામાાં શટડાઉનથી વૈપિક શેરફજારોમાાં પરી વેચવાીથી 
સાવમપિક કડાકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એસફીઆઈને રૂપયા 2416 કરોડની ખોટ 

નાણાકીમ લા 2018 ના ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં એસફીઆઈને 2416 કયોડ 

રૂતમાની ખોટ થઇ છે. ત્મા ફર્જયને અનભુાન શતો કે ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં 
એવફીઆઈને નપો 2508 કયોડ રૂતમા યશી ળકતો. નાણકીમ લા 
2017ના ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં એવફીઆઈને 2610 કયોડ રૂતમાનો નપો 
થમો શતો. 

 એચીસીએ: નપો 12.4% વધ્યો, આવક 20.9% વધી 
નાણાકીમ લા 2018 ના ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં એચીસીએનો નપો 12.4 

ટકા લધીને 1950 કયોડ રૂતમાની થઈ ગમો છે. નાણાકીમ લા 2017 

ના ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં એચીવીએરનો નપો 1735 કયોડ રૂતમા યહ્યા 
શતા. 

 ટાટા સ્ટીનો નપો 5 ગણ ુવધ્યો 
નાણાકીમ લા 2018 ના ત્રીર્જ ક્લાટાયભાાં ટાટા સ્ટીનો નપો 5 ગણ ુ

લધીને 1136 કયોડ રૂતમા થઇ ગમો છે. નાણાકીમ લા 2017 ના ત્રીર્જ 

ક્લાટાયભાાં ટાટા થટીરનો નપો 232 કયોડ રૂતમા યહ્યા શતો. 
 

 

 

  

http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/state-bankindia/SBI
http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/hindustan-petroleum-corporation/HPC
http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/steel-large/tata-steel/TIS


 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :

uprmi> 10,702.75 an[ n)cimi> 10,276.30 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,750 upr close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[civil) ji[vi mL[; GTiD[ 10,200 n) r[ºjmi> Kr)d) j krv) 10,150 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 10,400 Y) 10,650 ni[ Biv ji[vi mL[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

24,350 n>& mjb&t support C[. GTiD[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> jyi> s&F) 25,850 upr close nh)> aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil) 

ji[vi mL[ 25,850 pr close aipti 26,600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART 
BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  424 ni[ mjb&t support C[ 428 n) 

r[ºjmi> 420 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 440 Y) 

460 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OIL :-  3740 ni[ mjb&t support 

C[ ai l[vl break kr[ ti[ 3600 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[,3569 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 4000 ni[ 

Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 36,150 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 48,200  s&F)ni[ Biv aiv) Sk[ 

uCiL[ 39,200 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  n)cimi> 

37,000 s&F) aiv) Sk[. 

 

GOLD:- GTiD[ 29750 ni sl Y) 

Kr)d) krv) an[ uprmi> 30,100 Y) 

30,200 ni[ Biv aiv) Sk[ 31000 

n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy an[ n)cimi> 

29750 Y) 29800 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- 160 ni[ 

mjb&t support C[ 160 ni closing 

sl Y) Kr)d) kr) Skiy; uprmi> 187 Y) 

197 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, 160 n)c[ 

close aipti  145 Y) 125 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD WEEKLY CHART 
NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: GTiD[ 63.50 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy; 

uprmi> 64.80 Y) 65.17 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GBPINR: 87.97 ni sl Y) Kr)d) j krv) an[ uprmi> 

90.38 Y)  92.50 ni[ Biv ji[vi mL) Sk[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: GTiD[  78.63 n) r[ºjmi> 77.40 ni sl Y) 

Kr)d) j krv) uprmi> 79.40 Y) 80.40 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

EURINR CHART 

JPYINR: uCiL[ 60.15 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  

n)cimi> 58.50 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy. 

 
JPYINR CHART 



 

Product Note of 
 

 ASTER DM HEALTHCARE 
 

 

 About the company:  
 

ફ્રોથટ એન્ડ સલુ્રીલન ટયોટા  અને બાયતભાાં ઉબયતા h[ÃYk[r પ્રેમય અનવુાય, તેઓ શોસ્થટરો અને ક્ક્રતનક્વની 
વાંખ્માના આધાયે ફહુતલધ જીવીવી યાજ્મોભાાં કાભ કયતા વૌથી ભોટી ખાનગી શલે્થકેય વતલિવ પ્રોલાઈડવા ૈકીai[mi>n) 

એક ખાનગી k>pn) છે. તેઓ શારભાાં જી.વી.વી.નાાં તભાભ યાજ્મોભાાં કાભ કયે છે, જેભાાં y&nieT[D aયફ અભીય [તs, 

ઓભાન, વાઉદી અયેલફમા, કતાય, કુલૈત અને ફેશયીન, જેડાન (જે તેઓ જીવીવી યાજ્મ તયીકે અભાયા જીવીવી 
કાભગીયીના બાગ રૂે લગીકયણ કયે છે), બાયતભાાં અને ટપલરાઇન્વભાાં કામાયત છે. . તેની જીવીવીની કાભગીયીનુાં 
દુફઈ, યનુાઈટેડ અયફ અભીયાતભાાં લડુાંભથક છે અને તેની બાયતીમ કાભગીયીનુાં મખુ્મારમ કોચી, કેયiliભાાં છે. 

તેઓ શોસ્થટરો, ક્ક્રતનક્વ અને છૂટક પાભાવીઓ વટશતના શલે્થકેય ઉદ્યોગના ફહુતલધ વેગભેન્્વભાાં કામાયત છે અને 

તલતલધ જીવીવી યાજ્મોભાાં આતથિક વેગભેન્ટોના દદીઓને તેના તલતલધ બ્રાન્ડ "એથટય", "ભેટડકેય" અને "એક્વેવ" દ્વાયા 
આયોગ્મ વેલાઓ પયૂી ાડ ેછે. તેઓએ 1987 ભાાં થથાક ડો. આઝાદ ભોેન દ્વાયા થથાલાભાાં આલેરી દુફઈભાાં એક 

ક્ક્રતનક તયીકે કાભગીયી ળરૂ કયી શતી. અભાયા ઓયેળન્વની વદૃ્ધિને વય ફનાલલા ભાટે પનુગાઠનભાાં 2008 ભાાં 
કાંનીની થથાના કયલાભાાં આલી શતી, ત્માયફાદ જીવીવી યાજ્મો અને બાયતભાાં કાંનીએ કાભગીયી કયી શતી. 
 
 Positives of the company: 

1. ઑયેટટિંગ રીલયેજ લધાયi[ Yiમ છી ક્રાઈન્ટોmi> લધાયો કયળે. 

2. ભજબતૂ બ્રાન્ડ ઈસ્ક્લટી વાથે જીવીવી યાજ્મો અને બાયતભાાં રોંગ થટેનન્ડિંગ શાજયી. 
3. ઉચ્ચ ગણુલત્તાની તફીફી વ્માલવાતમકોને આકાલા અને ર્જલલાની ક્ષભતા. 
4. ગ્રીનટપલ્ડના તલથતયણના ભાગે તેની શાજયીmi> લધાયો 

Process  
o IPO opening date: 12-February-2018  

o IPO closure date: 15-February-2018  

o Face Value: Rs. 10 per share  

o Issue price band: Rs. 180 to Rs 190 per share.  

o Issue size: Approx Rs. 980 Crores on higher price band  

o IPO Lot size: 78 shares and 78 shares there-off  

o Minimum investment: Rs. 14,820 
 

Company Financials (reinstated-consolidated)  

 કાંનીએ ભાચા -15 ના યોજ પયૂા થતા લા ભાટે રૂ. 3,899 કયોડ અને ભાચા -2017 ના યોજ પયૂા થતા લા ભાટે 

રૂ. 5, 9 67.9 કયોડની આલક ઊબી કયી છે. 

 કાંનીએ ભાચા -15 ના યોજ પયૂા થતા લા ભાટે 272.1 કયોડનો નપો નોંધાવ્મો શતો અને ભાચા -17 એ પયૂા 
થતા લા ભાટે 266.7 કયોડનો નપો કમો શતો. 

 તેના નાણાકીમ લા 2017 ni[ ઇીએવ રૂ. 4.29 અને 3 લા વયેયાળ ઇીએવ 2.26 છે. 

 

 

 



 

Valuations: 

રૂ .190 ની ઉયના પ્રાઇવ ફેન્ડ અને રૂ. 4.29 ની કોન્વોલરડેટેડ એપલામ 17 ઇીએવ ય ી / ઇ યેતળમો 44x સધુી 
કાભ કયે છે. ણ છેલ્રા 3 લોni આધાટયત રૂ. 2.26 ના કોન્વોલરડેટેડ ઇીએવ પનુઃથથાતત, ી / ઇ યેતળમો 84x 

સધુી કાભ કયે છે. ai k>pn) ni (lAT[D k>pn)ai[n) srKimN) ji[ti> 17x ના P / E ના પોટટિવ શલે્થકેય ટે્રટડિંગ, 72x ી / ઇ 

ના નાયામણ શરુદiliમ, એોરો શોસ્થટલ્વ 75x, શલે્થકેય ગ્રોફર ni[ ી / ઇ 103x જેલા લરથટેડ ેઢીઓ છે. તેથી 
એથટય ડીએભ શલે્થકેય આઇીઓ રૂ .190 ની ટકિંભત વાંપણૂાણે તેના વાથીદાયોની વયખાભણીએ m*Ãy bribr છે. 

 

MH Take: 
  

 mik[<T-hb n&> minv&> C[ k[, ki[epN r)r[T)>g krviY) k>pn) pr ki[e asr pDS[ nh); tYi LTCG Tax n) રીધે IPO 
રાલનાયી કાંનીઓને પટકો tYi ³li[bl mik[<Tni kirN[ Bir(ty mik[<T pr asr pDt) hi[viY) ai aiep)ai[ pr asr pDS[. 

t[Y) mik[<T- hb t[mni m*Ãyvin ri[kiNkiri[n[ ai aiep)ai[mi> li>bi smygiLi miT[ ri[kiN TiLvin) BlimN kr[ C[; pr>t& j[ 

ri[kiNkir (lAT)>g g[en miT[ ri[kiN krvin) eµCi Frivti hi[y t[vi ri[kiNkiri[ mi#i lG&tm li[Tmi> ri[kiN kr[ t[v)  mik[<T-hb 

BlimN kr[ C[.  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

May Lord Shiva shower his benign blessings on you and your family.  
May happiness and peace surround you with his eternal love and strength. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


